
Bilaga 1. Tabell fornlämningar

Glömstavägen – Tabell över registrerade Fornlämningar inom analysområde för kulturarvsanalys (1 km från befintlig väg).

FMIS nr Lämning
styp

Antikvarisk
bedömning

Ungefärlig
datering

Beskrivning Källor

Botkyrka
350:1-2

Färdväg  Övrig
kulturhistoris
k lämning

Järnålder,
medeltid,
nyare tid

Göta landsväg, Gammal väg, vid på flygfotobilden (10I4d
Vårby 4) streckad väg ärenligt LMV Karta från 1800-talets
början gamla Stockholmsvägen. Ndel går igenom ett
skogsparti där vägen är ca 3-4 m br och0,5-1,0m dj. Invid
och S om Botvidskapell sammanfaller vägen
mednuvarande vägen mot Flottsbro friluftsområde.
Vägsträckan S omKapellet (10I3d Tullinge 2) utsatt också
på SGU Karta 1863, ochär ca 450-500 m l. Ytterligare ca
800 m finns utsatt på kartan Vom Flottsbro. T

LMV Karta, Länsstyrelsen, Stockholm,
Akt 48,1806: SGU Karta 1863 Ymes
1938. N. Friberg: Stockholms
utfartsvägmot kontinenten.

Botkyrka
352:1

Boplats  Fornlämning Sten-
bronsålder

Fyndplats före mejsel. Inom på flygfotobilden streckat
område harenligt uppgift hittats en mejsel vilken nu
förvaras på Historiskamuseet, Stockholm. Vid
besiktningstillfället kunde ingaytterligare spår av föremål
eller fornminnen iaktagas. Uppgift avIngmar Holm,
Glömsta. Mejseln hittades ca 1925 av fam. Hedman, kusin
till IngmarHolm.Tillägg Dnr 2987/84 Vid
provundersökningar år 1984 gjordesfynd, som indikerar
stenåldersboplats. Rapport senare.Tillägg1982-08-21:
Sven Gunnar Broström har i området upphittat
ochtillvaratagit ett tjugotal avslag av kvarts samt
tvåkurkskärvor.Tillägg Dnr 4177/83 UV:s slutredovisning.
Serenskriftspärm.

Rapport Ark. Und UV Sthlm 990809. E
Olsson dnr 321-1731-1999

Botkyrka
352:2

Grav-
och
boplatso
mråde

Undersökt
och
borttagen

Övrig
kulturhistoris
k lämning

Flatmarksgrav, Boplats. Anges som undersökt och
borttagen i skadestatus

Rapport Ark. Und UV Sthlm 990809. E
Olsson dnr 321-1731-1999

Botkyrka
427:1

Boplats Bevakningso
bjekt

Sten-
bronsålder

Boplats okänd utsträckning. Sparsamt med slagen kvarts
påträffades i grustäktskanten.

Anmälan UV-SThlm. D Hammar, ankom
960418

Botkyrka
428:1

Fyndplat
s

Övrig
kulturhistoris
k lämning

Sten-
bronsålder

Fyndplats för ett fåtal kvartsavslag. Topografiskt lämpligt
boplatsläge både V och Ö om fyndstället

Anmälan UV-SThlm. D Hammar, ankom
960418

Botkyrka 724 Fartygs/b
åtlämnin
g

Övrig
kulturhistoris
k lämning

1900-tal Fartygslämning 24x8 meter, kraftiga pollare, bråspel med
handvev.

Fredholm. Mikael. 2012.
Spillvattenledning Ekerö-
Botkyrka,arkeologisk förstudie. Uppland
och Södermanland, Botkyrka och Ekerö
kommun. Stockholm: Sjöhistoriska
museet. Rapport 2012:5



Huddinge
9:1

Gravfält Fornlämning Järnålder 1) Gravfält, 70x45 m (20cg-220cg) med 12 fornlämningar.
Av dessa äro 4 högar och ca 10 runda stensättningar.
Högarna äro ca 7-9 mi diam och ca 0,5-0,8 m höga, den
ena skadad i mitten med 2 gropar. Enstaka stenar i ytan
0,1-0,3 m st. De rundastensättningarna äro i allm 5-6 m i
diam och 0,2-0,3 m höga. En stensättning är ca 14 m i
diam och 0,3 m hög. En stensättning är övertorvad med i
ytan talrika stenar 0,1-0,2 m st. 3 är övertorvade med i ytan
enstaka stenar, 0,1-0,2 m st och resten ärövertorvade. En
stensättning (i N delen av gravfältet) har delvissynlig
kantkedja 0,1-0,2 m h av 0,2-0,5 m l stenar. Enstensättning
i gravfältets i gravfältets S kant, har i kanterna 2stenblock,
2 m l (SV-NÖ) och 0,4x0,4 m (omkullfallen rest sten?)samt
0,2 m och 1,2x0,7 m.

Inventering av fastafornlämningar 1935,
nr 22+karta

Huddinge
9:2

Terrasser
ing

Bevakningso
bjekt

Järnålder Terrassering, 30 m l  och 13 m br. Terrassen lutarsvagt åt
V där den begränsas av en brant. I sluttningen ligger
möjligen rest av utrasad stenskoning. Funktionen dock
något osäker. Mot N och Ö syns ett svagt terrasshak.
Slybevuxen

Huddinge
10:1

Stensättn
ing

Fornlämning Järnålder 1) Stensättning, närmast rund, ca 6 m diam ca 0,3-0,4 m
hög. Övertorvad med i ytan talrika stenar dels 0,4-0,6 m
stora dels smärre ca 0,1 m stora. CA 4 m SSÖ om
stensättningen en grop ca 3m diam och 0,2 m dj. 18 m
130cg om nr 1 och 11 m 130cg om tomtgräns är: 2)

Kulturminnen, Huddinge, nr 398.

Huddinge
10:2

Stensättn
ing

Fornlämning Järnålder Stensättning, närmast rund, 8-9 m diam och 0,5 mh.
Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,2-0,5 m st. I
kanternastörre stenar, 0,6-1 m st, rest av kantkedja?
Anläggningen är isen tid påförd intill 0,3 m st plockstenar
varför höjden nu är0,7-0,8 m. NÖ delen är delvis
bortschaktad. Omgiven av gräsmattautom i V

Kulturminnen, Huddinge, nr 398.

Huddinge
11:1

Stensättn
ing

Fornlämning Järnålder Stensättning, rund, ca 7 m diam ca 0,5 m h. Fyllning av ca
0,5-0,7mst stenar (några stenar dock mindre 0,3 m st)
Fyllningen högstoch mest intakt i ÖNÖ delen. Kantkedja,
särskilt tydlig i V av ca0,5-0,7 m st stenar 0,2-0,4 m h.
Beväxt med buskage i S i N ochNÖ. Ca 3 m SÖ om
stensättningen är

Kulturminnen, Huddinge, nr 387 SGU-
bladet.

Huddinge
11:2

Stensättn
ing

Bevakningso
bjekt

Järnålder Stensättning (?) omrivennärmast rund. Ca 7 m diam och
0,3 m h. Fyllning av 0,3-0,7 m ststenar. Sannolikt rest av
stensättning

Kulturminnen, Huddinge, nr 387 SGU-
bladet.

Huddinge
22:1

Gravfält Fornlämning Järnålder Gravfält, ca 100x30 (NV-SÖ) med ca 15 runda
stensättningar. (Ettpar högliknande.) Dessa äro i allm ca 4-
5 och 6 m i diam och0,1-0,3 m höga. De minsta äro ca 3 m
i diam och ca 0,1 m höga.Alla äro övertorvade. En

Inventering av fasta fornlämningar 1935,
nr 22+karta



stensättningarna (ca 6 m i diam och 0,3m hög) nu urgrävd i
mitten och använd som skräpgrop. På ca 3 avde tydligaste
har man (trädgårdsland) rabatt. Inom området
finnslämningar av sentida bebyggelse och trädgårdarna. T

Huddinge
23:1

Fornlämn
ingslikna
nde
bildning

Undersökt
och
borttagen

Fornlämningsliknande bildning, undersökt och borttagen,
ca 7 m diam och 0,3-0,6 m h.

På förhöjningens N, Ö och SÖ sida låg stenar, 0,3-0,6 m st.
Stenarna tolkas som ett röjningsröse efter odling i modern
tid.

Äldre beskrivning:

Stensättning, rund, högliknande, ca 8 m diam och ca 0,5-
0,6 m hög. Helt övertorvad. På NÖ sidan är 3 stenar
synliga ca 0,5-0,6 m stora och intill 0,25 m höga. Något
ojämn i ytan (kullrig). I SÖ delen är ett uthus placerat.
Egendomligt läge!

