
Sätuna

Rapport Arkeologisk undersökning
1990 - 91

Gravar och boplatslämningar
från yngre järnåldern
Husby - Ärlinghundra sn,
Sätuna 3: 23-24
  3: 94-96, 
  3: 104-105, 107-110      
  3: 134, 3: 223
  RAÄ 132 och 145  

Sten Tesch

Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 43

-en plats på kommuntoppen





Sätuna
-en plats på kommuntoppen

Gravar och boplatslämningar
från yngre järnåldern

Husby - Ärlinghundra sn,
Sätuna 3: 23-24
  3: 94-96, 104-105, 
  107-110      
  3: 134, 3: 223
  RAÄ 132 och 145   
  

Sten Tesch

Rapport Arkeologisk undersökning
1990 - 91

Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 43



 © Produktion: Sigtuna Museum

Text: Sten Tesch
Kartor: Sigtuna Museum om inget annat anges
Foto: Sigtuna Museum om inget annat anges
Form/layout: Jacques Vincent

Tryck : Sigtuna Museum 2009

ISSN : 1401-4645
ISBN : 978-91-86292-05-8
Det är förbjudet att reproducera innehåll från boken i någon form, elektroniskt eller på papper eller på annat vis, utan inhämtad 
skriftlig tillåtelse från utgivaren.

Stora Gatan 55
193 30 Sigtuna 

sigtunamuseum@sigtuna.se
www.sigtunamuseum.se

Sigtuna Museum

Omslagsbild: Från kex fabriken i Märsta, 1916



Innehåll

 Inledning        
  
  - Bakgrund      5 
  - Sammanfattning av undersökningsresultatet  5
  - Topografi och fornlämningsmiljö   7
  - Det historiska Sätuna     12

 Utgrävningsresultatet      

  - Utgrävningen      15
  - Gravarna      15
  - Boplatsen      17
  - Platåhuset i ett större sammanhang   19
  - Sammanfattande synpunkter    19

 Referenser       21

 Administrativa uppgifter      23

 Bilaga 1: Anläggningsbeskrivningar    25

 Bilaga 2: Fyndlista      35

 Bilaga 3: Osteologisk analys     41
             
 Bilaga 4: Planer och profiler fig. 18 - 44    43



Fig. 1. Undersökningsobjektets läge.
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Inledning

Bakgrunden

Det aktuella undersökningsområdet låg centralt i 
Märsta i anslutning till det nuvarande kommunhu-
set. Planområdet omfattade ett 350x175 meter stort 
område eller ca 5,5 ha på båda sidor om Södergatan. 
Den befintliga bebyggelsen inom planområdet 
bestod, förutom kommunhuset uppfört 1916 för 
Svenska Kexfabriks AB, av Märsta vårdcentral, bo-
stadshus för äldreboende, en del äldre villatomter 
bebyggda med enbostadshus uppförda 1939-1948, 
ett mindre flerbostadshus samt en frikyrka uppförd 
1938. För att bereda plats för nybebyggelsen revs 
egnahemsbebyggelsen, varav fem på Södergatans 
västra sida och sex på Södergatans östra sida. Bebyg-
gelsen hade tidstypiska namn som Solsidan, Lillebo, 
Lennartsbo, Vårbacka och Sagalid.
 Nybebyggelsen omfattade flera stora 
flervåningshus med sammanlagt 234 lägenheter, 
tillbyggnad av kommunhuset med lokaler för 
socialkontoret, tillbyggnad av vårdcentralen med 
kontorslokaler och parkeringsdäck. I projektet fanns 
en tydlig strävan att skapa en slags stadsmässighet 
utmed Södergatan (fig. 3).

I maj 1989 gjorde Sigtuna museers uppdragsverk-
samhet en arkeologisk utredning för det aktuella 
planområdet. På grundval av denna sökte arbetsfö-
retaget Skanska tillstånd för att ta bort kvarvarande 
fornlämningsrester på fastigheterna Sätuna 3:94 och 
3:95 samt att det skulle göras en avbaning under 
antikvarisk kontroll i anslutning till de två gravfält 
som tidigare undersökts inom exploateringsområ-
det. Länsstyrelsen i Stockholms län beslöt att en 
arkeologisk undersökning av de aktuella fornläm-
ningsresterna skulle genomföras. Dessutom skulle 
en arkeologisk förundersökning genomföras inom 
övriga delar av planområdet (Lst beslut 1990-04-02 
dnr 11.3919-76-90). Vid den förundersökning som 
gjordes mellan det gravfält som undersöktes på 
platsen för nuvarande kommunhuset och gravfält 
RAÄ 132 framkom inte några ytterligare gravar, 
men däremot boplatsrester. Länsstyrelsen beslöt 
att även dessa fornlämningar skulle borttagas så att 
marken kunde lämnas fri för exploatering (Lst beslut 
1990-05-18 dnr 11.3919-138-90). Den arkeologiska 

undersökningen genomfördes vid flera tillfällen 
under perioden 21 februari – 16 augusti 1990.
 Senare undersöktes tre gravar (RAÄ 145) 
som låg på andra sidan Södergatan i exploaterings-
områdets sydvästra hörn inom fastigheterna Sätuna 
3:104-105, 107-110. En av gravarna som låg utanför 
exploateringsområdet undersöktes ej (Lst beslut 
1991-03-19 dnr 11.3919-15-91). Den arkeologiska 
undersökningen genomfördes under tiden 12 mars 
till 16 april 1991. 

Utgrävningarna leddes av Leena Drenzel, Sigtuna 
Museers uppdragsverksamhet (SMUV). Arbets-
företaget Skanska stod för undersökningskostna-
derna.
 Denna rapport är skriven med avsatta med-
el (2008) i enlighet med förordningen (1993:379) om 
bidrag till kulturmiljövård, länsstyrelsens beslut dnr 
431-07-111068.

Sammanfattning av 
undersökningsresultatet

De arkeologiska undersökningarna omfattade sam-
manlagt ca 10000 kvadratmeter. Härvid framkom 
allt som allt 6 gravar: i anslutning till gravfältet RAÄ 
132, där tidigare 14 gravar undersökts, framkom 
nu ytterligare 3 gravar, i anslutning till den norra 
delen av gravfältet RAÄ 2, där tidgare 38 gravar 
undersökts, framkom ytterligare en grav och i un-
dersökningsområdets sydvästra del undersöktes två 
av de tre gravar som ingår i RAÄ 145. 
 Med tanke på den stora undersökningsytan 
var de boplatslämningar som framkom förvånans-
värt få, men några mindre koncentrationer kunde 
iakttagas. Lämningarna utgjordes av härdar (8), 
härdgropar (21), sotfläckar (3), stolphål (17), skärv-
stensspackningar (2) och gropar (2) samt en större 
stenpackning
 De mest påtagliga lämningarna framkom 
inom en relativt plan ca 40x50 meter stor yta. Den 
var centralt belägen på en svag NV-SÖ orienterad 
höjdrygg på ca 18-20 meters höjd över havet. Ytan 
motsvarar idag parkeringsplatsen framför kom-
munhuset (Fig. 3 och 4).  I dess norra del kunde 



Fig. 2. Byar i Märsta före stationssamhällets framväxt. Prickad yta = åkermark, Streckad yta = äng, grönt = Hagmark.
Kartan visar även Sätunas läge under tid i förhållande till undersökningsområdet.(Efter Nordström 1963).
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Fig. 3. Schaktplan schaktningsområden I-VIII i förhållande till nuvarande bebyggelse.
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två huslämningar urskiljas, ett långhus (Hus II) och 
ett fyrstolpshus (Hus III). Tillsammans utgör dessa 
en liten gårdsanläggning av normalt järnålderssnitt. 
Alldeles öster om Hus II (fig. 4) framkom en kon-
centration av anläggningar, några stolphål, härdar, 
rännor och stenar. Möjligtvis kan dessa lämningar 
(A12-17) tolkas som spåren av ytterligare en hus-
lämning (Hus IV?) ca 10-12 meter lång. 
 I områdets södra del framkom emellertid 
dessutom en mycket speciell konstruktion, som 
tolkats som grunden till ett s.k platåhus (Hus I) 
(fig. 4). Ett platåhus består av en konstgjord platå 
uppbyggd av sten och lera på vilken en stor hall-
byggnad uppförts. Till skillnad från vanliga huster-
rasser med kanter på en, två eller tre sidor har ett 
platåhus uppbyggda kanter på alla sidor. Eftersom 
denna hustyp vanligtvis uppförts på höjder med väl-
dränerad undergrund har den artificiellt uppbyggda 
platån inte någon praktisk funktion. I stället har den 
byggts för att visa gårdsägarens maktposition. Både 
gravar och boplatslämningar kan grovt dateras till 
yngre järnålder. Några spår av det medeltida Sätuna 
påträffades inte.

Topografi och 
fornlämningsmiljö

Exploateringsområdet låg på den norra delen av 
en långsträckt nord-sydligt orienterad moränhöjd 
med vid utsikt över Husby-Ärlinghundra/Oden-
salaslätten. Mot öster sluttar höjden markant ner 
mot en låglänt och flack dalgång (idag Märsta 
stationsområde), som under yngre järnåldern var 
en förlängning av nuvarande Steningeviken. Vid 
tiden för Kristi födelse, då vattenytan stod ca 10 
meter högre än idag, var dalgången förbi Steninge 
och Sätuna segelbar en bit in i landet till en liten 
sjö som omfattade en central del av slätten (fig. 1 
och 5) ).
 Berget gick i dagen på några få ställen. I 
övrigt utgjordes höjden av moig sandig morän med 
inslag av enstaka stenblock. I de lägre partierna 
överlagrades moränen av sediment bestående av 
torrskorpelera, sand och silt. 

Planområdet saknade synliga fornlämningar, för-
utom RAÄ 145, som var registrerad som 3 sten-
sättningsliknande anläggningar (varav en låg utanför 
undersökningsområdet) (fig. 5). Delar av tre gravfält 

hade dock undersökts i samband med tidigare ex-
ploateringar i området. Delar av dessa gravfält kan 
också ha försvunnit utan att några arkeologiska 
undersökningar gjorts. Gravfälten är därför svåra att 
avgränsa. Det har diskuterats om de ursprungligen 
utgjort ett enda sammanhängande 350 meter långt 
gravfält längs höjdens östra sida.

