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Utredningsområdets läge markerat på Blå kartan, skala 1:100 000.
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Sammanfattning

Stockholms läns museum har under hösten 2000 utfört en arkeologisk utredning inom delar
av Vårby Gård, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Utredningen föranleddes av
en planerad detaljplanläggning av området, vilken bl a skulle medge nybebyggelse inom flera
delområden. Uppdragsgivare var Huddinge kommun, Miljö- och SamhällsByggnadsför-
valtningen.

Utredningen har innefattat arkiv-, kart- och litteraturstudier, specialinventering, provgropar
och sökschakt samt provundersökning. Totalt grävdes 53 sökschakt och 51 provgropar. Två
objekt provundersöktes för att fastställa deras eventuella fornlämningsstatus.

Vid undersökningen påträffades 22 tidigare oregistrerade objekt varav sju utgörs av fasta
fornlämningar och ett objekt har oklar fornlämningsstatus (Obj. F). Övriga objekt utgörs av
sentida lämningar främst i form av bebyggelselämningar och lämningar efter kvarnverksamhet.
De sistnämnda objekten är intressanta ur kulturhistorisk synpunkt men åtnjuter idag inget
lagskydd.

De tidigare oregistrerade fasta fornlämningarna utgörs av hålvägar (Obj. Lc och Obj. P),
stensättningar (Obj. N), fossil åker (Obj. Ca), en terrassering (Obj. Cb) samt ett boplats-
område (Obj. C). Vid den tidigare registrerade fornlämningen RAÄ 150 framkom ytterligare
en stensättning.

Vid utredningen kunde det också konstateras att gravfältet RAÄ 135 felaktigt har markerats
ca 30 m för långt åt SÖ på ekonomiska kartan.

För en översiktlig beskrivning av objekten och deras lägen hänvisas till följande karta och
tabell och för utförligare beskrivningar till bilaga 2.

Observera att det till varje fornlämning hör ett skyddsområde vars storlek är beroende av
fornlämningens art och betydelse. Länsstyrelsen i Stockholms län, Kulturmiljöenheten är be-
slutsfattande myndighet rörande fornlämningsfrågor.
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Utdrag ur Ekonomiska kartan 10I 4d Vårby, med utredningsområdet och objekten markerade, skala 1:10 000.
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Obj./RAÄ Typ Status Källa Kommentar 

Obj. A Odlingsröse  Specialinvent  

Obj. B Bebyggelselämningar 

Vägbank 

 Specialinvent.  

Obj. C Boplatsområde 

Fossil åker 

Terrass 

   R   R   R   R    
   R   R   R   R    
   R   R   R   R 

Specialinvent., 

sökschakt 

Inom området finns bebyggelselämningar 

registrerade sedan tidigare (se RAÄ 182).  

Obj. D Område med gropar  Specialinvent.  

Obj. E Bebyggelselämningar  Specialinvent.  

Obj. F Vrak      ? Specialinvent.  

Obj. G Husgrund  Specialinvent.  

Obj. H Bebyggelselämningar  Specialinvent., 

kartmaterial 

Lämningar efter Lilla Korpenhov samt 

fritidsbebyggelse. 

Obj. I Husgrundsterrass  Specialinvent., 

kartmaterial 

Sentida, troligen tillhörig bebyggelsen 

Stenhov. 

Obj. J Kvarnstensfragment  Specialinvent.  

Obj. K Bryggfundament  Specialinvent., 

kartmaterial 

Ångbåtsbrygga 

Obj. L Fördämning 

Husgrund 

Hålväg 

 

 

   R   R   R   R    

Specialinvent., 

kartmaterial 

 

Obj. M Kvarnsten  Ström 1999, 

specialinvent.,  

 

Obj. N Stensättningar 

   R   R   R   R    
Specialinvent. Två stycken, varav en osäker. 

Obj. O Täktstensrösen  Specialinvent., 

provundersökn. 

Stensättningsliknande. 

Obj. P Hålväg 

   R   R   R   R    
Specialinvent.  

RAÄ 8 Plats för gravfält  ATA, FMR, 

Ferenius 1971 

Gravfältet undersöktes av Stadsmuseet 

1969-1970 

RAÄ 12 Gravfält 

   R   R   R   R    
FMR Utanför utredningsområdet 

RAÄ 37 Stensättning 

   R   R   R   R    
FMR Utanför utredningsområdet 

RAÄ 134 Stensättning 

   R   R   R   R    
FMR Utanför utredningsområdet. 

RAÄ 135 Gravfält och 

stensättningar 

   R   R   R   R    
ATA, FMR, 

specialinvent. 

Gravfältets läge är felaktigt inlagt ca 30 m 

för långt åt SÖ på ekonomiska kartan. Två 

stensättningar, varav en osäker, är belägna 

strax NÖ om gravfältet. 

RAÄ 150 Stensättningar 

   R   R   R   R    
FMR, special-

inventering 

Två stycken. En stensättning har tidigare 

undersökts på platsen. 

RAÄ 182 Bebyggelselämningar  FMR, special-

inventering 

Lämningar efter Stora Korpenhov 

RAÄ 183 Stensättning 

   R   R   R   R    
FMR Utanför utredningsområdet 

RAÄ 186 Hög 

   R   R   R   R    
FMR  

RAÄ 187 Bytomt 

   R   R   R   R    
FMR Vårby gamla tomt. 

