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Inledning

Älgesta by öster om Märsta är belägen i den
nordöstra delen av en vidsträckt, högt uppodlad,
slättbygd, som sträcker sig genom HusbyÄrlinghundra och Odensala socknar (fig. 1). Med
anledning av husbyggnation på den sedan laga
skiftet helt avhysta Mellangårdens tomt gjordes 1991
(4-7 juni) en arkeologisk undersökning. I samband
med ledningsdragning gjordes något senare (1216 och 20-21 augusti 1991) en kompletterande
arkeologisk undersökning. Undersökningsytan
för huset var ca 100 kvm. Den kompletterande
undersökningen omfattade en angränsande yta på
12,5x5 meter och ca 100 löpmeter ledningsschakt
som gick tvärs över Mellangårdens tomt fram till
landsvägen som löper längs bytomtens östra sidan
ammanlagt ca 160 kvm (fig. 2). Undersökningarna
utfördes av Sigtuna Museers Uppdragsverksamhet
med Louise Deutgen som grävningsledare.
Vid de arkeologiska undersökningarna framkom
syllstensrader, lergolv, stolphål och härdar.
Dessa var huvudsakligen koncentrerade till
tomtens västra del på platsen för det nya huset.
Tillsammans utgjorde de framkomna lämningarna
rester av flera hus både byggnader med takbärande
stolpar och byggnader med takbärande väggar på
syllstensgrund och med lergolv. Den undersökta
ytan var dock för begränsad för att det skulle vara
möjligt att bedöma husens storlek och karaktär.
Hustyperna och de enstaka keramikskärvor som
påträffades daterar bebyggelsen till 900-talets
senare del och 1000-talet.

Fig.2. Schaktplan översikt
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Fig. 3. Husby-Ärlinghundra kyrka sedd från Älgesta.
Foto: Karl-Johan Eklund, Sigtuna Museum(neg.nr. Sm 9:21 A.).

Fig. 4. Storskifteskartan för Älgesta by från år 1773 som överlägg på den
ekonomiska kartan. Väster om bytomten finns en nästan kvadratisk figur
ÄLGESTA, som kan vara ett äldre bebyggelseläge under yngre järnålder.
Nedanför denna figur ligger GAMMELÄNGEN.
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Bakgrund

Sedan 1987 hade den dåvarande brukaren av Älgesta 5:1 Fredrik Lundgren sökt tillstånd för att
bygga ett tjänligt bostadshus på Mellangårdens
tomt. Fyra år senare hade han fått tillstånd att göra
detta. Trots att Älgesta bytomts vidimerade ålderdomliga karaktär betraktades den då inte som fast
fornlämning. Därför yrkade inte heller länsstyrelsen
att en arkeologisk utredning eller förundersökning
skulle utföras. Däremot kom länsstyrelsen muntligt
överens med markägaren om att Sigtuna Museum
i god tid skulle underrättas om när schaktningen
för nybygget skulle påbörjas. Sigtuna Museum fick
besked om schaktningen två dagar innan den skulle
påbörjas. Nästan direkt framkom boplatsrester i
form av stolphål och härdar dvs fast fornlämning
hade konstaterats. Att i detta läge stoppa vidare
avbaning och invänta länsstyrelsens beslut om
tillstånd för att undersöka de boplatslämningar
som framkommit var i det läget inte möjligt. Entreprenörerna var vidtalade och huset på väg. Den
arkeologiska undersökningen utfördes därför så
snabbt som möjligt, delvis på kvällstid.
Det inträffade föranledde då flera reflektioner från
Sigtuna Museums sida som skriftligen framfördes
till länsstyrelsen. T. ex. varför betraktas en övergiven bytomt som fast fornlämning, men inte en
övergiven gårdstomt i en bytomt? När det gäller
möjligheterna att bedöma om den historiskt kända
bytomten, som den framgår av de äldsta lantmäteriakterna från 1600- och 1700-talen, går tillbaka
till medeltiden eller vikingatiden är det inte någon
skillnad mellan en helt övergiven bytomt eller en till
hälften övergiven bytomt – som Älgesta. I Älgestas
fall kan misstankarna om förekomsten av en sådan
kontinuitet sägas vara mera välgrundad än när det
gäller många andra övergivna eller avhysta bytomter.
Den kan tyckas som sjävklart att Älgesta bytomt i
den antikvariska hanteringen nu skulle betraktas
som fast fornlämning. Så tycks emellertid inte ha
blivit fallet förrän 2006 (RAÄ 181) efter ett länsstyrelsebesök på platsen (Raä dnr 326-131-2006).

