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Sammanfattning
En arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte
har under hösten 2020 genomförts av fornlämning L2013:7915 (område med fossil åkermark) vid
Tumba bruk, Botkyrka kommun (fig. 1 och 2). Förundersökningen omfattade en arkiv- och kartanalys samt
sökschaktning med maskin. Utifrån kart- och arkivanalysen har lämningens ålder kunnat tidsbestämmas till den första halvan av 1800-talet. Resultaten av
förundersökningen har även inneburit en justering i
Kulturmiljöregistret av bedömningen från Fornlämning till Övrig kulturhistorisk lämning (ÖKL). Vidare
har tidigare begränsning av lämningen justerats något
mot väst och nordväst (fig. 7).

Fig. 1. Översiktskarta med läget för den arkeologiska
förundersökningen markerad. Skala 1:100000. © Lantmäteriet,
Metria, MS2019/03948.
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Bakgrund
Antikvarisk bakgrund
glacial lera och sandig morän med höjder på upp till
60 m ö h (SGU).

Botkyrka kommun planerar att bebygga delar av fastigheten Tumba 7:112. En ny gata samt en gång- och
cykelväg är planlagd i anslutning till de västra och
norra delarna av fornlämning L2013:7915, ett område
med fossil åkermark (fig. 2). Med anledning av fornlämningens närhet till den planerade bebyggelsen
beslutade Länsstyrelsen Stockholm att en arkeologisk
förundersökning i avgränsande syfte behövde ske (Lst
beslut dnr 431-13704-2019). Förundersökningen
genomfördes under hösten 2020.

Till den fossila åkermarken hör specifika formelement
i form av odlingsrösen, en stenmur, terrasskanter,
diken samt äldre stenröjd åkermark. Inom fornlämningsområdet finns även en husgrund (L2013:7946)
från sen tid med antikvarisk bedömning ÖKL.
Den kulturhistoriska miljön i närområdet präglas i
stor utsträckning av verksamheten vid Tumba bruk.
Bruket anlades vid Tumbaåns vattendrag år 1755.
Kring bruket växte därefter fram ett mindre samhälle
och markerna kring undersökningsområdet (UO) har
nyttjats för brukets räkning för bland annat odling och
bete (Mörkfors & Ullén 1988; Castegren 1984).

Topografi och fornlämningsmiljö
Den fossila åkermarken L2013:7915 är belägen direkt
söder om Södra stambanan och Tumba bruk (fig.
2). Topografiskt utgörs ytan främst av skogsmark på

Fig. 2. Fastighetskarta över området kring Tumba bruk med lämningar registrerade
i Kulturmiljöregistret markerade med rött. L2013:7915 markerad med röd pil.
Skala 1:10000. © Lantmäteriet, Metria, MS2019/03948.

8

I direkt anslutning och sydväst om UO finns ytterligare en fossil åker registrerad med antikvarisk bedömning ÖKL (L2013:7942).
Cirka 25 meter nordöst om UO finns en källa med
tradition (L2013:7945). Källan är känd sedan 1700talet, men dagens utlopp har tillkommit efter år 1858.
Idag strömmar vattnet ur ett plaströr.

blockformig odlingsterrass med delvis stensatt kant
och stenröjd yta.
Cirka 300 meter öster om UO finns registrerat en
stensättning (L2017:2412) med bedömningen möjlig
fornlämning. Stensättningen är otydlig och kan eventuellt utgöras av en naturbildning.

Tidigare undersökningar
Omkring 50 meter öster om undersökningsområdet finns ett system av färdvägar i form av hålvägar
(L2013:7931) med en dragning mestadels i nordväst-sydöstlig riktning. Hålvägarna är bedömda
som fornlämning. I direkt anslutning till hålvägarna återfinns även ett område med fossil åkermark (L2013:7943) med ingående formelement som

Lämningen L2013:7915 har tidigare omfattas av en
arkeologisk utredning, vid vilken fornlämningen
påträffades och registrerades i Kulturmiljöregistret
(Stjärna 2015).

Fig. 3. Del av område med fossil åkermark, L2013:7915, från söder.
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Genomförande
Syfte

Dokumentation

Förundersökningens syfte var att ta fram ett beslutsoch planeringsunderlag genom att avgränsa fornlämningens utbredning mot väst och norr. Målgrupper för förundersökningens resultat var i första hand
Länsstyrelsen Stockholm samt Botkyrka kommun
(företagaren).

Inmätning i fält gjordes med RTK-GPS. Inmätta
geometrier har lagrats och bearbetats i GIS-miljö
(Intrasis/QGIS). Kontextbeskrivningar upprättades
i fält på pappersblankett. Analogt upprättad data har
efter fältarbetsfasen digitaliserats och lagrats i Intrasis, med bibehållen koppling till relaterad geometri.
Samtliga kontexter och grävda ytor fotograferades.