RAÄ 198 Stensättning 

   R   R   R   R    
FMR  

RAÄ 199 Vägbank  FMR  
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Bakgrund

Utredningen föranleddes av en planerad detaljplanläggning av mark vid Vårby Gård i Hud-
dinge kommun. Kommunen kommer under hösten 2000 att upprätta ett program för detalj-
planer inför en förnyelse av området. Programmet ska bl. a. medge nybebyggelse inom flera
delområden.

Stockholms läns museum genomförde utredningen under september (specialinventering) och
oktober (sökschakt, provgropar) 2000. Uppdragsgivare var Huddinge kommun, Miljö och
SamhällsByggnadsförvaltningen.

Topografi och fornlämningsmiljö

Landskapet kring Vårby Gård präglas av det för Mälardalen typiska sprickdalslandskapet. Den
moderna stadsbebyggelsen är huvudsakligen belägen i en större dalgång som sträcker sig från
Vårbyviken i sydväst upp mot Vårberg och Skärholmen i nordöst. Terrängen kring dalgången är
kraftigt kuperad med skogsklädda berg- och moränhöjder som når 60-70 m ö h och strandlinjen
längs Mälaren är ställvis mycket brant. Genom dalgångens botten som når 5-25 m ö h rann
tidigare den numera kulverterade Vårbybäcken.

Utredningsområdet omfattar huvudsakligen idag obebyggd skogs- och parkmark i anslutning
till Mälaren från Vårbybadet i söder upp till kommungränsen i norr, ett mindre skogsparti söder
om Vårby Gårds kyrka samt Vårbybäckens bäckravin med intilliggande parkmark från Vårby
gamla tomt (RAÄ 187) upp till tunnelbaneviadukten i höjd med Vårby Gårds Centrum.

Området dominerades under historisk tid av det omfattande Vårbygodset vars ägor sträckte sig
från sockengränsen mot Brännkyrka i öster till sockengränsen mot Botkyrka i väster och från
Fullersta och Glömsta i söder upp till Mälaren i norr (Roslund 1932:87). Vårby som omnämns i
skriftliga källor första gången 1381 utgjordes vid mitten av 1500-talet av fem gårdar och var
därmed Huddinges största by (Sporrong 1987:35ff). Till byn hörde vid samma tid också torpet
Juringe (Wikström 1986:55).

Vårby var sannolikt Huddinges mäktigaste by redan under yngre järnålder (Strid 1981:63),
vilket inte minst visas av att socknens största gravhögar återfinns just här (Nordström & Ferenius
1984:43), dels på gravfältet RAÄ 12 sydost om bytomten, dels strax norr om densamma (RAÄ
186).Vid Vårby har också Södermanlands största vikingatida silverskatt påträffats (a.a:39ff).

Människor har dock vistats i området långt innan Vårby etablerades. Lämningar från stenålder
har bl a påträffats nordöst (RAÄ 148), sydväst (RAÄ 374) och norr (RAÄ 8) om Vårby bytomt
(Ferenius 1971:101f, FMR, Schierbeck 1998, ATA 1500/80). Bronsålder och äldre järnålder
finns också representerat i området i form av gravar (RAÄ 37, 134, 135, 183, 198), gravfält
(RAÄ 135) och boplatslämningar (bl a RAÄ 8 och RAÄ 148) (FMR, ATA 3828/81, Ferenius
1971: 101, 110).
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Syfte och metod

Syftet med utredningen var att klargöra om tidigare oregistrerade fornlämningar förekom inom
utredningsområdet. Utredningen har innefattat arkiv-, kart- och litteraturstudier, special-
inventering, upptagande av provgropar och sökschakt samt i två fall, provundersökning i syfte att
avgöra om de berörda objekten (Obj. Cb och Obj. O) utgjorde fast fornlämning eller inte.

Sökschakt togs upp där fornlämningar utan synlig markering ovan mark (främst boplatser) kunde
förväntas. Provgropar grävdes främst norr om Korpberget i terrängavsnitt som inte kunde nås av
maskinen (Plan I). Totalt grävdes 53 schakt och 51 provgropar. Boplatsindikationer i form av
skörbränd sten, anläggningar och/eller fynd påträffades i 12 sökschakt (alla inom Obj. C). Då
förhistoriska fynd och/eller anläggningar påträffades avbröts vidare schaktning och rensning. För-
historiska fynd tillvaratogs för analys och registrering (bilaga 4). Inga sentida fynd tillvaratogs.

Tidigare oregistrerade fornlämningar/objekt har mätts in manuellt och markerats dels på ekono-
miska kartan i skala 1:10 000, dels på kommunens grundkarta i skala 1:2000. Tidigare registre-
rade fornlämningars läge och begränsning har med två undantag överförts direkt från ekono-
miska kartan till kommunens grundkarta. Undantagen rör dels gravfältet RAÄ 135 som felaktigt
har markerats ca 30 m för långt åt SÖ på ekonomiska kartan, dels vägbanken RAÄ 199 vars
sträckning redan fanns inlagd på grundkartan.

Resultat

Vid specialinventeringen framkom 20 tidigare oregistrerade objekt och vid utredningsgrävningen
ytterligare ett. Därutöver utökades en tidigare registrerad stensättning (RAÄ 150, Plan III) med
ytterligare en stensättning.