- - Tillägg dnr 321-4203-2003: Vid särskild undersökning år
2003 undersöktes och borttogs lämningen. Stensättningen
visade sig vara en naturlig förhöjning. Resultat enligt ovan.

Hjulhammar, M. 2003: Arkeologisk
undersökning i Glömsta. Arkeologisk
slutundersökning av RAÄ 23, kv.
Fornlämningen 23, Huddinge socken och
kommun, Södermanland. Stockholms
länsmuseum, Rapport 2003:36. (RAÄ dnr
321-4203-2003)

Huddinge
24:1

Runristni
ng

Fornlämning Järnålder Runristning, i berghäll. Hällen lutar ca 30º. Ristningen
vetter åt N, är 1 m hög, 0,9 m br och ligger ca 0,6 m ovan
marken. Den är anbragt i en cirkelformig slinga, ca 10 cm
br. I slingans övre inre kant finns ett enkelt kors.

Tolkning av texten: "Sverker lät göra bron efter Ärengunn,
(sin) moder goda".

Upptäckt 1928. Uppmålad 1934, imålningen delvis bortfrätt.
Över hällen rinner en källåder. Skyltad av Huddinge
Hembygdsförening.

Södermanlands runskrifter, nr 300, s.
275.

Kulturminnen, Huddinge, nr 407.

Schnell, I: Huddinge sn under förhistorisk
tid. 1935.

Ahnlund, M: Stockholms Historia, s. 49.
1953.

DN-Syd. 21/1 1970.

DN-SV. 28/4 1976.
Huddinge
25:1

Hög Fornlämning Järnålder Hög ca 9 m diam och ca 0,6 m h. I mitten en grop ca 3x3 m
ochca 0,5-0,7 m djup. Gropen använd som skräphåla. I
SSÖ en sten ca0,7 m diam ca 0,3 m tjock, troligen ditförd i
sen tid. Beväxt meden gran, ett par björkar och lövbuskar.
Ligger på en litennaturlig förhöjning. T

Inventering av fastafornlämningar
1935,nr 27+karta

Huddinge
25:2

Stensättn
ing

Fornlämning Stensättning rund ca 6 m i diam och 0,1 m h. Övertorvad
och otydlig.

Inventering av fastafornlämningar
1935,nr 27+karta



Huddinge
26:1

Stensättn
ing

Fornlämning Bronsålder,
järnålder

Stensättning, rund ca 8 m diam ca 0,4 m h. Övertorvad. I
NÖ är engrop ca 2 m diam och 0,3-0,4 m dj. Beväxt med
lövbuskar, en litengran och en enbuske

Huddinge
26:2

Stensättn
ing

Fornlämning Bronsålder,
järnålder

Stensättning,närmast rund ca 9 m diam. Kantkedja delvis
synlig, tydligast 1 S,av 0,3-0,4m st stenar, några är dock ca
0,6 m stora. I kanten iNNV en grop ca 2 m diam och ca 0,2
m djup. Beväxt med 2 tallarsamt lövbuskar. T

Inventering av fasta fornlämningar, 1935
nr24+karta.

Huddinge
27:1

Fornlämn
ingslikna
nde
lämning

Övrig
kulturhistorik
lämning

Stensättningsliknande lämning närmast rund 5-6 m diam,
fylld ca0,4 m hög. Övertorvad. I S kanten en ca 0,5x0,3 m
stor synlig sten. I N och NÖ om stensättningen ett fåtal
odlingsstenar. Kvickrotshög

Huddinge
28:1

Gravfält Fornlämning Järnålder Gravfält, ca 90x30 m NNV-SSÖ med ca 4 fornlämningar. A
dessa äro2 högar och 2 runda stensättningar. Högarna
(som ligger på krönet) äro ca tio m diam och ca 1 m höga.
Båda är urgrävda i mitten. I båda högarna äro i sen tid,
troligen av militäruppgrävda gropar. Å groparnas kanter ha
skyttevärn anlagts av stenar, vilka tagits ur och ca 0,8 m
djup. I gropen stenar synliga 0,3-0,4 m stora. I den andra
högen är ett schakt upptaget från Ö, ca 6x2-3 m. (NV-SÖ)
och ca 0,6 m djupt. De rundastensättningarna vilka äro
högliknande äro ca 8 m diam ca 0,6 m höga. Övertorvade.
Stensättningarna bevuxna med ungbjörkar som står tätt.
Den N stensättningen har mitt, 0,6x0,3 m och 0,1 m h.
Dessutom är enstaka stenar synliga, 0,3-0,6 m st. T

Kulturminnen, Huddinge nr 405.

Huddinge
29:1

Gravfält Fornlämning Järnålder Gravfält, ca 30x20 m (Ö-V) med ca 4 stensättningar. Dessa
äro runda eller närmast runda, 4-5 m i diam och 0,2-0,3 m
höga. Övertorvade. En av fornlämningarna täckes nu delvis
av en rishög och tidigare använd till bålplats för skräp.
Ojämnheter i marken antyda att gravfältet tidigare sannolikt
bestående bestått av flera fornlämningar, av vilka endast
obestämbara rester återstå. Uppfartsvägen har skurit
igenom V kanten av en stensättning. 3 av stensättningarna
ligger på Ö sidan av uppfartsvägen. T

Inventering av fasta fornlämningar, 1935,
nr 1935, nr 29+kart Ohermelin, Huddinge
sockeens fornminnen nr 1.

Huddinge
30:1

Gravfält  Fornlämning Järnålder Gravfält, ca 55x40 m (NV-SÖ) med ca 9 fornlämningar.
Dessa ärorunda eller närmast runda stensättningar. Dessa
äro i allmänhet4-8 m i diam och 0,1-0,4 m höga. En av
stensättningarna . Mitt på gravfältet är ca 8 m i diam och ca
0,2 m hög, med synligkantkedja av i allmänhet 0,4-0,6 m
stora stenar, ca 0,1 m höga. En är ca 3 m och 0,1 m hög. I
S delen av gravfältet en grop ca5x3 m (N-S) med en
cementerad oljecistern. Gravfältet har tydligen varit större
men förstörts, sannolikt i samband medintilliggande
byggnaders uppförande. Slänten är över huvud taget

Inventering av fasta fornlämningar 1935,
nr30+karta.



gropig och omrörd. I N delen av gravfältet ligger en mindre
husgrund, sannolikt efter uthus. Gravfältet är bevuxet med i
huvudsak tall. T

Huddinge
108:1

Gravfält Fornlämning Järnålder Gravfält, ca 180x30-80 m (Ö-V), bestående av ca 22
fornlämningar. Dessa utgöras av 5 högar och 17 runda,
fyllda stensättningar. Högarna äro 7-15 m diam och 0,5-0,9
m h. En hög är 15 m diam och 0,9 m h. Den har från Ö en
urschaktning, 8x4 m (Ö-V), fylld med intill 1 m st stenar. En
hög har fotkedja av 0,4-0,7 m l och 0,3 m h stenar. En hög
har en svacka i mitten. Stensättningarna äro 4-10 m diam
och 0,2-0,4 m h. En stensättning är 10 m diam och 0,2-0,3
m h. 2 stensättningar är högliknande 4-5 m diam och 0,3-
0,4 m h. Alla äro övertorvade. Gravfältet genomskäres av
stigar och äldre parkvägar som ej längre används.

Tillägg dnr 321-4983-2009: Vid arkeologisk
förundersökning 2008 påträffades inget av antikvariskt
intresse. Gravarna är främst belägna centralt på gravfältet,
med en dragning åt V och SV. Inga säkra synliga gravar
var belägna i den SO och Ö delen. Gravfältets begränsning
i Ö och S ändrades. Ny utbredning: ca 180x30-80 m (Ö-V).

ATA, dnr 6985/69. Inventering av fasta
fornlämningar, 1935,nr 38 + karta Dn-Sv
28/4-76.
Evanni, L. 2009. Gravar och vägbankar
vid Södertörnsleden. Arkeologisk
förundersökning. Södermanland,
Huddinge socken, Grantorp 5:1 mfl, RAÄ
108:1, RAÄ 109:1, RAÄ 110:1, RAÄ
289:1, RAÄ 332:1-2, RAÄ 333:1. RAÄ,
UV Mitt, rapport 2009:30. RAÄ dnr 321-
4983-2009.

Huddinge
109:1

Gravfält Fornlämning Järnålder Gravfält, 100x45 m (VSV-ÖNÖ) bestående av 15
fornlämningar. Dessa utgöras av 6 högar och 9 runda
stensättningar. Högarna äro 8-11 m diam och 0,4-1m h. En
hög har i S synlig fotkedja. Tre högar ha grop i mitten.
Stensättningarna äro 6-8 m i diam och 0,3-0,4 m h. Alla äro
övertorvade. En är urgrävd i mitten.

