
Inom den framväxande arkeologiska
disciplinen under 1800-talet stod Sigtuna

tidigt i centrum. De äldsta arkeologiska un-
dersökningarna i Sigtuna som vi känner till
utfördes redan under senare delen av 1800-
talet. Från de inledande stegen till antikva-
risk verksamhet fram till dagens fullskaliga
arkeologiska mångmiljonprojekt har det ut-
förts över 350 undersökningar. Fram till
1970-talet var antalet undersökningar per
decennium mellan 20 och 30 stycken. Se-
dan dess har en striktare tillämpning av
fornminneslagen i samband med exploater-
ing i urbana kulturlager lett ett markant ökat
antal antalet undersökningar, till mellan 70
och 80 per decennium.

Eftersom det har utförts så många arkeo-
logiska undersökningar har det med jämna
mellanrum gjorts sammanställningar av det
antikvariska läget. Utöver dessa samman-
ställningar har också resultaten placerats in
i mer sammanfattande synteser, vilka i vis-
sa fall även kan betraktas som forsk-
ningsprogram. 

Den första ansatsen gjordes redan i sam-
band med bildandet av stiftelsen Sigtuna
Fornhem 1916. I stiftelsens stadgar skrevs
en generalplan in som i korta drag behand-

lade Fornhemmets framtida arbetsfält och
utforskandet av Sigtunas historia. 

Den första genomgången av utförda ar-
keologiska undersökningar gjordes 1937 av
Erik Floderus, som senare även skrev en po-
pulär framställning om Sigtunas historia
(Floderus 1941). Ungefär samtidigt skrev
också Holger Arbman ett arbetsprogram för
Sigtunaforskningen som publicerades 1942
i det första numret av Situne Dei (Arbman
1942). 

I samband med projektet Medeltidssta-
den på 1970-talet gjordes en mer omfattan-
de och total sammanfattning av det arkeolo-
giska läget, en redovisning av tillgängliga
historiska källor (dock inte komplett) och
en sammanställning av de dittills uppnådda
arkeologiska resultaten. Rapporten innehål-
ler även ett kapitel med en mer problemfor-
mulerad analysdel (Douglas 1978).

När Sigtuna museer började utföra
arkeologiska undersökningar 1985 påbörja-
des också ett arbete som ett år senare ledde
fram till bildandet av en Kommitté för Sig-
tunaforskning. Huvuduppgiften var att ar-
beta fram ett arbetsprogram för ett forsk-
ningsprojekt om Sigtuna. I november 1987
samlades ett 40-tal forskare, representanter
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för Sigtuna kommun och andra intresserade
för ett heldagsseminarium i biografen Grö-
na ladan. De olika inläggen i seminariet
publicerades i en rapport, Avstamp för en ny
Sigtunaforskning (Tesch 1989).

Nu, 20 år senare, har omfattande arkeo-
logiska undersökningar genererat ny kun-
skap och behovet av sammanställningar och
sammanfattande synteser är stort. Den digi-
tala revolutionen har också fört med sig nya
möjligheter. Som en följd av detta har jag
under två års tid utfört ett digitaliser-
ingsprojekt, kallat Sigtuna StadsGIS.1

Målsättningen med projektet har varit att
skapa ett digitalt verktyg (i GIS) för antik-
varisk verksamhet och samtidigt skapa ett
underlag för bevarandeprogram för Svarta
jorden i Sigtuna, Raä 195. Tyngdpunkten
har under projektets gång varit att se dessa
två delar som en helhet. Det geografiska in-
formationssystemet ska dock inte ses som
en färdig produkt utan kommer kontinuer-
ligt att användas, vidareutvecklas och fyllas
på med uppgifter och data allteftersom ny
information tillkommer. Underlaget för be-

varandeprogrammet kan komma att utgöra
utgångspunkt för en utvärdering och utarbe-
tande av ett nytt och uppdaterat bevarande-
program, baserat på de senaste arkeologiska
resultaten. Tyngdpunkten för underlaget har
legat på nedbrytningsprocesser, kultur-
lagrens omfattning och områden där kultur-
lager har avlägsnats. I detta sammanhang är
aktuell kunskap om den antikvariska situa-
tionen och ett uppdaterat arkeologiskt kun-
skapsläge nödvändig.

Projektet Sigtuna StadsGIS omfattar en
digitalisering av alla arkeologiska under-
sökningar och nedgrävningar som utförts
inom fornlämningsområdet. Inledningsvis
handlade det om att skapa en antikvarisk
basnivå liknande den nivå som man arbetat
med i de av länsstyrelsen i Södermanland
initierade GIS-förstudierna för Nyköping
och Strängnäs, helt enkelt den typ av upp-
gifter som finns i Medeltidsstadsrapporten
och Stadsarkeologiskt register (SR). Upp-
gifter från arkeologiska undersökningar har
digitaliserats och länkats till en databas med
kortfattad information om varje undersök-
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1) Sigtuna StadsGIS är uppbyggt av tre grundelement; en databas, schaktens geografiska placering
och höjddata. De tre grundelementen går att använda var för sig, men den fulla potentialen nås först
om de används tillsammans. För att kunna använda systemet fullt ut krävs två typer av programva-
ra; ett databasprogram och ett GIS-program. Under projektets gång användes Microsoft® Access®
för databasen och ESRI® ArcView® för schaktens placering och höjddata. Valet av programvara
gjordes med hänsyn till att datainformationen skulle kunna användas av många användare och vara
lätta att konvertera till andra format. Den enda delen av StadsGIS som är specialprogrammerad är
länken mellan databasen och ArcView®. Den utgörs av ett s.k. script och hämtades på ESRI®s hem-
sida. Sigtuna StadsGIS projektet kan betraktas som en basnivå. 

Som ett led i att vidareutveckla det antikvariska verktyget och att öka kunskapen om fornläm-
ningen kan ytterligare arkeologisk och kulturhistorisk information av intresse för kulturmiljövården
digitaliseras, som t.ex. historiska kartor, det kommunala bevarandeprogrammet, mer detaljerad ar-
keologisk data och andra historiska uppgifter. Detta kan ses som ett led i att tillgängliggöra materi-
alet, t.ex. via Internet. Hittills har följande material digitaliserats. Fyra historiska kartor över Sigtu-
na. Delar av det kommunala bevarandeprogrammet, främst uppgifter om historiska byggnader. Do-
kumentation från arkeologiska undersökningar, hittills från fyra undersökningar; Professorn 1
(1999–2000), Stora gatan (2002), Magistern (1997) och Ödåker 4 (2004). Gravmaterial från Sigtu-
na har digitaliserats i samband med Anna Kjellströms avhandlingsarbete (Kjellström 2005).



ning (i likhet med blanketterna till Medel-
tidsstaden). Som en extra dimension har
nedgrävningarnas omfattning och kultur-
lagrens tjocklek lagts till. Yta och djup ska-
par tillsammans en tydligare bild av forn-
lämningen där alla nedgrävningar finns
med. Med nedgrävningar menas inte bara
de som tillkommit vid arkeologiska under-
sökningar utan även källare, VA-schakt, el-
ledningar m.m. Uppgifter om undergrun-
den (lera, morän, berg) är också viktig in-
formation i det här sammanhanget. Med
dessa uppgifter har en mer nyanserad och
aktuell bild av fornlämningen Svarta jorden
skapats. 

Sigtuna StadsGIS-projektet utfördes
som ett utvecklingsprojekt inom anslaget
28:26 med beviljade medel från Riksantik-
varieämbetet (Raä) och länsstyrelsen i
Stockholms län, totalt 310 000 kronor. Pro-
jektet avslutades med en rapport (Wikström
2005). Rapporten innehåller en presentation
av projektet och en beskrivning av hur pro-
jektet har genomförts samt tekniska uppgif-
ter. Den innehåller även en fördjupningsstu-
die om nedbrytning av urbana kulturlager
med Sigtuna som utgångspunkt. 

Denna artikel är en förkortad och om-
strukturerad version av rapporten. Tyngd-
punkten i artikeln ligger på urbana kulturla-
ger som fornlämningsmiljö och nedbryt-
ning av kulturlager. För tekniska uppgifter
och beskrivning av projektets genomföran-
de hänvisas till rapporten. 

Staden 
som fornlämning

Begreppet kulturlager skrevs in i kulturmin-
neslagen så sent som 1988. Det vi idag me-
nar med kulturlager blev dock fast fornläm-
ning i lagens mening redan i 1886 års

förordning, men man använde istället det
mer diffusa begreppet ”bildningar som i
forntiden genom mänskligt åtgörande upp-
kommit på eller i närheten av boplatser”
(min kursivering). Skyddet för kulturlager
(och andra fornlämningar) var till en början
svagt, men skydds- och bevarandeaspekten
stärktes vid tillkomsten av fornminneslagen
1942. Bl.a. infördes en samrådsskyldighet
och ett generellt kostnadsansvar i syfte att
både förhindra onödiga ingrepp i fornläm-
ningar samt att ge en morot för omsorgsfull
planering inför eventuella ingrepp. Lagen
gav dock inte något absolut skydd utan
förutsatte att en avvägning gjordes mellan
det enskilda eller det allmänna intresset av
att ta bort eller bevara fornlämningen. I kul-
turminneslagen 1988 förstärktes bevaran-
deaspekten ytterligare genom att länsstyrel-
sen får ge tillstånd till borttagande av en
fornlämning endast om exploateringsintres-
set väsentligt väger över bevarandeintres-
set. Bevarande av fornlämning får således
medföra hinder eller olägenhet men inte i
orimlig grad (Hasselmo 2002).