Metoder och arbetsmoment

Fyndstrategi

Förundersökningen har omfattat en kart- och arkivanalys samt sökschaktning med grävmaskin.

Inga fynd tillvaratogs. Enstaka bitar yngre rödgods
och kritpipsfragment insamlades för bedömning i
inomhusmiljö men har därefter gallrats.

Det analyserade arkivmaterialet omfattade Svenskt
Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK), Kulturmiljöregistret (KMR), SAMLA
– Riksantikvarieämbetets öppna arkiv samt Institutet
för Språk och Folkminnen (Ortnamnsarkivet). Arkivmaterial i Antikvarisk-Topografiska arkivet (RAÄ)
analyserades i samband med den tidigare arkeologiska
utredningen och har inte behandlats vidare inom
ramen för denna förundersökning.

Analyser
Inom projektet fanns utrymme för eventuell datering av åkern genom miljöanalys (t ex 14C av makrofossilmaterial). I fält gjordes dock bedömningen att
inga säkra kontexter för provtagning gick att urskilja.
Risken bedömdes som stor att provtagningen skulle
innehålla ett för förundersökningen ickerelevant
material. Inga naturvetenskapliga analyser har mot
bakgrund av detta genomförts.

Kartanalysen omfattade en genomgång av Rikets
allmänna kartverks samt Lantmäteristyrelsens och
Lantmäterimyndigheternas arkiv. Inför fältarbetet upprättades historiska kartöverlägg i GIS-miljö.
Inhämtad fältdata kom efter fältarbetsfasen att utgöra
ytterligare grund för GIS-baserad rektifiering av historiskt kartmaterial, i syfte att fastställa kronologi och
funktion av i fält observerade anläggningar och strukturer.

Rapportering och registrering
Förundersökningens resultat presenteras i denna
rapport och har registrerats i Kulturmiljöregistret.
Rapporten är lagrad och tillgänglig digitalt via
Riksantikvarieämbetets tjänst för lagring av arkeologiska rapporter - Forndok.

Sökschaktgrävning med maskin genomfördes direkt
norr- och väster om L2013:7915, i riktning mot det
aktuella arbetsområdet. Maskingrävda ytor rensades
vid behov för hand i syfte att underlätta en bedömning av innehållet.
Vidare har en okulär besiktning samt inmätning
utförts av åkerytans formelement som är angivna i
tidigare utredning utförd av Stockholms läns museum
2015 (Stjärna 2015).
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Resultat
Kart- och arkivanalys
Tumbas historia kan till stora delar kopplas till dess
läge vid Tumbaån och Kvarnsjön där vattendragets
fallhöjd har kunnat utnyttjas för kvarnverksamhet.
Betydelsen av namnet Tumba har tolkats härröra från
inbyggarbeteckningen ”tunboar”, bildat av namnet på
den intilliggande gården Tuna. I förbindelsen med
ljudet ”b” har förledens ”n” efter en tid övergått till ”m”
(Wahlberg 2003:328).
Tumba har skriftliga medeltida belägg genom ett flertal dokument. Ett något osäkert omnämnande finns
från år 1312 i ett fastebrev, då ägan benämns ”Tombalandum” (SDHK-nr: 2505). Det äldsta säkra skriftliga
belägget bör dock vara ”Tumboqwern” från år 1488
(Wahlberg 2003).
Genom en uppgift från år 1492 får vi veta att ”Riddaren Svarte Åke Jönsson i Åkerö, Södermanlands
lagman, intygar vid ting med Svartlösa härad att Peter
Eriksson och Jöns Persson, båda boende i Hågelby,
klagat över att deras gård brunnit upp med jordebreven, särskilt ett rikets råds dombrev på en ström och
ett ålfiske vid Tumba kvarn” (SDHK-nr: 32837).

Fig. 4. Utsnitt ur karta från år 1636 med bebyggelsen vid
Tumba och de söder därom liggande åkerytorna.

År 1500 omnämns kvarnverksamheten explicit
genom ett dokument där en person ger ”Twmbo”
till herr Ingemar, kyrkoherde i Stockholm, för Stockholms kyrkas räkning. Därefter får vi veta att brukaren av kvarnverksamheten då heter Erik Persson
(SDHK-nr:34109).

hög noggrannhet men det bör kunna antas att åkermarken är densamma som den äldre åkermark som i
dag kan ses belägen direkt norr om den fossila åkermarken L2013:7915 (fig. 6). Samma åkermark är även
synlig på en arealvmätningskarta från år 1672, där den
benämns som ”råg i täppa” (akt: 01-bot-02). På den
första kända kartan över Tumba bruk från år 1761
är åkermarken direkt norr om UO uppodlad (Castegren 1984). Dock inte åkermarken kring lämningen
L2013:7915.