Tillägg dnr 321-4983-2009: Vid arkeologisk
förundersökning 2008 påträffades inget av antikvariskt
intresse.

ATA,dnr 1309/34, 7355/67. Inventering
av fasta fornlämningar, 1935,nr 35 +
karta DN-SV 28/4-76
Evanni, L. 2009. Gravar och vägbankar
vid Södertörnsleden. Arkeologisk
förundersökning. Södermanland,
Huddinge socken, Grantorp 5:1 mfl, RAÄ
108:1, RAÄ 109:1, RAÄ 110:1, RAÄ
289:1, RAÄ 332:1-2, RAÄ 333:1. RAÄ,
UV Mitt, rapport 2009:30. RAÄ dnr 321-
4983-2009.

Huddinge
110:1

Stensättn
ing

Fornlämning Bronsålder,
Järnålder

Stensättning, närmast rund, 9 m diam, 0,3-0,4 m h.
Närmast övertorvad och övermossad med i ytan talrika
stenar 0,4-0,6 m stora. Kantkedja av ca 0,6 m l och 0,2-0,3
m höga stenar. Omedelbart V om fornlämningen tre
stenblock. Dessa äro 1,5x0,9 m (VNV-ÖSÖ) x 0,5: 2x1,30
m (NNV-SSÖ) x 0,8 m och 1,5 x 1 m (NNV-SSÖ) x 1,5 m
st.

Tillägg dnr 321-4983-2009: Vid arkeologisk
förundersökning 2008 påträffades inget av antikvariskt
intresse. Delundersökt

Evanni, L. 2009. Gravar och vägbankar
vid Södertörnsleden. Arkeologisk
förundersökning. Södermanland,
Huddinge socken, Grantorp 5:1 mfl, RAÄ
108:1, RAÄ 109:1, RAÄ 110:1, RAÄ
289:1, RAÄ 332:1-2, RAÄ 333:1. RAÄ,
UV Mitt, rapport 2009:30. RAÄ dnr 321-
4983-2009.



Huddinge
110:2

Stensättn
ing

Fornlämning Järnålder Stensättning rund 6 m diam fylld 0,3 m hög. Övertorvad. I
mitten en grop 2 m diam och 0,3 m djup. Beväxt med 3 st
enbuskar, blåbärsris och liljekonvaljer. Omedelbart NÖ om
nr 2 en klumpsten ca 1 meter stor. Nr 1 är något nedsliten
och omriven. T

ATA, dnr 1309/34, 7355/67.

Huddinge
111:1

Hög Övrig
kulturhistoris
k lämning

Järnålder Hög, ca 10 m diam och 0,7 m hög. I foten i ÖSÖ en sten
synlig1,10+0,6 m (N 20cg V-S 28cg Ö) och ca 0,2 m hög.
Undersökt och borttagen

421-3172-1994. Rapport UV-SThlm. Ark
förundersökning C Lindgren mfl.
321-980-2001. Ark undersökning UV-Mitt
Y, Frykberg, P Lindholm.

Huddinge
112:1

Gravfält Fornlämning Bronsålder,
järnålder

Gravfält 65x30 m (290cg-90cg) bestående av ca 7
fornlämningar.Dessa äro runda stensättningar 5-9 m diam
och 0,1-0,3 m h. Allaövertorvade. En har i ytan synliga
talrika stenar ca 0,4 m storaoch kantkedja av 0,6 m l och
0,2-0,3 m h stenar. Dennastensättning är dock kraftigt
utriven, så att den verkar infalleni mitten. Vid
inventeringstillfället 1981 hade området genomgåttkraftiga
förändringar. I S kanten av gravfältet har en vägdragits,
som sedan vidgar sig till en uppfartsväg mot N ärdragen.
Även denna genom gravfältet. Denna väg har tydlig
skuritigenom en stensättning så att endast Ö halvan
kvarligger. Dentomt som Ö delen av gravfältet ligger på, är
utjämnad för att fåen jämnare gräsplan. Dessa ingrepp
medför att idag endast 5 säkrastensättningar är synliga. T

Inventering av fastafornlämningar 1935,
nr 27 + karta.

Huddinge
113:1

Gravfält Fornlämning Järnålder Gravfält, 100-20x30 m (NV-SÖ), bestående av 14
fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög och 13 runda
stensättningar. Högen, ursprungligen 6 m diam och 0,4 m
h, är nu närmast helt bortschaktad då ett garage byggts i
den. Utmed V långsidan av garaget syns en rest av högen.
Stensättningarna är 5-9 m diam och 0,1-0,3 m h. (2 av
stensättningarna har högliknande välvning). En har talrika
stenar i ytan 0,4-0,5 m st och resten är övertorvade. En av
stensättningarna (i SÖ delen av gravfältet) har delvis synlig
kantkedja 0,1-0,2 m h av 0,3-0,5 m l stenar. Ca 3 av
stensättningarna är skadade av vägen, ytterligare några av
grustäkt i mindre skala (sannolikt vid vägbygget).

Tillägg dnr 321-2575-2008: Vid särskild utredning år 2007
karterades 5 gravar. De anläggningar som tillhör gravfältet
vilka är benägna på fastigheten Glömsta 4:5 var svåra att
identifiera och en del gick överhuvudtaget inte att
identifiera. På gravfältet dokumenterades följande
fornlämningar:

Inventering av fasta fornlämningar 1935,
nr 24 + karta. - - Kulturminnen, Huddinge
nr 396. Raä nr 113 och nr 114. I. Schell,
Huddinge socken under förhistorisk tid,
1935.
Grön, C. Arkeologisk utredning.
Backenområdet. Södermanland,
Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2,
4:4, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och
5:37. RAÄ 113. Riksantikvarieämbetet
Avdelningen för arkeologiska
undersökningar, UV Mitt, Rapport
2008:10. (RAÄ dnr 321-2575-2008).
Lindblom, C. 2009. Ängsliljan &
Postväskan. RAÄ 17:1, 113:1 & 114:1,
Huddinge socken & kommun,
Södermanland. Arkeologiska utredningar.
Arkeologikonsult, 2009:2324. RAÄ dnr
321-4500-2009



Stensättning, rund, ca 8 m diam och 0,25-0,3 m h. Stenar
vid sondning. Grav (?), rund, ca 3-3,5 m diam och 0,2 m h,
urschaktad i N. Varken brandlager eller stenpackning synlig
i skadan. Kan utgöra dumprester efter en belysningsstolpe
som är rest i anläggningen. Flack rund stensättning, ca 5 m
diam och 0,15 m h. I SV delen syntes en tydlig packning av
0,1-0,3 m st stenar. Stensättning, rund, 3-4 m diam och
upp till 0,2 m h. Dess S del är skadad av en mindre
gångstig upp till fastigheten. Stenar vid sondning.
Stensättning, rund, ca 2,5 m diam, flack profil ca 0,12 m h.
Stenar vid sondning. Tillägg dnr 321-4500-2009: Vid
särskild utredning 2009 på fastigheterna Postväskan 1 och
2 framkom 7 gravar i sin helhet och 2 till hälften. Ingen av
dessa var kända sedan tidigare, men de befinner sig inom
begränsningen för RÄÄ 113:1. Stensättningarna kan
tidsmässigt förläggas till äldsta järnålder, baserat på
gravarnas utformning och det sparsamma benmaterial som
påträffades i ett blottat, mindre brandlager. Gravarna är
rundade eller oregelbundet rundade, låga stensättningar
med oftast glest lagda stenar och otydligt utseende. I höjd
varierar de mellan 0,15-0,3 m och i storlek mellan 0,75x1,0
m till 3 m. De två tydligaste gravarna ligger under två stora
tallar. Ett par-tre av gravarna är något tveksamma pga
utseendena. En blottat mindre brandlager/gravgömma med
brända ben i en ca 0,5x0,6 m stor koncentration med sot
och kol påträffades, men utan någon överbyggnad. De 5
gravar inom RAÄ 113:1, som är inritade på Postväskan 1 &
2 på Schnells karta från 1935, kunde inte identifieras vid
utredningen och har sannolikt förstörts av sentida
exploatering på S delen av tomten.

- - Tillägg dnr 3.4.2-682-2011: Vid arkeologisk
förundersökning år 2009 i form av schaktövervakning
omedelbart S om gravfältet, påträffades inget av
antikvariskt intresse.
Området kan ha utgjort ett sammanhängande gravfält med
Huddinge 114:1. Flera idag okända gravar kan finnas både
intill vägkanten och längre in på fastigheterna. - - Uppgift
om beslut enligt KML saknas i rapporten RAÄ dnr 321-
2575-2008.
Stor del av gravfältet är skadat vid vägbygge och
schaktningsarbeten. Tomtplantering och byggnation

Evanni, Louise. 2009. Ledningsdragning
nära gravar vid Kästavägen.
Södermanland; Huddinge socken;
Glömsta 4:2, 4:4, 4:6 och 4:9; RAÄ 113:1
och RAÄ 114:1. Arkeologisk
förundersökning. Riksantikvarieämbetet
UV Mitt, rapport 2009:9. (Raä dnr: 3.4.2-
682-2011



förekommer inom området. En trekammarbrunn har grävts
ned i fastighetens NÖ hörn.