Urbana kulturlager utgör vår i särklass
största, mest omfattande och komplexa typ
av fornlämningsmiljö. Inom ramen för
Medeltidsstadsprojektet är ett 70-tal städer
upptagna, vilket kan jämföras med tiotusen-
tals gravfält, bytomter och boplatslämning-
ar. I de fall en arkeologisk undersökning ut-
förs, friläggs också en mycket liten del av
fornlämningen. Det skulle kunna jämföras
med att endast ha möjlighet att gräva en
mängd små titthål i en grav. Det är svårt att
få en överblick. Undersökningar av urbana
kulturlager genererar också mycket stora
fyndmängder. En normalstor undersökning
brukar ge tusentals fynd, större undersök-
ningar betydligt fler, som t.ex. den i kvarte-
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ret Professorn 1 1999–2000 med uppemot
en halv miljon enskilda föremål (ca 50 000
fyndnummer). Undersökningskostnaderna
är också höga p.g.a. tjocka kulturlager och
komplexa stratigrafiska förhållanden som
medför omfattande dokumentation. Kom-
plexiteten ställer stora kunskapskrav på un-
dersökande institutioner och på beslutande
organ som länsstyrelsen. StadsGIS-projek-
tet kan bidra till att förenkla beslutsproces-
sen och förbättra beslutsunderlagen inför
exploateringar inom denna typ av fornläm-
ningsmiljö. Det långsiktiga målet är att se
till att även framtida generationer kan få del
av den arkeologiska skatt som urbana kul-
turlager utgör.

Fornlämningstypen ligger också, till
skillnad från många fornlämningar på
landsbygden, i levande miljöer där de stän-
digt påverkas. Nästan dagligen sker någon
form av åverkan som i normala fall inte
skulle accepteras, t.ex. den hårt trafikerade
Prästgatan i Sigtuna som går över inte
mindre än fyra kyrkogårdar med tusentals
gravar. Kulturminneslagen tillåter normalt
inte övertäckning av en fornlämning. I den
levande och ständigt föränderliga miljö som
städer utgör har vägar och byggnader, el-
ledningar och avloppsledningar byggts ut
under mer än hundra år, långt innan skyddet
av urbana kulturlager trädde i kraft i kultur-
minneslagen. Naturligtvis går det inte att
förändra redan fastlagda strukturer och det
är kanske inte heller önskvärt, men med
bättre kunskap om vilka faktorer som på-
verkar kulturlager i städer kan vi minska
framtida skadeverkningar.

Det höga exploateringstrycket på urbana
kulturlager har också inneburit att de i
snabb takt håller på att förändras, p.g.a. ac-
celererande nedbrytning av organiskt mate-

rial. Detta är ingalunda ett nyupptäckt feno-
men. Redan under projektet Medeltidssta-
den på 1970-talet (se nedan) var detta högst
aktuellt. Problemet finns där och har aktua-
liserats ett antal gånger under mer än 30 år.
Att få konkreta handlingsplaner har lagts
fram beror sannolikt på det faktum att pro-
blematiken är mycket komplex, men också
för att urbana kulturlager inte syns. De döljs
under markytan i städerna och blir synliga
först vid arkeologiska undersökningar. 

Projektet 
Medeltidsstaden

Vid ett landsantikvariemöte i Visby i början
på 1970-talet tillsattes flera samarbetsgrup-
per varav en skulle utreda problemen kring
stadsarkeologiska undersökningar. I svaren
på den enkät som gruppen skickade ut till
landsantikvarier och berörda stadsmuseer
framgick tydligt att det var stora skillnader
mellan olika städer. I t.ex. Lund och Stock-
holm hade över 1 000 undersökningar ut-
förts medan det i de flesta städer endast ha-
de utförts ett eller några tiotal (Forsström
1974:78–81). Kulturminnesvården behöv-
de ett samlat vetenskapligt underlag för be-
dömningar av stadsarkeologiska ärenden
och det restes krav från antikvariskt håll om
bättre bevakning av ingreppen.

För att få bättre underlag påbörjade Raä
därför en kartering av städer med medeltida
ursprung. Som ett första steg avgränsades
fornlämningsmiljön baserad på stadens ut-
bredning enligt 1600-talskartor. Man ansåg
att denna avgränsning var godtagbar och att
den sannolikt stämde överens med den
medeltida stadens utbredning. År 1976
gjordes ett utskick till berörda kommuner
och länsstyrelser med fornlämningens ut-
bredning redovisad på en karta. Men det be-
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tonades att kunskapen om utbredning och
karaktär på de medeltida stadslagren var be-
gränsad och att redovisningen inte skulle
uppfattas som en gräns för fornlämningen.
Istället skulle den betraktas som en av-
gränsning inom vilket kommunen och ex-
ploatörer skulle samråda med länsstyrelsen
inför planerade ingrepp och att gränsen
skulle revideras allteftersom ny kunskap
tillkom (Hasselmo 2002).

I mitten av 1970-talet startade projektet
Den tidiga urbaniseringsprocessens konse-
kvenser för nutida planering (Medeltidssta-
den). Bakgrunden var att en överblick över
den stadsarkeologiska situationen i Sverige
saknades. De så kallade rekordårens saner-
ingar i våra stadskärnor under efterkrigsti-
den innebar samtidigt ett ökat exploater-
ingstryck. Större och mer kostsamma arke-
ologiska undersökningar i stadskärnorna ut-
fördes. Tillståndsgivningen från de antikva-
riska myndigheterna skilde sig dock åt vil-
ket medförde att den stadsarkeologiska
verksamhetens omfattning kraftigt variera-
de mellan olika städer. Ofta berodde det på
om det fanns en antikvarisk tradition i den
enskilda staden och i vissa fall på personli-
ga initiativ (Tesch 1986:38–40). 

Ett av projektet Medeltidsstadens
målsättningar var därför att ”detaljerat kart-
lägga och beskriva den stadsarkeologiska
situationen och dess konsekvenser för den
fysiska planeringen” (Medeltidsstaden 1,
1976:8). Som en del i denna målsättning
sammanställdes alla kända arkeologiska
undersökningar i varje medeltidsstad och
gavs ut i rapporter. Det antikvariska verk-
tyget skulle vara enhetligt och benämndes
Stadsarkeologiskt register (SR). Projektet
kom att få stor betydelse för den stadsarke-
ologiska forskningen. Däremot löstes aldrig

frågan om ansvaret för ajourföringen av SR.
För de flesta medeltida svenska städer sak-
nas därför idag samlad information från un-
dersökningar efter 1970-talet. 

Bygga på kulturlager 
och bevarandeproblematiken 

Genom projektet Medeltidsstadens arbete
framgick att den antikvariska situationen
skilde sig mycket från stad till stad. I en del
städer fanns stora sammanhängande områ-
den med välbevarade kulturlager och de ur-
schaktningar som gjorts hade dokumente-
rats arkeologiskt. I de flesta städer var dock
en stor del av kulturlagren redan bortschak-
tade och i många fall utan föregående arke-
ologiska undersökningar. Denna insikt led-
de till en striktare tillämpning av fornmin-
neslagen. Sedan 1970-talet har därför arke-
ologiska undersökningar utförts regelmäs-
sigt i samband med exploateringar i flerta-
let av våra medeltida städer. Kostnaderna
för nybebyggelse tenderade dock att bli så
höga att endast mycket stora framtida bygg-
företag skulle bli möjliga. Den striktare
tillämpningen av fornminneslagen lade en
kall hand över önskvärd förnyelse av be-
byggelsen i städerna (Hasselmo 2002).

Därför initierades i början av 1980-talet
projektet ”Bygga på kulturlager” av Riks-
antikvarieämbetet, Byggforskningsrådet
och Bjerkings Ingenjörsbyrå AB (Uppsala).
Syftet var att ta fram olika alternativa
grundläggningsmetoder som inte skulle
skada kulturlagren, men ändå göra det möj-
ligt att förnya och komplettera bebyggelsen
i städerna. 

Resultaten publicerades i tre rapporter
och de framtagna metoderna för skonsam
grundläggning har praktiserats i en del
städer med mer eller mindre framgång. I
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Sigtuna har metoden endast tillämpats en
gång, i kvarteret Kyrkolunden på 1980-ta-
let. I Byggforskningsrådets rapport från
1982 föreslogs detta område som ett pilot-
projekt i samband med planerad nybebyg-
gelse (Bäck 1997:4). Ingen uppföljning av
byggnationen i Kyrkolunden har genom-
förts. Hur kulturlagren har påverkats av me-
toden är därför okänt. Idag är det mer än 20
år sedan byggnaderna uppfördes och det vo-
re därför högst angeläget att jämföra resul-
taten från de provborrningar och naturve-
tenskapliga analyser som gjordes då med
nya prover.