det var dags att gräva för anslutande dränerings- och
VA-schakt. Markägaren upplystes om att genom
den grävning som gjorts var nu fast fornlämning
konstaterad på platsen. Markägaren gick då med
på att avbeställa grävmaskinen och att han skulle
kontakta länsstyrelsen för att få tillstånd att utföra
schaktningsarbetet. Efter någon vecka ringde grävmaskinisten och meddelade att nu var klart att sätta
igång med schaktningsarbetet och att det vore önskvärt om vi kunde komma så snart som möjligt. På
grund av missförstånd startades dock utgrävningen
utan att det fanns något klart tillståndsbeslut från
länsstyrelsen.
Som helhet kan sägas att av olika skäl fick den arkeologiska undersökningen karaktären av blixtutryckning med personal som då var sysselsatta med ett
annat projekt. Det kan nu också så här i efterhand
konstateras att de oklara förutsättningarna menligt
påverkade dokumentationens kvalité.
Trots detta är resultaten så pass intressanta
att de förtjänar att lyftas fram i en rapport som
denna. Fortfarande tillhör arkeologiska undersökningar på ej helt övergivna bytomter ovanligheten.
Problemet med den historiskt kända bytomtens
status som fast fornlämning är förhoppningsvis
idag, årton år senare, löst (!?) så att även mindre
arbetsföretag som detta blir föremål för en korrekt
antikvarisk behandling.
Kostnadsansvaret var inte heller utrett under den tid som undersökningen pågick, vilket också
påverkade undersökningsinsatsen. Genom länsstyrelsen ansöktes om bidrag från Riksantikvarieämbetets anslag för bidrag till oförutsedda arkeologiska
undersökningar. Genom bidragsbeslut 1991-11-25
erhöll Sigtuna Museum ett bidrag på 36.000 kr +
moms för att täcka undersökningskostnaderna.

Det skulle dock inte dröja mer än ett par månader
innan fornlämningsstatusen återigen skulle prövas.
I början av augusti ringde markägaren till museet
och meddelade att huset nu fanns på plats och att
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Fig. 5. Charta Öfver Storskiftesdelningen uit Elgesta by 1773.
Renritning av bytomten (Bengt Windelhed). A = Norrgården, B = Mellangården,
C = Lillgården, D = Södergården.

Fig. 6. Runhällen U130, Nora, Danderyds socken.
Foto: Raä. Kulturmiljöbild. Bengt A. Lundberg.
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Topografi och fornlämningsmiljö

Fastigheten Älgesta öster om Märsta är belägen
i den nordöstra delen av en vidsträckt och sedan
länge högt uppodlad lerslätt, som sträcker sig
genom Husby-Ärlinghundra och Odensala socknar. Där slätten gränsar mot morän- och skogsmark ligger Älgesta by. Själva byn är belägen på
ett långsmalt nord-sydligt orienterat impediment
på alla sidor omgivet av åkermark. I denna bygd
finns rikligt med fornlämningar, huvudsakligen
belägna längs slättens sidor. Fortfarande under
äldre järnålder utgjorde slättens centrala del en sjö
som via nuvarande Märstaån och Steningeviken
stod i förbindelse med Mälaren (fig. 1).
I söder gränsar fastigheten Älgesta till HusbyÄrlinghundra vars intressanta tidigmedeltida
sockenkyrka (östtornskyrka) ligger vida synlig i det
öppna slättlandskapet (Fig. 3). Byarna i området
knyts samman av ett vägnät som till sin sträckning
kan föras ned till 1700-talet, men som sannolikt är
mycket äldre. Bl. a. löper vägen mellan Odensala
och Husby-Ärlinghundra kyrkor på ett ålderdomligt
slingrande sätt. Även kulturlandskapet har bevarat
mycket av sin äldre karaktär. Visserligen är den näst
intill totala uppodlingen av slättbygden ett resultat
av det sena 1800-talet, men lantmäterikartor från
1700-talet visar att området redan då i en ovanligt
hög utsträckning utgjordes av åkermark (fig. 4).
Älgesta by har en för Mälardalen ovanligt genuin
och komplext bevarad karaktär från tiden före
laga skiftets genomförande. Älgesta är en av de 19
byar i Sigtuna kommun, som har kunnat beläggas
vara lagda i laga läge i samband med solskifte. När
byn genomgick storskifte 1773 bestod den av fyra
gårdar, formerade till en tydligt utvecklad radby på
en närmast rektangulär bytomt som omqavs av en
ringgata (fig. 4).
Vid laga skifte som förrättades 1892-94 i
byn flyttades Lill- och Mellangården ut. Kvar på
bytomten blev Söder- och Norrgården. Delvis pga
ägoförhållandena (bl a var Älgestas gårdar dödsbo
1926-50) har byn, med undantag av de två utflyttade
gårdarna, en genomgående välbevarad karaktär
från tiden för laga skiftet. Bebyggelsebilden
är mycket komplex och de flesta husen kan
identifieras på laga skifteskartan. På Norrgården,

