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Administrativa uppgifter
Länsstyrelsens beslut, dnr:  431-23691-21012
Stockholmsläns museum, dnr:  2012:106
Landskap:    Uppland
Kommun:    Norrtälje
Socken:    Frötuna, Norrtälje
Fastighet:     Frötuna Prästgård 8:1, Lönsvik 3:17, 
     Lönsvik 3:18, Mellingeholm 2:4, Tälje 4:22 
Ekonomiska kartans blad:  11J5c Frötuna (RT90)
Fornlämning:    RAÄ Frötuna 113:1, Frötuna 125
Typ av undersökning:   Särskild arkeologisk utredning
Orsak till undersökningen:  Ledningsdragning,      
Uppdragsgivare:   Norrtälje kommun, Vatten- och    
     avlopps avdelningen
Undersökningsperiod:   etapp I: 30 okt. – 2 nov. 2012 
     etapp II: 11 dec. – 12 dec. 2012
Projektgrupp:    Johan Andersson, Kjell Andersson 
Arkivmaterial:    Förvaras på Stockholms läns museum
Fynd:     Inga fynd togs till vara
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Sammanfattning
Stockholms läns museum har under november och december 2012 genomfört en 
särskild arkeologisk utredning av en delsträcka för en ny huvudvattenledning mellan 
Vallentuna och Norrtälje. Den aktuella delen är belägen söder om Norrtälje stad 
och sträcker sig från Kvisthamraviken i nordöst ned till Lönsvik i sydväst (figur 1). 
Uppdragsgivare var Norrtälje kommun, Vatten- och avloppsavdelningen. 

Utredningen har omfattat arkiv- och kartstudier, fältinventering och provundersökningar 
med maskin och handredskap. Undersökningarna berörde platser som bedömdes 
kunna rymma fornlämningar utan synlig markering ovan mark samt tidigare 
registrerade lämningar med oklar fornlämningsstatus.

Vid inventeringen påträffades endast en tidigare oregistrerad fast fornlämning i 
form av en stensättning vid Lönsvik (objekt 138, figur 2). En tidigare registrerad 
fornlämning vid Mellingeholm (RAÄ Frötuna 125, figur 11), som på relativt vaga 
grunder hade regitrerats som ett boplatsområde, visades efter provschaktning rymma 
fler lämningar och kvarstår därför som fast fornlämnig. Fornlämningen har inte 
avgränsats inom ramen för utredningen.

En tidigare registrerad osäker stensättning vid Görla (RAÄ Frötuna 113:1, figur 
3) visades efter provundersökning vara ett röjningsröse och bedöms som en övrig 
kulturhistorisk lämning. I anslutning till detta provundersöktes också en förmodad 
källargrund med ålderdomligt utseende som hade påträffats vid inventeringen (objekt 
197). Undersökningen visade att anläggningen istället utgjordes av en tjärdal/-ränna, 
dvs. en anläggning för tjärproduktion, och bedöms därför som en övrig kulturhistorisk 
lämning. 

I övrigt påträffades endast sentida lämningar i form av en husgrund (objekt 201), 
en möjlig hägnadsrest av sten (objekt 194), ett område med fossil åkermark (objekt 
165) samt en mängd röjningsrösen (objekt 134 – 137 m. fl.) vilka alla bedöms som 
övriga kulturhistoriska lämningar.

Bakgrund
Norrtälje kommun planerar att anlägga delsträcka 1D av en ny huvudvattenledning 
mellan Vallentuna och Norrtälje. Delsträckan är ca 5,5 km lång och sträcker sig från 
Kvisthamraviken sydöst om Norrtälje stad via Görla och Mellingeholm i söder ned 
till Lönsvik i sydväst. Inom och i anslutning till ledningssträckan finns ett flertal 
fornlämningar registrerade, bl.a. gravfält och boplatser. Länsstyrelsen i Stockholm 
har därför beslutat att Stockholms läns museum ska utföra en särskild arkeologisk 
utredning av den planerade sträckan (länsstyrelsens beslut, dnr 431-23691-2012). 
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Delar av ledningssträckan inom fastigheten Mellingeholm 2:4 har utretts tidigare 
och var därför undantagna från utredningen. Utredningsområdet omfattade en totalt 
ca 4,3 km lång och 50 meter bred sträcka längs arbetsområdet.