Av de tidigare oregistrerade objekten utgörs merparten (14) av sentida lämningar, främst i form
av bebyggelselämningar och lämningar från den kvarnverksamhet som förekommit i anslutning
till Vårbybäcken. Sex objekt utgör fasta fornlämningar medan ett objekt (ett vrak) har oklar
fornlämningsstatus (Obj. F, Plan II).

De fasta fornlämningarna utgörs av två hålvägar (Obj. Lc; Plan II, III och Obj. P, Plan IV), två
stensättningar, varav en osäker (Obj. N, Plan III) samt ett boplatsområde (Obj. C, Plan II) inom
vilket också en fossil åker (a) och en terrassering (b) är belägna.

Hålvägen Obj. P är belägen i västsluttande skogsmark öster om Vårby allé i höjd med Vårby-
badet. Hålvägen är ca 110 m lång (NNV-SSÖ), 0,8-1,6 m bred och 0,2-0,5 m djup. Längs vägens
västra sida utåt slänten har en ca 1,5- 2 m bred och 0,2-0,5 m hög vall bildats. Hålvägen Obj. Lc
är belägen på västra stranden av Vårbybäckens numera uttorkade bäckfåra strax öster om Vår-
backaskolan. Hålvägen som löper parallellt med bäckfåran är ca 25 m lång, 2-4 m bred och 0,5
djup. Hålvägar kan generellt dateras till yngre järnålder och medeltid.
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Obj. N är beläget i en västsluttning i ett mindre skogsområde sydöst om Vårby Gårds kyrka.
Stensättningarna är 1,8-2 m i diameter och 0,1-0,2 m höga. Den östligast belägna stensättningen
(a) är ligger i anslutning till en skogsstig och har delvis blottad fyllning pga av slitage. Utifrån
stensättningens yttre konstruktion kan den förmodligen dateras till äldre järnålder. Den västliga
stensättningen (b) påminner om den första, men har många lösa stenar i ytan och får därför
betraktas som osäker.

Väster om Obj. N är RAÄ 150 belägen. Enligt fornminnesregistret urgörs lämningen av en ca 5 m
i diameter stor och 0,2 m hög övertorvad stensättning. En stensättning uppges också ha blivit
undersökt på platsen. Några andra uppgifter om denna undersökning har inte kunnat återfinnas.
Vid specialinventeringen påträffades ytterligare en stensättning strax sydöst om den första.
Stensättningen var övertorvad ca 4 m i diameter och 0,3 m hög. Utifrån den yttre konstruktionen
kan stensättningarna förmodligen dateras till yngre järnålder. Strax väster om stensättningarna är
en större svacka som sträcker sig vidare bort mot gravfältet RAÄ 12:s östra begränsning. Marken
tycks här vara utgrävd och möjligen har området använts till grustäkt. Det kan därmed inte
uteslutas att RAÄ 150 ursprungligen har tillhört gravfältet.

Boplatsområdet Obj. C är beläget söder om Korpberget på en stor sandplatå i svag sydsluttande
skogs-/parkmark med nivåer mellan 30 och 45 m ö h. Inom området finns sedan tidigare bebyggelse-
lämningar efter lägenheten Stora Korpenhov registrerade (RAÄ 182). Vid schaktningen påträffa-
des boplatsindikationer i form av skörbränd sten, anläggningar, kvartsavslag och/eller förhistorisk
keramik i 12 av de 16 schakt som togs upp inom området. I områdets södra del finns också en ca
25x10-13 m stor fossil åker (a) vilken förmodligen kan dateras till äldre järnålder. Strax nordväst
om åkern finns också en terrassering (b) vilken efter provundersökning har bedömts som förhisto-
risk.

Av fyndmaterialet från boplatsområdet kan kvartsen grovt dateras till stenålder, medan en del av
keramiken kan dateras något närmare tack vare godstyper och dekor. I västra delen (schakt 45 och
50) påträffades flera skärvor av rödaktigt fint dekorerat fast gods. Keramiken är av Fagervik I-typ
och kan dateras till tidigneolitikum. I södra delen av området (schakt 32) påträffades skärvor av
brunsvart gods med en annan typ av dekor som förmodligen kan dateras till bronsålder. Övriga
keramikfynd kan inte dateras närmare. I samband med undersökningen av gravfältet RAÄ 8
1969-1970 påträffades också boplatslämningar under detta. Lämningarna kunde dateras till ro-
mersk järnålder och till folkvandringstid (Ferenius 1971:110). Vid undersökningen påträffades
enligt fyndlistorna också en del av en skafthålsyxa i de understa lagren (ATA 1500/81). Skafthåls-
yxan kan dateras till senneolitikum/äldsta bronsålder. Boplatslämningarna avgränsades inte vid
undersökningen.

Inom boplatsområdet finns alltså lämningar från vitt skilda tider. Det är dock oklart om det rör
sig om ett sammanhängande boplatsområde eller om flera mindre boplatsytor, liksom om det
råder kontinuitet på platsen under så pass lång tid som fynden representerar.
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Utsnitt ur kommunens grundkarta (I-IV) med deras lägen och förhållande till varandra, planernas skala 1:2000.

Bilaga 1. Grundkarta, skala 1:2000





Plan I



Plan II



Plan III



Plan IV



Bilaga 2. Objektbeskrivningar

Obj. A: Odlingsröse (Plan I).Röset är ca 4x2 m stort (V-Ö) och 0,5 m högt och består av huvudsakligen
skarpkantade stenar. Övertorvad. Sentida.

