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Figur 1
Orienteringskarta med schaktens placering i staden.
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Inledning och sammanfattning

I samband med den stora utbyggnaden av Stif-
telsen Humlegårdens lokaler (se Wikström (red) 
2008) inom fornlämning RAÄ 195, svarta jorden, 
gjordes omfattande mark- och parkarbeten i kvar-
teret Humlegården och uppfräschning av parken i 
Trekanten i Sigtuna (figur 1 och 2). Markarbetena 
var omfattande, men mycket lite arkeologisk do-
kumentation behövde göras. En viktig målsättning 
var att i möjligaste mån undvika kulturlager. De 
arkeologiska förundersökningarna gick därför i 
huvudsak ut på att kontrollera schaktningsarbetena 
och fotodokumentera det som ansågs nödvändigt. 
I huvudsak grävdes antingen moderna omrörda 
jordlager bort eller så skedde schaktning i redan be-
fintliga schakt. Enda undantaget var undersökning 
och dokumentation av kulturlager i samband med 
anläggandet av en parkbänk i sten och uppförandet 
av en staty, båda i kvarteret Humlegården 3. De 
arkeologiska förundersökningarna omfattade såle-
des även begränsad dokumentation av kulturlager. 

I båda dessa schakt dokumenterades tidigmedel-
tida bebyggelse. Vid statyn undersöktes ett flertal 
kontexter som tillsammans tolkades som ett yngre 
och ett äldre hus. Vid parkbänken frilades endast 
syllstenar och lager från två samtida hus och en 
passage. En mindre provgrop grävdes i passagen i 
syfte att utreda kulturlagrens tjocklek. Ingen vidare 
undersökning gjordes.

Alla arbeten som skedde gjordes inom två länssty-
relsebeslut. Det ena beslutet avsåg geoteknisk un-
dersökning 2006 och det andra beslutet omfattade 
övriga markarbeten. De arkeologiska uppdragen 
har därför utförts under en lång period, från 2006 
till 2010 då de sista spadtagen togs framför entrén 
till Stiftelsen Humlegården. I följande rapport ingår 
även en rapportering av de arbeten som skedde 
inom det stora schaktet efter avslutad arkeologisk 
undersökning 2006.

Figur 2
Schaktkarta: a) geoteknisk undersökning, b) efterarbeten, c) VA, d) parkbänk, e) staty, f) tillfällig parkeringsplats, 
g) betongfundament och trapp, h) altan och jordbyte, i) uppfartsramp, j) körskador, k) stubbe, l) elledningar, 
m) bevattningsledningar, n) byte av jord, o) entréer
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Resultat

Geoteknisk undersökning
Av Mats Pettersson

I samband med Stiftelsen Humlegårdens utbyggnad 
utfördes en mindre geoteknisk undersökning strax 
söder om nybyggnaden och öster om befintliga 
hus. Inom denna yta skulle en ny förbättrad entré 
byggas på pålar. Undersökningen avsåg tre prov-
borrningspunkter för jordbergssondering samt 
skruvborrtagning i ett par av dessa. Länsstyrelsen i 
Stockholms län hade beslutat (431-06-97161) med 
stöd av 2 kap 13 § KLM att en arkeologisk förun-
dersökning som kontroll av provborrningar skulle 
göras. Förundersökningen utfördes den 7 december 
2006 av Sigtuna Museum. Inga fynd tillvaratogs.

Provborrningarna (figur 2, a 1-3) som gjordes i ett 
gammalt schakt gav följande resultat:
I borrhål 1 fanns återfylld kulturjord ner till 0,40 
meter under marknivå och moränen började på 
0,70 meter under marknivå, däremellan fanns ett 
lager sandig silt.
I borrhål 2 fanns återfylld kulturjord ner till 1,60 
meter under marknivå och moränen började på 
1,90 meter under marknivå, däremellan fanns ett 
lager sandig silt.
I borrhål 3 fanns återfylld kulturjord ner till 1,90 
meter under marknivå och moränen började på 
2,10 meter under marknivå, däremellan fanns ett 
lager sandig silt.