Gravfältet RAÄ 2: På grund av vägbygge och 
husbyggnation undersöktes gravfältets centrala del 
1968-69 under ledning av Tiiu Andrae, Riksantik-
varieämbetet (Rapportsammanställning: Äija, K. 
2003. RAÄ 2, Sätuna 3:135, Husby-Ärlinghundra 
socken, Uppland. Gravfält, härdar och stensträng. 
Arkeologisk undersökning 1968-1969. RAÄ dnr 
321-4536-2003).
 34 gravar undersöktes varav 5 högar, 28 
stensättningar, de flesta rundade men också några 
kvadratiska och rektangulära samt 1 urnegrav (fig. 
5 och 6). Den största högen (A 29) var 16 meter i 
diameter. Den var dock starkt skadad av plundring 
och mopedåkande ungdomar varför en djurtand och 
några brända ben var allt som var bevarat av grav-
innehållet. När det intilliggande gravfältet norr om 
detta undersöktes 1916 beskrevs denna grav som 
”en ovanligt hög stor kulle med bibehållen vacker 
kantkedja”. En av högarna och två av stensättning-
arna var troligen skelettgravar, resten av gravarna var 
brandgravar.  En av skelettgravarna (A 25) innehöll 
en järnsölja, ett ringspänne av brons och en sölja 
och en kniv av järn. Fynden från gravarna i övrigt 
utgjordes bl.a. av tre silvermynt, brons- och järnfö-
remål, glaspärlor, keramikskärvor och keramikkärl 
samt fragment av benföremål. Två av silvermynten 
kunde dateras. Det ena (i A 19) var präglat för den 
abbasidiska kalifen, al-Mahdi, i staden al-Abbasijjah 
i nuvarande Tunisien år 777-778. Det andra (i A 
23) var präglat för en samanidisk emir, Ismael ibn 
Ahmad under åren 896-907.
 I en av gravarna (A 46) påträffades ett 
litet bronskors tillsammans med 20 pärlor. I två av 
gravarna (A 15 och 44) fanns likarmade spännen av 
brons med gripdjursornamentik och mycket pärlor. 
Dessa fynd tillhör 800-talet. Gravfältets norra del 
dominerades av en stor stensättning med 10 meters 
diameter och med kantkedja. Under stensättningens 
avlånga mittröse fanns ett brandlager med brända 
ben av människa, hund och får. I graven fanns 
dessutom obrända ben av nötkreatur, svin och får 
(Jfr fornlämning 145 A8). I den rödaktiga fyllningen 
påträffades fragment av en bronskedja, en ornerad 
benkam, krukskärvor samt nitar och spikar. Röd-
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Fig. 4. Plan över undersökningsområdet öster om Södergatan. Nivåkurvor och bebyggelse före Matsilvers ombyggnad till 
kommunhus. Schaktplan med påträffade huslämningar (I-III samt Hus IV?) och gravar 1990.
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Fig. 5. Plan över undersökningsområdet. Med gravfälten RAÄ 132, RAÄ 2 och RAÄ 143 och gravfältet (med känd 
utbredning snedstreckad) och en del av de framkomna lämningarna inlagda. Den feta nivåkurvan markerar 10 meter över 
havet vilket motsvarar vattenlinjen omkring år 0. (Efter Stavbom 1992).
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färgad lera påträffades för övrigt i flera gravar. Det 
verkar alltså som man medvetet använt denna i fyll-
ningen i samband med begravningen. Denna typ av 
lera finns nära intill – vid Märstaån. Stensättningen 
var på tre sidor omgiven av en samling ganska små 
gravar, de flesta slarvigt byggda. Övervägande 
delen av dessa innehöll utbredda brandlager med 
för yngre järnålder karakteristiska fynd, t ex pärlor 
av glas, glasfluss, brons, karneol och några med 
guld- och silverfolie, ornerade kamfragment, nitar, 
spikar, knivar och broddar, brynen, lerkärl samt en 
del starkt fragmentariska brons- och järnföremål 
som beslag och dylikt. 

Undersökningsresultaten tyder på att gravfältet, som 
ursprungligen varit nära 200 meter långt, huvudsak-
ligen växt från söder mot norr. Gravfältets södra del 
kan dateras till folkvandringstid (400-550 e. Kr. f.), 
den mellersta delen till vendeltid (550-800 e. Kr. f.) 
och den norra delen till vikingatid (800-1050 e. Kr. 
f.) dock längst t.o.m. 900-talet. 

Fyra härdar och ett tjockt sotbemängt lager tyder 
på att gravfältet fornlämning RAÄ 2 delvis över-
lagrade ett äldre boplatsområde.  Strax söder om 
gravfältet framkom en stensträng som kan hänga 
samman med denna bosättning. Eftersom under-
sökningsytan endast avtorvades och bara bitvis 
nedrensades till moränen kan mycket väl ytterli-
gare boplatslämningar ha funnits här t ex stolphål 
(huslämningar). Det kan också gälla senvikingatida 
skelettgravar utan överbyggnad. Vid gravfältsunder-
sökningar under 1960-talet var det inte vanligt att 
hela undersökningsytan avbanades till steril nivå. 
Det har senare visat att sig att gravfält från yngre 
järnålder ofta anlagts på samma plats som äldre 
boplatslämningar. 
 I samband med utbyggnad av spårområdet 
1967 undersöktes ytterligare några brandgravar 
i gravfältets nordöstra del, nedanför den branta 
slänten (Hille Jaanusson otryckt rapport RAÄ UV, 
ATA dnr 1042/68)

Gravfältet på platsen för nuvarande kommunhuset: 
Inför undersökningen 1990 antogs att gravfältet 
RAÄ 2 möjligtvis fortsatte längre norrut in i den 
sydöstra delen av undersökningsområdet och att 
det kanske hängde samman med de gravar som 
undersöktes på platsen för nuvarande kommun-
huset 1916. Vid grundgrävning för den stora och 
nord-sydligt orienterade fabriksbyggnaden (Svenska 
Kexfabriks AB) undersöktes 22 jordblandade rösen 

eller stensättningar från sen vikingatid - tidig med-
eltid, både brandgravar och öst-västligt orienterade 
skelettgravar (ATA dnr 351/1916) (fig. 5). Gravar-
nas diameter var 2,5-15 meter och de var relativt 
fyndfattiga. I nio av gravarna påträffades brända 
ben jämte några smärre fynd. I en brandgrav kunde 
dock konstateras att en häst medföljt på bålet. I sju 
fall anträffades ej ben, men däremot annat innehåll: 
kniv, spikar och krukskärvor (SHM 15636). Fyra 
låga gravar var fyndlösa. Två var skelettgravar varav 
en med kistspikar bevarade. Att gravarna är fyndfat-
tiga kan bero på att de tillhör de yngsta på platsen 
och att de präglas av ett kristet gravskick utan 
gravgåvor. Flera av gravarna utan rester av brända 
eller obrända är säkert skelettgravar där benen helt 
förmultnat. Utgrävningen, som genomfördes på 17 
arbetsdagar, leddes av amanuensen och arkeologen 
Arvid Julius på riksantikvariens uppdrag. Av gräv-
ningsberättelsen framgår inte om det var hela eller 
en del av gravfältet som undersöktes. 
 Utgrävningsarbetet initierades av och 
bekostades av byggherren godsägare Karl Östen 
Schauman på Steninge. Schauman var för övrigt en 
av sex donatorer som samma år stod bakom Olof  
Palme när Stiftelsen Sigtuna Fornhem (idag Sigtuna 
Museum) bildades.
 Kexfabriken var stort planerad för flera 
hundra arbetare och järnvägsspår fram till fabriken. 
Byggnationen bör därför ha föregåtts av omfattande 
planeringsarbeten, vilket kan förklara de förstörda 
gravarna och att så få boplatslämningar påträffades 
inom undersökningsområdet. Efter ett tiotal år gick 
kexfabriken i konkurs. ”Efter det har alla företag (bl. 
a en matsilverfabrik) som använt det gamla tegel-
husets lokaler gått i konkurs. Det skrockas om att 
det skulle bero på att huset byggdes på en gammal 
gravplats. Hur det går för Sigtuna kommun låter vi 
framtiden utvisa” (Stavbom 1992:22).

Gravfältet RAÄ 132: Vid breddning av Södergatan 
år 1959 undersöktes en del av ett svårt skadat ca 
75 meter långt gravfält registrerat som fyra skadade 
runda stensättningar och rester av två rektangulära 
stensättningar. De undersökta gravarna låg utmed 
gatans östra sida och i anslutning till några av de 
villatomter (Sätuna 3:134, 3:23 och 3:24) som senare 
(1990) skulle exploateras. Sammanlagt framkom och 
undersöktes 14 gravar: 4 stenkretsar, 2 högar med 
stenfyllning, 6 stensättningar och 2 stenpackningar 
(Ingegärd Särlvik otryckt rapport Raä UV. ATA dnr 
6323/59) (fig.5). Alla gravarna var brandgravar av 
yngre järnålderskaraktär (550-1050 e. Kr. f.). Delar 
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Fig. 6. Schakt- och anläggningsplan gravfältet RAÄ 2 undersökt 1968-69.
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av gravfältet kan dateras till sen vikingatid. I en av 
gravarna, en hög, var innehållet något rikare än i de 
övriga gravarna. Den innehöll flera bronsbeslag, 2 
bronsbucklor till sköldbeslag, ett 50-tal nitar och spi-
kar av järn, skärvor från två glaskärl, lerklining samt 
ca 15 liter brända ben. Den stora mängden brända 
ben tyder på att flera djur varit med på bålet.
 Gravfältet har sannolikt sträckt sig på båda 
sidor om Södergatan, men flera gravar har säkert 
förstörts när gatan anlades och av husbyggen på 
båda sidor om gatan. 

De tre gravfälten låg på rad utmed höjdens östra 
kant och med knappt hundra meters mellanrum 
mellan varje gravfält. Även om området planerats 
och gravar kan ha förstörts är det trots allt inte tro-
ligt att de hängt samman som ett enda gravfält.
 

Det historiska Sätuna

Fastigheten Sätunas ägoförhållanden under 
historisk tid har noggrant utretts av Tomas Stavbom 
i boken ”Sätuna gård” (1992). Uppgifterna nedan 
är huvudsakligen hämtade ur den boken. 

Sätuna ligger i Husby-Ärlinghundra socken. Kyrk-
byn Husby (”in husaby arlandi” 1291) ligger nordöst 
om Sätuna på andra sidan det låglänta området i 
Märstaåns dalgång (fig. 1). Sätuna var en av flera 
byar inom det område som idag upptas av tätorten 
Märsta (fig. 2) . Det äldsta skriftliga belägget för Sä-
tuna finns i ett brev daterat den 17 oktober år 1311 
(DS 1818) bevittnat av bl. a. Ericus på ”setunum”. 
Brevet handlar om hur fru Katarina i Steninge by-
ter och säljer några av sina gods till lagman Birger 
Persson, far till den heliga Birgitta och en av landets 
mäktigaste män. 
 Den 5 november samma år (DS 1821) tes-
tamenterar fru Katarina egendomar och pengar till 
dominikankonventet i Sigtuna, där hon också ville 
ha sin grav. Till sin son munken Olof  skänker hon 
sex öresland minus ett örtugland ”in Saethunum” 
och ett öresland i den intilliggande byn Arenberga, 
”in arnaberghum”.