Obj. B: Bebyggelselämningar och del av vägbank (Plan I, II).

Bebyggelselämningar efter fritidshusbebyggelse bestående av en ca 8x5 m stor (NÖ-SV) och 0,3 m hög
husgrund (a) samt två terrasseringar 3x2  respektive 7-8x4-6 m stora och ca 0,2 m höga (b-c). Sydöst om
lämningarna finns en trädgård med fruktträd. Bebyggelsen finns belagd på en karta från 1934.

Vägbanken (d) är anlagd längs med en bergssluttning strax nordväst om husgrunden. Vägbanken som
är ca 14 m lång (VNV-ÖNÖ), 1,5-2 m bred och 0,3-1 m hög är uppbyggd av natursten med stödmur
längs sydöstra kanten. Sentida.

Obj. C: Boplatsområde, fossil åker, terrass (Plan II).

Lämningarna är belägna inom en ca 220x50-130 m stor (NV-SÖ) yta i svagt sydsluttande skogs-/park-
mark med nivåer mellan ca 30 och 45 m ö h. Markslaget utgörs huvudsakligen av sand. Inom området
finns sedan tidigare bebyggelselämningar efter Stora Korpenhov registrerade (se RAÄ 182). Det är oklart
om det rör sig om ett sammanhängande boplatsområde eller flera mindre boplatsytor. Lämningarna
härrör från flera perioder, men om det råder kontinuitet mellan dessa är oklart.

Inom området väster om Vårbackavägen påträffades vid schaktning boplatsindikationer i form av bear-
betad kvarts, keramik, skärvig sten och anläggningar (schakt 31, 32, 35-37, 39-41, 43, 45, 50, 51).
Keramiken kan dateras dels till stenålder (sannolikt tidigneolitikum), dels till troligen bronsålder. An-
läggningarna utgjordes dels av en ca 0,8x0,6 m stor härd? innehållande rikligt med keramik i schakt 32,
dels av en ca 1 m i diameter stor stenpackning av okänd funktion och ett ca 0,4 m i diameter stort
stolphål? i schakt 35. Ingen av anläggningarna undersöktes.

I området öster om Vårbackavägen påträffades boplatslämningar under norra delen av garvfältet RAÄ 8
i samband med undersökningen av detta 1969-1970. Boplatslämningarna utgjordes dels av en 24x9 m
stor husgrund vilken daterades till äldre folkvandringstid, dels av härdar, gropar mm varav två daterades
till romersk järnålder (Ferenius 1971:110). I bottenlagren påträffades också en del av skafthålsyxa (ATA
1500/80), vilka normalt dateras till senneolitikum/äldsta bronsålder. Boplatslämningarna avgränsades
inte vid undersökningen. Husgrundens stenram ligger kvar på platsen och är fortfarande synlig (jfr
Nordström & Ferenius 1984:46, bildtext). Intill husgrunden sitter en informationsskylt som berättar om
undersökningen av stenåldersboplatsen RAÄ 148, en knapp kilometer öster om husgrunden.

I områdets södra del finns en fossil åker (a), ca 25x10-13 m stor (V-Ö). Dess norra kant begränsas av ett
ca 0,2-0,4 m högt åkerhak medan de västra och södra sidorna begränsas av vallar. Vallarna är ca 1,2 m
breda och 0,2-0,3 m höga. Åkern som är av typen bassängåker kan förmodligen dateras till äldre järn-
ålder. Några eventuella åderspår iakttogs inte trots att två schakt (31-32) togs upp i åkern, vilket kan ha
två orsaker; dels uppmärksammades inte åkern förrän schaktningen var avslutad (vid inventerings-
tillfället var området kraftigt gräsbevuxet), dels avbröts schaktning och rensning då förhistoriska fynd
och anläggningar påträffades.

Terrassen (b) är också belägen i områdets södra del, strax nordväst om den fossila åkern. Terrassen är
närmast kvadratisk, 12x11 m stor och 0,2-0,5 m hög. Dess norra kant ansluter till (skärs av?) en park-
väg/gångstig. Ett provschakt (52) visade att terrassen var uppbyggd av grusig sand och 0,1-0,3 m stora



stenar. Inga fynd påträffades. Avsaknaden av recenta fynd trots närheten till lämningarna efter
Stora Korpenhov, talar dock för att det rör sig om en förhistorisk (husgrunds-?)terrass.

Obj. D: Område med gropar (Plan II).

Inom en ca 40-50x35 m stor yta (NÖ-SV) i en svag sydvästsluttning i skogsmark finns 22 stycken
2,5-4 m i diameter stora och 0,3-1 m djupa gropar. Samtliga gropar är övertorvade och belägna på
jämna avstånd (2-3 m) från varandra. Sannolikt rör det sig om sentida täktgropar.

Obj. E: Bebyggelselämningar (Plan II).