Ungefär 15 år efter Medeltidsstaden,
1989, genomförde Riksantikvarieämbetet
en utredning om bevarandeprogram för kul-
turlager i medeltida städer. Syftet var att ta
fram underlag för en diskussion. Bakgrun-
den var det faktum att de antikvariska myn-
digheterna inte hade varit så framgångsrika
när det gällde att bevara de äldre städernas
kulturlager. De medeltida kulturlagren i stä-
derna höll också på att utplånas som en följd
av omfattande exploateringstryck och gene-
rös tillståndsgivning från länsstyrelserna.
Därför diskuterades frågan om det inte före-
låg behov av att säkra vissa representativt
och vetenskapligt betydelsefulla områden
för ett långsiktigt bevarande. I samband
med utredningen togs bevarandeprogram
för åtta medeltida städer fram, bl.a. för Sig-
tuna, men utredningen tog inte ställning till
hur ett bevarande skulle ske (Broberg
1993:14 och Broberg, Underlag för beva-
randeprogram för medeltidsstäder 1995).
Några år senare hölls därför ett seminarium
i Lund 1992. Avsikten var att belysa beva-
randefrågor ur kulturmiljövårdens, den ar-
keologiska forskningens och allmänhetens
synvinklar samt att diskutera framtida åt-
gärder (Holmström & Redin 1993).

Under de senaste decennierna har upp-
märksammats att miljöförändringar kraftigt
påverkar vårt materiella kulturarv. T.ex. har
de kraftiga utsläppen av luftföroreningar
under de senaste 50–100 åren satt sina spår
på byggnader, statyer, hällristningar och
målningar. Vid ett antal undersökningar av
svenska fornlämningar har man kunnat
konstatera att tillståndet hos olika fynd kraf-
tigt försämrats under 1900-talet. Det gäller
fynd både av organiskt och oorganiskt ma-
terial. Exempelvis består bronsföremål ut-
grävda i Birka idag nästan enbart av korro-
sionsprodukter medan de som grävdes ut
under 1870-talet var näst intill intakta (La-
gerlöf & Nord 2002:9). En liknande situa-
tion kan iakttas för fyndmaterialet i Sigtuna.
I många städer har man också under de se-
naste åren kunnat notera en accelererad
nedbrytning av kulturlagren med sättningar
på ovanliggande bebyggelse som följd. Det
faktum att man oberoende av varandra har
gjort samma iakttagelser är oroande. I juni
2002 anordnade Riksantikvarieämbetet ett
seminarium kring de erfarenheter som
gjorts av att bygga på kulturlager och vad
som händer med kulturlagren just nu.

De diskussioner som förts om bevaran-
deprogram har till stor del kretsat kring be-
varandet av befintliga kulturlager, m.a.o. att
undvika att gräva bort. De senare decenni-
ernas dramatiska förändringar i nedbryt-
ningstakten bör dock också inbegripas i be-
varandeproblematiken. Nedbrytning av
kulturlager kan betraktas som en förlust av
arkeologisk information. Åtminstone för
Sigtunas del är det viktigt att se dessa två
delar som en helhet när ett bevarandepro-
gram tas fram, både vad gäller samman-
hängande områden med bevarade kulturla-
ger med högt vetenskapligt värde och om-
råden där kulturlagrens nedbrytningsgrad är
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hög alternativt låg. Kulturminneslagen syf-
tar till att bevara fornlämningar och ett bort-
tagande är att betrakta som ett undantag från
lagen. I vissa fall kan detta synsätt dock
vara kontraproduktivt eftersom en accelere-
rad nedbrytning medför att förutsättningar-
na för en fullgod arkeologisk dokumenta-
tion kraftigt försämras ju längre tiden går.
Där nedbrytningsprocesser hotar att för-
störa möjligheterna helt skulle det i extrem-
fall t.o.m. kunna vara motiverat att utföra
arkeologiska räddningsgrävningar.

Som ett exempel på detta kan erfarenhe-
ter från en arkeologisk undersökning i Sig-
tuna från kvarteret Professorn 1,
1999–2000, nämnas. På den tomt som skul-
le bebyggas hade det tidigare stått ett hus
som brann 1952. Bygglov fanns därför och
en förundersökning gjordes 1953 av Dag-
mar Selling. Ett nytt hus uppfördes dock in-
te. Det dröjde fram till 1980-talet innan
tomten återigen blev aktuell för nybyggna-
tion. Nu föreslogs att de alternativa grund-
läggningsmetoder som framtagits av Bjer-
kings skulle tillämpas. Ursprungligen fanns
tanken att dessa skulle prövas på nya hus i
städer med småskalig bebyggelse som t.ex.
Sigtuna (Hasselmo 2002). Faktum är att det
t.o.m. var denna tomt som initierade utred-
ningen om alternativ grundläggning 1989.
Inte heller denna gång byggdes dock något
hus. Det dröjde istället ytterligare ungefär
20 år innan nybyggnationen slutligen blev
av. En alternativ grundläggning tillämpades
dock inte och byggenskapen föregicks där-
för av en omfattande arkeologisk undersök-
ning. Resultaten blev över förväntan med
välbevarade kulturlager och stora mängder
med trä-, läder- och textilföremål, som an-
nars inte brukar påträffas i Sigtuna p.g.a. då-
liga generella bevaringsförhållanden. Det
fanns dock stora skillnader inom undersök-

ningsytan. Vid en jämförelse med Sellings
profil från 1953 visade det sig att de övre
kulturlagren hade sjunkit med över 50 cm
på endast 50 år. Vid konserveringen fram-
gick också att många föremål var i förhål-
landevis dåligt skick, trots goda bevarings-
förhållanden. Sannolikt hade många av dem
brutits ned helt inom en snar framtid om de
inte hade grävts upp i samband med under-
sökningen och konserverats. Paradoxalt
nog är det så att om ett hus hade byggts på
tomten med alternativ grundläggning skulle
kulturlagren sannolikt ha brutits ned så
kraftigt att bevarandesyftet hade gått om in-
tet. Mycket av den arkeologiska informa-
tion som nu kunde dokumenteras skulle ha
gått förlorad. Vid tillståndsgivning inför ex-
ploateringar krävs följaktligen mycket goda
kunskaper om bevaringsförhållanden inom
exploateringsområdet för att avgöra om en
arkeologisk undersökning ska utföras eller
om alternativ grundläggning kan godkän-
nas. Oftast saknas denna kunskap. 

I det avslutande delen av artikeln kom-
mer därför nedbrytning av kulturlager att
beaktas. För en diskussion kring frågor om
värderingen av urbana kulturlager samt en
utvärdering av att bygga på kulturlager hän-
visas till pågående projekt: ”Städernas kul-
turlager – värdering av ett hotat källmateri-
al” av Lena Beronius-Jörpeland och Annika
Nordström, UV Mitt, samt ”Utvärdering av
alternativ grundläggning i Skåne” av Gunil-
la Gardelin, Kulturen i Lund.

Nystart med nya metoder

Eftersom det inte skett någon ajourföring av
Stadsarkeologiskt register har det länge
funnits ett uppdämt behov av att något görs.
Under de senaste åren har det på flera håll
påbörjats en uppföljning av Stadsarkeolo-
giskt register med hjälp av GIS t.ex. i Kal-

D I G I TA L I S E R I N G AV A R K E O L O G I S K A U N D E R S Ö K N I N G A R

19



mar, Jönköping, Nyköping, Strängnäs och
Stockholm. Inom ramen för Stadsarkeolo-
giskt forums första seminarium, 2002, dis-
kuterades behovet av en gemensam GIS-
strategi som en uppföljning av projektet
Medeltidsstaden. Bl.a. underströks vikten
av att GIS-modellen bör anpassas till
länsstyrelsens, UV:s och kommunernas di-
gitala miljöer. Verktyget GIS kräver dock
inte total likformighet för att dokumentatio-
nen ska vara kompatibel. Vissa parametrar
bör vara gemensamma liksom en del be-
grepp för jämförelser mellan systemen. Till
viss del bör dock strukturen kunna variera
eftersom varje stads kulturlager är unikt och
de grävande institutionerna har olika förut-
sättningar och dokumentationssystem.

För att kunna upprätta bevarandepro-
gram för kulturlager i medeltida städer är
det också av yttersta vikt att ha tillgång till
aktuell och uppdaterad information om kul-
turlagersituationen. Det betyder att innan
man upprättar ett bevarandeprogram måste
de stadsarkeologiska registren för varje stad
ajourföras. Det är här som GIS-strategin
kommer in i bilden, både för ajourföringen
och för upprättandet av bevarandeprogram.
En viktig del i projektet var därför att verk-
tyget för antikvarisk handläggning och att
underlaget för ett bevarandeprogram skulle
ses som en helhet. På det viset är projektet
Sigtuna StadsGIS inte bara en uppföljning
av projektet Medeltidsstaden utan också en
vidareutveckling av detsamma. Som bonus
blir materialet mer lättillgängligt för den an-
tikvariska handläggningen inom kulturmil-
jövården och för den kommunala planering-
en.