som egentligen utgörs av två sammanslagna
gårdar finns 17 byggnader och på Södergården 9.
På Norrgården finns ett boningshus från 1952,
men även en äldre manbyggnad, som liksom den
på Södergården är uppförd någon gång under
1800-talets andra hälft. Ekonomibyggnaderna är
från 1800-talet och till en viss del möjligen från
1700-talet. De är nästan genomgående knuttimrade
och uppförda efter den ålderdomliga principen
- en byggnad för varje funktion. Med bl a logar,
ladugårdar, fähus, en smedja och allehanda bodar
finns sammantaget i Älgesta en näst intill komplett
uppsättning av de gårdsbyggnader, som var typiska
i en uppländsk by fram till 1800-talets andra hälft.
Trots att två gårdar flyttade ut som en följd av laga
skiftet har Älgesta dock sin radbykaraktär i behåll.
(Under de arton år som gått sedan utgrävningen
gjordes har emellertid flera nya byggnader uppförts
utan att någon farkeologisk undersökning gjorts).
I det medeltida skriftliga materialet förekommer
namnet Älgesta vid ett par tillfällen. En Olov i
Älgesta omtalas som närvarande vid ett jordaskifte
år 1318, och i ett brev från 1487 förekommer tre
personer som vittnen vid en liknande situation,
vilka uppges vara från Älgesta. Vittnen som vid
denna tid kallades fastar måste vara bofasta, dvs. de
måste sitta på en gård som de själva ägde eller som
de brukade som arrendator. Av detta förefaller det
troligt att det i Älgesta by vid denna tid fanns minst
tre gårdar. Två av männen återfinns för övrigt som
nämndemän i Upplandslagmannens dombok från
åren 1490 och 1493, något som tyder på att de åtnjöt
ett visst anseende i socknen. En lantmäterikarta
från 1630-talet tar upp fem hemman i byn, varav
två större och två mindre frälsehemman jämte ett
mindre kronohemman. När byn 1733 lades under
storskifte fanns fyra gårdar och 1892 hade de
minskat till tre. Det var först 1892 som byn kom
under laga skifte eller enskifte, något som troligen
bidragit till at bebyggelsen in i modern tid har kunnat
bibehålla sin ålderdomliga prägel. (ur Äijä 2003)
På en mycket vacker runristad berghäll (U 130) vid
Nora gård i Danderyds sn tre mil söder om Älgesta
omnämns Älgesta, som därmed är skriftligt belagt
från 1000-talets tidigare hälft (fig. 6).
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Inskriften lyder: ”Björn, Finnvids son, lät hugga
denna häll efter Olev, sin broder. Han blev sviken
(försåtligt dräpt) på Finnheden. Gud hjälpe
hans själ. Denna gård är deras odal och ättarfä,
Finnvidssönernas på Älgesta”. ’Odal och ättarfä’
betyder egendom som någon ärvt inom familjen i
flera generationer. Björn och Olev hade alltså ärvt
Nora, där runhällen finns, troligen av sin far.
Att det verkligen är Älgesta i HusbyÄrlinghundra som åsyftas bekräftas av en runsten
(U 433) inmurad i Husby-Ärlinghundra kyrka, på
utsidan av södra väggen, som omtalar att samme
”Björn, Finnvids son, lät resa stenen efter sig själv”
(fig. 7). Älgesta ligger ca 1 km norr om HusbyÄrlinghundra kyrka. Runstenen har troligen stått
vid byns ättebacke eller vid någon väg i närheten.
S. k. självresarstenar är inte så vanliga, men en
välkänd sådan med inskriften ”Anund reste stenen
efter sig själv, medan han levde” påträffades 1956
i grundmuren till S:t Lars kyrkoruin i Sigtuna (NF
U 1956).
De båda runstenarna som Björn lät hugga och
resa tyder på att Älgesta vid denna tid beboddes
av besuttna storbönder som tillhörde den kristna
eliten, som ägde flera egendomar och som
dessutom hade ett starkt behov att framhäva sin
position i samhället. I en brytningstid då forntidens
kollektiva ägande under kyrkans inflytande

