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Utredning, Långnäs 5:1, Trosa

Figur 1. Karta över Trosa kommun med omnejd. Platsen för utredningen markerad med svart
ring. Skala 1:250 000.
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Sammanfattning
Arkeologgruppen AB har genomfört en arkeologisk utredning inom fastig
heten Långnäs 5:1 i Trosa kommun. Utredningen omfattade ett cirka 19 hektar
stort område med huvudsakligen kuperad skogsmark. Särskilt fokus lades på
lämningarna av ett båtsmanstorp, benämnt L1993:4497 i Kulturmiljöregistret
(KMR). Det gällde såväl dess status idag, som ett försök att fastställa dess ålder.
Med hjälp av skriftliga källor görs en bedömning att torpet anlades runt år
1750. Området är igenvuxet idag, men husgrunderna är klart synliga. I övrigt
påträffades inga fornlämningar vid utredningen, inte heller några objekt som
föranledde vidare åtgärder.

Inledning
En arkeologisk utredning har utförts inom fastigheten Långnäs 5:1 i Trosa
kommun. Utredningen har gjorts inför detaljplanering med anledning
av planerad bebyggelse inom området. Uppdraget utfördes av Arkeolog
gruppen AB under november 2019. Uppdragsgivare var Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
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Figur 2. Fastighetskartan med utredningsområdet samt befintliga lämningar enligt KMR. Skala 1:12 000.

Arkeologgruppen AB rapport 2020:07

Bakgrund och kulturmiljö
Utredningsområdet utgjordes närmast i sin helhet av skogbevuxen, starkt
kuperad mark med branta bergspartier separerade av smala dalsänkor. Det
kan i princip kallas ett typiskt skärgårdslandskap, som genom landhöjning
och uppgrundning övergått i fast mark. Höjdnivåerna låg i allmänhet mellan
5 och 15 meter över havet, men strax söder om utredningsområdet steg
terrängen brant till en topp på cirka 47 meter.

Figur 3. Typisk bild på terrängen i utredningsområdet.
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Figur 4. Ungefärlig vattennivå inom utredningsområdet år 500 f. Kr. Skala 1:8 000.
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Endast ett smalt parti längs Krymlavägen vid områdets västra gräns, utgjor
des av jordbruksmark, för närvarande betesvall. Tidigare jordbruksmark
finns även i norr, längs Stensundsvägen. Det rör sig om mindre ytor som har
tillhört båtsmanstorpet Källstugan och torpet Haga, som återfinns norr om
gränsen för utredningsområdet. Lämningarna av båtsmanstorpet är registre
rade som lägenhetsbebyggelse L1993:4497 (Raä-nr Trosa-Vagnhärad 367:1)
medan Haga nu består av två mindre fastigheter. Åker- och ängsmarken inom
utredningsområdets norra del har planterats med gran i modern tid.
Skogen inom utredningsområdet består, förutom av planterad gran, av
såväl uppåt hundraårig tallskog som blandskog med gran och björk som
huvudinslag. På flera platser finns sumpskog dominerat av al. Vid invente
ringstillfället var det rejält vattensjukt på dessa platser. Ett karaktärsdrag
var även spåren av vildsvin som fanns överallt, både i form av klövspår och
nyligen uppbökad mark. Här fanns även olika arrangemang kopplade till jakt
som jakttorn, gömslen och foderplatser.
Tyvärr finns ytterst få äldre kartor
att tillgå. I Trosa landsförsamling
och Vagnhärads socken (samman
slagna år 1926 till Trosa-Vagn
härad) ägdes under historisk tid
en stor del av jorden av Tureholms
säteri, vilket innebär att få kartor
behövde upprättas. Eventuella kar
tor kan finnas i andra arkiv, men
inte hos Lantmäteriet. Av en ägo
mätningskarta från år 1688, san
nolikt upprättad inför reduktionen,
framgår i alla fall att de närliggande
hemmanen Skjuvkärr, Stockvik
och Långnäs alla ägs av Tureholm.
Platsen för utredningsområdet är
tom och där finns enbart texten
”Utmarken på denne sidan”. Till
vilken eller vilka enheter utmarken
hör anges dock inte. Kanske ansågs
detta onödigt eftersom Tureholm
ägde samtliga enheter?
Figur 5. Ägomätningskarta från år 1688.
Tyvärr har den inte varit möjlig att rektifiera, men utredningsområdet finns uppe
till höger, sydöst om enheten Skjuvkärr.
Ej skalenlig.
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Figur 6. Den häradsekonomiska kartan från åren 1897–1901. Utredningsområdet och fornlämning L1993:4997
inlagda med konturer. Skala 1:6 000.
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Nästa tillförlitliga karta är i princip den Häradsekonomiska kartan, upprättad
strax innan år 1900. Av den framgår tydligt torpets läge och markens använd
ning. Landsvägen delar ägorna med den huvudsakliga åkermarken norr om
vägen (se figur 6). Av visst intresse är även en laga skifteskarta från år 1914.
Den visar detaljerat Källstugan och dess inägor och markerar nogsamt fast
ighetens gränser och samtliga gränsmarkeringar. Den verifierar och konkre
tiserar den Häradsekonomiska kartans mer abstrakta figurer.
Huvudansvarig rotehållare för båtsmanshållet, för nummer 118 var
Åda by med hemmanet Ödeskog som understöd. Ödeskog upphör som egen
enhet under 1800-talet. En långt senare upprättad karta, från en laga delning
år 1914, visar att Källstugan fortfarande hörde till Åda, där preciserat till
Överåda. Då hade systemet med båtsmanshåll upphört. Den siste båtsmannen
i Källstugan dog år 1898. Därefter bodde torpare där. Den sista innevånaren
som registrerades i församlingsboken var änkan Josefina Karolina Eriksson
som avled år 1927.
I Kulturmiljöregistret (KMR) registrerades lämningarna vid Källstugan i
samband med revideringsinventeringen år 1985 som ”bebyggelselämningar”.
Då noterades en husgrund, en uthusgrund och två stenskodda källor. I KMR
idag är beteckningen ”Lägenhetsbebyggelse”, i övrigt bygger beskrivning
en på uppgifterna från år 1985. Det cirka 110×90 meter stora området är
klassificerat som ”möjlig fornlämning”. Inom det övriga utredningsområdet
saknas registrerade fornlämningar. I det höglänta området strax öster om
utredningsområdet finns en ”möjlig stensättning” (L1983:3973), som även
bedömts som en eventuell vårdkasebotten (se figur 2).