Efter hand beslutades även att en kompletterande utredningsgrävning av fornlämning 
RAÄ Frötuna 125, ett registrerat boplatsområde inom fastigheten Mellingeholm 2:4, 
skulle utföras inom ramen för utredningen (länsstyrelsen, telefonsamtal 2012-12-10).
Länsmuseet utförde utredningen under några dagar i november och december 2012. 
Uppdragsgivare var Norrtälje kommun, Vatten- och avloppsavdelningen.

Figur 1. Utredningsområdet markerat med röd linje på topografiska kartan, skala 1:25 000.
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Figur 2. 
Den södra delen av utredningsområdet, fornlämningar och objekt markerade på fastighetskartan, skala 1:10 000. 
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Figur 3. Den norra delen avutredningsområdet, fornlämningar och objekt markerade på fastighetskartan,
 skala 1:10 000.

Figur 3. 
Den norra delen av utredningsområdet, fornlämningar och objekt markerade på fastighetskartan, skala 1:1000. 
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Kulturmiljö
Den planerade ledningssträckan löper igenom ett fornlämningsrikt landskapsavsnitt 
öster om Kyrksjön i Frötuna socken. Arbetsområdet berör till lika stora delar 
åkermark eller tidigare åkermark som skogsmark tillhörande de ursprungliga gårdarna 
och byarna Frötuna Prästgård, Görla, Kvisthammar, Lönsvik och Mellingeholm. 
Utredningsområdets nivåer ligger huvudsakligen mellan 5 och 25 meter över havet.

Enstaka fornlämningar i området kan dateras tillbaka till bronsåldern, men det 
stora flertalet härrör från järnåldern eller senare. Fornlämningarna utgörs främst 
av boplatser, gravar och gravfält, fossila åkrar, områden med röjningsrösen samt 
lämningar efter torpbebyggelse. Många av fornlämningarna, framför allt inom Görla 
och Mellingeholm, har framkommit sedan 1990-talet i samband med arkeologiska 
utredningar och undersökningar inför planerade ledningsdragningar, vägbyggen, 
utbyggnader av industriområden m.m. (se t.ex. Bondesson 2003, Eriksson 1995, 
Mutikainen 2000, Svensson & Björklund 2008).

Syfte och metod
Syftet med utredningen var att klargöra om det fanns tidigare oregistrerade fasta 
fornlämningar inom utredningsområdet samt att klargöra statusen på tidigare 
registrerade osäkra lämningar inom detta.

Utredningen har innefattat arkiv- och kartstudier, fältinventering och 
provundersökningar med handredskap och maskin. Vid arkivstudierna har 
fornminnesregistret (FMIS), Lantmäteriets digitala kartarkiv och arkeologiska 
rapporter från området utgjort huvudkällor. Därutöver har även handlingar i 
Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) och SGU:s jordartskartor nyttjats. 

Sökschakt grävdes med maskin på ett förmodat boplatsläge vid Lönsvik (objekt 140) 
samt intill en tidigare känd fornlämning som på vaga grunder registrerats som ett 
boplatsområde (RAÄ Frötuna 125). En osäker stensättning (RAÄ Frötuna 113:1) 
samt en förmodad källargrund (objekt 197) provundersöktes med handredskap 
(fyllhacka och skärslev). Påträffade lämningar, schakt och anläggningar mättes in med 
en GPS av modell Garmin 12 XL med en normal noggrannhet på ± 5 meter. Samtliga 
lämningar och schakt beskrevs i text och ett urval av dessa har också fotograferats.
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Resultat
Etapp I
Arkivstudier
I samband med arkivstudierna framkom att delar av det beslutade utredningsområdet 
varit föremål för såväl arkeologiska utredningar som förundersökningar tidigare. 
Detta gällde bl.a. den återstående delen av utredningsområdet inom fastigheten 
Mellingeholm 2:4 som utreddes i samband med ett annat ärende så sent som i maj 
2012. Vid denna påträffades bland annat två torplämningar, en vägsträckning och 
fossil åkermark inom eller i direkt anslutning till det nu aktuella utredningsområdet 
(Björklund 2012 objekt 1, 2, 7 och objekt 8). En av torplämningarna bedömdes som 
en fast fornlämning (objekt 7/RAÄ Frötuna 185, figur 2), medan övriga lämningar 
bedömdes som övriga kulturhistoriska lämningar (RAÄ Frötuna 179, 183 och 
Frötuna 192). Då denna del redan hade utretts genomfördes ingen ny inventering 
längs den berörda sträckan.