långsamt övergick i ett individuellt var det viktigt
att tala om vem som var den rättmätiga ägaren till
jorden. Det är inte heller orimligt att tänka sig att
Finnvidsläkten hörde till den kristna elit som också
hade gård i kungens Sigtuna.
Med utgångspunkt från den inmurade
runstenen skulle man dessutom kunna leka med
tanken att det var någon av Finnvids ättlingar
som senare skulle uppföra den första kyrkan i
Husby-Ärlinghundra. Älgestas historiskt kända
ägofigur går för övrigt nästan ändra fram till
kyrkogårdsmuren.
Första leden i namnet Älgesta (ÆlgiastaðiR Dat.
ilhiastaþum U130) kan vara det fornsvenska
aelgher (älg). -Sta(d)-namnen är vanliga i hela södra
och mellersta Sverige och med viss koncentration i
Östergötland och Mälarlandskapen. De äldsta och
flesta -sta-namnen anses härstamma från de första
århundradena e. Kr.. I Uppland finns närmare 500
sta-namn. Här förekommer de ofta i grupper nära
varandra. Älgesta ligger i en sådan grupp med ett
tjugotal –stanamn knutna till gårdar i utkanten
av Husby-Ärlinghundra- och Odensalaslätten.
Sannolikt har -sta-namnet i Älgestas fall varit
knutet till en bebyggelsetomt, som också torde
vara fallet med namnen på de omgivande byarna
Slåsta, Rolsta och Kättsta.

Fig. 7. Runsten U433 inmurad i Husby-Ärlinghundra kyrka.
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Fig. 8. Fornlämningsmiljön runt Älgesta.