Efterarbeten

Efter att det arkeologiska fältarbetet avslutades i 
slutet av november 2006 dröjde det fram till augusti 

året efter innan förberedande markarbeten inför 
byggnationen av huset i Humlegården utfördes 
(figur 2, b). Följande redovisning avser markarbeten 
inom befintligt schakt och innebar således ingen 
arkeologisk dokumentation utöver fotografering. 
Arbetena skedde under perioden augusti till okto-
ber 2007. 

Den ursprungliga markytan låg nivåmässigt för 
högt för bottenplattan till det nya huset. Morän 
och glacial lera behövde därför schaktas bort varvid 
berg påträffades mellan 0,1-0,5 meter under mo-
ränen (figur 3). Detta innebar att berget behövde 
sprängas. Eftersom det i den norra schaktväggen 
finns tätt liggande gravar från en kyrkogård innebar 
det en påtaglig risk för att gravar kunde bli blott-
lagda och skadade både av schaktningarna och av 
sprängningsarbetet. Runt hela schaktet finns också 
kulturlager. För att skydda gravarna och kulturlagren 
lades först ett metallnät mot schaktväggarna som 
sedan täcktes med ett tjockt lager med sprutbetong 

Figur 3, foto från öster.

Figur 4, foto från sydväst. Figur 5, foto från norr.
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(figur 4). Det största djup som nåddes vid spräng-
ningarna var drygt 3 meter i den västra delen där en 
hisstrumma skulle byggas (figur 5). Efter avslutade 
schaktningar och sprängningar kunde det konstate-
ras att förfarandet med sprutbetong gav ett fullgott 
skydd både för gravar och för kulturlager. 

Nytt avlopp och vatten

Samtidigt med schaktningarna och sprängningarna 
inom befintligt schakt grävdes också för utbyte av 
vatten- och avloppsledningar söderut mot Stora 
Gatan (figur 2, c; figur 6). Schaktningarna, som 
utfördes 10-12 september 2007, skedde helt i ett 
äldre schakt från 1974 som då också dokumente-
rades arkeologiskt (schakt C; Carlsson 1982:50-54). 
Inga orörda delar av schaktväggarna frilades och det 
ansågs inte heller nödvändigt eftersom dessa redan 
hade dokumenterats 1974. Schaktet var drygt 35 
meter långt, 2-4 meter brett och 2-3 meter djupt. 
I fyllnadsmassorna påträffades och tillvaratogs en 
sepulkralsten (fnr 3, figur 18) och en kam (fnr 2). 
Den då påträffade sepulkralstenen har tidigare 
publicerats i den stora Humlegårdsrapporten (Wik-
ström (red) 2008:146). 

stor provruta grävdes ned till glacial lera i syfte att 
avgöra kulturlagrens tjocklek, vilka visade sig vara 
drygt 0,5 meter. Schaktet var drygt 18 m2 stort, 9 
meter långt och 2 meter brett.

I den västra delen mellan 4 och 5 meter påträf-
fades en syllstensrad bestående av fyra större och 
två mindre stenar (figur 7 och 8). Mot den norra 
schaktväggen bildade stenarna en vinkel vilken san-
nolikt är husets nordöstra hörn. Strax väster om syll-
stensraden fanns ett tunt orangefärgat brandlager, 
sannolikt ett bränt torvtak. I schaktets nordvästra 
hörn påträffades ett asklager med en hel del järn- 
och bronsföremål (inte tillvaratagna). Möjligen är 
detta rester efter metallhantverk, kanske en smedja. 
I övrigt bestod ytan av brunt kulturlager som fläck-
vis bestod av lera. Dessa lager utgör sannolikt ett 
golvlager. I den östra delen vid 8 meter fanns fem 
mindre stenar som möjligen bildar det nordvästra 
hörnet på ytterligare ett hus. Mellan husen fanns 
ett 2,5 till 3 meter brett mellanrum som sannolikt 
är en passage. 

En jämförelse med resultaten från den arkeologiska 
undersökningen i kvarteret Humlegården 2006 vi-
sar att det västra huset sannolikt ligger strax söder 
om Hus K på tomt 5 (grupp 7099; Wikström (red) 
2008:84 figur 21). Detta skulle i så fall ge en datering 
på huset till den första hälften av 1000-talet.