Vid Trafikplats Frötuna, mellan länsväg 276 (Södra Kustvägen) och påfarten till 
E18 mot Grisslehamn, genomfördes en utredning av SAU 2009 varvid vaga spår 
efter en förmodad boplats påträffades (Engström, Darmark & Erikson 2009). Vid 
en efterföljande förundersökning kunde dock inga fornlämningar påvisas inom 
området (Pettersson 2009). 

Ytterligare en utredning som genomfördes av SAU 2009 tangerade det nu aktuella 
utredningsområdet inom östra delen av fastigheten Görla 8:1 (Engström 2009). 
Området har under historisk tid utgjort skog och beteshage till Görla by som låg 
strax söder om utredningsområdet. År 1690 sträckte sig en väg från byn i nordväst 
– sydöstlig riktning genom området (LMS A12:66-67) och mellan 1795 och 1821 
etablerades ett torp på platsen strax öster om vägen (LMS A30-13:2, A30-13:3) (figur 
5). När häradskartan upprättades 1901-06 var både vägen och torpet försvunna. 
Istället hade en ny väg tillkommit som löpte i nordost – sydvästlig riktning genom 
området (RAK J112-85-12). 

Från utredningsområdet i övrigt är det historiska kartmaterialet mycket begränsat 
varför det är svårt att följa och tidsfästa landskapets utveckling och nyttjande under 
modern tid.
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Figur 5. 
Detalj av skifteskarta över Görla by 1821 (A30-13:3) med utredningsområdet, fornlämningar och 
objekt markerade. Skala 1:2 500. 

Figur 4.
Boplatsläget obj 140. 
I bakgrunden till höger 
syns Lönsvik. 
Foto: Kjell Andersson.
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Inventering
Vid inventeringen påträffades endast en tidigare oregistrerad fast fornlämning. 
Fornlämningen utgörs av en rund, ca 3,5 meter i diameter stor, stensättning på ett 
bergskrön ca 250 meter sydväst om Lönsvik (objekt 138, figur 2). Inom Lönsvik 
finns sedan tidigare ca 110 kända gravar fördelade på en ensamliggande hög (Frötuna 
31:2) och fyra gravfält (Frötuna 30:1, 31:1, 32:1 och 77:1) vilket tyder på en långvarig 
eller under någon tid omfattande bosättning i området. 

Vid inventeringen noterades ett lämpligt läge för en bosättning i åkermarken norr 
om gravfältet Frötuna 77:1. Boplatsläget utgjordes av en ca 35 x 25 – 50 meter 
(NÖ-SV) stor höjdrygg som begränsades av berg i norr och söder och som nådde 
knappt 10 meter över dagens havsnivå (objekt 140, figur 2 och 4). I övrigt noterades 
endast sentida röjningsrösen eller ansamlingar av röjningssten inom denna del av 
utredningsområdet (objekt 134 – 137, 139, 154 – 159).

I höjd med Görla industriområde, längs länsväg 276:s östra sida och norr om 
Backtorpsvägen, påträffades ett område med fossil åkermark (objekt 165, figur 3). 
Centralt inom detta är ett flackt odlingsröse av ålderdomlig karaktär beläget (objekt 
164). På den enda äldre karta som finns över Mellingeholm (från 1715) uppges 
området vara en beteshage till torpet Haget (LMS A30-31:1). På häradskartan från 
1900-talets början är området beväxt med skog (RAK J112-85-12). Möjligen utgör 
området en tidigare uppodlad åkervret till torpet. Lämningarnas ålder är oklar och 
de har därför bedömts som övriga kulturhistoriska lämningar.

I skogsmarken söder om E18 framkom fyra röjningsrösen av olika karaktär och 
– troligen – ålder (objekt 191 – 193 och 196, figur 3) samt en möjlig hägnad av 
sten (objekt 194). Utifrån det rikliga kartmaterialet över Görla kan lämningarna 
tillsammans med röjningsområdet RAÄ Frötuna 121:1 knytas till byns uppodling 
under historisk tid (figur 5). Enligt kartorna har betydligt fler odlingsrösen funnits 
inom byns västra delar, men dessa är idag till stora delar bortodlade, sannolikt 
i samband med jordbruksreformerna under senare delen av 1800-talet och 
1900-talets början. Röjningsrösena och den eventuella hägnaden klassas som övriga 
kulturhistoriska lämningar.

