
Årsta slottsstig berättar om traktens långa historia,  
slottet och Fredrika Bremer.

ÅRSTA SLOTTSSTIG



Välkommen till vandringar  
på spännande stigar!
Det finns två vandringar att välja på. 

Fredrikaslingan är en lätt promenad i den romantiska slotts- 
parken och i slottets närmaste omgivning. Den är tillgänglig  
även för personer med nedsatt rörelseförmåga. 

Fornstigen är en längre vandring i slottets vidare omgivningar 
som går genom vacker, kuperad natur och berättar om traktens 
långa historia. Den har två slingor. Den norra är 3 km lång, den 
södra 2 km. Terrängen är varierad och bitvis inte så lättillgänglig. 

I området finns två restauranger – Årsta slottskrog och  
HaningeStrand Golfrestaurang.

Stigarna går bland annat igenom Haninge GK:s golfbaneområde. 
Se upp för golfbollar och elstängsel!

Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Det är förbju-
det att gräva eller göra åverkan på fornlämningsområden, samt att 
använda metalldetektor utan tillstånd.

Fredrikaslingan
F1. Fredrika Bremers liv
F2. Första anblicken av Årsta
F3. Fredrikeberg
F4. Fredrikas trädgårdsintresse
F5. Fredrika badar

Fornstigen
1. Blistastenen
2. Tyska orden
3. Grav med torshammarring
4. Landhöjning
5. Vikingatida gravfält
6. Vid världsträdets rötter
7. Yxor berättar
8. Vårdkase
9. Årsta slott
10. Mönstringsladan
11. Försvunnen runristning
12. Järnålderns jordreform
13. Gamla Årsta
14. Arkeologiska fynd från Gamla Årsta

Karta: Mattias Pettersson, Arkeologhuset



Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier bildades 
1985 för att sprida kännedom om Fredrika Bremers 
liv och verk. Den världsberömda författaren och kultur-
personligheten hade hela livet Årsta slott som en fast 
punkt. Idag finns en museivåning i slottet där minnen 
av henne förvaras. Årstasällskapet är projektledare för 
Årsta slottsstig.

ÅRSTASÄLLSKAPET
för Fredrika Bremer-studier

www.fredrikabremer.net
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