Fornlämningsbilden kring UO ger inga tydliga belägg
för en förhistorisk verksamhet på platsen. Närmaste
gravfält i området återfinns kring Tuna gård cirka 500
meter norr om UO och sannolikt är Tumba, precis
som de skriftliga källorna antyder, en medeltida
etablering som har uppstått i samband med kvarnverksamhet.

På 1779 års ägoutbyteskarta benämns samma, norr
om UO belägna åkermark, som tillhörig Lilltumba
(akt: 01-bot-30). De söder därom liggande åkermarkerna, till vilka L2013:7915 hör, är då ej uppodlade.
Det bör dock påpekas att ägoutbyteskartan är mycket
svårrektifierad med få eller inga kvalitativa referenspunkter.

Det tidigaste kartmaterialet över området är från år
1636 då ”Tumboqvarn” karteras genom en geometrisk avfattning (akt A9-35:c7:62). Direkt söder om
byn på södra sidan vattendraget finns då åkermark (fig.
4). Kartan är i det närmaste omöjlig att rektifiera med

På storskifteskartan från år 1803 beskrivs marken där
L2013:7915 är beläget som ”Kohagen” och marken
strax ovanför beskrivs som ”åkertäppa med sand och
mojord samt lera (akt: 01-BOT-32). Således utgörs
L2013:7915 då av hagmark.
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L2013:7915 är med säkerhet uppodlad på 1858
års expropieringskarta, upprättad i samband med
järnvägsbygget (akt 01-jvg-v:1). På samma karta
syns en impediment markyta inom den nu aktuella lämningen, vilken överensstämmer lägesmässigt
närapå exakt med den hägnad som är beskriven i den
utredning som utfördes år 2015 (Stjärna 2015).
På Häradsekonomiska kartbladet 1901-1906 (akt
J112-75-23) utgörs UO och L2013:7915 av en
sammanhängande åkermark med den intilliggande
lämningen 2013:7942 (fossil åker, ÖKL).
På det ekonomiska kartbladet från 1951 (akt J13310i3d53) är åkermarken vid den aktuella lämningen
inte längre i bruk. L2013:7942 belägen sydväst om
den aktuella lämningen utgörs dock fortfarande av
åkermark. Sannolikt har den impedimenta marken
inom L2013:7915 med tunt jordskikt bedömts obrukbar med moderna åkerbruksmetoder.

Fig. 5. Utsnitt av karta från år 1827 med L2013:7915
angiven som "mager åkermark" (nr 21 i kartan)

Första gången den aktuella lämningen L2013:7915
tycks vara uppodlad är på 1827 års arealavmätningskarta då marken beskrivs som ”mager åker”. Beskrivningen gäller hela åkermarken söder om Tumba
bruk (akt 01-bot-56). Kartan är svårrektifierad men
innehåller referenspunkter som gör tolkningen
godtagbar (fig. 5).

Sökschaktning
Sju stycken sökschakt med en sammanlagd yta av cirka
46 m2 grävdes norr och väster om L2013:7915 (fig. 7).
Inga lämningar eller formelement som går att härleda
till de rekvisit som krävs för en klassning av fossil åkermark som fornlämning framkom i schakten. Läget för
UO utgörs delvis av en hårt packad gångväg med kraftiga rotsystem. De två längst mot öst belägna schakten (S200, S222) innehöll en äldre hårt packad plöja
vilket tolkas tillhörigt den norr om UO belägna åkermarken. De västliga schakten innehöll inget ploglager
vilket tolkas som att de är belägna i gränszonen mellan
undersökningsobjektet L2013:7915 och den norr om
belägna åkermarken.
I schakt S279 framkom enstaka bitar av rödgods och
ett kritpipsfragment. Dessa framkom i ett omrört lager
och bedöms inte ha någon betydelse för tolkningen av
lämningen. Vid förundersökningen lokaliserades den
malsten (underliggare) som finns beskriven i utredningsrapporten (Stjärna 2015:6). Föreliggande förundersökning gör dock en annan tolkning än tidigare
utredning och anser att denna inte utgör en malsten.

Fig. 6. Utsnitt ur 1952 års ekonomiska karta, då åkerytan
norr om L2013:7915 ännu var i bruk. Åkerytan
L2013:7915 är dock som synes övergiven vid denna tid.
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Fig. 7. Schaktplan samt ny utbredning av L2013:7915. Skala 1:500.