Norr om E18 påträffades en husgrund efter ett uthus eller en ekonomibyggnad 
(objekt 201). Husgrunden kan troligen knytas till det torp som finns belagt på 
platsen i början av 1800-talet (LMS A30-13:3, figur 5). Inga ytterligare lämningar 
efter torpet påträffades vid inventeringen. Husgrunden bedöms som en övrig 
kulturhistorisk lämning. 

Nordväst om husgrunden och strax söder om en tidigare registrerad osäker 
stensättning (RAÄ Frötuna 113:1) framkom en förmodad jordkällare (objekt 197) 
och tre röjningsrösen (objekt 198 – 200). Källaren bedömdes ligga för långt ifrån det 
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ovan nämnda torpet för att kunna knytas till detta. Möjligen kunde källaren istället 
påvisa förekomsten av ett äldre torp till vilket även odlingsrösena skulle kunna knytas.

Etapp II
Provundersökningar
Efter samråd med länsstyrelsen genomfördes provundersökningar av två av de 
påträffade objekten samt av två tidigare registrerade lämningar inklusive den efter 
hand beslutade utredningen av boplatsområdet RAÄ Frötuna 125. De övriga 
lämningarna utgjordes av boplatsläget objekt 140, den förmodade källargrunden 
objekt 197 samt den osäkra stensättningen RAÄ Frötuna 113:1.

Figur 6. 
Objekt 140, schaktplan, skala 1:1 000. 

Figur 7.
Det överodlade 

röjningsröset i schakt 
S356. 

Foto: Kjell Andersson.
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Objekt 140
Inom boplatsläget grävdes fyra sökschakt med maskin (figur 6). Schakten var 7 – 9 
meter långa, 1,2 – 3 meter breda och 0,2 – 0,4 meter djupa. Markslaget utgjordes 
av lera. Inga förhistoriska fynd, lager eller anläggningar påträffades i något av 
schakten. I den västra delen av schakt S356 närmast det nordliga impedimentet 
framkom en stenansamling med en fyllning av jord och förmultnad trä och i 
denna en sentida hästsko av järn (figur 7). Lämningen bedömdes som ett sentida 
överodlat röjningsröse. Anläggningen beskrevs inte närmare och mättes heller inte 
in. Boplatsläget utgör inte en kulturhistorisk lämning.

Objekt 197
Den förmodade jordkällaren var ingrävd i en nordsluttning i skogsmarken norr om 
E18. Anläggningen är ca 4 x 2,5 – 3 meter stor (N-S) i ytan, men smalnar av mot 
botten på drygt en meters djup. Längs anläggningen västra och östra sidor finns 
låga vallar. Anläggningen är öppen mot norr. Vid inventeringen gjordes provstick 
i gropens sidor för att kontrollera förekomsten av eventuella väggar av t.ex. 
kallmurad sten, men med negativt resultat. Vid utredningens etapp II grävdes dels 
en provruta i anläggningens botten (figur 8), dels tre schakt med maskin i anslutning 
till anläggningen (figur 9).

Under torven i anläggningens botten framkom ett kraftigt sotfärgat fyllning med små 
kolbitar Ytligt i fyllningen påträffades enstaka obrända djurben och hasselnötsskal 
(ej tillvaratagna). Benen bestod av en överarm eller ett lårben från en stor idisslare, 
troligen älg eller nöt, och tolkades som slaktavfall. Det kraftigt sotfärgade lagret 
samt avsaknaden av (sten)väggar i anläggningen talar för att det inte rör sig om en 
källargrund utan snarare en tjärdal eller tjärränna, dvs. anläggning för tjärframställning. 
Lämningen bedöms därför som en övrig kulturhistorisk lämning.

Inga fynd eller anläggningar påträffades i något av de schakt som togs upp intill 
anläggningen. I två av schakten utgjordes fyllningen av stenig morän respektive stenig 

Figur 8.
En provgrop grävs i obj 197. 

Foto Kjell Andersson. 
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Figur 10.
RAÄ Frötuna 113:1 
avtorvad. Foto Kjell 
Andersson. 

Figur 9. 
Objekt 197, schaktplan, skala 1:1 000. 
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mo vilket tolkades som den naturliga markhorisonten. I det tredje och i terrängen 
lägst belägna schaktet (S361) kunde dock en odlingsyta påvisas i schaktets norra 
del. Odlingsytan kan möjligen knytas till de röjningsrösen (objekt 198 – 200) som 
påträffades strax öster om objekt 140 (se även RAÄ Frötuna 113:1). Den fossila 
åkermarken och röjningsrösena bedöms som övriga kulturhistoriska lämningar.