Huddinge
114:2

Stensättn
ing

Förstörd Järnålder Stensättning, ca 5,5 m diam och ca 0,6 m h. Mittstenen
ligger i SÖ delen. Endast en av stenarna i ÖNÖ kvarligger.
Anläggningen övervuxen med gräsmatta.

 - - Tillägg dnr 321-2575-2008: Vid särskild utredning år
2007 kunde inte anläggningen återfinnas.

Inventering av fasta fornlämningar 1935,
nr 24+ karta. Kulturminnen, Huddinge, nr
396.
Grön, C. Arkeologisk utredning.
Backenområdet. Södermanland,
Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2,
4:4, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och
5:37. RAÄ 113. Riksantikvarieämbetet
Avdelningen för arkeologiska
undersökningar, UV Mitt, Rapport
2008:10. (RAÄ dnr 321-2575-2008).

Huddinge
115:1

Stensättn
ing

Fornlämning Järnålder Stensättning, närmast rund, ca 8 m diam, fylld ca 0,3 m
hög. Fyllningen övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,2-
0,3 m st. Något gropig i ytan.En del av stensättningen har
rasat nedförsluttningen mot SV. I N kanten delvis synlig av
0,2-0,4 m storastenar. Beväxt med 3 tallar. Moränryggens
fortsättning S omstensättningen är omrörd och utschaktad
av bebyggelse som nudockär borttagen. I slänten 9 m Ö
om stensättningen är en rest av enjordkällare. T

Inventering av fasta fornlämningar 1935,
nr24+karta. Kulturminnen, Huddinge, nr
408.

Huddinge
116:1

Hög Fornlämning Järnålder Hög, ca 10 m diam och 0,6 m hög. Benbitar synliga.

 - - Tillägg dnr 321-2575-2008: Vid särskild utredning år
2007 grävdes schakt ca 20-25 m Ö-SÖ om fornlämningen.
Inget av antikvariskt intresse påträffades.

Inventering av fasta fornlämningar, 1935,
nr 24+ karta
Grön, C. Arkeologisk utredning.
Backenområdet. Södermanland,
Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2,
4:4, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och
5:37. RAÄ 113. Riksantikvarieämbetet
Avdelningen för arkeologiska
undersökningar, UV Mitt, Rapport
2008:10. (RAÄ dnr 321-2575-2008).

Huddinge
116:2

Stensättn
ing

Bevakningso
bjekt

Järnålder Stensättning, rund, ca 9 m diam och 0,2-0,3 m hög.
Övertorvad med något ojämn yta. I S kantkedja synlig av
0,2-0,3 m stora stenar. Omedelbart NV om fornlämningen
är en trädgårdsgång. Beväxt med lövbuskar, utplanad som
gräsmatta. Osäker fornlämning! Har möjligen uppstått vid
schaktning för sommarstugan. Verkar en tid ha använts
som rabatt.

 - - Tillägg dnr 321-2575-2008: Vid särskild utredning år
2007 grävdes schakt ca 20-25 m Ö-SÖ om fornlämningen.
Inget av antikvariskt intresse påträffades.

Inventering av fasta fornlämningar, 1935,
nr 24+ karta
Grön, C. Arkeologisk utredning.
Backenområdet. Södermanland,
Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2,
4:4, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och
5:37. RAÄ 113. Riksantikvarieämbetet
Avdelningen för arkeologiska
undersökningar, UV Mitt, Rapport
2008:10. (RAÄ dnr 321-2575-2008).



Huddinge
116:3

Stensättn
ing

Fornlämning Järnålder Stensättning, rund, ca 6 m diam, ca 0,3 m hög. Övertorvad,
något gropig i ytan. Kantkedja delvis synlig av 0,3-0,4 m
stora stenar. Något ojämn i begränsning.

 - - Tillägg dnr 321-2575-2008: Vid särskild utredning år
2007 grävdes schakt ca 20-25 m Ö-SÖ om fornlämningen.
Inget av antikvariskt intresse påträffades.

Inventering av fasta fornlämningar, 1935,
nr 24+ karta
Grön, C. Arkeologisk utredning.
Backenområdet. Södermanland,
Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2,
4:4, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och
5:37. RAÄ 113. Riksantikvarieämbetet
Avdelningen för arkeologiska
undersökningar, UV Mitt, Rapport
2008:10. (RAÄ dnr 321-2575-2008).

Huddinge
117:1

Gravfält  Undersökt
och
borttagen

Järnålder Gravfält, undersökt och borttaget, ca 50x25 m (N-S). Vid
arkeologisk förundersökning och särskild undersökning
2008 undersöktes 4 gravar, varav 3 större grovblockiga
stensättningar och 1 mindre stensättning med sandmantel.
Gravarna var 3-9 m diam och ca 0,2-0,6 m h. Samtliga var
brandgravar med benlager utan synlig behållare i den inre
delen av graven. Fynd av remändebeslag, rembeslag av
brons, björnfalanger och rikligt med kvarts påträffades. Ben
från två gravar 14C-daterades till sen romersk järnålder.
(RAÄ dnr 3.4.2-2387-2012)

Äldre beskrivning:

Gravfält, bestående av ca 5 fornlämningar. Dessa utgöras
av ca 5r unda, fyllda stensättningar. De runda
stensättningarna äro 6-8 mdiam, 0,2-0,3 m h. Delvis
övertorvad och övermossad fyllning av0,3-0,4 m st stenar
(enstaka större 0,4-1 m st). Den Nstensättninge är delvis
avschaktad i V kanten pga ett stugbygge.I den högst
belägna anläggningen har fruktträd planterats. Några
kanstenar 0,6-0,9 m l och ca 0,3 m h. Den högst belägna
stensättningen har delvis synlig kantkedja, 0,1-0,4 m h av
0,3-1 m l stenar. Mycket omplockade sedan gammalt och
begränsningarna otydliga.

Inventering av fasta fornlämningar, 1935,
23+karta. O Hermelin,Huddinge sockens
forntid, nr 4.
Evanni, L. 2010. Arkeologisk
förundersökning och undersökning 2008.
Gravarna i Vistaberg. Södermanland,
Huddinge socken, Visaberg 3:66 mfl,
RAÄ 117:1. Riksantikvarieämbetet, UV
Mitt, rapport 2010:11. RAÄ dnr 3.4.2-
2387-2012.

Huddinge
118:1

Gravfält  Fornlämning Järnålder Gravfält, 120x60-100m (NV-SÖ) bestående av 25
fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög och 24 runda
stensättningar. Högen (i gravfältets SÖ del) är 10 m diam
och 1 m h. Stensättningarna, som i allmänhet är mycket
låga och vida, är 5-13 m diam och 0,1-0,4 m h. Samtliga
utom två av de största (på N kröndelen av gravfältet) är
övertorvade. De ej övertorvade har fyllning av 0,4-1,5 m
stora stenar och är omplockade. Två av stensättningarna
har mittsten. Flertalet stensättningar har otydlig

- - Inventering av fasta fornlämningar,
1935, nr. 30 + karta.

- - Schnell, I., 1946. Huddinge.
Sörmländska fornminnen 2.
Södermanlands hembygdsförbund.
Grön, C. Arkeologisk utredning.
Backenområdet. Södermanland,
Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2,



begränsning och ca 10 är osäkra fornlämningar. I SÖ delen
av gravfältet är en hålvägsliknande fördjupning ca 25 m l,
2-4 m br och 0,5 m dj. Gravfältet är skadat genom stentäkt
och sannolikt genom ängsbruk. Högen är skadad genom
schaktning, den har också använts som komposthög.

På en mot SV sluttande berghäll inom gravfältets N del
finns en sentida ristning. För skiss se inskannat bokuppslag
under Referenser.

- - Tillägg dnr 321-2575-2008: Vid särskild utredning år
2007 grävdes schakt ca 12 m SV om gravfältet. Inget av
antikvariskt intresse påträffades.

- - Tillägg dnr 321-3187-2010: Vid förundersökning 2010
grävdes schakt på fastigheten Telegrammet 4 strax SÖ om
gravfältet varvid en härd påträffades, som undersöktes och
dokumenterades. Syftet med förundersökningen var att
avgränsa gravfältet och utröna om det fanns ytterligare
fornlämningar i området.