Finnvidsgården på Älgesta - 11

Älgesta ligger i en bygd som är rik på fornlämningar
(fig. 8). Gravfält från både äldre och yngre
järnålder visar att området var tidigt bebyggt, vilket
säkerligen beror på de goda förutsättningarna för
åkerbruk och boskapsdrift. Enbart inom Älgesta
bys ägor ligger sex gravfält, fyra enskilt liggande
stensättningar, en hög, två stensättningsliknande
lämningar och en sten med skålgropar. Ett mindre
gravfält av yngre järnålderskaraktär med 11 gravar
(RAÄ 86; 3 högar 8 stensättningar) ligger alldeles
norr om bytomten. Gravfältet är svårt skadat
varför det ursprungligen kan ha varit avsevärt
större. Ett annat av gravfälten med 75 registrerade
anläggningar och bl. a. resta stenar, indikerar en
datering till äldre järnåldern.
Sammantaget tyder fornlämningsbilden
och de många –stanamnen på att dalgången blivit
i det närmaste fullkoloniserad redan under loppet
av äldre järnålder.
De flesta av de fornlämningar i området som kan
dateras till bronsålder och äldre järnålder ligger
huvudsakligen på gränsen till och inom grannbyn
Slåstas ägor (i Odensala sn) norr om Älgesta. T. ex.
anläggs gravfälten RAÄ 71, 84 (Husby-Ärlinghundra
sn) och 172 (Odensala sn) under äldre järnålder.
På en moränrygg omkring 400 meter nordost om
Älgesta by undersöktes 1969-71 del av ett stort
gravfält (RAÄ 83) registrerat som 65 stensättningar
och några stensättningsliknande lämningar (RAÄ
82). På den del av gravfältet som inte berördes
av undersökningen kvarligger 25 stensättningar
(nuvarande beteckning RAÄ 83:1, medan den
undersökta delen av RAÄ 83 har beteckningen
RAÄ 205). Utgrävningen gjordes med anledning
av att E4 skulle byggas ut till motorväg mellan
Märsta/Arlanda och Uppsala. Vid undersökningen
påträffades 360 anläggningar. Dessa bestod av 253
gravar med brand eller skelettbegravningar. De
undersökta gravarna kunde dateras till romersk
järnålder, folkvandringstid och vikingatid. Av
gravarna var ett trettiotal jordade begravningar,
bl. a. kistbegravningar. Några innehöll obrända
benrester och tandkronor. I rapporten (Äijä 2003)
dateras de undersökta skelettgravarna till tiden
omkring Kristi födelse.
Det kan dock inte uteslutas att
det är frågan om kristna begravningar från
1000-talet d.v.s. samtida med de undersökta
bebyggelselämningarna på Älgesta. Dessutom
påträffades boplatslämningar i form av härdar,
härdgropar, stensträngar, skärvstenspackningar
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samt några anläggningar som visade sig vara
naturbildningar. Dessa anläggningar var belägna
mellan gravarna och kan mycket väl ha haft ett
samband med gravarna. Ett par upp till 14 meter
stora skärvstenspackningar kan vara lämningar av
en förkristen kultplats – ett harg. Vid övergången
mot yngre järnålder kan en flyttning av bebyggelsen
skett till området kring nuvarande Älgesta.
I kanten av gravfältet RAÄ 72 (registrerat som 36
anläggningar av yngre järnålderskaraktär), ca 800
meter NV om Älgesta by, framkom vid vägarbete
elva anläggningar av boplatskaraktär, varav en
härdgrop, två härdar och åtta stolphål samt
kulturlager men den överlagras delvis av RAÄ 72.
Av de blygsamma fynd som påträffades var ett
desto intressantare. Fyndet som gjordes i en av
härdarna utgjordes av en ca 50 mm hög lerfigurin,
dvs en mansfigur av bränd magrad lera. Genom en
C14-datering av härden kan lerfigurinen dateras till
yngre järnålder. En trolig tolkning är att den varit
en leksak (Andersson 1997:10), men en kultisk
användning kan inte uteslutas (fig. 9).
Ca 500 meter NNV om Älgesta bytomt har en
härdgrop C14-daterad till mellersta bronsålder
undersökts (Andersson 2002), vilket visar att det
funnits bosättningar i området redan då.

Fig. 9. Lerfigurin skala 1:1. Teckning: Mats Vänehem.
(Efter Andersson 1999)

Fig. 10. Hus II från söder. På bilden syns arkeologerna
Jonas Ros och Louise Deutgen samt en okänd besökare.
Foto från väster Björn Pettersson Sigtuna Museum.
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Fig. 11. Schakt- och anläggningsplan.
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Sammanfattning av resultatet

Anläggningarna: Den planerade ytan för
husbygget var belägen på tomtens västra del, den
del som vette mot slätten. Sammanlagt avbanades
160 kvadratmeter. Det var också här som de
flesta anläggningarna påträffades. Inom den
15x8,5 meter stora ytan, plus den angränsande
12,5x5 meter stora ytan, framkom 37 stolphål,
varav många kraftiga och väl stenskodda, 5
härdar och härdgropar, 3 lerytor och rester av en
syllstensgrund. Anläggningarna utgjorde de synliga
lämningarna av kanske tre hus med någon form
av stolpburen takkonstruktion och ett mindre
hus på syllstensgrund med hörnhärd (fig. 11-12).
Den senare hustypen är vanligt förekommande i
1000-talets Sigtuna (ca 1 mil väster om Älgesta).
Fyndmaterialet, några keramikskärvor av äldre
svartgods (AII och AIV), bekräftar denna
datering.
Det ca 100 meter långa och 1,0-1,5 meter
breda ledningsdragningen sträckte sig tvärs över
tomten i öst-västlig riktning. Största delen av
schaktet sträckte sig från vägen längs bytomtens
östra långsida fram till schaktet för husbygget. Här
var anläggningarna inte lika frekventa; 12 stolphål,
1 grop, 1 syllstenrad och några lerytor. I den del
av ledningsschaktet som låg väster om schaktet
för husbygget var anläggningarna däremot mer
frekventa; ett par stolphål, 1 stor härd, ett par
fragmentariska syllstensgrunder och lergolv (fig.
11, 13-16). Dateringen är densamma som ovan,
men en del lämningar kan dock vara yngre.
Det finns inga uppgifter om att det skulle ha
funnits några kulturlager bevarade. Det kan dock
inte uteslutas att tunna kulturlager förekom, även
om de inte var heltäckande. Det begränsade
fyndmaterial som finns är dock kopplat till
olika anläggningar. Sammanlagt framkom 56
anläggningar (fig. 11). Alla har ritats i plan, men
endast en i profil (A 39 härd). Enligt uppgift hade
alla nergrävningar en fyllning av gråbrun sand. De
anläggningar som innehöll t. ex. kol, sot, lera har
skrafferats med respektive tecken på planritningen.
Även om de flesta stolphål är väl stenskodda är alla
å andra sidan förhållandevis grunda, som mest 0,20,3 m djupa. Även om det inte verkar så troligt att
gårdstomten har plöjts tyder det ändå på att ytan

