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Sammanfattning

Figur 1, motstående sida. Översiktskarta med läget för den 
arkeologiska utredningen markerat. Skala 1:100000.

Eft er beslut av Länsstyrelsen Stockholm, diarie-
nummer 431-7740-2022 (2022-03-03), har under 
mars 2022 genomförts en komplett erande arkeolo-
gisk utredning av lämningen L2013:2420 inom fast-
igheten Vidbynäs 1:19 i Turinge socken, Nykvarns 
kommun, Stockholms län.

Utredningen omfatt ade en kart- och arkivana-
lys och syft ade till att  fastställa antikvarisk status av 
lämningen, som i Kulturmiljöregistret var registrerad 
som en lägenhetsbebyggelse med antikvarisk bedöm-
ning möjlig fornlämning. 

Lägenhetsbebyggelsen påträff ades år 2002 i samband 
med en större arkeologisk utredning inom Turinge 
socken, och tolkades då preliminärt utgöra resterna 
eft er torpet Mariedal som fi nns karterad på den 
Häradsekonomiska kartan från tidigt 1900-tal.

I tillgängligt kart- och arkivmaterial har det inte gått  
att  fi nna någon information som härleder lämningen 
längre tillbaka än till tidigt 1900-tal. Vid utredningen 
har således ingen information tillkommit som gör 
att  torplämningen uppfyller de kriterier som enligt 
Kulturmiljölagen krävs för att  bedömas som fornläm-
ning. Mot bakgrund av dett a har lämningens antikva-
riska bedömning i Kulturmiljöregistret ändrats till 
övrig kulturhistorisk lämning. 
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Bakgrund

Antikvarisk bakgrund 

Eft er ansökan av Nykvarns kommun beslutade 
 Länsstyrelsen Stockholm att  en komplett erande arke-
ologisk utredning behövde genomföras i syft e att  fast-
ställa antikvarisk status av L2013:2420, en lägen-
hetsbebyggelse med antikvarisk bedömning möjlig 
fornlämning (Lst beslut 431-7740-2022 (2022-03-
03). Utredningen genomfördes under mars 2022 och 
omfatt ade enligt Länsstyrelsens direktiv endast kart- 
och arkivstudier.

Topografi  och fornlämningsmiljö

Torplämningen L2013:2420 är belägen i en sydväst-
lig och skogbeväxt slutt ning cirka en mil nordväst om 
Vidbynäs i Turinge socken (fi g. 1 och 2). Markslaget 
utgörs av postglacial fi nlera med angränsande ytor 
av morän och urberg (SGU). Väster och söder om 
lämningen löper en mindre landsväg. Topografi n i 
närområdet utgörs av uppodlad åkermark som ställvis 
bryts av uppstickande skogbeväxta impediment och 
långsmala sjöar. 

I anslutning till höjdstråken vid åkermarkerna åter-
fi nns merparten av områdets fornlämningar. Flera 
av dem kan preliminärt dateras till bronsålder, 
bland annat ett  större antal skålgropslokaler. Kända 
lämningar från järnåldern är färre och utgörs huvud-
sakligen av ett  antal gravfält från äldre- och yngre 
järnålder (Beckman-Th oor 2002:6). 

Öster om L2013:2420 återfi nns två stenåldersbo-
platser (L2015:9672, L2014:2449), belägna i sandig 
morän på cirka 30 respektive 40 m ö h. Strax söder 
om dessa fi nns registrerat ytt erligare en fornläm-
ning (L2013:2444) i form av en hålformad väg med 
uppbyggd vägbank  (Beckman-Th oor 2002:10). 

Tidigare undersökningar

År 2002 genomfördes en omfatt ande arkeologisk 
utredning inom Turinge socken med anledning av att  
Vidbynäs golf planerade att  anlägga en ny golfb ana. 
I samband med utredningen påträff ades ett  trett io-
tal lämningar, däribland torplämningen L2013:2420. 

Lämningen bedömdes utgöra resterna av torpet 
Mariedal, vars ålder vid dett a tillfälle inte närmare 
kunde bestämmas än att  det åtminstone varit bebott  
i samband med upprätt andet av den Häradsekono-
miska kartan i början av 1900-talet. Lämningen kom 
mot bakgrund av dett a inte att  registreras som forn-
lämning i fornminnesregistret (Beckman-Th oor 
2002). 

År 2007 gav Turinge-Taxinge hembygdsförening ut 
en sammanställning av samtliga torp i Turinge socken, 
med en grundlig genomgång av historiskt kartmate-
rial samt information hämtat från Turinge sockens 
ministerialböcker (en typ av kyrkobok). Genom-
gången omfatt ade också torpet Mariedal (Wallenberg 
et al 2007:8ff ).
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Figur 2. Lämningar registrerade i KMR med lägenhetsbebyggelsen L2013:2420 markerad med pil. Skala 1:10000.
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Genomförande

Syfte

Syft et med den komplett erande arkeologiska utred-
ningen var att  fastställa huruvida L2013:2420 
utgjorde fornlämning eller ej.