RAÄ Frötuna 113:1
Anläggningen är i FMIS registrerad som en osäker stensättning, rundad, ca 5 meter 
i diameter och ca 0,2 meter hög med en övermossad fyllning av 0,15 – 0,6 meter 
stora stenar. I registerboken omnämns att det vid anmälningstillfället (1993) fanns 
en rotvälta i anläggningens centrala del i vilket ett sotlager var synligt.

I samband med den nu genomförda inventeringen bedömdes lämningen istället som 
ett röjningsröse, men pga. osäkerheten kring anläggningens status provundersöktes 
denna i samband med etapp II. Anläggningen torvades av i sin helhet (figur 10) och 
framstod då som en oregelbundet oval stenpackning, ca 4 x 3 meter stor och ca 0,2 
meter hög. Stenpackningen var enskiktad och uppbyggd av 0,2 – 0,5 meter stora 
stenar (huvudsakligen 0,2 – 0,3 meter) av blandat material och hade anlagts direkt 
på en underliggande berghäll. Mellan stenarna fanns en fyllning av ren mylla vilken 
sannolikt har tillkommit på naturlig väg med tiden. Anläggningen bedöms som ett 
röjningsröse och som en övrig kulturhistorisk lämning.

RAÄ Frötuna 125
Fornlämningen är registrerad som ett boplatsområde med oklar utbredning i FMIS. 
Boplatsen framkom i samband med en arkeologisk utredning 2002-2003 inför en 
utbyggnad av Mellingeholms flygfält. I utredningsrapporten redovisas ett ca 550 m 
långt (NNÖ-SSV) och upp till 75 m brett område längs med länsväg 276:s östra sida, 
från infarten mot flygfältet i norr och vidare söder ut, som en boplats (Bondesson 
2003:7, 11, objekt 14). Inom detta område grävdes vid utredningen endast fyra 
schakt vari fornlämningar i form av härdar, stolphål och en mörkfärgning framkom 
i tre schakt. Vid registreringen i FMIS har dock lämningarna registrerats som två 
separata lämningar, RAÄ Frötuna 124 respektive RAÄ Frötuna 125 (figur 11). RAÄ 
Frötuna 124 har registrerats som en (plats för en) undersökt och borttagen härd, 
medan RAÄ Frötuna 125 har registrerats som en fast fornlämning i form av ett 
boplatsområde med oklar utbredning. På den markerade platsen hade en härd och 
två stolphål påträffas i det enda schakt som togs upp vid utredningen.

Vid den nu genomförda kompletterande utredningsgrävningen grävdes tre schakt i 
anslutning till fornlämningen. Undersökningstillfället var dock inte helt optimalt då 
marken täcktes av ett ca 60 cm djupt snötäcke, men tack vare detta var marken också 
fri från tjäle. Mängderna snö som var tvungna att flyttas i kombination med de korta 
decemberdagarna bidrog till att endast tre schakt hann med att grävas på platsen. 
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Figur 11. 
Läget för RAÄ Frötuna 125 samt ledningsträckningen markerat på fastighetskartan, skala 1:5 000. 

Figur 12. 
RAÄ Frötuna 125, schaktplan, skala 1:1 000. 
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Schakten togs upp i direkt anslutning till den i terrängen utstakade ledningssträckan 
vilket inte framgår av schaktplanen (figur 12) där ledningssträckan istället löper ca 15 
meter öster om schakten. Förklaringen till detta ligger troligen i att ledningssträckan 
delvis har ritats om under hösten 2012, men att denna förändring ännu inte har 
resulterat i en ny utstakning av sträckan i fält.

I samtliga schakt framkom anläggningar av förhistorisk karaktär (figur 13). 
Anläggningarna utgjordes av en härd i schakt S370 (A372) och tre stolphål, varav 
två i schakt S368 (A366 och A367) och ett i schakt S374 (A373). I två av schakten 
förekom dessutom spridda skärviga och skörbrända stenar (S370 och S374). Inga 
fynd påträffades. Markslaget utgjordes av sandig till grusig morän. I schakt S370 
framkom även berg i schaktets södra del.

Stolphålen och härden indikerar tillsammans med de tidigare registrerade 
lämningarna att en förhistorisk boplats finns i området. Lämningarna bedöms som 
en fast fornlämning. Observera att fornlämningen inte har avgränsats inom ramen 
för utredningen.
 