på något sätt planerats, vilket också kan förklara
avsaknaden av kulturlager.
Husen: På grund av de omständigheter som
redogörts för ovan är dokumentation något
bristfällig, i synnerhet när det gäller anläggningarnas inre konstruktion och innehåll. De
huslämningar som säkert finns inom den
undersökta ytan fortsätter sannolikt utanför det
förhållandevis begränsade schaktet, vilket också
försvårar möjligheterna att klart urskilja och
avgränsa säkra huslämningar. Endast två stolphus
och två syllstensgrunder är tillräckligt distinkta
för att för att redovisas separat i plan (fig. 17-20).
Stolphusen består av ett större (I) och ett mindre
(II). En möjlig tolkning av det stora huset är att
det rör sig om den norra delen ganska ansenlig
treskeppig hallbyggnad 25-30 meter lång och
minst 8 meter bred. Tolkingen av det stora huset är
dock högst osäker. Bockbredden är från 2,5 metetr
till 3,5 meter, vilket innebär att byggnaden varit
avsmalnande mot gavlarna. Spannet är från 2,5 till
3,5 meter. Det lilla huset är antingen 5x3 meter
eller 7x5 meter stort. En av syllstensgrunderna
(III) är drygt 6 meter långt.
Kanske rör det sig sammanlagt om tre-fyra huslämningar med stolpburen takkonstruktion och
lika många med bärande väggar på syllstensgrund
i kombination med lergolv. Det senare, dvs lergolv,
är något som är typiskt för 1000-talsbebyggelsen i
Sigtuna (från fas 2) (Pettersson 1990). Dateringen
av de framkomna bebyggelselämningarna sammanfaller sannolikt med äldsta sigtunatid dvs
slutet av 900-talet och hela 1000-talet. Kanske
representerar stolphusen en första byggnadsfas
och husen med bärande väggar på syllstensgrund
och lergolv en andra byggnadsfas.
Det treskeppiga långhuset, det mångfunktionella
boningshuset, kompletterat med ett mindre
treskeppigt hus eller fyrstolpshus, utgjorde den
typiska gårdsenheten under stor del av järnåldern i
Mälarområdet. Under yngre järnålder förekommer
också grophus. Den stora förändringen skedde
under vikingatiden då flera små, enskeppiga byggnader ersatte det mångfunktionella långhuset. Den
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stora treskeppiga hallbyggnaden levde dock kvar
under hela vikingatiden som säte för storbönder
och hövdingar och där även kulten utövades
oavsett om det var med hedniska eller kristna
förtecken. Dessa övergick så småningom i stora
enskeppiga eller hybridbyggnader som existerade
tillsammans med de små husen. Avvecklingen av
det mångfunktionella långhuset var emellertid i
stort sett redan avklarad då nyutlagda tomterna
i Sigtuna börjar bebyggas ca 980. Ett av de
idenifierade Älgestahusen (i) kan ha varit ett
treskeppigt långhus.
En flera tusen år gammal byggnadstradition
övergavs alltså för en ny tradition med flera mindre
enfunktionella hus med bärande väggar, ofta
knuttimrade eller i skiftesverk på syllstensgrund och
en uppdelning av gårdens olika funktioner på flera
mindre byggnader. Denna nya byggnadstradition
har mycket tydligt dokumenterats i samband med
de stora arkeologiska undersökningar som gjorts i
Sigtuna under de senaste 20 åren, i synnerhet i kv.
Trädgårdsmästaren där utvecklingen av fyra hela
stadsgårdar kunde följas från stadens grundläggning
omkring år 980 och ca 250 år framåt (Pettersson
1990, Tesch 1998) (fig. 21). Att de framkomna
bebyggelselämningarna dateringsmässigt tillhör
denna brytningstid försvårar ytterligare tolkningsmöjligheterna eftersom det fortfarande har