Synteser

Med utgångspunkt i Medeltidsstadens rap-
port (Douglas 1978) och Avstamp (Tesch

1989) följer nedan en kortfattad samman-
fattning av det arkeologiska läget idag. Vil-
ka frågeställningar och problemformuler-
ingar har vi kunnat besvara genom de se-
naste 20 till 30 årens arkeologiska under-
sökningar? Vilka områden är fortfarande
mindre kända och vilka frågor vill vi besva-
ra med framtida ingrepp i Svarta jorden?
Genomgången gör inga anspråk på att vara
komplett, utan skall mer betraktas som en
förstudie eller ett underlag för ett mer ut-
vecklat och omfattande forskningsprogram.
De två första avsnitten behandlar arkeolo-
giska undersökningar utförda dels inom den
profana stadsmiljön med stadsgårdar (den
egentliga Svarta jorden), dels den sakrala
miljön med kyrkor, kyrkogårdar och grav-
gårdar. Därefter kommer ett avsnitt om
fornlämningsområdet och registrerade forn-
lämningar i Sigtuna, och sist en kort pre-
sentation av andra projekt där kulturhisto-
risk och arkeologisk information har digita-
liserats.

Det profana 
stadsrummet

Sigtunaforskningen före projektet Medel-
tidsstaden kretsade i huvudsak kring centra-
la och grundläggande frågor ofta med ut-
gångspunkt i skriftligt källmaterial. Frågor
som lyftes fram var Sigtunas funktion och
ålder, förhållandet till Birka och Fornsigtu-
na, datering och funktion av stadens kyrkor,
Sigtuna som biskopssäte och dess förflytt-
ning, Sigtunamyntningen och slutligen för-
härjningen 1187 (Douglas 1978:53). Dessa
frågor har även fortsättningsvis varit centra-
la för Sigtunaforskningen, men tyngdpunk-
ten har förskjutits mot mer konkreta arkeo-
logiska resultat. Detta är naturligt eftersom
det först efter projektet Medeltidsstaden har
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bedrivits mer omfattande arkeologiska un-
dersökningar med större totalundersökta
ytor och med mer moderna och detaljerade
utgrävningsmetoder. Avsaknaden av större
undersökningar var den främsta orsaken till
bristande kunskap och detta har påpekats ett
antal gånger (t.ex. Douglas 1978:68 och
Tesch 1989:121).

Först 1988 genomfördes en omfattande
undersökning med moderna grävningsme-
toder, i kvarteret Trädgårdsmästaren 9 och
10, som pågick under två års tid. Frågorna
kring Sigtunas funktion och ålder fick där-
med mer detaljerade svar. Totalt undersök-
tes fyra hela stadsgårdar med mellanliggan-
de passager och dropprum. Resultaten visa-
de att Sigtuna sannolikt anlades runt år 980
(delvis baserat på det hittills äldsta dendro-
kronologiska provet på 981). Staden var re-
dan från början utlagd enligt en reglerad
stadsplan med 7–8 meter breda stadsgårdar
vinkelrätt utmed en gata som var placerad
parallellt med strandlinjen. Längden på
stadsgårdarna varierade och blev med tiden
längre. På varje stadsgård fanns fyra till fem
byggnader med olika funktioner, som har
delats in i fyra olika zoner (Petterson
1995:73–76 och Tesch 1990). Den reglera-
de stadsplanen, avsaknaden av stallbyggna-
der, mängden av lyxföremål och det säreg-
na utseendet på staden i förhållande till se-
nare medeltida städer har inneburit att tolk-
ningen av stadens funktion har förändrats.
En förskjutning av tolkningen har skett från
handelsstad/köpstad till en stad med mer
ideologiska och politiska förtecken kring
kungamakten och riksbildandet. Handel,
köpenskap och hantverk i Sigtuna betraktas
idag som mer sekundära funktioner, i likhet
med andra vikingatida och tidigmedeltida
städer som Lund och Trondheim (Tesch

1990). Undersökningen har också betrak-
tats som en nyckelgrävning och resultat från
andra mindre undersökningar har kunnat re-
lateras till resultaten från kvarteret Träd-
gårdsmästaren. I och med denna möjlighet
har Sigtunas stadsplan och förändringar i
denna kunnat rekonstrueras mer i detalj,
både utbredningsmässigt och kronologiskt
(bl.a. Tesch 2001:22–25 fig. 10–13). Några
av de större arkeologiska undersökningar
vars resultat har kunnat användas på detta
sätt är Gröna gränd (1988), Urmakaren 1
(1990–91), Kyrkolunden 8 (1995), Lång-
gränd (1995), Professorn 2 och 4 (1995 och
1996), Guldet 6 (1997), Professorn 1
(1999–2000) och Stora gatan (2002). Även
resultat från äldre undersökningar har kun-
nat omtolkas och sättas in i ett nytt sam-
manhang.

Trots en ganska intensiv arkeologisk
verksamhet de senaste 20 åren med en stör-
re undersökning ungefär vartannat år finns
det fortfarande områden där vi har dålig
kännedom om kulturlagren och stadspla-
nen. Främst gäller detta ytterområdena,
t.ex. Malmen, och området längst bak på
stadsgårdarna mellan den profana bebyg-
gelsen och kyrkogårdarna. Det är också
oklart om det har funnits en hamn i Sigtuna
och i så fall var. Vidare är senmedeltida be-
byggelse och aktiviteter nästintill okända.
Vid endast två tillfällen har kulturlager från
1300-talet undersökts, i kvarteret Profes-
sorn 1 (1999–2000) och i Stora gatan
(2002). 

Ytterligare en brist och stor kunskaps-
lucka utgörs av de mycket stora och oöver-
skådliga fyndmaterial som i de flesta fall är
obearbetade. Redan under projektet Medel-
tidsstaden lyftes detta fram (Douglas
1978:68). Detta har även belysts i ett flertal
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sammanhang på senare år bl.a. på Stadsar-
keologiskt forum. Problemet har även tagits
upp på de av länsstyrelsen initierade arbets-
seminarier (2005) som har till syfte att utar-
beta ett program för arkeologi i Stockholms
län. Trots omfattande brister har mycket
gjorts, men det finns ett stort behov av mer
sammanfattande, detaljerade och välbear-
betade synteser. Idag är synteserna och
tolkningarna ganska statiska, men med bätt-
re bearbetningar kan de bli mer dynamiska
och utvecklade.

Det sakrala 
stadsrummet

Huvuddelen av de arkeologiska undersök-
ningar som utförts har skett inom det profa-
na stadsrummet, där följaktligen kunskapen
är störst. När det gäller stadens kyrkor, kyr-
kogårdar och gravgårdar har visserligen
kunskapen ökat de senaste 20 åren, men det
finns fortfarande grundläggande frågor
kvar att besvara. Ett mycket bra exempel på
detta är att det fortfarande är oklart hur
många kyrkor som egentligen fanns i Sigtu-
na under medeltiden (Wikström artikelma-
nus). Andra grundläggande frågor som det
fortfarande råder osäkerhet kring är kyrkor-
nas funktion och datering, vilket också på-
pekades i projektet Medeltidsstaden (Doug-
las 1978:68). Som ett led i strävan att be-
svara dessa frågor har arkeologiska under-
sökningar utförts i S:t Olof (2001, 2002,
2004 och 2005) inom projektet ”Sigtunas ti-
digmedeltida kyrkor i ett arkeologiskt per-
spektiv”. Syftet med projektet är att med
små arkeologiska punktinsatser försöka få
bättre dateringsunderlag för några av de
minst kända kyrkorna. Hittills har under-
sökningarna i S:t Olof gett goda resultat
(Fogelberg & Tesch 2002a och b). Andra
undersökningar som gjorts i kyrkor efter

projektet Medeltidsstaden är i S:t Lars
(1989) och i kyrkan på Sigtuna museums
tomt, kvarteret S:ta Gertrud (1993 och
1995, Tesch 2001).

Det arkeologiska underlaget från kyr-
korna är dåligt, men är desto bättre från kyr-
kogårdar och gravgårdar. Detta förhållande
är ganska naturligt eftersom kyrkogårdarna
oftare utsätts för exploateringstryck. Arkeo-
logiska undersökningar i kyrkorna har hit-
tills enbart berott på forskningsinsatser, me-
dan de flesta undersökningar på kyrkogår-
darna har skett i samband med exploatering.
Detta har lett till att det sedan Medeltids-
staden har undersökts över 550 gravar från
sex olika kyrkogårdar inklusive gravgårdar.
Gravmaterialet har bearbetats av Anna
Kjellström, Osteoarkeologiska forsknings-
laboratoriet vid Stockholms universitet
(Kjellström 2005). 

Några av kyrkogårdarnas avgränsningar
har också kunnat fastställas, t.ex. kyrkan i
kvarteret S:ta Gertrud och kyrkan i kvarte-
ret S:t Nicolaus. Kyrkogårdarnas avgräns-
ning kring S:t Lars, S:t Per och S:t Olof är
fortfarande osäkra. På några platser har kyr-
kogårdar påträffats där kyrkans läge ännu är
okänt, som i kvarteret Magistern, i kvarteret
S:t Nicolaus och i kvarteret Kållandet.