4:4, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och
5:37. RAÄ 113. Riksantikvarieämbetet
Avdelningen för arkeologiska
undersökningar, UV Mitt, Rapport
2008:10. (RAÄ dnr 321-2575-2008).

Huddinge
119:1

Gravfält Fornlämning Järnålder 1) Gravfält bestående av ca 45 fornlämningar. Dessa
utgöres av ca15 högar och ca 30 runda, stensättningar,
varav 5 äro osäkrafornlämningar. Högarna äro 7-20 m i
diam och 0,5-1,5 m h. 8 högar har grop i mitten. En hög är
ca 20 m diam ca 1,5 m h. 6 högar äro10-13 m i diam och
0,5-1,1 m h. 8 högar äro 7-9 m diam och0,5-0,6 m h. De
runda stensättningarna äro 5-10 m diam, 0,2-0,5 m h. Alla
övertorvade. En stensättning ca 10 m diam och ca 0,5 m h.
Övriga äro 5-8 m diam och 0,2-0,4 m h. En har synlig
kantkedja. I gravfältets Ö del av ca 0,3 m stora stenar,
några stensättningar har enstaka kantstenar synliga. En
stensättning har mittsten. I gravfältets Ö del, ca 0,3 m stor.
Några fornlämningar vidåkerkant skadade genom
avschaktning. Gäller i Ö-S-V. I gravfältets V del lämningar
efter hus från sen tid. Nr 31 i"Huddinge, Sörmlänska
fornminnen". Gravflätet genomkorsas av ett stort antal väl
använda stigar. Strax S om gravfältet ligger en skola och
gravfältet är här skyltat med en upplysningsskylt av
Huddinge hemb.för.

Huddinge
119:2

Hällristni
ng

Fornlämning Bronålder Älvkvarnsförekomst 18x8 cm bestående av 2 runda
älvkvarnar 6 cm i diam och 1 cm dj. I fast häll, invid
vattenfylld skreva av densamma



Huddinge
120:1

Stensättn
ing

Fornlämning Bronsålder,
järnålder

Stensättning närmast rund, ca 7-9 m diam fylld, 0,2-0,3 m
hög.Övertorvad med i ytan talrika stenar 0,3-0,4 m stora.
Några äroca 0,5 m stora. Något gropig i ytan. Beväxt med
några små granaren runnbuske, sly, en enbuske, blåbärs-
coh lingonris. Kantkedja,0,1-0,3 m h av 0,3-0,5 m l stenar.
Väl övermossad. Sluttar mot S.

Huddinge
121:1

Fornlämn
ingslikna
nde
lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

Stensättningsliknande lämning, rund ca 6 m diam fylld ca
0,2 mhög. Övertorvad. Möjligen gammal ogräshög. Osäker
fornlämning. Användes som rabatt. Provstick avslöjar inte
någon inre stenpackning.

Huddinge
132:1

Boplats Fornlämning Stenålder Stenåldersboplats, ca 280x70-150 m (NÖ-SV). Fynd av
lergodsfragment, skifferbrynen, obrända ben, järnockra.
Inom området har höga fosfatvärden konstaterats.

Inga återfynd vid besiktningstillfället. Bör dock (R) markeras
pga tidigare fynd och det topografiska läget.

Tillägg: År 1983 gjordes en delundersökning av boplatsen.
Rapport senare.

Tillägg dnr 413-6821-1997: Lista över inlämnade fynd.
Fynden, bl.a. slagen flinta (skrapa), kvarts, ett minieggblad
i bergart samt ornerad keramik gjordes av S-G Broström i
den SV delen av grustaget.

Tillägg dnr 321-2800-1999: Ny utbredning (280x70-150 m
NÖ-SV), varav NÖ delen delundersöktes 1982, 1983,
1985. Total undersökningsyta var 210 kvadratmeter, inför
planerad trafikplats. (Ej kartredovisad i.o.m. att kartan i
rapporten saknar referenspunkter.

- - Tillägg dnr 321-3136-2011: Vid arkeologisk utredning år
2011 gjorde hela området intryck av att ha förändrats
genom sandtäkt och övrig exploatering.

- - ATA dnr 4779/48, 4304/79, 5720/65 .

- - Schnell, I. 1935. Huddinge sn
underförhistorisk tid.

- - DN-SYD 21/1-70.

- - DN-SV 12/1-76.

- - SSM F38422, F 38423, F 40369,
bildmapp 499.

- - Inv nr 30715, 21640, 24248, 28850,
29982, 31700.

- - Broström. S-G. & Engfelt, C. Rapport
inlämnade fynd till SHM. (Dnr: 413-6821-
1997)

- - Slutredovisning om delundersökning
från UV. 1982.

- - Åkerlund, A. & Olsson, E. Rapport,
undersökning, UV Stockholm. (Dnr: 321-
2800-1999)

- - Ahlbeck, M. 2011. Masmolänken.
Huddinge socken och kommun,
Stockholms län, Södermanland.
Rapporter från Arkeologikonsult
2011:2415. (Raä dnr: 321-3136-2011)



Huddinge
151:1

Boplats Fornlämning Stenålder Stenåldersboplats, 300x50 m (NNV-SSÖ). Ytligt liggande
kvartsavslag i sandbacken. Området delvis använt till
grustag.

Tillägg Dnr 5666/82: Rapport om schaktningskontroll vid
väg 58 8den 16 och 17 dec 1982. Inga fynd.

Tillägg Dnr 3973/93: Vid utredningsgrävning framkom
skörbränd sten, slagen kvarts och grönsten.

Tillägg Dnr 421-3172-1994: Intill och S om den tidigare
registrerade boplatsen framkom ytterligare
boplatslämningar i form av ett fyndförande lager, 0,1-0,2 m
tj, med bl.a. slagen kvarts, keramik, slipsten och 1
grönstensyxa. Området är skadat av täktverksamhet.

Tillägg Dnr 321-1071-2001: Inför vägbyggnation
undersöktes 1995 en mindre del, 275 kvadratmeter i SSÖ
delen, av den ca 15000 kvadratmeter stora boplatsen.
Undersökningen visade att platsen utnyttjats under slutet
av mesolitikum och under senneolitikum. Den äldsta fasen
tolkades vara en del av boplatsen medan den yngre föreföll
vara ett spår av ett rumsligt väl avgränsat besök. Keramik,
slagen kvarts, kvartsit och flinta påträffades inom
boplatsen. I påförda massor framkom slagen kvarts och
kvartsit samt en keramikskärva.

- - Tillägg dnr 321-3136-2011: Vid arkeologisk utredning år
2011 konstaterades att boplatsens V halva, enligt
geometrin på digitala kartan i FMIS, förstörts i samband
med exploateringar.

- - ATA, dnr 6803/73, 6512/59.

- - Jakobsson, M. Arkeologisk utredning.
Rapport. UV Stockholm. (Dnr: 3973/93)

- - Lindgren, C. m fl. Arkeologisk
förundersökning. Rapport. UV Stockholm.
(Dnr: 421-3174-1994)

- - Granath Zillén, G. Arkeologisk
undersökning. Rapport. UV Stockholm.
(Dnr: 321-1071-2001)

- - Ahlbeck, M. 2011. Masmolänken.
Huddinge socken och kommun,
Stockholms län, Södermanland.
Rapporter från Arkeologikonsult
2011:2415. (Raä dnr: 321-3136-2011)

Huddinge
162:1

Fornlämn
ingslikna
nde
lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

Stensättningsliknande lämning, rund 7 m diam och 0,3-0,4
m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,1-0,4m st. I S
kanten tre större stenblock, 0,6-1 m st. Anläggningen är
något ojämn i ytan och oklar i begränsning. Omkring-främst
utanför S kanten- är marken omvänd. Bevuxen med sly.
Kan vara naturlig upphöjning.

Huddinge
164:1

Stensättn
ing

Fornlämning Järnålder Stensättning, rund, 13 m diam och 0,4-0,7 m h. Lagd kring
enbergklack 7x5 och 1 m h, så att en 2-4 m br krans
bildats.Delvis övermossad fyllning av 0,3-0,8 m st stenar.
Kantkedja0,2-0,5 m h av 0,3-0,8 m l stenar. Något omriven
och ojämn ytaoch kantkedja



Huddinge
165:1

Fornlämn
ingslikna
nde
lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

Stensättningsliknande lämning, närmast oval, 6x4 m (10cg-
210cg)och 0,2-0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka
stenar 0,2-0,3 mst. Kantkedja, 0,2-0,4 m h av 0,2-0,9 m l
stenar. Sannolikt ejstensättning. Under torven kan inga
stenar kännas vid provstick.Kantkedjestenarna är till viss
del lösa och sladdriga

Huddinge
165:2

Fornlämn
ingslikna
nde
lämning

Övrig
kulturhistoris
k lämning

Stensättningsliknandelämning, oregelbunden ursprungligen
rund, 5 m diam och 0,2 m h.Övertorvad. Kantkedja, 0,1-0,2
m h av 0,1-0,6 m l stenar.Kantkedjestenarna är
övervägande lösa. Ö halvan av anläggningenär
bortschaktad. Har sannolikt samband med sentida
bebyggelse.