Ortnamnet Sätuna är naturligvis äldre än så. För-
leden ”Sae” = sjö tyder på att namnet går tillbaka 
äldre järnålder då Sätuna verkligen låg vid en sjö 
(fig. 1). I Mälarområdet finns många orter med 
tunanamn, t. ex. ytterligare tre Sätuna och Sigtuna. 
Tunaorternas ålder och funktion har diskuterats 

Fig. 7. Flygfoto över Märsta. Från öster med den stora fabriksbyggnaden i förgrunden . Omkring år 1940.
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under lång tid och det finns många tolkningar av 
vad namnet står för. Den vanligaste är att man sett 
dem som administrativa orter av samma karaktär 
som husabyarna, men äldre än dessa. Tunaorternas 
funktion som kultplatser har också diskuterats. Här 
är emellertid inte utrymme att närmare gå in på 
denna diskussion, men helt klart är att tuna-orterna 
i historisk tid ofta är viktiga och stora byar. Härvid 
skiljer sig Sätuna genom att vara en ganska ordinär 
uppländsk by. På 1540-talet utgjordes den av två 
gårdar om två mantal. 

År 1425 vet vi att en Jöns Olofsson bodde på 
Sätuna tillsammans med sin hustru Ragnhild Gun-
narsdotter. Hans dotter Margit Jönsdotter gifte sig 
senare (före år 1449) med väpnaren Peder Jonsson 
(Schack) av Skylvalla. Sätuna fungerade därefter 
som Peder Jonssons sätesgård. Sätuna skulle förbli 
i ätten Schacks av Skylvallas ägo i närmare 175 år 
till år 1617 då ätten sannolikt dog ut.

År 1631 hamnade Sätuna som frälsehemman för 
riksrådet Johan Skytte. Först hans son Bengt började 
bebygga gården till säteri, för att få de skatteför-
måner som var förknippat med ett ståndsmässigt 
bebyggt säteri. Bygget gick dock långsamt, och 
i mantalslängden för år 1653 står antecknat, att 

ägaren ”vill försvara Sätuna för säteri, ehuru väl 
icke mera än ett stall är uppsatt”. Så småningom 
pantsattes egendomen av Skytte. Under 1700-talet 
skedde inte någon uppdelning av gårdarna. I början 
av 1700-talet ägdes byn av myntmästaren Anders 
Strömner. Sedermera ingick Sätuna i det Ceder-
strömska fideikommisset Beatelund på Ingarö.

År 1869 slogs Sätuna by ihop till en gård.

År 1916 köptes fastigheten Sätuna av det nygrun-
dade bolaget Märsta fastighets AB under ledning 
av K Östen Schaumann och Torsten Schauman 
mfl. På höjden närmast stationen uppfördes nu 
Svenska Kexfabriks Aktiebolagets imponerande 
tegelbyggnad. Läget på den markanta bergsryggen 
förstärkte intrycket (fig. 7 och 8).

År 1926 köptes Sätuna gård av Carl Ask, som 
därmed blev den siste arrendatorn och den förste 
bosatte ägaren på Sätuna gård sedan 1500-talet

År 1927 tog AB Kungsbröd över fabriksbyggnaden 
efter det att kexfabriken gått i konkurs.

År 1945-79 tog matsilverfabriken över efter AB 
Kungsbröds konkurs.

Fig. 8. Flygfoto över Märsta. Från väster med undersökningsområdet i förgrunden. Uppförandet av egnahemsbebyggelsen 
pågår. Omkring år 1940.



Fig. 9. En epok gick i graven när Sätuna gårds mangårdsbyggnad revs. 
(Efter Stavbom 1992).
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År 1961 såldes Sätuna gård till Byggnadsaktiebolaget 
Ernst Sundh. Gårdshuset revs 1965-66 (fig. 9).

År 1985 blev den gamla matsilverfabriken förvalt-
ningsbyggnad för Sigtuna kommun.

På grund av att Sätuna var säteri upprättades inte 
någon karta över Sätuna förrän vid laga skiftet år 
1851. Då låg Sätuna bys två gårdar samlade i det 

nordöstra hörnet av nuvarande korsningen Stations-
gatan och Dragonvägen 400-500 meter nordväst om 
undersökningsområdet. Det är dock rimligt att anta 
att den ursprungliga järnåldersbebyggelsen låg intill 
gravfälten på bergsryggen. Så kan också ha varit 
fallet under medeltiden. Kanske var det först med 
säteribildningen på 1600-talet som Sätuna fick sin 
”moderna” placering, den som vi möter på kartan 
från år 1851.
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Utgrävningsresultatet

Utgrävningen

Förutom de tre gravarna i undersökningsområdets 
sydvästra hörn saknades synliga fornlämningar. 
Eftersom det fanns tre delvis undersökta gravfält 
inom och angränsande till undersökningsområdet 
fanns det emellertid all anledning att förmoda att flera 
gravar, liksom boplatslämningar, skulle påträffas vid 
en avbaning av undersökningsområdet. Befintliga 
byggnader, vägar mm gjorde att flera separata 
ytor avbanades (schaktningsområdena I-VIII). 
Sammanlagt avbanades ca 10000 kvadratmeter med 
grävmaskin. (se schaktplan fig. 3)) 

Gravarna

I anslutning till RAÄ 132, där tidigare 14 gravar 
undersökts, framkom nu ytterligare 3 gravar (inom 
schaktningsområde V). De nyfunna gravarna 
utgjordes av jordblandade rösen. De var kraftigt 
skadade av senare tids bosättningar. Alla gravar var 

brandgravar, varav en (A 28) med två gravgömmor. 
I anslutning till A 28 fanns en mindre anläggning (A 
27), som skulle kunna tolkas som en ytterkista eller 
en s.k. ”död mans port” till den intilliggande gra-
ven. Två av gravarna (A 29 och 32) gick i varandra 
och var på grund av de recenta skadorna svåra att 
avgränsa.. Fyndmaterialet i gravarna var av det allra 
enklaste slaget: brända ben, keramik och järnnitar.

I anslutning till den norra delen av RAÄ 2 framkom 
ytterligare en grav (A 2) (inom schaktningsområde 
IV). Anläggningen utgjordes av en stenpackning 
med 2 meters diameter. Graven innehöll förutom 
brända ben 5 st glaspärlor. 10 - 20 m öster om 
denna grav fanns en väl synlig avlång stensättning, 
som utgör norra kvarvarande änden av gravfältet 
RAÄ 2 . 

I undersökningsområdets södra del undersöktes 
två av de tre gravar som ingår i RAÄ 145. Den 
tredje graven låg utanför exploateringsområdet. De 
undersökta gravarna (A 7 och 8) utgjordes av runda 
stensättningar med 4 respektive 5 meters diameter 
(fig. 10 och 11). En av gravarna (A8) hade en tydlig 

Fig. 10. Schaktningsområde VII. A 7 grav efter avtorning. Foto från väster.



Fig. 11.  Schaktningsområde VII. A 8 grav under utgrävning. Foto från öster.

Fig. 12. Schaktningsområde VI. Hus I med kommunhuset i 
bakgrunden. Foto från väster.

16 - Sigtuna Museum
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kantkedja med en lermantel eller –bräm. Obrända 
djurben (häst) påträffades överallt i gravens ytter-
kant. Även i dessa båda gravar var fyndmaterialet 
av förhållandevis enkelt slag: några pärlor, brända 
ben, keramik och järnnitar.

Boplatsen

Boplatslämningarna låg förhållandevis glest, men 
några mindre koncentrationer kunde iakttagas. 
Lämningarna utgjordes av härdar (8), härdgropar 
(21), sotfläckar (3), stolphål (17), skärvstens-
spackningar (2) och gropar (2) samt en större 
stenpackning. De fåtaliga fynden utgjordes av 
keramikskärvor, pärlor, nitar, vävtyngdsfragment, 
bryne och djurben.

De mest påtagliga lämningarna framkom inom ett 
40x50 meter stort och centralt beläget område väs-
ter om kommunhusets entré. Som orientering kan 
nämnas att det idag motsvarar den öppna platsen/
parkeringen framför kommunhusets entré. På en 
karta upprättad innan ”Matsilvers” ombyggnad till 
kommunhus framstår detta område som det klart 
högst belägna inom undersökningsområdet öster 
om Södergatan, med en höjd över havet på 18-20 
meter. I den norra delen av detta område kunde två 
relativt tydliga huslämningar urskiljas, ett treskep-
pigt långhus (Hus II) och ett fyrstolpshus (Hus III) 
samt en mera osäker (Hus IV?) (fig. 4). Tillsammans 
utgör dessa en liten gårdsanläggning av normalt 
järnålderssnitt . 
Hus II: Av de bevarade takbärande stolphålen att 
döma kan långhusets längd beräknas till ca 12 meter 
(stolphålen A19-24) alternativt 16 meter (stolphålen 

A19-22, A25) och bredden till ca 6 meter. I det 
senare alternativet saknas ett takbärande stolphål, 
vilket gör rekonstruktionen något osäker. Alla stolp-
hålen är djupa (0,30-0,46 m djupa), förutom ett (A24 
0,18 cm djupt), och väl stenskodda. Av vägglinjen 
fanns överhuvudtaget inte några stolphål bevarade. 
Bockbredden var 1,7, 1,8 respektive 1,2 meter, vilket 
betyder att taket varit klart underbalanserat, vilket i 
sin tur tyder på en datering till yngre järnålder. Span-
net mellan de takbärande stolphålsparen var 3,7 och 
4,6 meter alternativt 3,7 och 7,6 meter.. Några spår 
av eldstaden hade inte bevarats.

Hus III: Det mindre huset utgjordes av två stolp-
hålspar med 2,2 meters bockbredd och 4,4 meter 
spann. Husets storlek kan mycket ungefärligt beräk-
nas till 7x5 meter och kan ha fungerat som uthus. 

Det treskeppiga långhuset, det mångfunktionella 
boningshuset, kompletterat med ett mindre treskep-
pigt hus eller fyrstolpshus parallellt eller i vinkel är 
en typisk gårdsbildning i Mälarområdet under en 
stor del av järnålder. Vore det inte för den huskon-
struktion som framkom lite längre söderut hade 
det varit en högst ordinär gård, förutsatt att hus 
I-III är samtida.
 I områdets södra del framkom lämningar av 
en mycket speciell konstruktion – sannolikt ett s.k 
platåhus (Hus I). Anläggningen påträffades i sam-
band med avbaningsarbetet med grävmaskin. Det 
tog en viss tid innan det stod klart att det inte var 
en recent anläggning utan en förhistorisk lämning 
av ett mycket speciellt slag. Schaktningen pågick 
p.g.a. detta ända ner till moränen runt anläggnin-
gen, vilket innebar att den stratigrafiska kopplingen 
till omkringliggande lager därigenom försvann. På 
grund av dessa omständigheter kan anläggningen 

Fig. 13. Rekonstruerad stormannagård med platåhus och runristad häll på gårdstunet. 
Granby-Hyppinge i Orkesta socken, Vallentuna (Efter Hedman 1989)



med relativt jämnstora stenar (fig. 12). Det tyder på 
att packningen varit underlag för de låga och breda 
bänkar som funnits utmed väggarna.