Metoder och arbetsmoment

Utredningen skulle enligt Länsstyrelsens förfråg-
ningsunderlag (2022-03-03) omfatt a en kart- och 
arkivstudie. 

Arbetet har omfatt at upprätt ande av digitala kartö-
verlägg av historiskt kartmaterial tillgängligt i 
 Lantmäteriets arkiv. Arkivstudien omfatt ade mate-
rial tillgängligt i Antikvarisk-Topografi ska arkivet 
(ATA),  Kulturmiljöregistret (KMR), Institutet för 
språk- och folkminnen (ISOF /Ortnamnsregist-
ret) samt Svenskt Diplomatariums huvudkartotek 
(SDHK). Utifrån Kulturmiljölagens fornlämnings-
rekvisit gällande datering riktades fokus för kart- och 

arkivstudierna mot material kopplat till bebyggelseut-
vecklingen i Turinge socken före och kring år 1850.

Rapportering och distribution

Resultaten av utredningen presenteras i denna 
rapport, i enlighet med Länsstyrelsens förfrågning-
sunderlag och Generellt förfrågningsunderlag för 
2022. Genomförda insatser och resultat har eft er 
godkännande av Länsstyrelsen Stockholm registre-
rats i KMR. En PDF-version av rapporten fi nns till-
gänglig via Riksantikvarieämbetets e-arkiv och tjänst 
för lagring av arkeologiska rapporter och nås genom 
Arkivsök och Fornsök.

L nr (KMR) Lämningstyp Typ Antikvarisk bedömning Beskrivning KMR
L2013:2420 Lägenhetsbebyggelse Torp Möjlig fornlämning Torplämning, sentida, ca 70x40 m (NNV SSO), bestående av 1

husgrund och 1 källargrund. I Ö finns något osäkra rester av
en ladugård. I V och i S, längs med dagens väg ligger
igenplanterade åkrar med grävda diken. Torpet, med namnet
Mariedal, var bebyggt och marken odlades vid början av 1900
talets enligt Häradskartan. Påträffad vid arkeologisk
utredning år 2002. (RAÄ dnr 321 207 2003).

L2013:2419 Lägenhetsbebyggelse Torp Fornlämning Torplämning, ca 60x40 m (N S). Inom området noterades 2
husgrunder med mellanliggande gårdsplan. V om
husgrunderna har i äldre tider gått en väg. Påträffad vid
arkeologisk utredning år 2002. (RAÄ dnr 321 207 2003).

2015:9672 Boplats Boplats Fornlämning Boplats, minst 250x50 m (Ö V). (Källa: inv 1937 nr 50). I norra
skärningen för vägen Vibynäs Kämsta har upphittats
sparsamt med keramik. Ingen nytt vid besiktning.

L2013:2449 Boplats Boplats Fornlämning Boplats, minst 70x70 m. Vid utredningsgrävning år 2002
påträffades små skärviga stenar, kvartsavslag och en liten bit
bränd flinta. (RAÄ dnr 321 207 2003).

2013:2444 Färdväg Färdväg Fornlämning Färdväg, äldre, ca 125 m lång (Ö V) och 2 3 m bred. 75 m från
V änden är en bäck. Vägsträckningen är hålvägsformad i V
och Ö, samt uppbyggd i form av en vägbank i anslutning till
bäcken. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2002. (RAÄ dnr
321 207 2003).

Figur 3. Tabell över närliggande lämningar till L20113:2420 registrerade i KMR.
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Resultat

Arkivstudie

Av beskrivningen i KMR framgår det att  L2013:2420 
utgörs av en cirka 70x40 m (NNV-SSO) sentida 
torplämning bestående av en husgrund och en källar-
grund (fi g. 3). Lämningarna eft er en möjlig ladu-
gård anges fi nnas i öst och utmed den anslutande 
vägen fi nns idag obrukade åkerytor avgränsade av 
diken. Strax väster om lämningen återfi nns ytt erligare 
en torplämning (L2013:2419, fi g. 2 och 3). Denna 
uppges vara av ålderdomlig karaktär och registrera-
des utifrån iaktt agandet som fornlämning i KMR i 
samband med den arkeologiska utredningen år 2002 
(Beckman-Th oor 2002:10). 