Slutsats och kommentar till antikvarisk
bedömning

specifika formelement, såsom terrasskanter, vallar,
stensträngar, konkav profil etc. enligt nedan.” (RAÄ:s
lämningstyplista ver. 4.7).

Av kart- och arkivanalysen framgår att L2013:7915
har uppodlats någon gång mellan åren 1803 och 1827.
Den är odlad under delar av första halvan på 1900talet men igenlagd senast 1951.

Utifrån kartanalysen kan konstateras att åkermarken är upptagen strax före år 1850 och den sedan har
brukats fram till omkring första halvan av 1900-talet.
Föreliggande förundersökning anser dock att samtliga
rekvisit ej är uppfyllda för att lämningen ska bedömas utgöra fornlämning (KML 2 kap,1§). Den antikvariska statusen av L2013:7915 har därför ändrats i
KMR till övrig kulturhistorisk lämning.

Vid föreliggande förundersökning har en ny okulär
bedömning och inmätning i fält gjorts av de i 2015
års utredning angivna formelement som är belägna på
L2013:7915. Dessa kan med något undantag konstateras vara otydliga och svårbedömda. Vidare ger de ett
generellt intryck av att vara från senare tid.
Lämningens karaktär och unga ålder aktualiserar
frågan om dess bedömning som fornlämning bör
kvarstå. I Riksantikvarieämbetets rekommendationer för antikvarisk bedömning av fossil åkermark
anges fäljande: ”För en fossil åker gäller inte generellt att den ska bedömas som fornlämning enbart
för att ett antagande gjorts om att lämningen tillkommit före 1850. För att lagens rekvisit om äldre tiders
bruk ska anses vara uppfyllt bör lämningen uppvisa

L2013:7915 kan efter förundersökningen konstateras
sakna utbredning utanför dess nuvarande begränsning
mot norr och väster. En mindre justering av lämningens utbredning har mot bakgrund av detta, i enlighet
med figur 7, gjorts i Kulturmiljöregistret.

Fig. 8. Område med fossil åkermark L2013:7915 från söder. De öppnare ytorna längre bort mot norr utgör ytterligare
äldre åkerytor.
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Bilaga 1. Schaktbeskrivning, tabell
Nr
LängdͲbreddm Djupm Beskrivning
N
E
200
11x1,5
0,35 Överstgrästorv.Därunderäldrehårtpackad
6565660 661018
plöjaavnågotmylligljusbrunsiltmedinslagav
lera.Bottenavljuslerigsilt.Enstaka
tegelfragmentihelaschaktetnertill
bottennivå.Östradelenavschaktetangränsar
tilläldredike.Ischaktetframkomensotfläck
(A221).
0,3 Överstgrästorv.Äldreplöjaca0,2mavnågot 6565661 661005
mylligsilt.Därundernågotmylligljusbrunsilt
medinslagavlera.Ibottenljussilt.Enstaka
stenibotten.

Möh
32

222

5,5x1,0

226

5,0x1,0

0,35 Överstgrästorv.Ingenplöja.0,1mnågot
mylligsilt.Därunderbrunsilt.Bottenavljus
någotrödflammigsilt.

6565662 660992

31

249

5,0x1,0

0,35 Överstgrästorv.Ingenplöja.Därunder0,1m
någotmylligbrunsilt.Bottenavljusnågot
rödflammigsilt.

6565660 660981

35

254

4,0x1,0

0,7 Mestadelspåfördasentidamassoravgråbrun 6565652 660971
silt.Ingenplöja.Stortinslagavsentmateriali
formavtegel,yngrerödgods,
kritpipsfragment,buteljglas,järnochfajans.
Lagretärkraftigtomrört.
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275

3,0x1,0

0,5 Överstgrästorv.Ingenplöja.Därundergråbrun 6565643 660976
silt.Ibottenljussilt.Stortinslagavsentida
materialavglasochtegel.Ibottenenflammig
sotochkol

35

279

3,0x1,0

0,35 Överstgrästorv.Ingenplöja.Därunderbrun
mylligsilt.Bottenavljussilt.

6565652 660976
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En arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte har under
hösten 2020 genomförts av fornlämning L2013:7915, område
med fossil åkermark, i Botkyrka kommun, Stockholms län. Vid
förundersökningen har lämningen utifrån resultaten av en kartoch arkivanalys daterats till den första halvan av 1800-talet.
Utöver att lämningen kan dateras till före år 1850, saknas
ytterligare rekvisit för att en registrering som fornlämning i
Kulturmiljöregistret ska anses vara motiverad. Den antikvariska
statusen av L2013:7515 har, utifrån förundersökningens resultat,
därför ändrats till övrig kulturhistorisk lämning. Vidare har
även skett en justering av lämningens utbredning mot väst och
nordväst.
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