Stenarna i stenraden är så pass jämnt nivellerade att 
de kan ha fungerat som underlag för en träsyll (fig. 
18 och 21). T ex kanske man kan tänka sig att det 
funnits en liknande syllstensrad även i den södra 
delen. Möjligtvis utgör de två större stenarna i den 
södra kanten resten av en sådan syllstensrad. I så 
fall har husets totala bredd varit ca 10 meter. Husets 
längd är av samma skäl också osäker. Den bevarade 
längden som dokumenterades är 16,5 m, av samma 
skäl som ovan har det säkert varit längre. Ovanpå 
stenpackningen och i anläggningens västra kant 
fanns en härdanläggning (A 3), som inte kan ha legat 
i direkt närhet till husgaveln, vilket gör att man kan-
ske ska addera ett par meter till husets längd. Även 
den västra kanten kan ha naggats något. Här finns 
bl a en recent störning och en ganska stor ugns- /
härdanläggning (A 2) med motsvarande placering.  
Sammantaget gör det att husets möjliga längd kan 
beräknas till ca 20 meter. 
 Ett liknande platåhus som undersökts på 
kungsgården Fornsigtuna (Signhildsberg) var 20 
meter långt (Hedman 1991). Tolkningen av detta 
hus tyder på det haft tjocka torvväggar utanpå in-
nerväggarna av lerklinat flätverk eller skiftesverk. 
Husets totala bredd var 12-13 meter medan den 
inre bredden var upp till ca 9,5 m. 

När det gäller att fastställa den takbärande konstruk-
tionen i huset fanns det vid undersökningstillfället 
varken de rätta metodiska förutsättningarna eller 
tid för göra detta. Fyra stolphål (A 5-8) som kan 
ha ingått i den takbärande konstruktionen har dock 
dokumenterats. Två av dessa utgör ett par, som 
visar att huset haft en bockbredd på 2,5 meter. 
Det undersökta huset från Fornsigtuna hade en 
bockbredd på 2,9 meter. 
 I ett centralt parti av Sätunahuset fanns 
en nergrävning med ca 3 meters diameter (A 12) 
genom den grå lerlagret ner till den bruna leran. I 
botten av denna nergrävning fanns ett omkring 0,05 
meter tjockt lager med sot och kol. I fyllningen låg 
en hel del skörbränd sten, men också 0,15-0,3 meter 
stora ej skörbrända stenar. Det är rimligt att tolka 
detta som någon form av central härdanläggning 
kopplad till huset. I husgrunden påträffades förhål-
landevis rikligt med keramikskärvor, både simpelt 
lågbränt hushållsgods och elegantare välbränt gods 
med glimmermagring (t. ex. F 44 och 48). 

därför ha naggats en del i kanten. Därför har dess 
ursprungliga storlek varit svår att fastställa. Det 
förmodade platåhuset (I) låg 20 meter söder om 
det mer ordinära långhuset (II). Mellan dessa låg 
det mindre huset (III), ca 5 meter söder om lång-
huset. Det är rimligt att anta att alla tre husen och 
ev. Hus IV? ingått i en och samma gårdsanläggning 
(fig.4).

På den ovan nämnda äldre nivåkartan (fig. 4) lig-
ger det undersökta platåhuset i den västra kanten 
av 20-meterskurvan. Den senare bildar en figur av 
motsvarande form och storlek som hus I. Kanske 
indikerar detta ytterligare ett platåhus, men som inte 
uppmärksammades vid undersökningstillfället. Av 
denna yta avbanades endast en liten del och en del 
av den var redan överbyggd.

Ett platåhus består av en konstgjord platå uppbyggd 
av sten och lera på vilken en stor hallbyggnad upp-
förts. Till skillnad från vanliga husterrasser med 
kanter på en, två eller tre sidor har ett platåhus 
uppbyggda kanter på alla sidor (Hedman 1989, 
Hjulström 2008:46ff., Olausson, M. 2007:5f) (Fig. 
13 och 14). Eftersom denna hustyp vanligtvis 
uppförts på höjder med väldränerad undergrund 
har den artificiellt uppbyggda platån inte någon 
praktisk funktion. I stället har den byggts för att 
visa gårdsägarens maktposition.

Hus I: (fig. 18-22) Platåns uppbyggnad bestod i det 
här fallet av tre lager med en sammanlagd tjocklek 
på ca 1 meter. I botten låg ett 0,4-0,6 meter tjockt 
lager med brun lera. Lerlagret låg på den sterila 
moränen. Vid utgrävningstillfället tolkades detta 
lerlager som en del av undergrunden, men tjock-
leken och det faktum att något liknande lerlager 
inte konstaterats inom de intilliggande områden 
som avbanats kan ändå tyda på att det var påfört. 
Ovanpå det bruna lerlagret låg ett 0,1-0,4 m tjockt 
påfört lager grå lera med inslag av enstaka småste-
nar och sot- och kolfläckar. Ovan på detta lager 
låg i sin tur ett upp till 0,4 m tjockt lager mörkgrå 
lerig kulturjord med inslag av små stenar varav en 
del skörbrända, krukskärvor, ben och kol. I och på 
detta lager låg en nästan heltäckande och huvud-
sakligen enskiktad stenpackning av 0,2-0,5 m stora 
stenar. Längs med och på anläggningens norra sida 
sträckte sig en 8,5 m lång rad med 11 avlånga 0,5-
0,9 m stora stenar lagda tätt intill varandra kortsida 
mot kortsida. I synnerhet utmed och innanför 
syllstensraden var stenpackningen tät och byggd 
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Platåhuset i ett större 
sammanhang

Under yngre järnåldern har vissa hus i Mälarom-
rådet uppförts på konstgjort uppbyggda terrasser 
eller platåer (Fig. 14). I en del fall handlar det om 
att man av praktiska skäl gjort dessa uppbyggnader, 
t. ex. för att åstadkomma en tillräckligt stor och 
jämn yta för byggnationen. Bakgrunden kan också 
ha varit att skapa goda dräneringförhållanden för 
huset. I de mest påtagliga fallen, när man lagt ner 
mycket energi på att uppföra platåer av sten och 
lera, har avsikten säkert också varit att göra huset 
väl synligt i landskapet och att därmed höja både 
husets och gårdsägarens status. Dessutom har 
dessa platåer anlagts på väl markerade och väl drä-
nerade höjdkrön, varför den praktiska funktionen 
kan uteslutas. I socknar där platåhus registrerats 
förekommer de vanligtvis endast ett per socken. 
Ofta uppträder de inom bebyggelser som förknip-
pas med aristokratiska eller kungliga miljöer. I de 
senare miljöerna finns inte bara ett platåhus utan av 
två eller tre. Till de mest välkända hör de mäktiga 
kungsgårdsplatåerna i Gamla Uppsala (Nordahl 
1989, 1996), i Fornsigtuna (Hedman 1991) och på 
Adelsö (Brunstedt 1998, Hedman 1991). På den 
senare platsen, och på en äldre platå, uppfördes 
på 1200-talet ett elegant kungligt tegelpalats med 
liknande ceremoniella funktioner som platåhusen 
tidigare haft (Thordeman 1920). Man har under 
1200-talet, när man uppförde det lilla tegelpalatset, 
uppenbarligen uppfattat platåns betydelse och att 

man genom att bygga på den skapade någon någon 
slags legitimitet gentemot tidigare makthavare. I 
Gamla Uppsala uppfördes stenkyrkan tvärs över 
ett av de äldre platåhusen (de stolphål som tidi-
gare uppfattades som lämningar av hednatemplet) 
(Nordahl 1996). Andra uppländska platåhus har 
dokumenterats i Granby-Hyppinge i Orkesta i 
Markims socken (Hedman 1989, Zachrisson 1998) 
samt i Karsvik i Bromma socken (Ringstedt 2008), 
men de finns också i Västmanland (Olausson 2007) 
och i Södermanland.  

Sammanfattande 
synpunkter

Genom sitt markanta höjdläge och visuella kontakt 
över det omgivande landskapet har Sätunagårdens 
platåhus, om nu tolkningen är riktig, liksom övriga 
platåhus haft ett strategiskt läge samtidigt som det 
markerat gårdsägarens sociala särställning och makt. 
Tuna-namnet är i det sammanhanget bestickande 
(Holmgren 1969, Edberg 2008). Den bevarade 
syllstensraden kan tyda på att Sätunahuset haft 
en bärande timmervägg sannolikt i skiftesverk. 
Möjligtvis kan det vara frågan om två byggnads-
faser. En äldre mer traditionell och en yngre med 
bärande timmervägg. I analogi med överlagringarna 
på Adelsö och Gamla Uppsala kan man leka med 
tanken att syllstensraden är lämningarna av en 
kultbyggnad av trä, antingen med hedniska eller 
kristna förtecken, i anslutning till 1000-talets Sätuna.  
Inslaget av gravar med ett kristet gravskick var högst 
påtagligt på det närmaste och mellersta av gravfälten 
(RAÄ 2 3 av 34 gravar och gravfältet på platsen för 
kommunhuset mer än hälften av 22 gravar). Några 
spår av 1000-talsgården påträffades inte inom un-
dersökningsområdet. På det närbelägna gravfältet 
i Valsta i Norrsunda socken framkom fyra mindre 
byggnader där utgrävaren diskuterar möjligheten att 
två av husen fungerat som rum för den hedniska 
kultutövningen och två av husen varit helgade åt 
Kristus (Andersson 1998:194f.) (fig. 15). I det här 
sammanhanget kan det vara intressant att påminna 
om ett märkligt skattfynd från sen vikingatid, som 
påträffades 1957 i en villaträdgård vid Ängsvägen i 
Märsta (Märsta 1:97) 700 meter sydväst om Sätuna 
(Nordström1963:30ff.) i anslutning till Märsta by-
tomt. Skatten bestod av tre dryckesskålar av starkt 
tennhaltig brons med en silverliknande patina, en 
nyckel med ett spolformat genombrutet handtag Fig. 14. Platåhus principskiss (efter Hjulström 2008)



av brons ornerat med en tvåbandsfläta och en 
tillhörande 60 cm lång bronskedja, ett hängbryne 
av skiffer (fig. 16). Vid en efterundersökning 1958 
framkom att fyndet påträffades i anslutning till ett 
0,2-0,4 m tjockt kulturlager (RAÄ  144). Det har 
anförts att nycklar i vikingatida kontexter kan tolkas 
som S:t Pers nycklar och de kan ha ett samband 
med missionen. Dryckesskålarna gör att fyndet 
ansluter till en grupp senvikingatida silverdepåer 
med silverskålar bl. a. från Kungsgården i Gamla 
Uppsala. Märstaskålarna är inte tillverkade av silver, 
men patineringen visar att det funnits en önskan 
om att få dem att se silverlika ut. Silverskålar av det 
har slaget har antagits varit avsedda att användas i 
den kristna liturgin under tidig kristen tid. Märsta-
fyndet faller på sätt inom ramen för en grupp fynd 
som markerar tidiga kristna miljöer (Zachrisson 
1998:208f., 365)

De framkomna boplatslämningarna kan inte da-
teras närmare än till yngre järnålder. Platåhuset 
är knappast äldre än vendeltid. Keramiken och 
hustyperna pekar emellertid på en datering som 
inte omfattar den yngre järnålderns allra senaste 
del med reservation för att platåhuset kan ha haft 

en andra och senare fas med bärande träväggar. 
De relativt omfattande gravfälten (RAÄ 2, 132 och 
145 samt gravfältet undersöktes 1916) tyder på en 
kontinuerlig bosättning på Sätunahöjden under 
nästan tusen år. Däremot är de fåtaliga boplatsläm-
ningarna långt ifrån tillräckliga för att täcka en så 
lång tidsperiod. De felande bosättningarna måste 
därför sökas utanför undersökningsområdet. Den 
svaga NV-SÖ orienterade höjdryggen, på vilken 
huslämningarna framkom, har troligtvis sträckt sig 
längre åt NV, över och väster om Södergatan. Det 
är också högst troligt att en hel del boplatsläm-
ningar har försvunnit i samband de omfattande 
planeringsarbeten som gjordes i samband med att 
kexfabriken byggdes. Frånvaron av kulturlager och 
de förstörda gravarna tyder på att det i varje fall kan 
vara en delförklaring. Under några gravar (A 28, 29 
och 32) i schaktningsområde VI finns upp till 0,4 
m tjocka kulturlager/skärvstenslager som visar att 
omfattande kulturlager kan ha schaktats bort när 
kexfabriken planerades.