Fig. 12. Fyra stadsgårdar 1000-talets mitt.
Rekonstr. Björn Petterson, teckning: Mats Vänehem.
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undersökts förhållandevis få bebyggelsemiljöer
från den här tiden i Mälarområdet. Det är också en
tid då det finns många lösningar för hur ett hus ska
byggas. Bosättningar med flera mindre hus från
samma tid i södra Uppland har t ex undersökts
i Pollista, Sanda (Åqvist 1992, 1998) samt Säby i
Norrsunda socken (Andersson & Hållans 2006).
Den s.k. bybildningen när, hur och
vilka orsaker som låg bakom den har varit en
omdiskuterad fråga under lång tid. Fortfarande är
det ytterst få undersökta historiskt kända bytomter
där man funnit spår av bebyggelse som är äldre
än 900/1000-talet. Sanda och Pollista är ett par
sådana platser (en modern sammanställning se
Qviström 2007). I Älgestas fall tycks etableringen
ha skett på bytomten under 900-talets senare
del. Undersökningen var mycket begränsad och
dessutom berörde den endast Mellangårdens tomt
varför det är svårt något bestämt om bytomten som
helhet. De framkomna bebyggelselämningarna är
samtida med de personer som omnämns på de två
Älgestastenarna. Därmed är det inte en orimlig
tanke att det är spåren av Finnvids gård som
påträffats.
Det som kan tyckas märkligt är att det inte
påträffades vare sig anläggningar (förutom en
hundgrav) eller fynd som är yngre än slutet
av 900-talet och 1000-talet. Eller äldre med
för den delen, vilket dels väcker frågan var
bebyggelsenheten Älgesta låg tidigare dels var man
kan finna de medeltida bebyggelselämningarna.
När det gäller det senare är det trots allt ett
rimligt antagande att de finns inom ramen för den
historiskt kända bytomten. En möjlig plats för den
bebyggelse som direkt föregick den senvikingatida
är sluttningen på bytomtens västra sida. Här
finns i de äldsta lantmäteriakterna en rektangulär
160x110-160 meter stor ägofigur som kan vara
plats för gårdstomten under yngre järnålder. Här
har vid flera tillfällen påträffats knackstenar eller
överliggare tilll malstenar och en större malsten/
underliggare (RAÄ 167: 3 stycken knackstenar
och RAÄ 168: 1 malsten och 4 knackstenar) som
indikerar ett boplatsläge. Den långsträckta äng
som ligger väster om och nedanför denna ägofigur
bär på kartorna namnet Gammelängen (fig. 4).
När det gäller äldre järnåldersbebyggelsen kan man
anta att den ligger öster om bytomten någonstans
i närheten av det stora gravfältet som undersöktes
1969-1971.
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Huslämningar

Hus I: 10 stolphål / A3, 5-12 och A15. (fig. 11,
13, 18)
Troligtvis ligger hela den nord-sydligt orienterade huslämningen inom ramen för undersökningsschaktet. Konstruktionen utgörs av sex
kraftiga stolphål i tre par med 3 meters bockbredd
och 2,5 meters spann. En stolpe mitt i huset och
mitt emellan stolparna i det andra paret markerar
en möjlig mellanvägg. Tre stolphål varav två en dryg
meter utanför den västra stolphålsraden markerar
en möjlig ingång. Det finns två alternativa tolkningar
av husets konstrukton och storlek. Antingen ligger
väggen i linje med de sex stolphålen, vilket gör ett
ca 5x3 meter stort hus med en utvändig ingång
eller så ligger väggen i linje med ingångstolpar på
m avstånd från ex stolparna runt om huset, vilket
gör ett 7x5 meter stort hus. I det första fallet
ingår stolparna i en takbärande väggkonstruktion
i det andra fallet rör det sig om en treskeppig
konstruktion med takbärande stolppar.

byggnad 25-30 meter lång och minst 8 meter bred.
Tolkingen är dock högst osäker.