Figur 13.
Härden A372 rensas fram. 
Foto Kjell Andersson. 
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Bilagor
Bilaga 1. Objekttabell

Objekt/  
RAÄ-nr

Typ Beskrivning Antikvarisk bedöm-
ning

Objekt 134 Röjningsröse Röjningsröse, ca 5 x 4 m stort (NÖ-SV) av 0,2 
- 0,8 m stora stenar samt en enstaka tegelsten i 
ytan. Sentida.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Objekt 135 Röjningsröse Röjningsröse, ca 3 x 2,5 stort (NNV - SSÖ) 
av 0,4 - 1 m stora stenar. Anlagd på krön av 
berghäll. Sentida.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Objekt 136 Röjningsröse Röjningsröse, ca 10 x 3 - 4 m stort (N-S) av 
0,5 - 1,5 m stora stenar och block. Några av 
de större blocken är kluvna och har borrhål i 
brottytan. Anlagd längs berghällar i V och N.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Objekt 137 Röjningsröse Röjningsröse, ca 3 x 1 m stort (N-S) av 0,3 - 
0,6 stora stenar. I N kanten är ett ca 0,8 x 0,8 
m stort block. Sentida.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Objekt 138 Stensättning Stensättning, rund, ca 3,5 m i diameter och  
0,5 m hög. Övertorvad med enstaka stenar 
synliga i ytan  I N kanten är ett gammalt 
(frukt-?)träd. Belägen på Ö delen av en krön-
platå på berg.

Fast fornlämning

,Objekt 139 Röjningsröse Röjningsröse ca 2 x 1,5 m (NÖ-SV) av 0,2 - 
0,4 m stora stenar. Anlagd på/mot V siadan 
av berg.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Objekt 140 Utgår Boplatsläge, ca 35 x 25 - 50 m stort (NÖ - 
SV), bestående av en höjdrygg i åkermark 
begränsad av berg i N och S. utredningsgrävt.

Ej kulturhistorisk läm-
ning

Objekt 154 - 
157

Röjningsrösen Röjningsrösen av olika karaktär och storlek 
längs södra sidan av impediment i åkermark. 
Ett par av dessa består endast av mindre 
stenar (0,1 - 0,3 m) och ett huvudsakligen av 
stora stenar och block (0,,5 - 1,3 m). Samtliga 
rösen bedöms vara sentida.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Objekt 158 Röjningsröse Område med röjningssten, ca 20 x 3 - 8 m (N-
S) på bergklack intill gravfältet Frötuna 32:1 
östra sida. Sentida.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Objekt 159 Röjningsröse Röjninsten i skogsbryn längs östra sidan av 
åkermark. Röjningsstenen är samlad till en ca 
50 m lång (N-S) och 2 - 5 m (N-S) bred sträng 
av huvudsakligen av större sten (ca 0,5 - 1 m), 
men är på ett par ställen samlade till rösen 
med även mindre stenar (0,2 - 0,4 m). Sentida.

Övrig kulturhistorisk 
lämning
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Objekt 164 Röjningsröse Röjningsröse, runt, ca 4 m i diameter och 0,1 - 
02 m högt. Övertorvat och beväxt med hassel 
i S delen. I ytan talrika 0,1 - 0,2 m stora stenar 
samt enstaka större centralt. Ålderdomlig 
karaktär. Beläget mitt i äldre odlingsmark (se 
ojekt 165). 

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Objekt 165 Fossil åker Fossil åker, ca 30 x 20 - 25 m stor (N-S) beväxt 
med glest bestånd av lövträd, huvudsakligen 
aspar, samt hasselbuskar. Begränsad av vägar i 
S och V, av sumpmark i N och av dumpmas-
sor och parkeringsyta i Ö.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Objekt 191 Röjningsröse Röjningsröse, ca  5 x 2 m stort (N-S) och 0,6 
m högt av 0,2 - 0,4 m stora stenar. Beläget i Ö 
kanten av tidigare åker. Sentida.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Objekt 192 Röjningsröse Röjningsröse ca 7 x 1,5 stort (NV-SÖ) och 0,3 
m högt, övertorvat med i ytan talrika 0,2 - 06 
m stora stenar. Beläget inom äldre, nu delvi 
trädbevuxen åkermark. Sentida.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Objekt 193 Röjningsröse Röjningsröse, ca  4 x 3 m (NÖ-SV) och 0,4 m 
hög av 0,25 - 06 m stora stenar. Övertorvat 
och beväxt med hassel.   Från anläggningens 
SV del löper en ca 6 m lång rad av 0,6 - 1 m 
stora stenar. Sentida.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Objekt 194 Hägnad/ röj-
ningsröse