Lämningar efter fritidshusbebyggelse belägna i sydvästsluttning i bergig skogsmark. Lämningarna
utgörs av en husgrund (a) ca 8x5 m stor (NÖ-SV) och 0,1-0,4 m hög med ett ca 3x3 m stort och
0,2-0,4 m högt spisröse i SV. Grunden har anlagts på en ca 7x7 m stor och 0,6-1,5 m hög terrass
med kallmurade stödmurar i sydöst och sydväst. Längs terrassens sydöstra sida leder en ca 12 m
lång trappa av natursten ned mot stranden där ett bryggfundament bestående av järnbalkar är
fastsatta i klipporna (c). Ca 12 m öster om det senare finns ytterligare ett bryggfundament (d) i
form av en ca 5x2 m stor stenkistliknande konstruktion i vattnet. Ca 15 m öster om husgrunden
finns en närmast rund, ca 6 m i diameter stor och 0,3-0,5 m hög terrassering av jord och sten
anlagd på en utskjutande klippa (b). Troligen har terrassen varit avsedd för ett lusthus. Sentida.

Obj. F: Vrak (Plan II).

Ca 15 m ÖSÖ om det sydöstra bryggfundamentet (d) vid Obj. E, syntes vid inventeringstillfället
spant och bordplankor från ett minst 6 m långt fartyg stickandes upp ovan vattenytan ca 5 m från
stranden.

Obj. G: Husgrund (Plan II).

Husgrund efter fritidshus, ca 8x5 m stor (V-Ö) och 0,2-0,5 m hög. I anslutning till husgrundens
västra gavel finns ett ca 2,4x1,3 m stort (N-S) och ca 0,5-0,7 m högt, utbyggt spisröse. Hus-
grunden har anlagts på en ca 14x8 m stor (V-Ö) och upp till 1,2 m hög terrass. Sentida (se även
Obj. H).

Obj. H: Bebyggelselämningar (Plan II).

Bebyggelselämningar inom ett ca 50-70x20 m stort område (NÖ-SV). lämningarna består hus-
grunder och husgrundsterrasser. Lämningarna härrör troligen huvudsakligen från lägenheten Lilla
Korpenhov vilken finns belagd under 1800-talets senare hälft (Strid 1981:27). Enheten finns mar-
kerad på häradskartan som uppmättes 1906, men var försvunnen två år senare när en laga skiftes-
karta upprättades. Namnet kan återfinnas igen på en karta från 1934 men avser då fritidshus-
bebyggelse. I områdets sydvästra del finns också en husgrund innehållande rikligt med tegel och
betong, sannolikt rester efter ett fritidshus. Strax norr och nordväst om den senare finns två sten-
satta rabattanläggningar. Sentida.

Obj. I: Husgrundsterrass (Plan II).

Terrassen som är ca 3x3 m stor och 0,3 m hög, kantas av 0,4-0,5 m stora stenar. Sannolikt läm-
ningar efter något slags uthus tillhörande lägenheten Stenhov, vilken utgjorde arbetarbostäder till
Vårby säteri. Bebyggelsen finns belagd på storskifteskartorna från 1842-46 respektive 1908. Sen-
tida.



Obj. J: Kvarnstensfragment (Plan IV).

Två kvarnstensfragment påträffade i utfyllnadsmassor i strandkanten till Vårbyviken. Fragmen-
ten är ca 0,5x0,5 m stora och 0,25-0,3 m tjocka. Båda fragmenten är mönstrade vilket visar att de
härrör från två olika kvarnstenar.

Obj. K: Bryggfundament - Vårby brygga (Plan IV).

Rester av ångbåtsbrygga, ca 6x6 m stort och ca 0,5 m högt och uppbyggt av blandat stenmaterial.

Obj. L: Fördämning, husgrund, hålväg (Plan II, III).

Fördämningen (a) sträcker sig tvärs över Vårbybäckens bäckravin och är idag asfalterad och an-
vänds som gång-/cykelväg. Fördämningen är ca 28 m lång och 0,5-3 m hög. Dess södra sida är
uppbyggd av 0,4-1 m stora block i kallmur. Enstaka block med borrhål antyder att fördämningen
förmodligen kan dateras till 1800-tal eller något tidigare. Fördämningen finns utsatt på laga-
skifteskartorna från 1842-46 respektive 1908. Fördämningsvallens norra sida är uppförd i betong
och indikerar sannolikt en ombyggnad från början av 1900-talet.

Ca 10 m söder om fördämningen finns intill bäckfårans östra strand en rester av en husgrund (b).
Lämningen är 7x4 m stor (V-Ö) och ca 0,4 m hög. Enligt en uppgift ska ett vattendrivet tröskverk
ha legat på platsen i början av 1900-talet (karta av Lars G. Eriksson 1982 i Huddinge
Hembygdsförenings Årsbok 1985-1986, s. 15).

På bäckfårans västra strand ca 15 m nedströms fördämningen finns en hålväg (c) som löper paral-
lellt med bäckfåran . Hålvägen är ca 25 m lång, 2-4 m bred och 0,5 m djup.

Obj. M: Kvarnsten (Plan III, IV).

Kvarnstenen som är ca 1,4x1,1 m stort och 0,2 m tjock är monterat på ett fundament av trä och
betong och fyller idag en funktion som parkutsmyckning.

I området finns en damm och kvarn m. fl. byggnader markerad på lagaskifteskartorna 1842-46
respektive 1908. En kvarn finns också markerad på en ägoavmätning från 1703, men då något
längre åt norr (jfr även Ström 1999:295).

Obj. N: Stensättningar (Plan III).

Intill en stig i skogsmark mellan två gång-/cykelvägar i norr och väster är en stensättning (a), ca
1,8 m i diameter stor och 0,1-0,15 m hög med talrika 0,15-0,3 m stora stenar i ytan. Stensättningen
är övertorvad, men delvis blottlagd i anslutning till stigen.