Huddinge
166:1

Stenättni
ng

Fornlämning Järnålder Stensättning, närmast rund, 4 m diam och 0,2 m h.
Kraftigtövermossad och humusblandad fyllning av 0,1-0,4
m st stenar.Anläggningen är något omriven och ojämn i
begränsning. Bevuxenmed några ljungbuskar

Huddinge
169:1

Bytomt/g
årdstomt

Fornlämning Medeltid,
nyare tid

Vigesta gamla tomt. By -/gårdstomt. Inom ett 125x120 m
(Ö-V) stort område syns lämningarna efter enheten
Viggestaberg eller Vistaberg. Boningshuset, i S delen av
området, är helt bortschaktad och endast lite kvarliggande
tegel tyder på dess läge. N om boningshuset syns det ännu
kvarstående, kraftiga fundamentet till ladugården. Läget på
byggnaderna är inlagda efter ekonomiska kartan 1953. I
Gustav Vasas jordebok benämnd Wigesta.

 - - Tillägg dnr 321-3780-2003: Vid en arkeologisk
förundersökning i avgränsande syfte grävdes schakt främst
S om området. Schakt upptogs även i områdets Ö del samt
N om området. Inget av antikvariskt intresse påträffades.

Almquist: Frälsegodsen sid 78. - -
Klackenberg: Bebyggelsen i Svartlösa
Härad vid 1500 talets mitt.- - Nr 31 i "
Huddinge, Sörmländska fornminnen. - -
Hermelin, O: Huddinge sockens
fornminnen, 1875, nr 2-3.
Carlsson, M. 2003: Arkeologisk
förundersökning. Vistabergs bytomt och
intilliggande gravfält. Södermanland,
Huddinge socken, Vistaberg 1:32, RAÄ
119 och 169. Riksantikvarieämbetet,
Avdelningen för arkeologiska
undersökningar. UV Mitt, Rapport
2003:16. (RAÄ dnr 321-3780-2003)

Huddinge
170:1

Stenkrets Bevakningso
bjekt

Järnålder Domarring(?) 15 m diam, ursprungligen bestående av 9
stenar med ett inbördes avstånd av 4 m. Nu kvarstår5
stenar, klumpformiga,0,2-0,4 m h 0,3-0,6 m st och toppiga.
I centrala delen går bergeti dagen. Osäker fornlämning då
ytterligare klumpstenar finns innanför stenkretsen. Bör dock
kontrolleras vid eventuellexploatering

Huddinge
201:1

Färdväg Fornlämning Järnålder,
medeltid,
nyare tid

Tingsvägen. Färdväg, ca 860 m l (NNÖ-SSV).
Kompletteras i samband med granskningen.

Tillägg dnr 421-3172-1994: Vid schaktning i anslutning till
Glömstavägen framkom rester av en stenpackning som
kan utgöra rester av en väg- eller broläggning.

Ymer 1938-N.Friberg: Stockholms
utfartsväg mot kontinenten.
Lantmäteristyrelsens kartarkiv LMS, A9-
2:1 (refererad uppgift under
Rösebeskrivning litt. K) Gränsbestämning
och ägoavmätning 1806



Tillägg dnr 326-966-2007: S änden utgörs av en vägbank,
ca 100 m (VSV-ÖNÖ) l, 2,5 - 3 m br och upp till 0,5 m h,
övertorvad, men med en gångstig centralt längs vägbanan
vari enstaka stenar är synliga. Vägbankens V del är anlagd
på S-sluttningen av ett berg och dess S sida är där
stensatt. Övergår i V i en stig utan synliga
konstruktionsdetaljer. Dess Ö del är anlagd på närmast
plan mark nedanför berget och åtskiljs från den V delen av
en ca 0,2 - 0,3 m hög bergklack tvärs över vägbanan. Ö
änden av vägbanken har en diffus avslutning i anslutning
till en grusväg, ca 15 m SV om en tidigare registrerad rest
sten, troligen en väghållningssten (Huddinge 345:1).

Huddinge
209:1

Hög Uppgift om Järnålder Beskrivning utskriven Utanför området:
O.Hermelin, Huddinge socken
fornminnen i ATA.>K:Ej återfunna
vidgranskningstillfället. Tillägg, dnr
6679/89:Rapport omarkeologisk
utredning om eventuella rester av
skansanläggningar.Dnr 6679/89:För
historik se boken.

Huddinge
221:1

Vårdkase Fornlämning Nyare tid Vårdkase, platsen för inom på fotokartan markerat område
ca 6 mdiam är berget kraftigt eldpåverkat och
vittringsskadat. T

Huddinge
236:1

Begravni
ngsplats

Fornlämning Nyare tid Kolerakyrkogården. Tillkomst vid 1834-års epidemi. Vid
grustäkt 1930 framkom 9 skelett. Oklar begränsning ca
15x10 m (N-S). En fyrkantig sten, 0,3x0,3 m st och 0,4-0,5
m h markerar enligt uppgiftslämnare kyrkogårdens S
begränsning. Under 1930-talet flyttades de 9 gravlagda till
Huddinge kyrkogård.

- - Tillägg dnr 321-3136-2011: Vid arkeologisk utredning år
2011 kunde inte den fyrkantiga stenen som markerar
kyrkogårdens S begränsning återfinnas, däremot kunde
spår efter grustäkt konstateras. Kyrkogården finns inte
markerad på laga skifteskarta över Glömsta 1859.

- - Eko-kartan.
Orienteringskarta: Flottsbrobladet.

- - Huddinge Historia 1981.

- - Ahlbeck, M. 2011. Masmolänken.
Huddinge socken och kommun,
Stockholms län, Södermanland.
Rapporter från Arkeologikonsult
2011:2415. (Raä dnr: 321-3136-2011)

Huddinge
246:1

Fyndplat
s

Bevkningsob
jekt

Stenålder Fyndplats för slipsten, av gul sandsten, 20x6x7 cm. Slipad
på alla fyra sidorna. Tillsammans med slipstenen hittades
ytterligare en flat trekantig röd sten samt 3 gropar 0,2-0,3 m
vida och 0,1 m dj, fyllda med skärvsten. Fynden gjordes år
1927.
Vid arkeologisk utredning år 2011 visade sig området vara
omrört. (Raä dnr: 321-3136-2011)

- - Huddinge Historia 1981.

- - Ahlbeck, M. 2011. Masmolänken.
Huddinge socken och kommun,
Stockholms län, Södermanland.
Rapporter från Arkeologikonsult
2011:2415. (Raä dnr: 321-3136-2011)



Huddinge
247:1

Husgrun
d
historisk
tid

Övrig
kulturhistoris
k lämning

Nyare tid Bebyggelselämning, ca 30x30 m (VNV-ÖSÖ) bestående av
1 oklarhusgrund, ca 5 röjningsrösen (?) och röjd yta.
Husgrunde, varsyttre begränsning är oklar, framträder
främst av sitt spisröse.Detta är ca 3 m diam och 0,2 m h. I
spisröset framkom vidprovstick enstaka stenar, 0,15-0,25
m st samt tegelskärvor ochflis. Röjningsrösena (?) samtliga
med oklara yttre begränsningar,är 2-4 m diam och 0,1-0,25
m h. Svagt övermossad/övertorvadfyllning med 0,2-0,8 m
st stenar. Enstaka stensättningsliknande.Dock mindre
troligt gravläge. Emellan röjningsrösena (?) är ytanstenröjd.
Området beväxt med delvis kraftig granskog samt
yngrelövträd. Ca 50-60 m Ö om ovan kunde vid
besiktningen konstaterasytterligare 1 husgrund med
spisröse. Även ca 40-50 m N om dettaiakttogs i buskagen
vaga husgrunder. Vid telefonkontakt meduppgiftslämnaren,
HerrWilliam Andersson, Huddinge, kundekonstateras en
viss osäkerhet om lämnad kartuppgift. Det ärdärför ej helt
uteslutet att på insänd kartbilaga med kryssmarkerad för
fornlämningar är att söka vid gårdarna Berga
resp.Lövsta.De bägge bergskrönen och angränsande
terräng VNV om ovanoch S-

Huddinge
250:1

Bytomt/g
årdstomt

Fornlämning Glömsta gamla tomt. Bebyggelselämningar, bytomt, 80x65
m (VNV-ÖSÖ) bestående av 2 husgrunder efter uthus (i
ÖSÖ delen) samt 1 husgrund efter ladugård eller liknande i
(VNV delen). Båda är sentida och består tillstörsta delen av
cement. Ingen säker grund efter boningshuset påträffad.
Enligt lantmäterikarta från 1636 skall byn legat ÖSÖ om
vägen. Ovan markerade plats är sannolikt ursprungliga
läget för glömsta gamla tomt. Området schaktskadat i SV
delen. Beväxtmed lövträd. T

Huddinge
254:1

Fyndplat
s

Bevakningso
bjekt

Stenålder Fyndplats för 43 krukskärvor av fast gods (140 gr) varav 3
skärvorär ornerade med resp gropar, linje och stämplar.
Liknande s.k.äldre gropkeramik framkom också vid
Masmoboplatsen, som liggerca 200 m åt VNV. Fynden av
de 43 krukskärvorna gjordes hösten1988 och kommer att
tillföras SHM.Dnr 5805/88 Reg 1989-04-17 RH.