Några medeltida anläggningar och fynd framkom 
överhuvudtaget inte. Det enda senare fyndet är 
en hänkel till ett stengodskrus som kan vara från 
1500/1600-talet. Det är kanske inte så mycket bygga 
på, men troligtvis är det först med säteribildningen 
på 1600-talet som Sätuna fick sin ”moderna” pla-
cering i korsningen nuvarande Stationsgatan och 
Dragonvägen, men det är en annan och senare 
historia. 

Fig. 16. Ängsvägen-skatten, Märsta.

Fig. 15. Rekonstruktion av gravfältet och bebyggelsen 
vid Valsta i Norrsunda socken omkring år 1100. 
Rekonstruktion: Gunnar Andersson. 
Teckning: Mats Vänehem.
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Anläggningsbeskrivningar

Schaktningsområde I. 
Anläggningar i, i anslutning till och under ”platåhuset”

A 1 Platåhus(?) / Stenpackning med syllstensrad (+18,20/+16,70) (Fig. 18-22)
Anläggningen utgjordes av en 16,5 m lång och 10,0 m bred stenpackning/-läggning. Längs ena långsidan 
låg en 8,5 m lång rad med 11 avlånga 0,5-0,9 m stora stenar lagda tätt intill varandra kortsida mot kortsida. 
Stenarna är så pass jämnt nivellerade att de kan ha fungerat som underlag för en träsyll. Stenpackningen 
låg på och i en nästan meterhög platå med olika påförda lager. I botten låg ett 0,4-0,6 meter tjockt lager 
med brun lera. Det var svårt att avgöra om lerlagret var påfört eller om det utgör den översta delen av 
den sterila undergrunden. Lerlagret låg på det sterila morängruset. Vid utgrävningstillfället tolkades leran 
som en del av undergrunden, men tjockleken och det faktum att något liknande lerlager inte konstaterats 
inom de intilliggande områden som avbanats kan ändå tyda på att det är påfört. Ovanpå det bruna ler-
lagret låg ett 0,1-0,4 m tjockt påfört lager grå lera med inslag av enstaka småstenar och sot- och kolfläckar. 
Ovan på detta lager låg i sin tur ett upp till 0,4 m tjockt lager mörkgrå lerig kulturjord med inslag av små 
stenar varav en del skörbrända, krukskärvor, ben och kol. I och på detta lager låg en nästan heltäckande 
och huvudsakligen enskiktad stenpackning av 0,2-0,5 m stora stenar. I synnerhet utmed och innanför 
syllstensraden var stenpackningen tät och med relativt jämnstora stenar.

När det gäller att fastställa den takbärande konstruktionen i huset fanns det vid undersökningstillfället 
varken de rätta metodiska förutsättningarna eller tid för göra detta.  Fyra stolphål (A 5-8) som kan ha ingått 
i den takbärande konstruktionen har dock dokumenterats. Två av dessa utgör ett par med en bockbredd 
på 2,5 m. I ett centralt parti av huset fanns en nergrävning med ca 3 m diameter (A 12) genom den grå 
lerlagret ner till den bruna lera. I botten av denna nergrävning fanns ett omkring 0,05 m tjockt lager med 
sot och kol. I fyllningen låg det en hel del skörbränd sten, men också 0,15-0,3 m stora ej skörbrända stenar. 
Det är rimligt att tolka detta som någon form av härdanläggning kopplad till huset.

Fynd: F 38-69, 77-79. Skifferbryne, bronsbleck, keramikskärvor sammanlagt 104 stycken (1,3 kilo), ler-
klining/bränd lera (ca 0,5 kilo), vävtyngd, slagg, djurben samt flera föremål av järn: hästskosöm, handtag, 
brodd, krok alla av järn samt djurben

A 2 Härd (Ugn?) (+18,01/+17,60)
Anläggningen framkom i husplatåns västra kant och i nivå med denna. Det tyder på att anläggningen 
ingått i huskonstruktionen. Anläggningens storlek var 1,4x0.8 m. En stor del av anläggningen upptogs 
av en stor decimetertjock flat sten 0,9x0,6 m stor. Den var delvis bränd och täcktes av ett asklager. I 
anläggningens södra ände fanns ytterligare en stor kantställd sten 0,7x0,4 m stor och 0,6 m hög. Denna 
sten stack upp 0,15 m över den flata stenen. Avståndet mellan stenarna var endast 0,1 m. Mellan och 
delvis runt om stenarna fanns rikligt med skörbränd sten, sot och kol. Under stenarna låg enstaka mindre 
skörbrända stenar, sot ock kol samt ett 0,15 m tjockt lager lerig mylla. Öster om den flata stenen påträf-
fades en krukskärva (F 50).

Fynd: Keramik, 1 skärva

A 3 Härd (+18,31/+18,15)
Anläggningen framkom i ungefär samma läge som A2, men i husplatåns östra kant. Anläggningen var 
drygt en meter i diameter och 0,15 m djup. En 0,7x0,4 m stor sten upptog en stor del av anläggningen. I 
övrigt var anläggningen fylld med 0,1-0,25 m stora skörbrända stenar samt sot och kol.
Fynd: Kolprov 12



A 4 Härd (+17,38/XXX)
Anläggningen framkom omkring en meter söder om den framrensade husplatån och under den grå leran, 
som här var ca 0,2-0,3 m tjock. Härden var 0,6 m i diameter och innehöll enstaka skörbrända stenar, sot 
och kol.

A 5 Stolphål (+17,92/+17,77)
Anläggningen framkom i den grå leran strax under stenpackningen. Den var 0,4 m i diameter och 0,15 
m djup. Skoningen(?) bestod av 0,1-0,2 m stora stenar.

A 6 Stolphål (+17,99/+17,32)
Anläggningen framkom redan i stenpackningens yta. Den var ca 0,9 m i diameter och 0,35 m djup. Fyll-
ningen bestod av lerjord med inslag av sot och kol samt bränd sand. Stenskoningen bestod av två ca 0,45 
m stora stenar och en del mindre.

A 7 Stolphål(?) (+17,75/++17,55)
Anläggningen var nergrävd i den grå leran. Den var ca 0,8 m i diameter och relativt grund 0,1-0,5 m med 
en fyllning av 0,1-0,2 m stora stenar.

A 8 Stolphål (+17,59/+ 17,30)
Anläggningen var 0,5-0,6 m i diameter och 0,18 m djup. Det hade en stenskoning bestående av omkring 
0,2 m stora stenar. Fyllningen bestod av grå lera. 

A 9 Stolphål (+17,35/+16,85)
Anläggningen framkom i den grå leran. Det var 0,2 m i diameter och 0,5 m djup.

A 10 Stolphål (+17,44/+17,02)
Anläggningen var 0,22 m i diameter och 0,42 m djup. Den framkom i samma lager som stenpackningen 
med en del sot, kol och små skörbrända stenar i dess övre del.

A 11 Härdgrop(?) (+17,70/+17,45)
Anläggningen framkom i samma lager som stenpackningen. Den var ca 2x1 m stor. Sannolikt har den 
västra halvan utgjort någon form av ugnskonstruktion, en kupolugn t.ex. En klack med bränd lera och 
ett asklager tyder på detta.

A 12 Härdgrop (+17,80/+17,36)
I ett centralt parti av stenpackningen fanns en nergrävning med ca 3 m diameter genom den grå lerlagret 
ner till den bruna leran. I botten av den minst 0,3 m djupa nergrävningen fanns ett omkring 0,05 m 
tjockt lager med sot och kol. I fyllningen låg det en hel del skörbränd sten upp till 0,5 m stora, men också 
0,15-0,3 m stora ej skörbrända stenar. Det är rimligt att tolka detta som någon form av härdanläggning 
kopplad till huset.

Schaktningsområde II

A 1 Härd (+17,00) (fig. 22)
Anläggningens diameter var 0,5 m. Enstaka mindre stenar varav en del skörbrända. Mycket sot och kol.

Schaktningsområde III

Inga kulturlager eller anläggningar
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Schaktningsområde IV

A 1 Härd (+14,80/14,71) ((fig.22)
Anläggningen var oval 0,6-0,8 m i diameter med små delvis skörbrända stenar, kraftigt sotig med relativt 
mycket kol. Sot- och kollagrets tjocklek var 3-4 cm. Anläggningen påträffades ca 0,1 m under torven och 
var anlagd på den sterila moränen.

A 2 Grav  (+17,20/+16,96)
Anläggningen var täckt av ett mycket tunt vegetationsskikt. Efter avbaning och rensning framstod anlägg-
ningen som en något gles stenpackning ca 2 m i diameter. Stenarna var 0,1-0,4 m stora och låg huvud-
sakligen i ett skikt. Under och mellan stenarna låg ett lager med fin mylla med inblandning av sot. Redan 
ytligt i fyllningen påträffades i anläggningens mitt en ca 0,4 m stor koncentration av brända ben samt 5 
glaspärlor. Graven hade anlagts ovanpå en skärvstenspackning (A 4). 10-20 m öster om graven fanns en 
väl synlig avlång stensättning, som utgör norra änden av gravfältet. Profilritning finns.

Fynd: Pärlor, glas 5
Brända ben, 1,2 liter (890 gr)

A 3 Härdgrop (+17,05/+16,72)
Anläggningen var 1,8 m i diameter. Den kantades av glest liggande 0,15-0,25 m stora och ej eldpåver-
kade stenar. Fyllningen utgjordes av ett upp till 0,2 meter djupt lager med sot och kol med en hel del 
skörbrända 0,05-0,1 m stora stenar i anläggningens mitt. Härden var anlagd direkt i steril morän/grus. 
Profilritning finns.