Figur 6, foto 
från söder.

Parkbänk

I samband med att en parkbänk skulle byggas vid en 
grusgång utfördes en mindre arkeologisk undersök-
ning den 5 september 2008 (figur 2, d). Parkbänken 
skulle bestå av större granitblock vilka behövde 
grundläggas ordentligt. De översta 0,2-0,45 meter 
tjocka matjordslagren grävdes bort med grävmaskin 
ned till orörda kulturlager. De därmed blottlagda 
lämningarna dokumenterades. En 0,2x0,2 meter 

Figur 7, dokumenterade lämningar i kv Humlegården.

Figur 8, foto från öster.
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Staty

I samband med att en staty skulle sättas upp vid en 
av grusgångarna i parken i kvarteret Humlegården 
utfördes en mindre arkeologisk undersökning av 
kulturlager den 22-24 oktober 2008 (figur 2, e). 
Statyn är gjord i marmor vilket krävde en kraftig 
grund. Därför behövde en mindre utschaktning 
till ett djup av 0,8 meter under dåvarande markytan 
göras vilket innebar att kulturlager behövde grävas 
bort och dokumenteras. De översta 0,4-0,5 meterna 
av matjorden grävdes bort med grävmaskin (figur 
9). Schaktet var drygt 1,8 meter långt och 1,3 meter 
brett.

Totalt grävdes och dokumenterades 10 kontexter 
vilka utgjordes av 7 lager och 3 konstruktioner 
(figur 10 och 11). Konstruktionerna utgjordes av 
en syllstensrad (knr 2), en bränd stock sannolikt 
från en innervägg (knr 6) och raserade rester efter 
en kupolugn (knr 10). Syllstensraden kommer från 
ett yngre hus (hus 1) och den brända stocken och 
kupolugnen tillhör ett äldre hus (hus 2).

Det översta lagret (knr 1) utgjorde ett omrört och 
poröst kulturjordslager utan tydlig struktur. Det låg 
över hela ytan, innehöll både medeltida fynd och 
tegel och var delvis omrört av rötter. Under detta 
lager låg tre större stenar på rad vilket tolkades som 
en syllstensrad (knr 2). Norr om syllen låg ett brunt 
mot gulbrunt lager med både kulturjord och lera 
(knr 3). Lagret tolkades som ett golvlager. Söder 
om syllstensraden låg ett mer poröst och brunt 
lager som sannolikt har avsatts utomhus (knr 4). 
Syllstensraden utgör därför den södra väggen till ett 
hus som fortsätter norrut. Varken den västra eller 
östra väggen låg inom schaktet. Husets dimensioner 
kunde därför inte avgöras. 

Under lagren påträffades ett orangefärgat, 0,1-0,15 
meter tjockt brandlager från ett bränt torvtak (knr 
5). Detta lager låg i sin tur ovanpå dels den brända 
stocken (knr 6), dels två inomhusavsatta golvlager 
(knr 7 och 9) med en hel del svartgodskeramik och 
slutligen ett lager med bränd lera (knr 8). I knr 7 
påträffades ett bronsföremål som sannolikt är ett 
husbyspänne (fnr 20, ej konserverat vid tiden för 
rapportens sammanställning). Ett husbyspänne 
påträffades också i den stora grävningen i kvarteret 
Humlegården 2006 (Wikström (red) 2008:159). 
Den brända leran låg ovanpå en större mängd 
oregelbundet liggande stenar (knr 10). Den brända 
leran och stenarna utgör sannolikt resterna efter en 
raserad kupolugn. Det troligaste är att den låg i det 
nordöstra hörnet i ett hus, som således fortsätter 
söder- och västerut men med oklara dimensioner. 

Det påträffade huset ligger drygt 19 meter från Stora 
Gatan. Detta i kombination med att det sannolikt 
rör sig om en kupolugn innebär att huset sannolikt 
motsvarar zon III enligt resultaten från kvarteret 
Trädgårdsmästaren 1988-90 (Pettersson 1995:68). 
Nästan enbart svartgods påträffades i lagren vilket 
gör en datering till 1000-talet mest sannolik.