Syfte och målgrupper
Syftet med uppdraget var i första hand att ge Länsstyrelsen ett fullgott under
lag inför fortsatt tillståndsprövning i ärendet. Speciellt fokus skulle läggas på
att klarlägga statusen på en möjlig fornlämning, L1983:4497, registrerad som
lägenhetsbebyggelse i KMR. Resultaten från utredningen skulle även kunna
användas för företagarens fortsatta planering.
Målgrupper för rapporten var främst Länsstyrelsen och sökande. Den ska
också kunna användas som underlag av undersökare för en undersöknings
plan vid eventuella vidare arkeologiska insatser inom utredningsområdet.
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Metod och genomförande
Utredningen inleddes med en genomgång av Lantmäteriets befintliga digitaliserade kartmaterial gällande utredningsområdet. Lantmäteriets historiska kartmaterial innefattar Rikets allmänna kartverk, Lantmäteristyrelsens kartarkiv samt
Lantmäterimyndighetens kartarkiv.
En granskning gjordes av KMR:s sökfunktion Fornreg i syfte att klarlägga
fornlämningsbilden inom området. Vidare gjordes en kontroll av tidigare ut
redningar och undersökningar inom närområdet. I SVAR Riksarkivet stude
rades aktuella husförhörslängder för att fördjupa källmaterialet angående
lägenhetsbebyggelsen. Statens Historiska Museums fynddatabas kontrolle
rades för att spåra eventuella arkeologiska lösfynd i området.
I nästa fas genomfördes en fältinventering. Utredningsområdet besikti
gades okulärt i syfte att hitta tidigare ej registrerade forn- och/eller kultur
lämningar samt att lokalisera eventuella boplatslägen. Vid fältbesiktningen
utnyttjades resultaten från arkivstudierna för att fördjupa informationen om
tidigare markutnyttjande. Speciell uppmärksamhet ägnades åt den registre
rade lägenhetsbebyggelsen (torpet), dess nuvarande tillstånd och tillförlit
ligheten i dess inprickning i KMR.
Efter genomförd fältfas har Krigsarkivets handlingar med relevans för
det aktuella torpet genomgåtts.