Ca 14 m nordväst om stensättningen finns en stensättningsliknande lämning (b), ca 2 m i diame-
ter stor och 0,2 m hög av 0,3-0,4 m stora stenar. Lämningen är övertorvad, men många av ste-
narna är lösa. Osäker fornlämning.

Obj. O: Täktstensrösen (Plan III).

Strax väster om fotbollsplan och söder om gång-/cykelväg är fyra stensättningsliknande läm-
ningar. Anläggningarna är 2-3 m i diameter stora, 0,2-0,3 m höga och övertorvade med rikligt
med 0,2-0,3 m stora stenar synliga i ytan. Strax söder-sydväst om lämningarna finns en ca 0,3-0,4
m hög schaktkant. Schaktkanten antydde att lämningarna sannolikt utgjordes av ratad sten från



en grustäkt, men då de var mycket stensättningslika provundersöktes en av dessa. Undersök-
ningen visade att lämningen var uppbyggd av jämnstora stenar med håligheter emellan. Avsak-
naden av fyllning antyder att anläggningarna är sentida.

Obj. P: Hålväg (Plan IV).

Belägen i västsluttning i skogsmark. Hålvägen är ca 110 m lång (NNV-SSÖ), 0,8-1,6 m bred
och 0,2-0,5 m djup. Längs den västra sidan är en 1,5-2 m bred och 0,2-0,5 m hög vall.

RAÄ 8: Plats för gravfält (Plan II).

Gravfältet undersöktes och togs bort av Stockholms Stadsmuseum 1969-1970. Totalt under-
söktes 9 gravar varav de flesta kunde dateras till yngre folkvandringstid, men även en vikinga-
tida grav undersöktes (Ferenius 1971:109f). Gravfältet som var kraftigt skadat av bebyggelse
och odling hade ursprungligen varit betydligt större (a.a). Under gravfältets norra del påträffa-
des också boplatslämningar (se Obj. C).

RAÄ 135: Gravfält (Plan II).

Gravfältet (a) utgörs enligt fornminnesregistret av 40 fornlämningar varav en rektangulär och
39 runda stensättningar. Gravfältet bestod ursprungligen av 47 anläggningar (Ferenius 1971:41),
men sju gravar undersöktes av Stockholms Stadsmuseum 1971 (ATA 3828/81). Gravarna som
återställdes efter undersökningen kunde inte dateras närmare än till äldre järnålder. Observera
att gravfältet felaktigt har markerats ca 30 m för långt åt SÖ på ekonomiska kartan. Sydöst om
gravfältet finns en informationsskylt.

På en höjd strax nordöst om gravfältets synliga begränsning finns ytterligare två stensättningar
(b) varav en osäker (jfr gravfältsplan ATA 3828/81). Enligt gravfältsplanen ska ytterligare en
osäker stensättning finnas mellan de två stensättningarna och gravfältet, denna kunde dock
inte återfinnas vid specialinventeringen.

RAÄ 150: Stensättningar (Plan III).

I fornminnesregistret upptas två stensättningar samt två stensättningslika förhöjningar, troli-
gen naturbildningar. En av stensättningarna uppges ha blivit undersökt och borttagen. Vid
specialinventeringen kunde två stensättningar iakttas på platsen. Stensättningarna är övertorvade,
ca 4 m i diameter och 0,3 m höga. Marken väster om stensättningarna tycks vara utgrävd
(gammal grustäkt?) liksom marken öster om Vårbygravfältets (RAÄ 12) östra begränsning.
Möjligen har RAÄ 150 ursprungligen utgjort en del av Vårbygravfältet.

RAÄ 182: Bebyggelselämningar (Plan II).

Enligt fornminnesregistret finns lämningar efter Stora Korpenhov inom ett ca 90x70 m stort
(NV-SÖ) område. Vid upptecknandet var byggnaderna och grunderna i det närmaste helt
avschaktade. Kvar återstod dumphögar, parkvägar och fruktträd. Vid specialinventeringen kunde
dock ett flertal husgrundsterrasser noteras i området.

Stora Korpenhov tillkom sannolikt under 1800-taletets första hälft. Namnet är en sentida kon-
struktion och enheten antas av Strid (1981:27) ha tillkommit under 1800-talets senare hälft,
men lägenheten finns upptagen på en laga skifteskarta upprättad 1842-46.



RAÄ 186: Hög (Plan IV).

Enligt fornminnesregistret är högen 15-17 m i diameter och 1 m hög (från N) med enstaka 0,5-
0,7 m stora stenar synliga i ytan. I högens mitt finns en ca 6 m i diameter stor och 0,5 m djup
grop. Högen är skadad av schaktningsarbeten.

RAÄ 187: Bytomt - Vårby gamla tomt (Plan IV).

Enligt fornminnesregistret finns bebyggelselämningar inom en ca 150x100 m stor (V-Ö) yta.

På bytomten kan endast ett antal stora terrasser samt en källargrund ses idag. På tomten finns
också en mindre igenbommad stuga.

RAÄ 198: Stensättning (Plan II).

Enligt fornminnesregistret utgörs fornlämningen av en rund, ca 6 m i diameter stor och 0,2-0,3 m
hög, kraftigt övermossad stensättning.

RAÄ 199: Vägbank (Plan I, II).