Fornlämningsområdet 
och registrerade fornlämningar

I Sigtuna och ungefär 200 meter runt
stadskärnan finns 57 registrerade fornläm-
ningar fördelade på 29 Raä-nummer (base-
rat på sökuppgifter från FMIS). Det medel-
tida stadsområdet, Svarta jorden, utgörs av
Raä-nummer 195. Huvuddelen av resteran-
de registrerade fornlämningar ligger inom
detta område. De utgörs av 19 nummer be-
stående av runstenar och runstensfragment,
både runstenar som står på ursprunglig
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Fig. 1. Utbredningen av fornlämningsområdet Svarta jorden (Raä 195) i förhållande till
dagens kunskapsläge (sned skraffering). Övriga registrerade fornlämningar (punkter)
enligt fornlämningsregistret jämfört med vad vi vet i dag om utbredningen av kulturlager
och begravningsplatser (streckade linjer).

Fig. 2. Rektifierad och vektoriserad historisk karta från 1862 tillsammans med dagens
kvartersindelning.



plats, flyttade runstenar och fragment på-
träffade vid arkeologiska undersökningar.
Den största andelen av de registrerade forn-
lämningarna utgörs av kyrkolämningar,
klosterlämningar, gravfält och stensättning-
ar, totalt 26 stycken. Resterande andelen ut-
görs av byggnader, osäkra formationer och
en väg, totalt 11 stycken.

Fornlämningsområdets (Raä 195) ut-
bredning enligt Fornlämningsregistret och
den digitala varianten FMIS överensstäm-
mer inte med vad vi vet om utbredningen
idag (fig. 1). Nya arkeologiska undersök-
ningar har ökat kunskapen om fornläm-
ningsområdets karaktär och omfattning. För
den antikvariska verksamheten, kulturmil-
jövården och den kommunala planeringen i
Sigtuna vore det önskvärt om fornlämnin-
gens omfattning och avgränsning bättre
överensstämde med dagens kunskapsläge.
Idag är det också möjligt att bättre avgrän-
sa och särskilja det profana stadsområdet
(kulturlager) från det sakrala området (kyr-
kor och kyrkogårdar). Fornlämning Raä
195 skulle därför kunna delas upp i två de-
lar: Raä 195:1 stadsområdet med kulturla-
ger och Raä 195:2 kyrkogårdsområdet med
en avgränsning huvudsakligen baserad på
påträffade gravar.

Ett område som det råder stor arkeolo-
gisk osäkerhet kring och som inte är forn-
lämningsskyddat är vattnet nedanför
stadsområdet och hamnen. En viktig anled-
ning till osäkerheten kring utseendet och
karaktären av Sigtunas sjöfront är att större
delen idag är täckt av schaktmassor (fig. 2;
schaktmassorna illustreras av det vita om-
rådet mellan dagens strandlinje och strand-
linjen enligt en historisk karta från 1862).
Landhöjningen har också inneburit att den
medeltida strandlinjen idag ligger på land.

Om Sigtuna har haft pallissader, träkon-
struktioner eller hamnanläggningar liknan-
de dem som iakttagits i vattnet utanför Bir-
ka är oklart. Vid några arkeologiska under-
sökningar har dock pålar i och vid den me-
deltida strandlinjen påträffats (Gröna gränd
1988, Långgränd 1995 och Professorn 2 och
4, 1995 och 1996). Pålraderna kan närmast
betraktas som en förlängning av tomtgrän-
serna ut i vattnet och har sannolikt fungerat
som förankringsplatser för grundgående bå-
tar. Även någon form av stenkistor eller
bryggfundament av sten har påträffats i
kvarteret Professorn, men dessa är inte un-
dersökta till sin helhet utan enbart iakttagna
i schaktväggar. Formen och funktionen på
dessa stenfundament är därför oklar. Områ-
det utanför Strandvägen och strandprome-
naden som idag är täckt av vatten har aldrig
blivit undersökt. Det vore därför önskvärt
med någon form av marinarkeologisk in-
ventering för att förbättra beslutsunderlaget
inför eventuella antikvariska ärenden. Det-
ta gäller även hamnområdet.

Nedbrytning 
av urbana kulturlager

En av målsättningarna med Sigtuna Stads-
GIS-projektet var att skapa underlag för ett
bevarandeprogram för Svarta jorden. I det-
ta sammanhang är en förståelse för de pro-
cesser som bryter ned urbana kulturlager
viktig för att belysa de problem och konse-
kvenser som nedbrytningen av kulturlagren
får på längre sikt. Följderna av kultur-
lagrens nedbrytning är dels att värdefull ar-
keologisk information går förlorad, dels
ökade risker för sättningsskador. Sådana
skador på fastigheter och gator har accele-
rerat i Sigtuna de två senaste decennierna.
Detta märks tydligt t. ex. i museets egna
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byggnader. Ett annat exempel är en arkeo-
logisk undersökning som utfördes längs
Stora gatan 2002. Anledningen till under-
sökningen var sättningsskador i gatan. Det
var första gången som en arkeologisk un-
dersökning utförts p.g.a. sättningsskador
och med största sannolikhet inte heller den
sista.

Det finns en hel del litteratur som be-
handlar de nedbrytningsprocesser som på-
verkar urbana kulturlager och fyndmaterial
(se t ex Meta 1993:2; Larsson 1995; Lager-
löf & Nord 2002). Ursprungliga förutsätt-
ningar, olika nedbrytningsprocesser samt
senare tiders mängder av nedgrävningar gör
problemet kring kulturlagrens nedbrytning
mycket komplicerad och svårtolkad, och
kunskapen är ofullständig (Nord 2002). Det
krävs också faktainsamling, framförallt
med hjälp av naturvetenskapliga metoder
(t.ex. Borg 1993:51–54). I Norge pågår
t.ex. ett par projekt för långsiktig övervak-
ning av kulturlagers tillstånd under nybygg-
da hus (Molaug 2002:76–81).

Syftet med nedanstående sammanställ-
ning är inte att genomföra en omfattande
studie av kulturlagrens nedbrytningsproces-
ser. Istället kommer en diskussion om olika
nedbrytningsprocesser att föras och de för
Sigtuna unika förutsättningarna kommer att
sättas in i ett sammanhang med exempel på
arkeologiska observationer. Denna diskus-
sion är viktig för att få bättre beslutsunder-
lag för hur framtida ingrepp i kulturlagren
skall utföras. Sammanställningen bygger
till stor del på ovan refererad litteratur.

De olika faktorer och förutsättningar
som påverkar kulturlagrens nedbrytning
kan delas in i följande grupper (efter Lars-
son 1995:10–16):

• förändring i fuktighet, uttorkning och sy-
retillförsel genom dränering
• ursprungliga kvartärgeologiska, topogra-
fiska och kulturhistoriska förutsättningar
• temperaturförändringar
• försurning på global och regional nivå
• växtlighet

Dessa faktorer påverkar kulturlager och
fynd olika. I Sigtuna innehåller kulturlagren
generellt mellan 10% och 60% organiskt
material (siffrorna är baserade på en natur-
vetenskaplig metod där man mäter halten
organiskt material i ett prov genom glödg-
ningsförlust). Efter hand minskar dock det
organiska materialet och det oorganiska
materialet får en större andel av den totala
volymen. Detta innebär att förutsättningar-
na hela tiden förändras. För fyndmaterialet
är bilden mer komplicerad. Även här kan en
grov indelning göras i organiskt och oorga-
niskt material. Men dessa måste i sin tur de-
las in i olika undergrupper som t ex trä, ben,
horn, läder, metaller, keramik och liknande.
Förutsättningarna för hur dessa fyndgrup-
per klarar olika förhållanden varierar. Ne-
danstående genomgång behandlar inte på-
verkan på fynd utan enbart nedbrytning av
organiskt material (för en genomgång av
hur järn, brons och ben påverkas hänvisas
till Nord & Lagerlöf 2002).

När det gäller vår kunskap om de fakto-
rer som påverkar nedbrytningen av kultur-
lager finns för Sigtunas del en viktig platt-
form i ett examensarbete som gjordes vid
Tekniska högskolan i Stockholm (Blum &
Remstam 2000). Syftet var att studera orsa-
ker till sättningsskador utmed Stora gatan i
Sigtuna. I arbetet ingick provtagningar och
sammanställning av tidigare erfarenheter
och utfördes i anslutning till en arkeologisk
undersökning i kvarteret Professorn 1,
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1999–2000. De sättningar som pågår anser
man har orsakats av en kombination av för-
ändringar både i kulturlagren och i den un-
derliggande leran. Det finns flera orsaker
till detta bl.a. VA-schaktens dränerande ef-
fekter, grundvattensänkning och dräneran-
de ingrepp i samband med nybyggnation
med djupa källare samt uttorkning i sam-
band med större arkeologiska undersök-
ningar (a.a. s. 53). Författarnas uppfattning
var att sättningsskadorna i huvudsak orsa-
kades av uttorkning av kulturlagren. Sätt-
ningar i den underliggande glaciala leran
har också inträffat och bidragit till sättning-
ar i gatan, men till mindre del än vad ut-
torkningen av kulturlagren har gjort.