Fynd: Bränd lera

A 4 Skärvstenspackning/-flak  (+17,21/+16,79)
Anläggningens östra del skadades något vid schaktningen. Den södra delen var skadad sedan tidigare. 
Anläggningen kunde för övrigt inte grävas ut fullständigt, eftersom en del av den låg inom ett område som 
skulle skyddas (stående björkar). Anläggningen täcktes av ett tunt torvlager samt överlagrades av graven 
A 2. Anläggningens diameter var 3,8-4,6 meter. Skärvstenslagret var upp till 0,4 m tjockt på mitten och i 
väster. Stenpackningen innehöll rikligt med skörbränd sten < 0,2 cm stora. I anläggningens botten nära 
mitten fanns jordfasta block samt en samling något större stenar 0,25-0,35 m stora. En viss skiktning 
kunde iakttas i skärvstenspackningen och mellan stenarna fanns sot och kol. Några fynd påträffades dock 
inte. Skärvstenspackningen låg direkt mot den sterila moränen. Profilritning finns.

Fynd: Lerklining, ev. också ett vävtyngdsfragment.

Schaktningsområde V (Sätuna 3:24)

A 1 Härdgrop (+17,53/+17,13)
Anläggningens diameter var 0,6-0,7 m och djupet 0,4 m. Överst låg ett 0,1 m tjockt lager med sot, små 
stenar, krukskärvor och enstaka obrända benbitar. Därunder låg en stenpackning bestående av delvis 
sotiga och skörbrända stenar. En krukskärva låg bland dessa stenar. Jorden var sot- och kolblandad och 
bestod av något lerig mylla. Under stenarna i mitten låg ett upp till 0,18 m tjockt lager med orangebränd 
sand och sot.

Fynd:
Brända ben. 0,2 liter



A 2 Härdgrop (+17,66/+17,32)
Anläggningen var 0,65 m i diameter och 0,34 m djup. Härdgropen var fylld med mindre skörbrända stenar 
och sotfärgad mylla. Sotfärgningen var kraftigast i botten.

A 3 Härd (+17,65)
Anläggningen var 0,5 m i diameter. Fyllningen utgjordes av mindre skörbrända stenar och sotig mylla 
med kolinslag.

A 4 Härd (+17,30/+17,20)
Anläggningen var 0,35 m i diameter och 0,1 m djup. Fyllningen utgjordes av sotfärgad mylla.

Schaktningsområde VI (Sätuna 3:24)

A 11 Skärvstenspackning/-flak (+17,54/+16,94)
Rund ca 2,5 m i diameter och med en antydan till kantkedja med 0,2-0,3 m stora ej eldpåverkade stenar. 
Skärvstensmaterialet hade lagts upp kring några jordfasta 0,5 m stora stenar. Packningen var som tjockast, 
ca 0,5 m, i anläggningens mitt. En viss skiktning kunde iakttagas i packningen och mellan stenarna fanns 
sot och kol. Skärvstenspackningen låg direkt mot den sterila moränen. Profilritning finns.

Fynd:
Nit, järn 1
Spik, järn 1
Bränd lera 2
Kol, prov 2

A 12 Stolphål (?) (+17,62/+17,40)
Anläggningen var 0,4 m i diameter. Fyllningen bestod av mörk lerblandad kulturjord och var max 0,3 m 
djup. Stenskoningen utgjordes av enstaka upp till 0,35 m stora stenar. Inga fynd påträffades. Profilritning 
finns.

A 13 Nergrävning (+17,49/+17,10)
Anläggningen mätte i plan 0,4-1,2 m. Fyllningen bestod av mörk, lerblandad kulturjord med inslag av kol, 
bränd lera och mindre stenar. Nergrävningen kantades av 0,1-0,3 m stora stenar. Profilritning finns.

A 14 Härdgrop (+17,79/+17,52)
Anläggningen var 0,9-1,0 m i diameter. Fyllningen bestod av sot/kol med inslag av små skörbrända stenar. 
Fyllningen var max 0,2 m djup. Profilritning finns.

Fynd:
Bränd lera, 1 (7 gr)

A 15 Nergrävning (+17,92/+17,28)
Nergrävning eller stenfylld ränna 4,35x1,0 m. Fyllningen utgjordes av mörk kulturjord med inslag av 
kolbitar, stänk av bränd lera samt både stora och små stenar. Fyllningen var 0,15-0,30 m djup. I anlägg-
ningens mitt fanns en stolphålsliknande fördjupning. Profilritning finns.

Fynd:
Keramik, 3 skärvor (30 gr)
Bränd lera, 2
Järnfragment, 2
Brända och obrända ben, fragment noterades i fyllningen
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A 16 Sotfläck (+17,84/+17,79)
Anläggningen var 1,25 x 0,6 m i diameter. Sotlagret var upp till 0,05 m tjockt.

A 17 Stolphål(?) (+17,76/+17,56)
Anläggningen var 0,35 m i diameter och 0,2 m djup. Anlagd intill en halvmeterstor sten. Fyllningen ut-
gjordes av mörk mylla med rikligt inslag av sot. 

A 18 Stolphål (+18,76/+18,43)
Anläggningen var 0,5 m i diameter och 0,33 m djup. Stolphålet var tätt stenskott med 0,05-0,1 m stora 
stenar. Fyllningen utgjordes av mörk kulturjord med inslag av kol och enstaka fragment bränd lera. Pro-
filritning finns.

Fynd:
Lerklining, 21 (30 gr)

A 19 Stolphål (+18,70/+18,24)
Anläggningen var 0,7 m i diameter och 0,46 m djup. Stolphålet var tätt stenskott med 0,05-0,15 m stora 
stenar. Fyllningen utgjordes av mörk kulturjord. Profilritning finns.

A 20 Stolphål (+18,72/+18,42)
Anläggningen var 0,7 m i diameter och 0,3 m djup. Stolphålet var relativt tätt stenskott med 0,05-0,15 m 
stora stenar. Fyllningen utgjordes av mörk kulturjord. Profilritning finns.

A 21 Stolphål (+18,74/+18,40)
Anläggningen var 0,8 m i diameter och 0,34 m djup. Stolphålet var relativt tätt stenskott med 0,05-0,2 m 
stora stenar. Fyllningen utgjordes av mörk kulturjord med inslag av kol. Profilritning finns.

A 22 Stolphål (+18,70/+18,24)
Anläggningen var 1,7 m i diameter och 0,46 m djup. Stolphålet var relativt tätt stenskott med 0,1-0,3 m 
stora stenar. Fyllningen utgjordes av mörk kulturjord. Profilritning finns.

A 23 Stolphål(?) (+18,80/+18,60)
Anläggningen var 0,9 m i diameter och 0,3 m djup med en skålformad profil. En tydlig stenskoning sak-
nades, däremot fanns det en hel del mindre stenar i fyllningen som i övrigt utgjordes av mörk kulturjord. 
Profilritning finns.

A 24 Stolphål(?) (+18,72/+18,54)
Anläggningen var 0,6 m i diameter och 0,18 m djup med en skålformad profil. En tydlig stenskoning 
saknades, däremot fanns det en hel del mindre stenar i fyllningen, som i övrigt utgjordes av mörk kultur-
jord. Profilritning finns.

A 25 Stolphål (+18,54/+18,12)
Anläggningen var 1,7 m i diameter och 0,46 m djup. Stolphålet var relativt tätt stenskott med 0,1-0,3 m 
stora stenar. Fyllningen utgjordes av mörk kulturjord. Profilritning finns.

A 26 Sotfläck
Rundad upp till 0,1 m djup och med fyllning av sot/kol och inslag av lera.

Fynd:
Spik/nit, järn 3 fragment



A 27 Härdgrop/Stensättning ytterkista? (+14,84/+14,74/+14,38)
Rombisk(?) stensättning ca 1,2x1,2 m intill ett 1,4x0,8 m stort jordfast block. Stenarna i stensättningen är 
från 0,1 till 0,5 m stora med antydan till kantkedja. I anläggningens östra hörn och delvis under stenarna 
låg en 0,8x0,6 m stor och 0,33 m djup härdgrop. Fyllningen utgjordes av sotblandad jord med inslag av 
kol och skörbrända stenar.
Alternativ tolkning: ytterkista eller ”död mans port” till den intilliggande graven A 28.
Profilritning finns.

Fynd:
Bränd lera, 1 (21 gr)

A 28 Grav (+15,00/+14,14) + skärvstenspackning
Jordblandat röse ca 3x4 m. Recenta störningar i gravens NV, NÖ och S delar gör att dess ursprungliga 
form är något oklar. Stenarna, som huvudsakligen var 0,2-0,4 m stora, låg i 2-3 skikt. Ytligt i anläggningens 
centrala del framkom en tydlig 1,1-1,4 m stor koncentration av sot, kol, brända ben och keramikskärvor 
(gravgömma 1). 0,6 m norr om denna gravgömma låg en mindre och svagare sotbemängd 0,4-0,5 m stor 
koncentration av brända ben, sot, kol och keramikskärvor (gravgömma 2).
Under gravgömmorna låg ett 0,4-0,5 m tjockt kulturlager med sten och mörkfärgad jord. I det översta 
stenlagret påträffades en hank till stengodskärl med ungefärlig datering till 1500-talet. I rösets yta fanns 
tegelbitar och obrända ben. Med tanke på hur ytligt gravgömmorna påträffades är det sannolikt att röset 
starkt skadats av senare tiders bosättning på platsen. Profilritningar finns. (Se även A 27)

Fynd gravgömma 1:
Keramik, 26 skärvor (200 gr)
Brända ben, 1,8 l (1500 gr)
Nit, järn 1
Spik, järn 1
Flinta, 1

Fynd gravgömma 2:
Keramik, 50 (240 gr)
Brända ben, 0,4 l (290 gr)
Pärla, glasfluss 1 röd

A 29 Grav (+14,16/+13,60)
Anläggningen utgör tillsammans med den intilliggande graven A 32 resterna av två jordblandade rösen 
som starkt skadats av senare bosättning på platsen. Mitt i ett ca 2,0x1,2 m stort sotbemängt lager påträf-
fades en 1,0x0,4 meter stor koncentration med brända ben och ett delvis krossat lerkärl med brända ben 
i. Över gravgömman låg en relativt tät koncentration av stenar 0,15-0,4 m stora. Profilritning finns.

Fynd:
Keramik, 90 skärvor (1430 gr)
Brända ben, 0,4 l (340 gr) i kärlet och 1,0 l (745 gr) i brandlagret
Kol, prov 3 i brandlagret

A 30 Härdgrop (+14,55/+14,25)
Anläggningen var 0,8-1,1 m i diameter. Fyllningen utgjordes av sotbemängd jord och skörbrända stenar. 
Profilritning finns.