Vägbanken är enligt fornminnesregistret 150 m lång (NÖ-SV), 5-6 m bred och 0,5 m hög. Väg-
banken är uppbyggd av 0,1-1 m stora stenar, varv de större är lagda i kallmur i tre-fyra skift längs
vägens södra sida. Vägbanken har inte kunnat återfinnas i något kartmaterial. Sentida.



 

 

Bilaga 3. Schaktbeskrivningar 

 

Schakt Plan Beskrivning Anläggningar/fynd 

1-7  III Schakten anlades i skogsmark. Dessa var 4-6 m 

långa, 1,5-2,5 m breda och 0,2-0,3 m djupa. Fyll-

ningen utgjordes av ett tunt myllager, botten av 

stenig mo, stenig sand, morän eller grus. 

 

8  III Anlagt i skogsmark. Schaktet var 9,5 m långt, 1,5 

m brett och 0,3-0,4 m djupt. Fyllningen utgjordes 

av ca 0,2 m mylla, botten av mo. 

 

9  III Anlagt i skogsmark. Schaktet var 5,5 m långt, 1,5 

m brett och 0,1-0,2 m djupt. Fyllningen utgjordes 

av ett tunt myllager, botten av mo. 

 

10  III Anlagt i skogsmark. Schaktet var 6 m långt, 1,5 m 

brett och 0,2.0,3 m djupt. Fyllningen utgjordes av 

ca 0,1 m mylla, botten av grusig sand och mo. 

 

11-18  I Schakten togs huvudsakligen upp i förmodad 

gammal, nu skogsbevuxen, åkermark. Schakten var 

3-8 m långa, 1,5 m breda och 0,2-0,4 m djupa. 

Fyllningen utgjordes av ca 0,2 m mylla (plöja?), 

botten utgjordes av grusig sand och mo. 

I schakt 13 påträffades tegel, 

glas och porslin i myllagret. 

19-20  I, II Schakten anlades i gammal trädgård (se Obj. B). 

Schakten var 5-8 m långa, 1,5 m breda och 0,15-

0,3 m djupa. Fyllningen utgjordes av ca 0,1 m 

mylla ovan stenig morän. 

I schakten framkom enstaka 

tegel- och fajansfragment. 

21-24  II Schakten anlades i skogsmark öster om Vår-

backavägen. Schakten var 4-5 m långa, 1,5-2 m 

breda och 0,1-0,3 m djupa. Fyllning utgjordes av 

ett tunt myllager ovan mo och morän. 

 

25-27  II Schakten anlades i skogsmarkzon öster om Vår-

backavägen. Schakten var 5-16 m långa, 1,5 m 

breda och 0,4-0,8 m djupa. Fyllningen utgjordes av 

0,3-0,7 m tjocka påförda lermassor innehål-lande 

rikligt med sten, tegel, betong och järn-föremål. 

Under dessa fanns ett tunt myllager ovan morän 

övergående i mo åt väster. 

Rikligt med recent material i 

påförda massor. 

28  II Anlagd intill och öster om en gammal vägsträck-

ning, nu stig, strax nordöst om RAÄ 8. Schaktet var 

6 m långt, 1,5 m brett och 0,3-0,5 m djupt. 

Fyllningen utgjordes av stenig grus med asfalt-rester 

(vägbank?). Botten bestod av moig sand. 

 

29, 30, 34  II Schakten anlagda i skogsmarkzon, förmodligen 

gammal trädgårds-/åkermark, söder-sydväst om 

vändplanen på Vårbackavägen. Schakten var 5-6 m 

långa, 1,5 m breda och 0,3 m djupa. Fyllningen 

utgjordes av 0,15 m tjock mylla, botten av mo. 

 

31, 32  II Schakten anlagda i skogs-/parkmark och fossil 

åkermark (Obj. Ca). Schakten var 2-3 m långa, 1,5 

m breda och 0,1-0,3 m djupa. Fyllningen utgjordes 

av ca 0,1 m mylla, botten av sand. 

I schakt 31 påträffades förhis-

torisk keramik, bränd lera och 

enstaka skärviga stenar. I 

schakt 32 en ca 0,8x0,6 m stor 

mörkfärgning/härd?. I schaktet 

och anläggningen framkom 

rikligt med förhis-torisk 

keramik (bronsålder?).  

 



 

 

S33  II Anlagt i skogs-/parkmark norr om Obj. H. Schaktet 

var 4,5 m långt, 1,5 m brett och 0,2 m djupt. 

Fyllningen utgjordes av ett tunt lager mylla ovan 

moig morän. 

 

34-38, 43  II Anlagda i gammal fruktträdgård i nuvarande skogs-

/parkmark. Schakten var 4-7 m långa, 1,5 m breda 

och 0,2-0,3 m djupa. Fyllningen utgjor-des av ca 

0,1 m mylla ovan sand och mo.  

I fyllningen till samtliga schakt 

påträffades recenta föremål i 

form av tegel, glas, fajans,  

porslin och järnföre-mål. I 

övrigt framkom i schakt 

35: två anläggningar varav en 

ca 1 m i diameter stor sten-

packning av okänd funktion 

samt ett stolphål?  

36: förhistorisk keramik. 

37: skärvig sten.  

43: kvartsavslag samt förhis-

torisk keramik. 

39  II Anlagt i skogs-/parkmark. Schaktet var 6 m långt, 

1,5 m brett och 0,2 m djupt. Fyllningen utgjordes 

av ett tunt myllager ovan grusig sand. 