Hägnad?, ca 11 m lång (SSÖ-NNV), 1,5 m 
bred och 03 - 05 m hög av 0,5 - 1,2 m stora 
stenar och block. Troligen endast röjningssten. 
Sentida.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Objekt 196 Röjningsröse Röjningsröse, runt, ca 3,5 m i diameter och 
0,4 m högt. Övertorvad med enstaka 0,2 - 0,3 
m stora stenar synliga i ytan. I Ö kanten ör en 
ca 1 x 0,5 m stor flat sten. Beväxt med hassel 
och ett par små aspar i V delen. Ålderdomlig 
karaktär.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Objekt 197 Kemisk industri Tjärränna/-grop, ca 4 x 2,5 - 3 stor (N-S) och 
ca 1 - 1,3 m djup, avsmalnande mot botten. 
Ingrävd i nordslutnning i skogsmark. På ömse 
sidor (V och Ö) anlägningen finns vallar, ca 
1,5 m breda och 0,1 - 0,2 m höga. Övertorvad. 
I anläggningens öppning i N växer en stor tall. 
Vid provgrävning framkom en kraftigt sotfär-
gad fyllning med kolbitar under torven. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Objekt 198 Röjningsröse Röjningsröse, närmast runt, ca 3,5 m i diame-
ter och 0,,2 m högt. Övertorvad med i ytan 
rikligt med 0,25 - 0,4 m stora stenar. Sentida.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Objekt 199 Röjningsröse Röjningsröse, närmast runt, ca 3 m i diameter 
och 0,2 - 0,3 m högt. Övertorvat med ca 0,25 
- 0,5 m stora stenar av blandat material, synligt 
i ytan. Sentida.

Övrig kulturhistorisk 
lämning



23

Objekt 200 Röjningsröse Röjningsröse, 0valt, ca 2 x 2 m stort (NV-SÖ) 
och 0,2 m högt. Övertorvad med flera 0,25 - 
0,4 m stora stenar synliga i ytan. Sentida.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Objekt 201 Husgrund, 
historisk tid

Husgrund, ca 6 x 3 m stor (NNV-SSÖ) och 
0,1 - 0,2 m hög. Stensyllar av 0,3 - 0,6  stora 
stenar längs alla sidor. Övertorvad. Inom 
grunden finns två tvärgående stenrader vilka 
tycks dela in grunden tre likstora sektioner om 
ca 3 x 2 m. Stenraderna kan möjligen utgöra 
golvsyllar eller syllar till mellanväggar. Sentida.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Frötuna 113:1 Röjningsröse Röjningsröse, oregelbundet oval, ca 4 x 3 
m stort och 0,2 m högt. Delvis övertorvad 
enskiktad packning av 0,2 - 0,5 m stora stenar. 
Anlagd direkt på berg. Tidigare registrerad 
som osäker stensättning. Utredningsgrävd.

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Frötuna 125 Boplats Boplats, okänd utbredning, minst yy x zz m 
stor (N-S). Påträffad vid arkeologisk utredning 
2002 - 2003, då en härd och två stolphål fram-
kom i det enda schakt som togs upp på platsen 
(Bondesson 2003). Vid den nu genomförda 
utredningen grävdes tre schakt i anslutning 
till (V om) den markerade platsen. I samtliga 
schakt framkom anläggningar, totalt en härd 
och tre stolphål. I två av schakten förekom 
även skärvig och skörbränd sten. Inga fynd 
påträffades.

Fast fornlämning
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Bilaga 2. Schakttabell

Objekt/ 
RAÄ-nr

Schakt Storlek (m) Djup (m) Beskrivning

Objekt 140 350 9 x 1,2 - 2,2 0,25 - 0,3 Fyllning av mörk myllig lera (plöja), ca 0,2 m. 
Botten av grå-beige flammig lera. Inga fynd.

Objekt 140 352 8,5 x 2,2 0,2 - 0,3 Fyllning som S1. Botten av siltig lera. Inga fynd.

Objekt 140 354 7 x 2,2 0,2 - 0,3 Fyllning som S1. Botten av siltig lera med stenar. 
Inga fynd.

Objekt 140 356 8 x 2,2 - 3 0,2 - 0,3 Fyllning som S1. I västra delen framkom en 
stenansamlinga med mylla och förmultnat trä. I 
denna påträffades en sentida hästsko (ej tillvarata-
gen). Botten av lera.