A 31 Härdgrop (+14,76/+14,46)
Anläggningen var 0,75 m i diameter och 0,2 m djup. Fyllningen utgjordes av sotbemängd jord och skör-
brända stenar. Profilritning finns.
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A 32 Grav (+14,33/+13,60) + skärvstenspackning
Anläggningen tillhör samma starkt skadade komplex som graven A 29. En 1,6x2,4 m stor koncentration 
av 0,2-0,3 m stora stenar samt en 0,7x1,3 m stor granithäll täcker delvis ett brandlager med ca 1,2 m 
diameter. I brandlagret påträffades brända ben och järnnitar. I brandlagrets södra kant stod ett nästan 
helt lerkärl. Brandlagrets södra del är avklippt av ett kabelschakt. Under brandlagret låg en 1,0x1,6 m stor 
skärvstenspackning med inslag av förkolnade trärester. Profilritningar finns.

Fynd:
Keramik, 35 skärvor (533 gr)
Keramik, 130 skärvor (360 gr)
Nitar, järn 2 fragment
Spikar, järn 24 fragment
Obest. fragment, järn 18
Brända ben, 0,2 l (190 gr) i kärlet och 0,4 l (355 gr) i brandlagret
Kol, prov 4 från brandlagret och prov 5 från skärvstenslagret

Schaktningsområde VII Sätuna 3:104-105, 3:107-110

A 1 Härdgrop (+26,44/+26,14)
Anläggningen var 1,2 m i diameter och 0,3 m djup. Den var relativt kompakt med skörbrända 0,1-0,2 m 
stora stenar, sot och kol. Gropen kantades av flata stenar 0,2-03 m stora. Profilritning finns.

Fynd:
Kol, prov 11

A 2 Härdgrop (+26,31/+26,13)
Anläggningen var 0,7-0,9 m i diameter och 0,18 m djup. Den var relativt kompakt med skörbrända 0,1-0,2 
m stora stenar, sot och kol. Profilritning finns.

Fynd:
Kol, prov 12

A 3 (+26,70/+26,50)
Anläggningen var 0,8-1,4 m i diameter och 0,18 m djup. Den var relativt kompakt med skörbrända 0,1-0,2 
m stora stenar, sot och kol. Profilritning finns.

Fynd:
Kol, prov 13

A 4 (Härd-)Grop (+26,51)
Anläggningen var 0,5-0,6 m i diameter. Den innehöll 0,1-0,2 m stora stenar, sotiga men inte skörbrända, 
varvat med sot och kol. 

Fynd:
Kol, prov 8

A 5 Härdgrop (+26,21/+25,91)
Anläggningen var 0,6 m i diameter och 0,3 m djup. Den innehöll 0,1-0,2 m stora skörbrända stenar varvat 
med sot.



A 6 Härdgrop (+13,00/+12,74)
Anläggningen var 0,8 m i diameter och 0,26 m djup. Den innehöll 0,1-0,2 m stora stenar, sotiga men inte 
skörbrända, varvat med sot och kol i synnerhet mot botten. 

Fynd:
Kol, prov 10

A 7 Grav (+28,74/+27,80)
Graven täcktes delvis av torv, blåbärsris och granar. Flera stora stenar var synliga ovan vegetationen. Gra-
ven utgjordes av en rund stensättning med drygt 5 meters diameter. Den var 0,5 m hög. Den var byggd 
direkt på moränen, varvid flera stora moränblock använts i stensättningens uppbyggnad. Mellan dessa 
låg mindre, 0,1-0,3 m stora stenar i 1-2 skikt, varav en del skärvsten. Fyllningen mellan stenarna bestod 
av svartbrun mylla med inslag av sand. Under stenarna i anläggningens sydvästra del framkom ett 0,7-1,1 
m stort och delvis nergrävt brandlager. Det innehöll förutom sot och kol (prov 9) en del brända ben och 
en järnnit. Ett fragmentariskt hängbryne påträffades i gravens övre skikt. Profilritningar finns.

Fynd:
(F 1) Brända ben,  
(F 2) Nit, järn (rombisk nitbricka)
(F 3 ) Hängbryne

A 8 Grav (+29.90/+29,00)
Graven var före avtorvningen synlig som en oregelbunden svag förhöjning som täcktes av torv, granar och 
blåbärsris. Enstaka stenar i kantkedjan var synliga ovan torven. Under det decimetertjocka torvlagret vidtog 
lerig mylla med enstaka kolbitar. I och under leran framkom en relativt gles stensättning med 0,1–0,3 m 
stora stenar i två skikt. Graven som var ca 4 m i diameter hade anlagts på morängruset, varvid man hade 
utnyttjat större stenar i moränen för gravens uppbyggnad. Den var 0,6 m hög. En kantkedja bestående av 
0,2-0,4 m stora stenar var bevarad runt en stor del av anläggningen. Lermanteln som täckte stensättningen 
sträckte sig 0,5-1,0 m utanför kantkedjan. I anläggningens mitt utgjordes stenmaterialet av något större 
stenar med mindre stenar i mellanrummen. Under stenarna i anläggningens mitt framkom ett 0,8-1,0 m 
stort och upp till 0,4 m tjockt brandlager. Centralt i brandlagret stod ett delvis krossat lerkärl som innehöll 
brända ben. Förutom lerkärlet innehöll brandlagret sot och kol, en del brända ben samt nitar och spikar 
av järn, 4 st pärlor, en bronsring, kamfragment, en järnkniv. Bland de brända benen fanns också ben från 
hund och får/get, vilka arter också varit med på bålet. I stensättningens östra del fanns en 0,2 m stor och 
0,2 m djup sotfylld grop. I denna påträffades kolbitar och en bränd benbit. Obrända tänder från häst och 
nötkreatur påträffades överallt i gravens ytterkant. Profilritningar finns.
Osteologisk analys av Barbro Hårding (bilaga 3)

Fynd:
(F 1) Spik, järn. I stensättningens nordöstra del.
(F 2) Järnföremål. I stensättningens östra del.
(F 3) Bränd lera. I stensättningens södra del. 17 (15 gr)
(F 4) Kniv, järn
      Kamfragment, ben
      Pärlor, 5 varav 1 röd, 1 grå, 1 gul, 1 tredelad gul och 1 tvådelad gul
      Ring, brons 1
      Krok/hake, järn 1
      Spikar/nitar, järn 19
Keramik (gravurna) 70+175 skärvor (143+630 gr)
Brända ben, 1,3 liter (787 gram) sju fyndnummer summa 837 gr varav  106 gr hund
Djurben, obrända , fyra fyndnummer summa 521 gr
Kol, prov 6 centralt och 7 kolgrop i östra profilen
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A 9 Härdgrop (+19,56/+19,36)
Anläggningen var 0,4-0,45 m i diameter och 0,2 m djup. Fyllningen bestod av 0,1 m stora skörbrända 
stenar, sot och kol.

A 10 Härdgrop (+19,31/+19,20)
Anläggningen var 0,4-1,0 m i diameter och 0,1 m djup. Fyllningen bestod av 0,1 m stora skörbrända stenar, 
sot och kol. Sot-och kollagrets tjocklek var 0,1 m.

A 11  Härdgrop (+19,38/+19,23)
Anläggningen var 0,5 m i diameter och 0,15 m djup. Fyllningen bestod av 0,1-0,18 m stora skörbrända 
stenar, sot och kol. Profilritning finns.

A 12 Sotfläck (+19,38)
Sotlagret var upp till 0,05 cm tjockt.

A 13 Härdgrop (+19,47/+19,37)
Anläggningen var 0,6-0,7 m i diameter och 0,1 m djup. Fyllningen bestod av upp till 0,1 m stora skörbrända 
stenar, sot och kol. Profilritning finns.

A 14 Härdgrop (+21,39/+21,15)
Anläggningen var 0,5-0,6 m i diameter och 0,2 m djup. Fyllningen bestod av upp till 0,2 m stora skörbrända 
stenar, sot och kol. Profilritning finns.

A 15  Härdgrop (+21,27/+21,19)
Anläggningen var 0,4 m i diameter och 0,08 m djup. Fyllningen bestod av 0,1 m stora skörbrända stenar, 
sot och kol.

A 16 Härdgrop (+21,20/+21,12)
Anläggningen var 0,4 m i diameter och 0,08 m djup. Fyllningen bestod av 0,1 m stora skörbrända stenar, 
sot och kol.

A 17 Stolphål(?) (+22,00/+21,83)
Anläggningen var 0,34 m i diameter och 0,17 m djup. I anläggningens ena kant låg en 0,2 m stor sten. 
Profilritning.

Schaktningsområde VIII

Inga kulturlager eller anläggningar påträffades



Arkeologerna Laura Wrang och Barbro Hårding undersöker graven A28. Till höger syns Märsta läkarhus.
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Fyndlista

Fyndnr Anl
nr Material Sakord Vikt 

gram Anm

1 IV 2 Glas Pärla 1 1 Blå
2 IV 2 Glas Pärla 1 1 Blå, i delar
3 IV 2 Glas Pärla 1 1 Blå, i delar
4 IV 2 Glas Pärla Förkommen
5 IV 2 Glas Pärla 1 1 Gul
6 IV 2 Ben Brända ben 12 dl 890
7 VI 11 Järn Nit 1 13 Fragmentarisk
8 VI 11 Järn Spik 1 7
9 VI 11 Lera Bränd lera 2 21
10 VI 14 Lera Bränd lera 1 7
11 VI 15 Järn Obest. fragm. 4 3
12 VI 15 Keramik Kärl 3 frag 30 A-gods
13 VI 15 Lera Lerklining 2 5
14 VI 18 Lera Lerklining 21 30
15 VI 26 Järn Spik 3 8 I delar
16 VI 27 Lera Bränd lera 1 21
17 VI 28 Järn Nit 1 21 Med bricka
18 VI 28 Järn Spik 2 11
19 VI 28 Järn Obest. fragm. 4 22
20 VI 28 Flinta Flinta 1 5
21 VI 28 Keramik Kärl 1 frag 33 Hank. C-gods
22 VI 28 Keramik Kärl 26 fr 200 A-gods
23A VI 28 Ben Brända ben 18 dl 1500 Gravgömma 1
23B VI 28 Ben Brända ben 4 dl 290 Gravgömma 2
23C VI 28 Ben Brända ben 1 dl 115 Nordvästra fjärdedel
24 VI 29 Glasfluss Pärla 1 1 Roströd
25 VI 29 Järn Nit 2 11 Med bricka
26 VI 29 Järn Spik 2 2
27 VI 29 Järn Obest. fragm. 4 8
28 VI 29 Keramik Kärl 90 fr 1430 A-gods
29A VI 29 Ben Brända ben 4 dl 340 Inifrån gravkärlet
29B VI 29 Ben Brända ben 10 dl 745 Från sotlagret
30 VI 32 Järn Nit 2 8 Med bricka fragm.



31 VI 32 Järn Spik 3 9
32 VI 32 Järn Spik 21 46 Delvis fragm.
33 VI 32 Järn Obest. fragm. 18 16
34A VI 32 Keramik Kärl 35 fr 533 A-gods

34B VI 32 Keramik Kärl 130 
fr 360 A-gods

35A VI 32 Ben Brända ben 2 dl 190 Inifrån gravkärlet
35B VI 32 Ben Brända ben 4 dl 355 Från sotlagret
36 ? ? Keramik Kärl 50 fr 240 ?
37 VI 32 Järn Nit 2 5 Brickor

38 I 1 Skiffer Bryne 1 44 Stenpackning bland
stenarna i profil 3.

39 I 1 Brons Bleck 1 2

Stenpackning 
bakom profil 4 
bland stenarna i 
ytan.