I botten av schaktet påträffa-

des kvartsavslag och skärvig 

sten. 

40-42, 44  II Schakten togs upp inom Stora Korpenhovs gamla 

gårdstomt. Schakten var 5-10 m långa, 1,5 m bre-

da och 0,1-0,3 m djupa. Fyllningen utgjordes av ett 

tunt myllager med undantag för schakt S42 där 

fyllningen bestod av 0,2-0,3 m tjocka rase-

ringsmassor från en byggnad. Botten utgjordes av 

grusig sand. 

I samtliga schakt framkom i 

fyllningen recent material, i 

form av tegel, glas, fajans, 

yngre rödgods och järnföre-mål. 

I övrigt påträffades i schakt; 

40: kärna och avfall av kvarts 

samt skärvig sten. 

41: kvartsavslag. 

44 sentida sopgropar inom hela 

schaktets längd. 

45  II Schaktet togs upp i skogs-/parkmark. Schaktet var 

10 m långt, 1,5 m brett och 0,2 m djupt. Fyll-

ningen utgjordes av ett tunt lager mylla ovan gru-

sig sand. 

I fyllningen påträffades recen-ta 

föremål, främst porslins-

kapsyler. I botten påträffades 

kvartsavslag samt förhistorisk 

keramik vilken utifrån gods-typ 

och dekor sannolikt kan dateras 

till tidigneolitikum. 

46, 47  II Schakten anlades i skogsmark nordöst och söder om 

Obj. D. Schakten var 4-6 m långa, 1,5 m breda och 

0,2-0,35 m djupa. Fyllningen utgjordes av ett tunt 

myllager, botten av sand respektive grus. 

 

48, 49  II Anlagda i skogsmark sydväst om Obj. D. Schakten 

var 4-6,5 m långa, 1,5 m breda och 0,2-0,3 m 

djupa. Fyllningen utgjordes av ett tunt myllager 

ovan grusig mo. 

Schakt 48 skars av en ned-

grävning vilken sannolikt har 

ett samband med en sentida 

brunn ca 50 m NÖ om schak-

tet. 

50, 51  II Schakten anlades i skogs-/parkmark. Schakten var 

4-6,5 m långa, 1,5 m breda och 0,2 m djupa. 

Fyllningen utgjordes av ett tunt myllager ovan sand 

respektive grusig mo. 

I schakt 50 kom dekorerad 

stenålderskeramik, (Fagervik I) 

I schakt 51 påträffades en kärna 

av kvarts. 

52  II Schaktet togs upp i nordvästra delen av terrassen 

Obj. Cb i syfte att klargöra om det rörde sig om en 

fornlämning eller en sentida husgrundsterrass. 

Schaktet visade att terrassen var uppbyggd av 0,1-

0,3 m stora stenar och grusig sand. Inga fynd 

påträffades. 

 



 

 

53  II Schaktet som anlades i skogsmark nordöst om Obj. 

H, var 5x1,5 m stort och 0,2-0,3 m djupt. 

Fyllningen utgjordes av ett tunt myllager ovan 

morän. 

 

 



Bilaga 4. Fynd

Fnr Schakt Sakord Undertyp Material Ant ex Ant frag Vikt Teknik Färg yta Färg kärna Magring Dekor Godstyp

1 31 Kärl - Keramik 3 3 13 - Brun Grå Medel Fast gods

2 32 Kärl - Keramik 1 1 5,8 - - Grå Medel

mynningsdekor-tvärgående 

"streck" Fast gods

3 32 Kärl - Keramik 13 13 80,1 - Brun Grå Medel Fast gods

4 32 Kärl - Keramik 2 2 27 - Brun Grå Medel gropar Fast gods

5 36 Kärl - Keramik 1 12 10,6 - Brun Grå Medel gropar Fast gods

6 40 Kärna - Kvarts 1 1 70,6 Plattform - - -

7 40 Avfall - Kvarts 1 1 0,4 - - - -

8 39 Avslag - Kvarts 2 2 4,6 Plattform - - -

9 39 Avslag - Kvartsit 1 1 4,4 Plattform - - -

10 41 Avslag - Kvarts 2 2 2,4 Plattform - - -

11 41 Avslag Splitter Kvarts 1 1 0,1 - - - -

12 43 Avslag - Kvarts 8 8 104,4 - - - -

13 43 Avslag Splitter Kvarts 1 1 0,2 - - - -

14 43 Kärl - Keramik 2 2 0,9 - - - -

15 43

Organiskt 

övrigt - Ben 2 2 0,8 - - - -

16 45 Avslag - Kvarts 2 2 23 Plattform - - -

17 45 Avslag - Kvarts 1 1 5,6 Bipolär - - -

18 45 Avslag - Kvarts 1 1 0,3 - - - -

19 45 Kärl - Keramik 8 8 11,1 - Röd Grå Medel Fast gods

20 45 Kärl - Keramik 1 1 41,5 - Röd Grå Medel På buk, mynning och insida Fast gods

21 45 Kärl - Keramik 1 3 30,7 - Röd Grå Medel På buk Fast gods

22 50 Kärl - Keramik 1 1 9,2 - Röd Grå Medel På buk Fast gods

23 50 Kärl - Keramik 1 1 3,5 - Röd Grå Fin Fast gods

24 51 Kärna - Kvartsit 1 1 35,2 Plattform -