Huddinge
263:1

Stensättn
ing

Bevakningso
bjekt

Stensättning, rund 5 m i diam. Består av 0,3-0,5 m st runda
mossbeväxta stenar. 30 m V därom är stensättning eller
odlingsröse.

Anmäld av hembygdsföreningen

Huddinge
289:1

Terrasser
ing

Bevakningso
bjekt

Terrasseringar, (odlingsterrasser?), enligt anmälan från
Lars E. Eriksson och Eva Wesslén, Huddinge Hbf. (Dnr
2678/92)

Evanni, L. 2009. Gravar och vägbankar
vid Södertörnsleden. Arkeologisk
förundersökning. Södermanland,
Huddinge socken, Grantorp 5:1 mfl, RAÄ



Tillägg dnr 321-4983-2009: Vid arkeologisk
förundersökning 2008 i anslutning till terrasseringen
framkom inget som kunde bekräfta odling. Däremot
påträffades 1 härd strax nedanför en bergskant i Ö.
Området utgör ett bra boplatsläge. Delundersökt

108:1, RAÄ 109:1, RAÄ 110:1, RAÄ
289:1, RAÄ 332:1-2, RAÄ 333:1. RAÄ,
UV Mitt, rapport 2009:30. RAÄ dnr 321-
4983-2009.

Huddinge
328:1

Boplats  Övrig
kulturhistoris
k lämning

Sten- brons-
och järnålder

Boplats utan synlig anläggning 150x100 m (NV-SÖ). Dnr
3973/93. Vid utredningsgrävning framkom keramik och
flintavslag. Tillägg end 421-3172-1994. Vid
förundersökningschaktning framkom ett fyndförande lager
0,05-0,2 m tj, med keramik, slagen kvarts och skiffer samt
boplatsanläggningar (stolphål, gropar mm). Dnr 321-634-
2002. Inför anläggandet av en väganslutning utförde UV-
Mitt en förundersökning 2001 för att fastställa boplatsens
yttre begränsning mot SV. Inga spår av förhistorisk
verksamhet påträffades i de fyra sökschakten.2) Dnr 321-
1985-2003. Vid slutundersökning år 1994 undersöktes och
borttogs fornlämningens S del. Utsträckningen i N är ej
avgränsad. Vid undersökningen påträffades fynd och
anläggningar från olika tidsåldrar med en huvudsaklig
bosättning under sen tidigneolitikum och inslag från
mellanneolitikum till äldre järnålder. Fynd av keramik, bränd
lera, stenmaterial, brända ben, 32 anläggningar framkom
varav 26 gropar, 3 härdar, 2 stolphål, 1 lins.

3973/93. Rapport UV sthlm. Ark
utredning M Jakobsson.
421-3172-1994. Rapport UV Sthlm, ark
förundersökning, C Lindgren mfl.
321-634-2002, Rapport Ark
förundersökning, UV-Mitt W Bondeson.
321-1985-2003, Ark undersökning UV-
Mitt G Granath, Zillén

Huddinge
329:1

Fyndplat
s

Bevakningso
bjekt

Sten-
bronsålder

Vid utredningsgrävning framkom keramik och slagen
kvarts.

3973/93. Rapport UV Sthlm ark
utredning. M Jakobsson

Huddinge
329:2

Fyndplat
s

Bevakningso
bjekt

Sten-
bronsålder

Ett kvartsavslag och bränd lera. 3973/93. Rapport UV Sthlm ark
utredning. M Jakobsson

Huddinge
329:3

Fyndplat
s

Bevakningso
bjekt

Sten-
bronsålder

1 härd samt fynd av bränd lera. S om och mellan 1,2 och 3
i åkermark utanför exploateringsområdet syntes små
mängder bränd lera.

3973/93. Rapport UV Sthlm ark
utredning. M Jakobsson

Huddinge
331:1

Boplats  Fornlämning Stenålder Stenåldersboplats, ca 100x10-40 m (Ö-V), ca 2500
kvadratmeter, delundersökt, bestående av ett 0,1-0,3 m tj
fyndförande lager med kvartsavslag, flinta, enstaka brända
ben samt keramik, dessutom spridd skärvsten samt
sotfärgade nedgrävning. (Dnr: 3973/93)

Tillägg dnr 421-3172-1994: Vid förundersökning framkom
ett fyndförande lager, 0,1-0,4 m tj, med slagen kvarts, flinta,
kvartsit, grönsten och skiffer samt keramik och brända ben.
Boplatslämningarna bestod bl.a. av härdar och gropar.

Tillägg dnr 321-1171-2001: Med anledning av
vägbyggnation undersöktes en del av fornlämningen år

- - Jakobsson, M. Arkeologisk utredning.
Rapport. UV Stockholm. (Dnr: 3973/93)

- - Lindgren, C. m. fl. Arkeologisk
förundersökning. Rapport. UV Stockholm.
(Dnr: 421-3172-1995)

- - Granath Zillén, G. Arkeologisk
undersökning. Rapport. UV Mitt. (Dnr:
321-1171-2001)

- - Ahlbeck, M. 2011. Masmolänken.
Huddinge socken och kommun,



1995. Undersökningsytan var 1950 kvadratmeter och
berörde drygt hälften av fornlämningen. Platsen har varit
utnyttjad främst under senmesolitikum och mellersta
bronsåldern, men även under neolitikum och äldre
järnåldern. Bland fynden återfinns tvärpilar i både kvarts
och flinta, yxor och mejslar i grönsten, bearbetad kvarts
och skrapor i flinta samt keramik och brända ben.

- - Tillägg dnr 321-3136-2011: Vid arkeologisk utredning år
2011 påträffades i provgropar fynd av samma art som
ovan, vilket innebär att delar av boplatsen kvarligger inom
delar av fornlämningens N del, direkt V om den utgrävda
ytan.

Stockholms län, Södermanland.
Rapporter från Arkeologikonsult
2011:2415. (Raä dnr: 321-3136-2011)

Huddinge
334:1

Fyndplat
s

Övrig
kulturhistoris
k lämning

Stenålder,
bronsålder

Fyndplats för 1 slipsten av sandsten, 1 avslag av granit, 2
slipstenfragment av sandsten. Påträffade vid arkeologisk
utredning

Anmälan G Granath Zillén

Huddinge
346:1

Färdväg Övrig
kulturhistoris
k lämning

Nyare tid Vägbank 120 m l, 0,5 m br och 0,5 m h. Dike på ömse
sidor. Dnr 421-3172-1994. Rapport. Ark förund grävde två
schakt genom vägbanken. Vägbanken föreföll vara
uppbyggd av sandig grus som delvis vilar på ett delvist
humöst lager troligen en äldre markyta. Tolkning att
vägbanken endast varit i bruk under en kortare tid.

Rapport UV Sthlm ark utr. M Jakobsson.
Ark förund UV Sthlm Christina Lindgren.

Huddinge
352:1

Fyndplat
s

Övrig
kulturhistoris
k lämning

Sten-
/bronsålder

Fyndplats kvartsavslag Anmälan UV-SThlm. D Hammar, ankom
960418

Huddinge
353:1

Fyndplat
s

Övrig
kulturhistoris
k lämning

Sten-
/bronsålder

Fyndplats slagen kvarts Anmälan UV-SThlm. D Hammar, ankom
960418

Huddinge
356:1

Boplats Bevakningso
bjekt

Sten- brons -
järnålder

Område med spridda skärvstenar Anmälan UV-SThlm. D Hammar, ankom
960418

Huddinge
357:1

Boplats  Bevakningso
bjekt

Boplats, okänd utsträckning. Sparsamt med slagen kvarts
samt ett grönstensavslag påträffades i schaktkanten.
Dessutom förekom spridd skärvsten och en
skärvstenskoncentration. Större delen av boplatsen torde
ha schaktats bort i samband med byggandet av
Glömstaleden. Eventuellt kan boplatsen ha ett samband
med Raä nr 151:1 som ligger drygt 100 m mot SÖ.