40 I 1 Keramik Kärl 4 
fragm 45

A-gods. 
Stenpackning 
bakom profil 4 
bland stenarna i ytan

41 I 1 Lera Lerklining 1 9

Stenpackning 
bakom profil 4 
bland stenarna i 
ytan.

42 I 1 Järn Obest. förem. 1 21 Stenpackning
43 I 1 Järn Hästskosöm 1 5 Stenpackning

44 I 1 Keramik Kärl 1 
fragm 5 A-gods. 

Stenpackning

45 I 1 Keramik Kärl 5 
fragm 47

A-gods. På den 
grå leran närmast 
flaggstången.

46 I 1 Lera Bränd lera 1 33
Stenpackning i profil 
3 bland stenarna i 
dess södra del.

47 I 1 Keramik Kärl 4 
fragm 122 

A-gods. 
Stenpackning i profil 
3 bland stenarna i 
dess södra del.

48 I 1 Keramik Kärl 18 
fragm

137
A-gods. 
Stensättning. Profil 
1 bland stenarna i 
mitten.

49 I 1 Keramik Kärl 25 
fragm

69
A-gods. 
Stenpackning. 
Profil 1 vid s. 
brända stenarna
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50 I 1 Keramik Kärl 1 
fragm 5 A-gods. Vid hällen.

51 I 1 Keramik Kärl 10 
fragm 223 

A-gods. Stensättning 
under stenarna på 
den grå leran nära 
stolphål, anl (   ) 
mellan profilerna.

52 I 1 Lera Lerklining 9 88

Stensättning under 
stenarna på den grå 
leran nära stolphål, 
anl (   ) mellan 
profilerna.

53 I 1 Keramik Kärl 3 
fragm 21 

Stenpackning. Bland 
stenarna i ytan i 
östra delen

54 I 1 Järn Handtag 1 4
Stensättning. Bland 
skörbrända stenar 
vid profil 2.

55 I 1 Keramik Kärl 1 fr 1 

A-gods. 
Stensättning. Bland 
skörbrända stenar 
vid profil 2.

56 I 1 Lera Bränd lera 3 39
Stensättning. Bland 
skörbrända stenar 
vid profil 2.

57 I 1 Lera Lerklining 11 34
Bland stenarna 
i ytan i området 
närmast syllst.

58 I 1 Lera Lerklining 19 84
Stenpackning. I 
anslut. till anl. under 
stenarna.

59 I 1 Järn Brodd 1 9
Stenpackning. Ytan, 
bland stenarna i 
söder.

60 I 1 Slagg Slagg 1 4

Stenpackningen. 
Profil 2 vis 
syllstenen bland 
stenarna.

61 I 1 Keramik Kärl 5 fr 84 

A-gods. 
Stenpackning. 
Under stenarna 
mellan profilerna i 
mitten.

62 I 1 Lera

Lerklining
Vävtyngd fr
m rörf  
avtryck

8 200

Stenpackning. 
Under stenarna 
mellan profilerna i 
mitten.



63 I 1 Järn Krok 1 11

Stenpackning. Vid 
profil 2 mellan 
stenarna i södra 
delen.

64 I 1 Keramik Kärl 14 
fragm 190 

A-gods. 
Stenpackning. Vid 
profil 2 mellan 
stenarna i södra 
delen.

65 I 1 Keramik Kärl 11 
fragm 227 

A-gods. 
Stenpackning. I 
k-jorden under 
stenarna vid profil 2.

66 I 1 Lera Lerklining 3 32
Stenpackning. I 
k-jorden under 
stenarna vid profil 2.

67 I 1 Lera Bränd lera 1 12

Stenpackning. Bland 
och delvis under 
stenarna i profilerna 
2 + 4.

68 I 1 Keramik Kärl 2
fragm 14 

A-gods. 
Stenpackning. Bland 
och delvis under 
stenarna i profilerna 
2 + 4.

69 I 1 Lera Lerklining 3 30
Stenpackning. Bland 
stenarna i västra 
delen.

70 II Järn Hästskosöm 2 9 Provgrop.

71 II Järn Odef. 
Föremål 1 11 Provgrop.

72 II Lera Lerklining 3 12 Provgrop.

73 V 1 Ben Brända ben 0,2 dl 14 I anslutning till anl. 
1

74 V 1+2 Lera Vävtyngd 1 18
Fragmentarisk. I 
anslut. Till anl. 1 
+ 2.

75 V 1+2 Slagg Slagg 5 42 I anslut. Till A 1 
+ 2.

76 V 1+2 Keramik Kärl 18 fr 95 A-gods. I anslut. Till 
A 1 + 2.

77 I 1 Djurben 140
Stenpackningen. 
Bland stenarna i 
ytan

78 I 1 Djurben 140
Stenpackningen. 
Under stenarna i 
profil 2

38 - Sigtuna Museum



Sätuna - 39 

79 I 1 Djurben 325 Stenpackningen. 

80 ? ? Sten Malstens-
löpare 1 640  

81 ? ? Sten Malstens-
underliggare 1

Ca 55x55x25 cm
(I museets 
lapidarium)

82
VII 8 Nit

Komplett 
nitförband
(nit+bricka)

1 8 SV ¼

83 VII 8 Ben Djurben 73 SV ¼
84 VII 8 Ben Brända ben 26 Sotområdet i mitten
85 VII 8 Ben Djurben 416 NV delen
86 VII 8 Keramik Kärl 175 630 A-gods
87 VII 8 Ben Djurben 8
88 VII 8 Ben Brända 9 Homo
89 VII 8 Järn Obest. Fragm. 6 4
90 VII 8 Lera Bränd lera 17 15
91 VII 8 Keramik Kärl 70 143 A-gods
92 VII 8 Ben Brända ben 2
93 VII 8 Ben Djurben 24 
94 VII 8 Ben Brända ben 87 Homo 11%
95 VII 8 Ben Brända ben 22 Hund 3%
96 VII 8 Ben Brända ben 7 Får/get 0,8%
97 VII 8 Ben Brända ben 672 Obestämda 85%
98 VII 8 Kniv Järn Förkommen
99 VII 8 Ring Brons Förkommen

100 VII 8 Pärlor Glas el glasfl 5

Röd, grå, gul, 
tredelad gul samt 
tvådelad gul
Förkomna

101 VII 7 Ben Brända ben Förkomna

102 VII 7 Nit Järn Rombisk bricka
Förkommen

103 VII 7 Häng-
bryne ? Förkommet

104 IV 3 Lera Bränd lera Förkommen

105 IV 4 Lera
Lerklining o 
ev vävtyngds-
fragment

Förkommen

Kol-
prov 1

I(?) el 
IV el V 3

Kol-
prov 2 VI 11



Kol-
prov 3 VI 29 Från sotlagret kring 

kärlet
Kol-
prov 4 VI 32 Från sotlagret med 

gravkärl
Kol-
prov 5 VI 32 Från 

skärvstenslagret
Kol-
prov 6 VII 8 Centralt

Kol-
prov 7 VII 8 Kolgrop  östra 

profilen
Kol-
prov 8 VII 4 ”Kolprov  3”

Kol-
prov 9 VII 7 ”Kolprov 6”. Grav

Kol-
Prov 10 VII 6 ”Kolprov 5”

Kol.
Prov 11 VII 1 ”Kolprov 4”

Kol-
Prov 12 VII 2 ”Kolprov 2”

Kol-
Prov 13 VII 3 ”Kolprov 1”
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Grav A8

Innehöll obränd underkäke av en häst perifert vid ytterkanten samt intilliggande tänder av häst och nöt. 
Centralt i anläggningen fanns gravurnan med brända ben. Benvolymen var 1,3 liter och den totala vikten 
var 787 gram. De brända benen låg även i brandlagret runt omkring urnan. De brända benen var sotiga 
och fragmentstorleken mellan 0,5-0,3 cm. De ingående arterna var människa, hund och får/get.

Hund: 3% (22 gram) av de brända benen. Av hunden fanns ben från hela kroppen. Hunden har begravts 
och bränts hel tillsammans med människan.

Får/get: 0,8% (7 gram) av de brända benen. Endast b en från köttrika delar. Antingen har människan fått 
får/get-kött med sig eller också härrör benen från en gravmåltid.

Häst: Obrända tänder. Ett symboliskt offer.

Ko: Obrända tänder. Ett symboliskt offer.

Människa: 11% (87 gram) av de brända benen, varav de flesta från kraniet. Från en vuxen individ. Ej 
möjlig att könsbestämma.

Obestämda: 85% (672 gram) av de brända benen utgjordes av oidentifierade benfragment. Det mesta 
dock härrörande från människa.

Osteologisk analys

Barbro Hårding
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Planer och profiler
Fig. 18 - 44



Fig. 18. Schaktningsområde I. Hus I övre skikt.

Fig. 19. Schaktningsområde I. Hus I undre skikt. Med anläggningar som framträdde under den övre stenpackningen.
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Fig. 20. Schaktningsområde I. Hus I profil 1 - 4.

Fig. 21. Schaktningsområde I. Hus I profil 5 syllstensrad.



Fig. 22. Schaktningsområde I. Anläggningar i anslutning till hus I  A 2-8 plus A 1 schaktningsområde II respektive 
IV. Planritningar.

Fig. 23. Schaktningsområde VI. Hus II.
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Fig. 24. Schaktningsområde VI. Anläggningar i och i anslutning till hus II.

Fig. 25. Schaktningsområde VI. Hus III.



Fig. 26. Schaktningsområde VI. Anläggningar i och i anslutning till hus III.

Fig. 27. Schaktningsområde VI. Hus IV?.
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Fig. 28. Schaktningsområde VI. Hus IV? Profiler.

Fig. 29. Schaktningsområde V. A 1-4 plan och profil.



Fig. 30. Schaktningsområde IV. A 2-4 plan.

Fig. 31. Schaktningsområde IV. A 2-4 profil.
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Fig. 32. Schaktningsområde VI. A 27-31 plan.



Fig. 33. Schaktningsområde VI. A 27-28 plan.
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Fig. 34. Schaktningsområde VI. A 27-28 profil.



Fig. 35. Schaktningsområde VI. A 29 och 32 plan.

Fig. 36. Schaktningsområde VI. A 29-31 profil.
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Fig. 37. Schaktningsområde VII södra delen. Sätuna 3:104



Fig. 38. Schaktområde VII nordvästra delen. Sätuna 3:107
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Fig. 39. Schaktningsområde VII. A 7 plan.

Fig. 40. Schaktningsområde VII. A 7 profil.



Fig. 41. Schaktningsområde VII. A 8 plan.

Fig. 42. Schaktningsområde VII. A 8 profil.
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Fig. 43. Schaktningsområde VII. A 1-6 plan och profil.

Fig. 44. Schaktningsområde VII. A 9-17 plan och profil.