Det äldsta skrift liga belägget för Turinge är date-
rat till år 1285 och benämns då som ”ecclesie Th or-
ungi” (ISOF 2100419). Ortnamnet Vidby, sedermera 

Vidbynäs, återfi nns i ett  testamente från år 1291 och 
skrivs då som ”Wiby” (Källström 2016: 220). Torpet 
 Mariedal, som hörde till Vidbynäs, omnämns i skrift  
första gången i födelseboken från år 1772 (Wallen-
berg et al 2007:185). Var torpet då var beläget är dock 
inte känt. I det svenska ortnamnsregistret omnämns 
Mariedal i en uppteckning först år 1932 (ISOF). På 
ett  foto från tidigt 1900-tal, fotograferat av Amadeus 
Bianchini, ses Torparen Karl Gustaf Gustafsson och 
hustrun Hilda Albertina Karlsson med familj framför 
torpet Mariedal (fi g. 4). 

Kartanalys

Med anledning av traktens säteribildningar är det 
historiska kartmaterialet över Turinge socken knapp-
händigt (Beckman-Th oor 2002:6). Vid ingången till 
1700-talet hade den yta inom vilken L2013:2420 är 

Figur 4. Fotografi  fr ån tidigt 1900-tal med torparfamiljen Karlsson fr amför torpet Mariedal. Bilden hämtad ur 
Wallenberg et al 2007:185. Foto: Amadeus Bianchini. Källa Turinge-Taxinge hembygdsförening, kulturarvstockholm.se.



1 2

belägen ännu inte kommit att  uppodlas (Akt 31, Akt 
A104-47:1, akt A105-47:1, fi g. 5). Hur bebyggelseut-
vecklingen ter sig mellan 1701 och det tidiga 1900-
talet försvåras med anledning av att  kartmaterial från 
denna period saknas. I den Häradsekonomiska kartan 
från tidigt 1900-tal återfi nns torpet Mariedal vilket 
vid en rektifi ering mot den ekonomiska kartan över-
ensstämmer med dagens läge angivet för L2013:2420 
(Akt J112-75-22, fi g. 6, Akt J133-10H3i53, Akt J133-
10h3i59, Akt J133-10h3i81).

Antikvarisk bedömning 

Den bedömning som gjordes av lämning L2013:2420 
i samband med inventeringen av Turinge socken 
år 2002 kan anses vara giltig. År 2002 identifi era-
des lämningen som resterna av torpet Mariedal men 
ansågs inte uppfylla rekvisiten för att  klassas som forn-
lämning. Att  ett  torp vid namn Mariedal under Vidby-
näs ägor har existerat sedan det sena 1700-talet vitt nar 
socknens ministerialböcker om. Det saknas emel-

lertid stöd att   utifrån en kart- och arkivstudie fast-
ställa att  den berörda lämningen L2013:2420 härrör 
från sent 1700-tal. Det historiska kartmaterialet över 
Turinge socken är knapphändigt och lämningen kan 
här endast härledas tillbaka till tidigt 1900-tal då 
torpet fi nns utritat på den Häradsekonomiska kartan 
(fi g. 6). En möjlighet är därför att  det i skrift  under 
1700-talet omnämnda Mariedal åsyft ar en annan 
bebyggelse än den här aktuella. Utifrån tillgängligt 
kart- och arkivmaterial fi nns därför inget som styrker 
att  L2013:2420 skulle vara äldre än tidigt 1900-tal.

Vid den komplett erande arkeologiska utredningen 
har ingen ny information tillkommit som gör att  
L2013:2420 uppfyller Kulturmiljölagens rekvisit 
för att  klassas som fornlämning. Den antikvariska 
bedömningen av L2013:2420 har mot bakgrund av 
dett a ändrats i KMR, från möjlig fornlämning till övrig 
kulturhistorisk lämning.

Figur 5. Rektifi erad karta fr ån år 1701 med registrerade lämningar i KMR markerade. Lantmäteriets akt A105-47:1 
Skala 1:5000.
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Figur 6. Den Häradsekonomiska kartan fr ån tidigt 1900-tal med registrerade lämningar i KMR markerade (se även 
samma karta på rapportens omslag). Skala 1:5000.
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Utvärdering av undersökningsplan

Utredningen har genomförts utan avviklelser från 
den av Länsstyrelsen Stockholm godkända undersök-
ningsplanen.
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En arkeologisk utredning omfattande en kart- och arkivstuide 
kopplad till lämningen L20136:2420 har genomförts. 
Utredningen genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen 
Stockholm efter ansökan av Nykvarns kommun. Lämningen utgörs 
av en i Kulturmiljöregistret registrerad lägenhetsbebyggelse i 
form av ett torp, vars antikvariska bedömning inför utredningen 
var möjlig fornlämning. Syftet med utredningen var att om 
möjligt fastställa antikvarisk status. Utifrån tillgängligt historiskt 
kart- och arkivmaterial har lämningen inte kunnat påvisas vara 
äldre än tidigt 1900-tal. Den antikvariska bedömningen av 
L20113:2420 har med ledning av utredningens resultat ändrats 
till övrig kulturhistorisk lämning i Kulturmiljöregistret.