Resultat
Vid fältinventeringen påträffades inga nya potentiella fornlämningar. Ter
rängens beskaffenhet, med uppstickande berg varvat med sanka partier,
inbjöd vare sig till bosättning eller odling. Undantaget var bebyggelseläm
ningen L1983:4497. Grunderna från boningshus och ett större uthus var fort
farande synliga i terrängen. Dock var hela gårdstomten rejält igenvuxen och
det var svårt att urskilja lämningarnas tillstånd. Torpets inägor, som på den
ekonomiska kartan från år 1960 ännu markeras som åkermark, är numera
planterade med gran. I den norra delen av den före detta åkermarken har
dock landsvägen dragits om i modern tid. Den äldre vägen, som fortfarande
skymtar i terrängen, löpte söder om åkermarken, nära torpet. Nuvarande väg
sträcker sig i stället genom den norra delen av den gamla åkern.
Efter fältarbetet gjordes en kontroll av arkivalier i Krigsarkivet rörande
Andra Södermanlands Båtsmanskompani. Tyvärr fanns inga bevarade torp
synsprotokoll gällande nummer 118 Wagman. Det fanns överhuvudtaget inte
mycket material på det numret, förutom ett kontrakt skrivet när August Jans
son år 1863 blev båtsman August Wagman. Det går emellertid att få en del
kompletterande information genom mantalslängderna. Där förekommer Käll
stugan från och med år 1766, tillsammans med de andra sex båtsmanstorpen
12
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Figur 7. Grundstenar från uthuset, sannolik ladugårdsbyggnad. Öppningen i
skogen i bakgrunden visar var den gamla vägen gick. Foto från sydöst.

i Vagnhärad. Innan dess kallades det sjunde torpet Mörtstugan. I längderna
från och med år 1746 står det ”finns intet” vid Mörtstugan. Därefter saknas
tyvärr längderna mellan åren 1751–1766. I 1766 års längd saknas Mörtstu
gan helt. Det är inte troligt att det rör sig om ett enkelt namnbyte, då fastig
heterna har sina fasta platser i längderna. När Källstugan dyker upp är det på
en ny plats, inte på Mörtstugans gamla plats. Mycket tyder på att Mörtstugan
ersätts av Källstugan omkring år 1750.
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Tolkning
Båtsmanstorpet nummer 118 etablerades sannolikt under 1690-talet när
båtsmanshållet genomfördes inom riket. Exakt när den första båtsmannen
flyttade in är svårt att avgöra, då genomförandet hade många lokala varia
tioner. Det har också varit svårt att finna ett startdatum för det aktuella kom
paniet. Trosa-Vagnhärad tillhörde Andra Södermanlands båtsmanskompani
där Trosa landsförsamling och Vagnhärad höll vardera sju båtsmän. Nr 118
i kompaniet hette alltså Wagman och hade Källstugan som ”tjänstebostad”.
Källstugan förekommer första gången i en husförhörslängd från år 1751 samt
i en mantalslängd från år 1766. Värt att notera är att de äldre längderna som
förekommer är ofullständiga och i princip ger de endast ögonblicksbilder.
Efter år 1751 redovisas Källstugan regelbundet, med en kronobåtsman som
brukare och sak samma i mantalslängderna efter år 1766.
För att sammanfatta frågan om bebyggelselämningens status: grunderna
kommer från ett båtsmanstorp vid namn Källstugan. Eventuellt finns grunder
från flera mindre byggnader dolda i vegetationen. En eventuell arkeologisk
undersökning skulle förmodligen ge en god bild av bebyggelsens organisering,
gårdsplanens utformning och relationen till inägorna. Dock kan ingen bakre
datering göras med hundraprocentig säkerhet. En sammanvägning av det skrift
liga material som finns gör ändå en datering till åren kring år 1750 sannolik.

Utvärdering av resultaten
i förhållande till undersökningsplanen
Undersökningsplanen öppnade för möjligheten att även en etapp 2 skulle
genomföras om objekt påträffades som krävde utredningsgrävning. Så var
inte fallet och därför beslöts efter samråd med Länsstyrelsen att etapp 1 var
tillräcklig för att klarlägga fornlämningssituationen.
Särskild uppmärksamhet lades på att klargöra statusen för den registre
rade lägenhetsbebyggelsen. En definitiv bakre kronologisk gräns kunde inte
sättas men goda argument redovisas för att sätta den kring år 1750.
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Figur 8. Källstugan idag. Foto från söder
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