En av de viktigaste faktorerna bakom
kulturlagrens nedbrytningsgrad är fuktig-
heten i jorden, jordens vattenkvot. Vanligt-
vis diskuteras grundvattennivåer och för-
ändringar i denna som sker beroende på års-
tid (Larsson 1995:13). I Svarta jorden i Sig-
tuna är det dock sannolikt inte fråga om
grundvatten utan snarare lokala vattenreser-
voarer bundet av kulturlagrens sammansätt-
ning och struktur. Grundvattnet ligger dju-
pare i Sigtuna. Ett resultat som framkom vid
examensarbetet vid KTH var att vattenkvo-
terna i kulturlagren varierade kraftigt. Detta
tolkades som att det i den stratigrafiska se-
kvensen fanns skikt av mer eller mindre vat-
tengenomsläppliga material som därmed
påverkade vattenkvoterna (Blum & Rem-
stam 2000:53). Sannolikt innebär detta att
vattenrörelserna styrs mot en mer horison-
tell genomströmning. Främst beror det på
de täta lergolv som finns överallt i svarta
jorden. Volymerna mellan lergolven bildar
fickor med relativt stillastående vatten som
till stor del endast kan tömmas horisontellt.
När och om en nedgrävning sker i närheten

kan därmed vattnet sippra ut i schaktet. Ef-
tersom det sannolikt inte heller är fråga om
grundvatten minskas vattenkvoten drastiskt
eftersom det därmed inte sker någon större
tillförsel av vatten från sidorna.

Den största förändring av vattenkvoter-
na i kulturlagren sker därför sannolikt vid
nedgrävningar som t.ex. källargrunder och
VA- och elledningar. Dränering av kulturla-
ger medför två effekter, dels en syretillför-
sel, dels en brytning av den kapillära stig-
höjden (t.ex. Larsson 1995:14 fig. 1). Kul-
turlagrens vattenkvot är viktig p.g.a. att en
hög vattenkvot ger långsam syretransport.
Bryts de ”naturliga” anaeroba förhållande-
na genom nedgrävningar som medför drä-
nering innebär det att fuktigheten minskar
och syretransporten ökar. Kulturlagren tor-
kar ut, det organiska materialet i jorden för-
multnar snabbare vilket också innebär att
volymen jord minskar, med risk för sätt-
ningsskador som följd. 

Vissa observationer som gjorts vid arke-
ologiska undersökningar tyder på att varia-
tioner i hur långt nedbrytningen fortskridit
kan skilja sig åt kraftigt även inom små be-
gränsade ytor. Vid den arkeologiska under-
sökningen i kvarteret Professorn 1,
1999–2000, gjordes t.ex. en iakttagelse av
en syllstock som i ena änden var kärnfrisk
och som i andra änden endast bestod av po-
röst uttorkat trä. Syllstocken var ca 7 meter
lång och visar att nedbrytningsgraden kan
variera mycket kraftigt inom en liten yta.
Denna kraftiga variation innebär också stor
risk för lokala sättningsskador eftersom vo-
lymminskningen av kulturlagren därmed
varierar inom små begränsade ytor.

Vid en arkeologisk undersökning i Stora
gatan hösten 2002 gjordes en del iakttagel-
ser av förändringar i kulturlager vid led-
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ningsschakt. Kulturlagren kunde dateras till
tidigt 1300-tal och var ovanligt väl bevara-
de. Trästockar från kavelbroar och syll-
stockar hade en hård, frisk kärna i mitten.
Föremål av organiskt material som läder, trä
och textilier var i gott skick. De flesta kul-
turlager hade ett högt organiskt innehåll vil-
ket framgick av färg och materialsamman-
sättning. Speciellt tydligt märktes detta på
lager med mycket gödsel som fortfarande
efter 600 år i jorden hade en karaktäristisk
gödsellukt. Nedbrytningsgraden skilde sig
dock åt inom den undersökta ytan. Tydligast
framkom skillnaden hos trästockarna. De
bäst bevarade trästockarna var placerade i
mitten av schaktet och mot norr. Längre sö-
derut och mot ytterkanterna blev bevaran-
degraden sämre med mer hoptryckta och
porösa stockar.

Ytterligare iakttagelser som gjordes var
att kulturlagren generellt var sämre bevara-
de längs med vattenlednings- och elled-
ningsschakt. I Sigtuna lades de första vat-
tenledningarna ned 1925. De placerades

längs med Stora gatan och Prästgatan samt
i en del tvärgående gränder. Vid denna tid
var det brukligt att återföra den uppgrävda
jorden tillbaka ner i schaktet. Det vattenled-
ningsschakt som påträffades vid undersök-
ningen 2002 hade legat orört sedan 1925.
Elledningsschaktet grävdes 50 år senare,
1975. På ett avstånd av ca 10 centimeter in
från vattenledningsschaktets kanter hade
samma kulturlager en mörkare färg än läng-
re bort från kanten. Detta beror på en högre
syretillförsel närmare vattenledningsschak-
tet och en oxidation av kulturlagren. Pro-
cessen brukar vara synlig för blotta ögat vid
arkeologiska undersökningar (t.ex. Ljung
2002:3). I övrigt var både kulturlager och
kavelbroar vid vattenledningsschaktet i
mycket gott skick. Längs elledningsschak-
tet var det organiska materialet sämre beva-
rat trots att schaktet grävts upp senare. Det-
ta beror sannolikt på att schaktet var åter-
fyllt med sand vilket inneburit en kraftigare
dränering och uttorkning.

D I G I TA L I S E R I N G AV A R K E O L O G I S K A U N D E R S Ö K N I N G A R

27

Fig. 3. Vid en
jämförelse med
en profil ritad
både 1953 och
2000 i kv. Pro-
fessorn 1 fram-
gick att kultur-
lagren sjunkit
med minst 50
cm. Den vänst-
ra profilen byg-
ger på höjdnivå-
er från planrit-
ningar.



Att det är ledningsschakten som i hög
grad medverkar till nedbrytningen av kul-
turlagren kunde iakttas vid den arkeologis-
ka undersökningen i Professorn 1. Vid den-
na undersökning kunde en och samma
schaktvägg jämföras från två olika under-
sökningar gjorda med 50 års mellanrum.
1953 utförde Dagmar Selling ett 1 x 3 me-
ter stort provschakt inför ett planerat hus-
bygge på tomten. Vid undersökningen upp-
rättades en profil som sträckte sig hela vä-
gen ner till den glaciala leran. 1999 doku-
menterades samma profil igen. Resultatet
visade att markytan hade sjunkit med upp
till 50 centimeter, vilket motsvarar 1 centi-
meter per år! Det visade sig också att kul-
turlagren var dåligt bevarade och hade tor-
kat ut ned till ca 1,5 meter under markytan
(fig. 3). Under denna nivå var kulturlagren
nästintill oförändrade jämfört med dem som
Selling hade iakttagit. Vid den fortsatta un-
dersökningen visade det sig att dessa under-
liggande lager var mycket välbevarade där
t.ex. trästockar daterade till 1000-tal var
kärnfriska. Detta faktum var först något för-
bryllande, men det visade sig senare att på
ungefär samma nivå längre norrut i Stora
gatan fanns botten på ett vatten- och av-
loppsschakt. Tolkningen av dessa resultat
var att det har skett en dränering av kultur-
lagren ut mot avloppsschaktet. De undre
kulturlagren hade däremot behållit de natur-
liga förutsättningarna med höga vattenkvo-
ter och därmed klarat sig mycket bättre. 

I stadsmiljöer idag går det inte att und-
vika att göra nedgrävningar i marken. Det
som dock går att påverka är omfattningen
av de dränerande effekterna. Fram till idag
har arbete pågått med att byta ut gamla led-
ningar och rör samtidigt som nya elledning-
ar, vattenledningar och fjärrvärmerör också

har lagts ned i jorden. Idag rekommenderar
tillverkare av rör en återfyllning av sand för
att garantera hållbarheten. Det är därför
brukligt att fylla igen schakt med sand eller
grus. Sanden verkar kraftigt kapillärbrytan-
de samtidigt som avlopps-, spill- och dag-
vattenledningar för bort regnvatten. Detta
innebär att vattenkvoterna i omkringliggan-
de kulturlager minskar kraftigt. Rören läggs
också ned med ett fall som i kombination
med ett naturligt fall i topografin förstärker
den dränerande effekten. I princip är alla
nuvarande gränder mer eller mindre ut-
schaktade. Ledningsschakten med sand-
och grusfyllning i kombination med Sigtu-
nas sluttande topografi ner mot strandkan-
ten innebär mycket dåliga förutsättningar
för ett långsiktigt bevarande av kulturlager.

Den avgörande faktorn för kulturlagrens
nedbrytning är syre (Larsson 1995:16). Of-
ta är denna process synlig för blotta ögat vid
arkeologiska undersökningar genom att la-
ger ändrar färg när de utsätts för syret i luf-
ten genom oxidation. Kulturlager i städer
ligger i vad man skulle kunna kalla ett ona-
turligt tillstånd vilket innebär att när förhål-
landen förändras genom syretillförsel ökar
nedbrytningsprocessen. Som framgått av
ovanstående resonemang tillförs mer syre
till kulturlagren främst genom nedgräv-
ningar.

En annan faktor som påverkar fuktighe-
ten i kulturlagren är övertäckning. Effekten
av övertäckning är att den naturliga tillför-
seln av fukt genom regnvatten avbryts. Det-
ta i sin tur kan också leda till uttorkning av
kulturlagren. Övertäckningen kan också in-
nebära en temperaturhöjning och en föränd-
ring av den kapillära stighöjden (Larsson
1995:15). Främst sker detta i samband med
husbygge men till viss del också i samband
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Fig. 4. Genomskärning av Sigtunas topografi som illustrerar förhållandet mellan kulturlagrens
tjocklek (svart), den sluttande marken ner mot Strandvägen samt exempel på nedgrävningar-
nas omfattning. Skalorna på x- och y-axlarna är olika för att ge en tydligare illustration.