Objekt 197 358 4,5 x 2,5 - 3 0,2 Fyllning av mörkbrun mylla, ca 0,1 - 0,15 m.. Bot-
ten av stenig morän. Inga fynd.

Objekt 197 361 7 x 1,2 - 2,5 0,3 - 0,4 Fyllning av mörk myllig mo (plöja), ca 0,2 - 0,25 
m. Botten av brun-beige sandig m0. Inga fynd.

Objekt 197 364 7 x 1,5 - 2 0,2 - 0,3 Fyllning av mörkbrun myllig mo med rikligt med 
stenar. Botten av stenig mo. Inga fynd.

Objekt 197 366 1,2 x 0,8 0,4 Provgrop i botten av tjärränna. Fyllning av brun 
organisk jord, ca 0,2 m. Därunder kraftigt sot-
färgad jord med kolbitar. Ytligt i det undre lagret 
påträffades hasselnötsskal och obrända djurben 
(slaktavfall av troligen älg eller nöt).

Frötuna 125 368 14 x 2 0,25 - 0,3 Fyllning av mörkbrun mylla (plöja?), ca 0,2 m. 
Botten av rödbrun sandig till grusig morän. Cen-
tralt i schaktet framkom två stenskodda stolphål 
(A366, A367). Inga fynd.

Frötuna 125 370 8 x 1,5 - 3 0,3 Fyllning av mörkbrun mylla (plöja?), ca 0,2 m. 
Botten av rödbrun sandig till grusig morän och 
berg i schaktets centrala del. Intill (norr om) 
berget frmkom en härd (A372). I schaktets V del 
förekom spridda skärviga och skörbrända stenar. 
Inga fynd.

Frötuna 125 374 13 x 18 0,3 Fyllning av mörkbrun mylla (plöja?), ca 02 m. 
Botten av rödbrun sandig till grusig morän. I 
schaktets östra kant framkom ett stolphål (A373). 
Centralt i schaktet förekom skörbrända stenar.
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Bilaga 3. Anläggningstabell

RAÄ-nr Anl.-nr Schakt Beskrivning

Frötuna 125 366 368 Stolphål, ca 0,5 m i diameter. Anläggningen 
framträdde som en mörkfärgning med mindre 
stenar mot den rödbruna moränen. Anläggning-
en framkom intill schaktets N kant och togs inte 
fram i sin helhet.

Frötuna 125 367 368 Stolphål, ca 0,4 m i diameter. Anläggningen 
framträdde som en mörkfärgning med mindre 
stenar mot den rödbruna moränen.

Frötuna 125 372 370 Härd, ca 0,9 m i diameter, med i ytan svart sotig 
fyllning och skörbrända stenar.

Frötuna 125 373 374 Stolphål, ca 03 m i diameter med i ytan mörk 
”fet” fyllning med sotstänk.
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Bilaga 4. Figurförteckning

Figur 1. Utredningsområdet markerat med röd linje på topografiska kartan, skala 1:25 000.

Figur 2. Den södra delen av utredningsområdet, fornlämningar och objekt markerade på   
 fastighetskartan, skala 1:10 000. 

Figur 3. Den norra delen av utredningsområdet, fornlämningar och objekt markerade på   
 fastighetskartan, skala 1:10 000. 

Figur 4. Boplatsläget obj 140. I bakgrunden till höger syns Lönsvik. Foto: Kjell Andersson.   
 LP_2013_00035.

Figur 5. Detalj av skifteskarta över Görla by 1821 (A30-13:3) med utredningsområdet,   
 fornlämningar och objekt markerade. Skala 1:2 500. 

Figur 6. Objekt 140, schaktplan, skala 1:1 000. 

Figur 7. Det överodlade röjningsröset i schakt S356. Foto: Kjell Andersson. LP_2013_00036.

Figur 8. En provgrop grävs i obj 197. Foto Kjell Andersson. LP_2013_00044.

Figur 9. Objekt 197, schaktplan, skala 1:1 000. 

Figur 10. RAÄ Frötuna 113:1 avtorvad. Foto Kjell Andersson. LP_2013_00045.

Figur 11. Läget för RAÄ Frötuna 125 samt ledningsträckningen markerat på fastighetskartan,  
 skala 1:5 000. 

Figur 12. RAÄ Frötuna 125, schaktplan, skala 1:1 000. 

Figur 13. Härden A372 rensas fram. Foto Kjell Andersson. LP_2013_00046.