- - Tillägg dnr 321-3136-2011: Vid arkeologisk utredning år
2011 grävdes ett 10-tal provgropar strax NV om boplatsen.
Inget av antikvariskt intresse påträffades.

- - Hammar, D. Anmälan om fornminne.
UV Stockholm. (Ant. 960422)

- - Ahlbeck, M. 2011. Masmolänken.
Huddinge socken och kommun,
Stockholms län, Södermanland.
Rapporter från Arkeologikonsult
2011:2415. (Raä dnr: 321-3136-2011)
Lst dnr: 431-2010-587

Huddinge
358:1

Boplats  Bevakningso
bjekt

Stenålder,
bronsålder

Boplats, okänd utsträckning. Sparsamt med slagen kvarts
påträffade längs en ca 55 m l sträcka.



Huddinge
359:1

Fyndplat
s

Övrig
kulturhistoris
k lämning

Stenålder,
bronsålder

Fyndplats för bearbetat kvartsavslag

Huddinge
360:1

Fyndplat
s

Övrig
kulturhistoris
k lämning

Stenålder,
bronsålder

Fyndplats för ett kvartsavslag

Huddinge
361:1

Fyndplat
s

Övrig
kulturhistoris
k lämning

Sten-
bronsålder

Fyndplats för slagen kvarts. Måttliga mängder kvarts
påträffades i två rotvältor

Anmälan UV-SThlm. D Hammar, ankom
960418

Huddinge
362:1

Boplats  Bevakningso
bjekt

Sten-,
bronsålder

Boplats minst 10x10 m. Inom området påträffades
sparsamt med slagen kvarts och flinta. I åkern förekom
även spridd skärvsten. Någon närmare kartering av
fynd/skärvstensspridningen gjordes ej varför 10x10 är att
betrakta som ett minimimått.

Anmälan UV-SThlm. D Hammar

Huddinge
363:1

Boplats Bevakningso
bjekt

Sten-
bronsålder

Boplats, ca 20x10 m (NO-SV) inom området påträffades
sparsamt med slagen kvarts.

Anmälan UV-SThlm. D Hammar, ankom
960418

Huddinge
364:1

Boplats Bevakningso
bjekt

Sten-
bronsålder

Boplats, okänd utsträckning. Måttliga mängder slagen
kvarts påträffades längs en ca 50 m l sträcka

Anmälan UV-Sthlm. D Hammar.

Huddinge
382:1

Hög Bevakningso
bjekt

Bronsålder,
järnålder

Hög? Ca 7 m i diam, 0,3-1 m h(centralt finns en grop, ca 1
m i diam, 0,3 m dj) Beväxt med en asp i S och en hassel i
Ö. Osäker fornlämning

Huddinge
399:1

Hällristni
ng

Fornlämning Bronsålder Älvkvarnsförekomst I block, 2,2x1,6x1,3 m st bestående av
2 älvkvarnar. Dessa är 5 cm i diam och 0,5-1 cm dj.
Belägen på blockets toppyta.

Huddinge
399:2

Hällristni
ng

Fornlämning Bronsålder Älvkvarnsförekomst 0,1x0,1 m bestående av 2 älvkvarnar.
Dessa är 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på brant
sluttande häll

Huddinge
491

Boplats Bevakningso
bjekt

Stenålder Boplats?, ca 20 x 15 m (N-S). Vid arkeologisk utredning år
2004 påträffades 1 anläggning i form av 1 diffus
mörkfärgning. Fynd av 1 kvartsavslag och 2 skärvstenar.
(RAÄ dnr 321-1002-2005).

Grön, C. 2004. Vistaberg, Södermanland,
Huddinge socken, fasigheterna Glömsta
1:1 m.fl. UV mitt, Rapport 2004:24,
Arkeologisk utredning.
Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för
arkeologiska undersökningar. (RAÄ dnr
321-1002-2005).

Huddinge
463

Färdväg Fornlämning Järnålder,
medeltid,
nyare tid

Hålväg, ca 60 m (N-S) lång och upp till 0,5 m djup,
Hålvägen är skålformad och ca 1 m bred i botten och upp
till 2,5 m bred vid markytan. (RAÄ dnr 326-966-2007). S
änden är ca 5 m V om grusväg (Huddinge 201:1) och ca
130 m NNÖ om en tidigare registrerad rest sten (Huddinge
345:1).



Huddinge
494

Röjningsr
öse

Undersökt
och
borttagen

Röjningsröse, undersökt och borttagen vid förundersökning
år 2009, ca 5,7x3,1 m st. Ytligt framkom enstaka löst
liggande stenar samt ett betongfundament till en sentida
stolpe. Fyllningen utgjordes av humös, lerblandad matjord.
Överst i anläggningen kom rikligt med sten, 0,05-0,7 m st.
Ställvis påträffades kolstänk vilket kunde iakttas ända till
botten (rotbrand?). Under stenarna, syntes en oval grå
färgning, ca 1×0,5 m st och ca 0,3 m dj. Denna tolkades
som en fördjupning i markytan eller möjligen en grävd grop
för att lägga sten i. Gulvit lera i botten. (Raä dnr: 3.4.2-682-
2011)

Äldre beskrivning:

Stensättning (?), rund, 3,5-4 m diam och ca 0,2-0,25 m h.
Enstaka stenar vid sondning. Påträffad vid särskild
utredning år 2007. (RAÄ dnr 321-2575-2008).

Grön, C. Arkeologisk utredning.
Backenområdet. Södermanland,
Huddinge socken; Glömsta 2:1, 4:1, 4:2,
4:4, 4:6, 4:9, 4:10, 4:14, 5:1, 5:29 och
5:37. RAÄ 113. Riksantikvarieämbetet
Avdelningen för arkeologiska
undersökningar, UV Mitt, Rapport
2008:10. (RAÄ dnr 321-2575-2008).
Evanni, Louise. 2009. Ledningsdragning
nära gravar vid Kästavägen.
Södermanland; Huddinge socken;
Glömsta 4:2, 4:4, 4:6 och 4:9; RAÄ 113:1
och RAÄ 114:1. Arkeologisk
förundersökning. Riksantikvarieämbetet
UV Mitt, rapport 2009:9. (Raä dnr: 3.4.2-
682-2011)

Huddinge
496

Boplats Fornlämning Bronsålder,
järnålder

Boplats, ca 30x10-20 m (NV-SÖ). Vid särskild utredning
2009 framkom 4 härdar, 1 kokgrop,
skärvstenskoncentrationer samt mindre lagerrest. Härdarna
är 0,5-0,8 m i diam och innehåller en hel del skärviga och
skörbrända stenar. Kokgropen innehöll sotig silt med kol
och skärvig sten. En mindre skärvstenskoncentration
(0,5x0,7 m) liksom en ca 0,3x0,5 m st
mörkfärgning/lagerrest kunde ej definieras närmare i
utredningsstadiet. Ett par av härdarna låg inom
begränsningen för gravfält RAÄ 113:1 och kan möjligen har
samband med denna. (RAÄ dnr 321-4500-2009)

Arkeologikonsult 2009.2324

Huddinge
498

Härd Undersökt
och
borttagen

Stenålder,
bronsålder,
järnålder

Härd, undersökt och borttagen. Vid arkeologisk
förundersökning 2010 påträffades 1 härd, 1,3 m diam och
0,1 m dj, med fyllning av sotig morän och rikligt med
skörbränd sten, 0,05-0,2 m st. Härden undersöktes och
borttogs. ((RAÄ dnr 321-3187-2010

Berger, Å., 2010. Telegrammet 4.
Arkeologisk förundersökning i
avgränsande syfte av RAÄ 118:1,
Huddinge socken och kommun,
Södermanland. Stockholms läns
museum. Rapport 2010:42. (RAÄ dnr
321-3187-2010)

Huddinge
503

Fartygs/b
åtlämnin
g

Övrig
kulturhistoris
k lämning

1900-tal Område med en mindre fartygslämning, bryggrester, tegel,
två bilar.

Fredholm. Mikael. 2012.
Spillvattenledning Ekerö-
Botkyrka,arkeologisk förstudie. Uppland
och Södermanland, Botkyrka och Ekerö
kommun. Stockholm: Sjöhistoriska
museet. Rapport 2012:5



Huddinge
517

Fyndplat
s

Övrig
kulturhistoris
k lämning

Järnålder Fyndplats för en agraffknapp. Påträffad vid
metalldetektering 2014.

Huddinge 209:1. Högar, uppgift om. "På udden, midt emot Fittja, rudera efter högareller vallar på kullens topp, ett grustag har förändrat störredelen af ytans utseende". O.
Hermelin, Huddinge sockensfornminnen. Ej återfunnen vid granskningstillfället. T