Fig. 5. Kulturlagrens tjocklek i Sigtuna med 0,5 meters intervall. Figuren är framtagen genom
interpolering i Arc View. Uppgifterna kommer från höjddatatemat och databeräkningen kan ge
en något annorlunda bild än en liknande, manuellt gjord figur.



med asfaltsläggning på gator. I samband
med en övertäckning av kulturlager sker
också en ökning av trycket på kulturlagren.
Normalt sett har kulturlager starka kapillär-
krafter vilket innebär att de suger upp
grundvatten. Men med ett kraftigt ökat
tryck kan det innebära att de kapillära kraf-
terna försvagas och att grundvattnet därmed
inte stiger lika mycket.

I vilken grad övertäckning påverkar un-
derliggande kulturlager är dock svårt att av-
göra. I vissa fall kan t.o.m. övertäckning
minska nedbrytningsprocessen. Orsaken till
detta kan vara att vattenrörelserna minskar.
När det regnar förs syre ner i kulturlagren
via regnvattnet. Om ytan är täckt minskas
därmed syretillförseln. Vid en övertäckning
minskas också avdunstningen av vattnet
från de översta lagren. 

Vid ett par arkeologiska undersökningar
i Sigtuna har det kunnat konstateras att kul-
turlager under ett hus eller asfalt har beva-
rats bättre än omkringliggande kulturlager
som har legat fria från övertäckning. De
mycket välbevarade 1300-talslagren som
framkom vid undersökningen i Stora gatan
2002 är sannolikt ett resultat av att kultur-
lagren har varit övertäckta. Sannolikt är det
fråga om en kombination av övertäcknin-
gens ytliga storlek, trycket och möjligheten
för fukt att tränga ner i kulturlagren eller att
stanna kvar där. Vilka faktorer som i dessa
fall påverkar och i vilken riktning vet vi
idag för lite om och det krävs mer faktaun-
derlag för att göra säkrare uttalanden.

Ursprungliga förhållanden inom det om-
råde som fornlämningen ligger i varierar
kraftigt. Generellt sett kan dock variablerna
delas in i ursprungliga grundvattenförhål-
landen, utseende på och typ av undergrund,

sammanlagd tjocklek på kulturlagren och
depositionsmönster (Larsson 1995:10–12).

Kvartärgeologiska och topografiska för-
hållanden styr förmågan att behålla fuktig-
heten från grundvattennivån och i vilken
omfattning genomströmning av vatten och
syre sker. De faktorer som påverkar är typ
av kvartärgeologiskt material (som lera,
sand eller grus), topografiska förhållanden
(sluttningar), förekomst av grundvatten-
fickor och berggrundens utseende.

Sigtuna placerades på 970-talet paral-
lellt med strandkanten vid Mälaren på en av
landhöjningen nyligen frilagd strandremsa.
På alla sidor om staden utom mot vattnet
flankeras den av berg och åsryggar med mo-
rän. Dessa höjder ligger som högst ca 20–30
meter över havet. Det exakta utseendet på
den ursprungliga topografin och vilka mate-
rial som utgör undergrunden där staden an-
lades är inte helt klarlagt. I huvudsak består
den av glacial och postglacial lera, men det
förekommer också områden med morän. På
några platser i staden går berggrunden än
idag upp i dagen, t.ex. i kvarteren Urmaka-
ren och Humlegården. Lutningen på dagens
markyta är kraftigare i kvarteren söder om
Stora gatan med ett fall gå omkring 5 meter
på en 80 meter lång sträcka ned till Strand-
vägen. Från Prästgatan ned till Stora gatan,
också den ca 80 meter, är fallet endast ca 2
meter. Sannolikt var lutningen på den ur-
sprungliga markytan mer jämn med ett fall
på 10 meter från Prästgatan ned till Strand-
vägen. Dagens stora skillnader är ett resul-
tat av kulturlagertillväxten som har varit
störst längs Stora gatan (fig. 4). Så vitt vi vet
finns det inga naturliga klackar eller trösk-
lar som förhindrar vattengenomströmning-
en att nå ned till strandkanten.
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De kulturhistoriska förutsättningarna för
hur kulturlager påverkas av nedbrytning
styrs av tjockleken på kulturlager och depo-
sitionsmönster (variationer i sammansätt-
ning av kulturlagren). Ju större volymer
kulturlager desto längre tid tar det för kul-
turlagren att förmultna. Detta har sin natur-
liga förklaring i att så fort ett kulturlager
övertäcks med ett nytt material minskar sy-
retillförsel, vattenavdunstning, och det me-
kaniska slitaget (t.ex. erosion) medan vat-
tentillförseln ökar. Detta får till följd att
nedbrytningsprocessen avtar. Deposi-
tionsmönstren påverkar också i hög grad
hur fort nedbrytningsprocessen sker. Bero-
ende på vilka typer av material som täcker
kulturlagren skapas olika förutsättningar.
Om ett kulturlager t.ex. täcks med ett ler-
golv eller ett lager med sand skapas olika
förutsättningar.

I Sigtuna varierar kulturlagrens tjocklek
mellan 0.5–3.0 meter (fig. 5). De tjockaste
delarna ligger längs med Stora gatan och
avtar söderut respektive norrut. Likaså vari-
erar depositionsmönstren. Det rör sig om
allt från kompakta lergolv till porösa lager
med träflis. Generellt sett är dock lagerfölj-
den likartad i stora delar av Svarta jorden.
Kulturlagren varvas med lerlager, avsatta
inomhus- och utomhuslager, träflislager,
brandlager och liknande. De delar som av-
viker är sträckor som under medeltiden och
delvis idag utgörs av gränder/passager och
gator. Dessa består nästan uteslutande av
kavelbroar varvade med avsatta gatulager
med högt organiskt innehåll. Detta innebär
sannolikt att de delar som är mest utsatta för
nedbrytningens konsekvenser är ga-
tusträckningarna. Eftersom dessa till stora
delar innehåller en hög koncentration av or-
ganiskt material i form av stockar, träflis

och avsatta lager med högt organiskt inne-
håll, kan det leda till omfattande sättningss-
kador. Tyvärr är det också just gatunivåerna
som är värst utsatta för dräneringseffekter
och nedbrytning p.g.a. att el- och VA-led-
ningar placeras i gatumark och att dagens
gator och gränder ofta sammanfaller med
medeltida gator och gränder.

Temperaturförändringar påverkar kul-
turlagren i två avseenden. Dels innebär en
temperaturökning att många kemiska pro-
cesser påskyndas och att mikroorganismer
får bättre livsbetingelser (Larsson 1995:13),
dels att kulturlagren utsätts för mekanisk
vittring vid frost.

Temperaturökningar har kunnat konsta-
teras i stadsmiljöer som följd av att billig
och lättillgänglig energi under det senaste
seklet har blivit allt vanligare. De flesta fas-
tigheter är idag uppvärmda hela året, vilket
medför en temperaturökning av omkring-
liggande kulturlager. Tidigare placerades
många fastigheter ovanpå kulturlagren.
Idag är det vanligare att vid nybyggnationer
även anlägga en källare. Detta innebär för-
ändrade temperaturförhållanden längre ner i
kulturlagren.

Vid frost uppstår mekanisk vittring på
jorden. När vattnet i jorden fryser till is ökar
dess volym och kan ge upphov till en frag-
mentering av jorden. Frostvittring kan ha
mycket stor betydelse i fuktiga områden där
temperaturen ofta varierar kring nollstreck-
et. Denna faktor kan iakttas framför allt vid
vittring av profiler som har legat öppet un-
der vinterhalvåret. Detta frostfenomen på-
verkar dock troligtvis inte kulturlager i nå-
gon större utsträckning, utom när profilväg-
gar ligger exponerade under längre tid vid
vinterhalvåret.
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I vilken omfattning temperaturföränd-
ringar har påverkat kulturjorden i Sigtuna är
svårt att avgöra. Det kan dock konstateras
att de flesta fastigheter saknar källare. En
eventuell generell temperaturökning i de
centrala delarna av Sigtuna torde därför in-
te nämnvärt påverka kulturlagren i stort
utan mer lokalt, främst kring nyuppförda
byggnader med källare.

Under de senaste decennierna har en
markförsurning ägt rum i Sverige. Tidigare
trodde man att försurningen berodde på ut-
släpp från industrier, men idag anser fors-
kare att det även finns naturliga förklaring-
ar t.ex. genom en ökning av barrskogs-
arealen (Sveriges Nationalatlas: Miljön
s. 40–45).