Tillfällig parkeringsplats

Som en följd av att delar av den tidigare parkerings-
platsen söder om Prästgatan togs i anspråk av det 
nya huset anlades en temporär parkeringsplats strax 
söder om ”tvätten” (figur 2, f; figur 12). Endast 
det översta lagret (0,2 meter tjockt) med matjord 
schaktades bort. I övrigt fylldes ytan upp med ett ca 
0,4 meter tjockt lager med grus och stenkross, vilket 
således innebar övertäckning av fornlämning. Ett 
tillfälligt tillstånd till detta medgavs av länsstyrelsen. 
Arbetet utfördes i oktober 2007. Under 2010 när 
parkarbetena var avklarade togs delar av gruset bort 
och fylldes upp med ny matjord och besåddes med 
gräs. Det är oklart hur tjocka lager som därmed 
täcker kulturlagren, men sannolikt 0,4-0,5 meter.

Figur 9, foto från sydväst.

Figur 12, foto från nordöst.
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Figur 10
Planritningar 
av undersökta 
kontexter.

Figur 11
Profilritning 
av den östra 
schaktväggen.
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Betongfundament och ny 
trapp vid Prästgatan

I det nordvästra hörnet av den nya byggnaden och 
längs den norra gaveln på befintligt hus grävdes den 
8 april 2008 för nya stödpelare av betong i slänten 
upp mot Prästgatan (figur 2, g; figur 13). Delar av 
ytan omgjordes också till en gårdsyta av sten och be-
tong. Schaktet var drygt 21 meter långt och grävdes 
längs med en tidigare utgrävd slänt som också ut-
gjorde frischakt runt det hus som byggdes på 1970-
talet. Den arkeologiska undersökningen (Douglas 
& Folin 1978) omfattades dock inte av frischaktet 
vilket således grävdes utan antikvarisk närvaro. En 
privatperson som gick förbi när frischaktet grävdes 
upptäckte då att gravar hade störts. 

Vid den nu aktuella schaktningskontrollen påträf-
fades två eller möjligen tre gravar i den blottade 
schaktväggen. Längre västerut fanns inga gravar 
men otydliga och diffusa kulturlager. Den väs-
tra gränsen för kyrkogården som även tidigare 
undersökts i Prästgatan 1991-92 (se till exempel 
Wikström (red) 2008:94 figur 31; Wikström 2008-
12-04) kunde därför bekräftas. Inga föremål eller 
ben togs tillvara.

Uppfartsramp 

Strax framför den nya entrén till Stiftelsen Humle-
gården anlades en uppfart som skulle vara anpassad 
för transporter med rullstolsbundna. Schaktningar 
för detta gjordes i september 2008 (figur 2, i). 
Schaktet var drygt 180 m2 stort, 20 meter långt och 
7-10 meter brett. Syftet med schaktningskontrollen 
var att se till att inga kulturlager kom till skada. Inga 
kulturlager berördes. 

Efter att uppfarten var  byggd framgick att tröskeln 
i den västra delen av krönet av uppfarten var alldeles 
för kraftig, vilket innebar att de specialanpassade 
bussarna slog i underredet. Beslut togs därför att 
bygga om uppfarten och ersätta den västra delen av 
tröskeln med två parkeringsfickor istället. Marken 
behövde därför sänkas (figur 15). Schaktningarna 
för detta gjordes under april 2010 och i samråd med 
länsstyrelsen beslutades att dessa skulle ske under 
det länsstyrelsebeslut som fattades 2008 (Lst dnr 
431-08-61722). 

Altan, släntning och byte 
av jord

Inom ett drygt 35 meter långt, 4-5 meter brett och 
0,3 meter djupt område schaktades matjorden bort i 
syfte att grundlägga för en stenlagd altan söder om 
det nybyggda huset samt för att byta ut utarmad 
matjord (figur 2, h; figur 14). Närmast huset schak-
tades också för en slänt för dränering kring huset. 
Arbetet utfördes 4-5 september 2008 och innebar 
endast att se till att inga kulturlager kom till skada. 

Figur 13, foto från väster med platsen för graven 
markerad med pil.

Figur 14, foto från väster.

Figur 15, foto från öster.