Försurning sker dels på global, dels på
regional nivå. På global nivå är det främst
stabila svavelföreningar som är allvarligast
i detta sammanhang. Dessa släpps ut i sam-
band med förbränning av fossila bränslen
som kol och olja och kan transporteras
hundratals mil. Även kväveföreningar bi-
drar till stor del till försurningen. Dessa är
dock svårare att kartlägga p.g.a. att de är
mer instabila, men de uppstår främst vid ut-
släpp från fordon och i samband med jord-
bruk (Lagerlöf & Nord 2002:17). Försur-
ningen bidrar till en förändring av pH-hal-
ten vilket medför urlakning av vissa ämnen
ur jorden. Detta i sin tur innebär en försäm-
rad miljö för fyndmaterialet (med korrosion
som följd) och förändrade livsbetingelser
för mikroorganismer i jorden. Hur försur-
ningsfaktorer påverkar kulturlager i stort är
idag inte helt klarlagt vilket beror på att in-
verkande och samverkande faktorer på kul-
turlagren är mycket komplex (Larsson
1995:13).

Grundvattenförändringar och en minsk-
ning av fuktigheten i jorden kan också orsa-
kas av växtlighet. Trädens rötter påverkar
kulturlager dels genom en ökad syretillför-
sel, dels genom en rent mekanisk omrörning
av desamma.

Sälg, poppel, asp och alm är träd med en
snabb och intensiv utveckling av rötter.
Träd och buskar medför att omkringliggan-
de vatten sugs upp med rotsystemen. I all-
männa rekommendationer för anläggande
av vegetation nära bebyggelse förordas att
dess omfattning och utbredning bör begrän-
sas i närheten av fastigheter p.g.a. risker för
sättningsskador. Framför allt gäller detta i
sättningsbenägna jordar (kulturlager bör
anses sättningsbenägna). En tumregel bru-
kar vara att minsta avståndet till ett hus inte
bör understiga trädets slutgiltiga höjd
(Blum & Remstam 2000:26).

I Sigtuna finns en hel del gamla och sto-
ra träd. Dessa påverkar som enskild förete-
else sannolikt inte kulturlagrens nedbryt-
ning i någon större utsträckning mer än på
lokal nivå, men de förstör de mycket vikti-
ga lagergränserna mellan olika kulturlager.
I kombination med nedgrävningar som åter-
fyllts med porösare material borde rötter
däremot få en chans att utvecklas längre ner
i jorden. Därmed bidrar också träd till att
minska fuktigheten.

Slutord

I det underlag för bevarandeprogram för
medeltida städer som Riksantikvarieämbe-
tet, Allmänna enheten, utförde 1989 ingick
åtta städer: Sigtuna, Skara, Västerås, Växjö,
Helsingborg, Uppsala, Nyköping och Trel-
leborg. I samband med utredningen disku-
terades förslag till bevarandeområden. Två
kriterier var vägledande i bedömningen;
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området skulle ”representera ett tvärsnitt av
ett längre kronologiskt skede” och det skul-
le ”lämpa sig väl för ett bevarande över tid”
(Broberg 1993:15–16). Dessa bevaran-
deområden kan betraktas som ytor inom
fornlämningen där mycket restriktiva till-
stånd till ingrepp skall föreligga för att säk-
ra vissa ”representativa och vetenskapligt
betydelsefulla områden för ett långsiktigt
bevarande”. Utredningen tog dock inte
ställning till hur ett bevarande skulle ske
(a.a. s. 14). Nu, 15 år senare, kan man kon-
statera att exploateringarna inom de fem
framtagna bevarandeområdena för Sigtuna
varit kraftig. Sedan 1990 har ett 30-tal stör-
re och mindre ingrepp skett (fig. 6). De fles-
ta ingrepp har dock varit begränsade och ur

samhällsintresse nödvändiga. I några fall
har också ett bevarandeområde använts som
argument för att förhindra ingrepp som t.ex.
planerna på att under senare år bygga ut
Stadshotellet.

Erfarenheter från senare års arkeologis-
ka undersökningar, StadsGIS-projektet och
i synnerhet nedbrytningsprocessernas in-
verkan på kulturlager har inneburit att be-
varandeområdena kan ifrågasättas. Behövs
nya bevarandeområden och i så fall varför?
När de togs fram användes kulturlagrens
nedbrytningsgrad endast som ett indirekt
kriterium, såtillvida att det skulle finnas ett
större område med orörda kulturlager där
man också skulle ta hänsyn till intilliggande
markingrepp. Som framgått ovan kan ned-
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Fig. 6. Ingrepp som gjorts inom de fem bevarandeområden som togs fram för Sigtuna 1989.



brytningsgraden variera kraftigt inom små
ytor. När ett bevarandeområde tas fram bör
därför också kulturlagrens tillstånd utredas
baserat på arkeologiska observationer. I de-
lar av dem, främst där kulturlagren är tunna,
har nedbrytningen av det organiska materi-
alet gått så långt att restriktiv tillståndsgiv-
ning för ingrepp t.o.m. kan få motsatt effekt.
Ju längre tiden går desto svårare blir det att
få fram relevant arkeologisk information
vid en eventuell undersökning. Viktiga stra-
tigrafiska sekvenser och avgränsningar sud-
das ut och föremål av organiskt material går
förlorade. 

Det finns m.a.o. anledning att se över de
bevarandeområden som tagits fram för Sig-
tuna. Till viss del har detta arbete redan på-
börjats. I samband med några arkeologiska
undersökningar som utförts under senare år
har bevarandesituationen inom ett kvarter
utretts; i kvarteret Guldet (Wikström 2003),
kvarteret Slaktaren (Wikström 2003), kvar-
teret Klockaren (Wikström 2004) och kvar-
teret Koppardosan (Wikström 2004). En
fortsatt detaljstudie över bevarandesitua-
tionen i resterande gator och kvarter vore
önskvärd. Förslagsvis skulle man kunna de-
la in Sigtuna i delområden om fyra till sex
kvarter och gator som sedan utreds var för
sig, totalt 6–8 delområden. Denna utredning
kan sedan ligga till grund för nya bevaran-
deområden, men också till ett nytt forsk-
ningsprogram. Kriterierna skulle liksom ti-
digare vara arkeologisk potential, kun-
skapsläge och urschaktningsgrad, men även
nedbrytningsgraden av kulturlagren.

Resonemangen kring orsakerna bakom
nedbrytningen av kulturlager och dess följ-

der är baserad på den kunskap vi har om
nedbrytningsprocesser och arkeologiska
observationer. Idag har vi dock ett alltför
begränsat perspektiv som i stor utsträckning
baseras på tyckande. Några av de viktigaste
samverkande faktorerna verkar vara kultur-
lagrens tjocklek, närheten till nedgrävning-
ar och nedgrävningarnas djup och fyllning
(förhållandet mellan nedgrävningens djup
och kulturlagrens tjocklek och vilken typ av
fyllning som finns i nedgrävningen t.ex.
sand eller blandad kulturjord). En av grund-
förutsättningarna är att kulturlagren har li-
kartad struktur över hela Svarta jorden, men
att framförallt de olika nedgrävningarnas
placering och omfattning skapar olika
förutsättningar. En av de viktigaste orsaker-
na till kulturlagrens nedbrytning verkar
också vara förekomsten av syre och vatten.

En någorlunda entydig förklaring är att
sättningsskador på byggnader och gator är
orsakade av uttorkning av kulturlager. Ett
första steg bör därför vara att förhindra en
fortsatt dränering. Visserligen kommer ut-
torkningen av kulturlagren till slut att stabi-
liseras, men sannolikt först när allt orga-
niskt material har försvunnit. Denna pro-
cess kan ta mycket lång tid med tanke på de
kulturlagervolymer som finns i Sigtuna. Ef-
tersom nedbrytningen också sker snabbare
på vissa platser kommer det att innebära nya
sättningsskador på fastigheter och gator
med stora framtida kostnader som följd.
Men framför allt kommer viktiga delar av
det arkeologiska materialet att försvinna ge-
nom att de urbana kulturlagren håller på att
torka ut. En stor del av vårt arkeologiska
medeltida kulturarv är därmed hotat.
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Summary. Sigtuna was in focus as early as the
19th century, when archaeology was still in its
infancy. From the time the first steps towards a
more elaborate antiquarian approach were taken,
until today’s multimillion-crown projects, over
350 excavations have been carried out. Thanks
to the project, Medeltidsstaden (The Medieval
Town) in the 1970’s, the first comprehensive
synthesis of the archaeological situation was
made. In 1985, Sigtuna Museum assumed re-
sponsibility for all excavations. A year later a
Committee for Sigtuna Research was formed, its
main task being the development of a new re-
search plan. 

Now, 20 years later, extensive archaeological
excavations have generated new knowledge and
a new synthesis is needed. The digital revolution
has brought new possibilities. Accordingly,
during the last two years, a digitization project,
Sigtuna City GIS, has been implemented. Its
purpose is to develop a digital tool for the anti-
quarian authorities’ use, while at the same time

creating a basis for a preservation program for
Sigtuna’s Black Earth. One important element of
the project is the study of the deterioration pro-
cesses of the cultural layers. As their content is
between 10 and 60 percent organic, the layers
decay easily, mainly due to dehydration caused
by various draining measures.

Information from all the archaeological ex-
cavations within the Black Earth have been
digitized and linked to a database. The extent of
the trenches and the thickness of the cultural lay-
ers were also included. With this information, a
more defined and up-to-date picture of the Black
Earth has been created. The digital tool should
not be considered as a one-off solution; on the
contrary, it is in continuous use with new data
added, as more information becomes available.

The project was carried out as a development
project funded by the National Heritage Board
and the County Administration of Stockholm.
This article is an abridged version of the project
report.
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