Humlegården & Trekanten, Sigtuna, Up, 2006-2010 - 11 

Körskador och nya 
gångvägar

I de centrala delarna av kvarteret Humlegården 
schaktades för en 1,8 meter bred gångväg under 
september till oktober 2008 (figur 2, j, figur 16). 
Den totala sträckan som berördes var 175 meter. 
Längs sträckan grävdes matjordslagret bort och 
ersattes med ett 0,3 meter tjockt lager med grus. 
Den antikvariska kontrollens syfte var att se till att 
inga kulturlager kom till skada.

Inom ett drygt 180 m2 stort område mellan gångvä-
garna hade marken drabbats av körskador från en 
grävmaskin (figur 17). Skadorna uppkom i oktober 
2008 som en följd av att marken var uppblött av 
regn. Området var 15 meter långt och 13 meter 
brett. Körskadorna hade gått ner till ett djup av 
mellan 0,2-0,4 meter under markytan ner till berg 
som inom denna yta ligger mycket grunt. De mycket 
ytligt liggande kulturlagren inom detta område som 
framgick av en arkeologisk förundersökning 2005 
(schakt 3; Wikström 2005:7) är numer därför helt 
förstörda. 

Stubbe i Trekanten

Den 13 november 2008 togs en gammal stubbe bort 
med grävmaskin (figur 2, k, figur 18). Syftet var att 
här anlägga en portal av trä in till Trekanten varvid 
stubben låg i vägen. Schaktet var drygt 6 meter 
långt, 3 meter brett och högst 0,4 meter djupt. Inga 
kulturlager berördes.

Figur 16, foto från väster.

Figur 17, foto från norr.

Belysnings- och 
starkströmskablar

I samband med att belysningskablar grävdes ned i 
kvarteret Humlegården 2008 och att starkströms-
kablar grävdes ned i Nicolai gränd 2009 gjordes 
schaktningskontroller (figur 2, l).  Schaktet i kvar-
teret Humlegården var drygt 100 meter långt, 0,4 
meter brett och 0,2-0,3 meter djupt. Endast matjord 
berördes. Schaktet i Nicolai gränd var drygt 70 
meter långt, 0,6 meter brett och 0,3 meter djupt. 
Endast lager med grus från bärlagret till vägbanan 
berördes. 

Bevattningsslangar

I samband med att nya bevattningsslangar för 
gräsmattan i Trekanten grävdes ner 2009 gjordes en 
mindre schaktningskontroll (figur 2, m). Schaktet 
handgrävdes med spade och var drygt 60 meter 
långt, 0,3 meter brett och 0,2-0,4 meter djupt. Vid 
sprinklerpunkterna grävdes något djupare och bre-
dare hål. Inga kulturlager berördes av grävarbetet.

Ny rabatt

I samband med anläggandet av en ny rabatt i den 
östra delen av Trekanten 2009 byttes den befintliga 

Figur 18, foto från sydöst.
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utarmade jorden ut mot ny fräsch jord (figur 2, n). 
Den gamla jorden grävdes bort med grävmaskin. 
Schaktet var drygt 300 m2 stort, 40 meter långt, 7 
meter brett och 0,2-0,4 meter djupt. Mot den södra 
delen fanns tidigare ett stort träd vars stam var dålig. 
Trädet sågades därför ned och den stora roten gräv-
des bort med grävmaskin. Inga kulturlager berördes. 
Sannolikt fanns dock tidigare orörda kulturlager vid 
roten, men dessa var helt omrörda av rotsystemet.
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Entréer

Vid tre platser i Trekanten byggdes entréer vid grus-
gångarna som leder in mot parken (figur 2, o). För 
dessa entréer grävdes schakt för betongfundament. 
Arbetet utfördes 2009. Schakten för betongfunda-
menten var drygt 0,5x0,5 meter stora och 0,4 meter 
djupa. Inga kulturlager berördes.
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Administrativa uppgifter

Sigtuna Museum
Stora Gatan 55
193 30 Sigtuna. 

tel.: 08 - 591 266 70, fax.: 08 - 597 838 83.
e-postadress: anders.wikstrom@sigtuna.se

Geoteknisk undersökning
Länsstyrelsens diarienummer:    431-06-97161
Uppdragsgivare:      Bjerking AB, Uppsala
Kvarter/gata/fastighet:     Humlegården 3
Socken:       Sigtuna
Fornlämning:      RAÄ Sigtuna 195:1
Kommun:      Sigtuna
Landskap:      Uppland
Ekonomiskt kartblad:     118 21 Sigtuna 
Typ av undersökning:     Arkeologisk förundersökning
Undersökt yta:      -
Fältarbetstid:      2006-12-07
Fältarbetspersonal:     Mats Pettersson
Rapportarbete:      Mats Pettersson
Dokumentationshandlingar som förvaras på 
Sigtuna museum:     1 schaktplan 
Fynd:                                                           0

Parkarbeten
Länsstyrelsens diarienummer:    431-08-61722
Uppdragsgivare:      Stadsbyggnadskontoret, Sigtuna kommun
Kvarter/gata/fastighet:     Humlegården 3 och Trekanten (del av   
       Sigtuna 2:152)
Socken:       Sigtuna
Fornlämning:      RAÄ Sigtuna 195:1
Kommun:      Sigtuna
Landskap:      Uppland
Ekonomiskt kartblad:     118 21 Sigtuna 
Typ av undersökning:     Arkeologisk förundersökning
Undersökt yta:      -
Fältarbetstid:      2007 – 2010
Fältarbetspersonal:     Anders Wikström
Rapportarbete:      Anders Wikström
Dokumentationshandlingar som förvaras på 
Sigtuna museum:     1 schaktplan, 2 plan- och profilritningar,  
       151 digitala bilder 
Fynd:                                                           32



1� - Sigtuna Museum

Bilaga: Fyndlista

Fnr Kontext Material Sakord Undertyp Ant Vikt (g) Anmärkning
1 4 Järn Lås Hänglås 1 52 AW 22/10-08
2 - Ben Kam Sammansatt dubbelkam 1 7 Schakt c, 2007
3 - Porfyrit Sepulkralsten 1 183 Schakt c, 2007
4 9 Keramik Kärl A 3 57 AW 22/10-08
5 8 Keramik Kärl A 7 101 AW 23/10-08
6 8 Järn Odef  föremål 9 228 AW 23/10-08
7 5 Järn Odef  föremål 9 106 AW 22/10-08
8 5 Flinta Avslag 1 41 AW 22/10-08
9 5 Keramik Kärl A 22 197 AW 22/10-08
10 5 Lera Vävtyngd 29 515 AW 22/10-08
11 3 Järn Odef  föremål 7 60 AW 22/10-08
12 3 Ben Knivskaft 1 9 AW 22/10-08
13 3 Koprolit 1 3 AW 22/10-08
14 3 Keramik Kärl A 18 112 AW 22/10-08
15 4 Skiffer Bryne 2 9 AW 22/10-08
16 4 Teknisk keramik Brasförpackning Vikt 1 3 AW 22/10-08
17 4 Järn Odef  föremål 5 42 AW 22/10-08
18 4 Djurben Fisk Kämpetorsk 1 4 AW 22/10-08
19 4 Keramik Kärl A 27 209 AW 22/10-08
20 7 Brons Husbyspänne 1 8 Oklar, AW 23/10-08
21 7 Djurben Kattkranium 1 7 AW 23/10-08
22 7 Flinta Avslag 1 35 AW 23/10-08
23 7 Keramik Kärl A 7 68 AW 23/10-08
24 7 Slagg Bottenskålla 1 446 AW 23/10-08
25 7 Järn Odef  föremål 19 156 AW 23/10-08
26 1 Tegel 3 31 AW 22/10-08
27 1 Koprolit 1 1 AW 22/10-08
28 1 Flinta Avslag 1 18 AW 22/10-08
29 1 Järn Odef  föremål 5 53 AW 22/10-08
30 1 Djurben Fisk Kämpetorsk 9 27 AW 22/10-08
31 1 Horn Hantverksspill 8 116 AW 22/10-08
32 1 Keramik Kärl A 17 118 AW 22/10-08

Figur 18, fnr 3 sepulkralsten.
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