Hus II: 8 stolphål / A41-42, A45-46, A49-52 (fig.
11, 13, 19)
Denna huslämning ligger öster om och parallellt
med hus I. Om tolkningen är riktigt ligger minst
halva huset utanför undersökningsschaktet.
Konstruktionen utgörs av åtta kraftiga stolphål i
fyra par med 2,7-3,5 meters bockbredd och 2,83,8 meters spann. Bockbredden ökar mot söder
vilket pekar på att resten av huset finns söder om
undersökningsschaktet. En möjlig tolkning är att
det rör sig om en ganska ansenlig treskeppig hall-

Hus VI: 1 lergolv m syllstensrad(?) A28B, 2
stolphål A28A och C (fig. 11, 17, 22)
Framkom i ledningsschaktet

Hus III: 1 syllstensgrund A21C, 1 lergolv A21A,
1 härdgrop A21B (fig. 11, 13, 20)
Av syllstensgrunden är ena långsidan, två hörn samt
en möjlig mellanvägg bevarade. Av detta framgår
att huset varit drygt 6 meter långt. I ena hörnet
finns en härd och en bit av lergolvet bevarat.
Hus IV: 1 syllstensgrund A39A, 1 härd A38A, 1
lergolv A39B, 2 stolphål(?) A38B och A39C (fig.
11, 14, 21)
Framkom i ledningsschaktet. Syllstensgrundens
västra långsida var delvis bevarad. Långsidan är ca
8 meter lång med fragmentariskt bevarat lergolv
intill syllstengrunden och hörnhärd.
Hus V: 1 lergolv A36, 2 stolphål (fig. 11, 14)
Framkom i ledningschaktet.

Hus VII: 1 lergolv A26 (fig. 11, 17, 22)
Framkom ledningsschaktet.
Hus VIII: 1 syllstensrad(?) A25C, 2 stolphål A25A
och B (fig. 11, 17, 22)
Framkom i ledningsschaktet.
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stolphål			
0,55		
0,20 (0,22)		
stolphål			
0,60		
0,27 (0,32) 		
stolphål			
0,60		
0,20 (0,22)		
stolphål			
0,60		
0,21 (0,24)		
stolphål			
0,60		
0,16 (0,42)		
stolphål			
0,40		
0,22 			
stolphål			
0,42		
0,17 			
stolphål			
0,40		
0,19			
stolphål			
0,62		
0,28			
stolphål			
0,50		
0,36			
stolphål			
0,60		
0,28			
stolphål			
0,64		
0,21 (0,27)		
härd			
1,00		
0,21 (0,32)		
stolphål			
0,52		
0,25			
stolphål			
0,72		
0,36 (0,43)		
stolphål			
0,58		
0,24 (0,27)		
härdgrop			
1,25		
0,50			
härdgrop			
1,05-1,35		
0,17?			
härdgrop			
0,80		
0,27			
lergolv?			
0,70		
0,02-0,05			
lergolv (+härdgrop)		
1,00-1,20		
?			
härdgrop			
0,80-1,00		
0,35 			
syllstensgrund		
12,40 m lång				
stolphål			
0,60		
0,20			
stolphål			
0,60		
0,20			
stolphål			
0,50		
0,38 			
stolphål			
0,23		
0,20 			
stolphål			
0,25		
0,15		
syllstensrad(?)		
1,30					
lergolv								
stolphål			
0,30		
0,33			
stolphål(?)		
0,25		
0,15			
lergolv			
1,00					
stolphål			
0,20		
0,20			
grop(?)			
0,80					
stolphål			
0,50		
0,10 (0,20)		
stolphål			
0,55-0,65		
0,36			
stolphål			
0,30		
0,22			

Djup/tjocklek 		

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21A		
21B		
21C		
22		
23		
24		
25A		
25B		
25C		
26		
27		
28A		
28B		
28C		
29		
30		
31		
32		

Ytmått		

A-typ			

A-nr		
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tvärs över ledningsschakt
två meterstora ytor gulgrå lera, en avlång 0,65 m stor sten mellan
ej stenskott
en 0,25 m stor sten intill plus ett 0,3 m stort lergolvsfragment
gulgrå lera m syllstensrad(?) i norra kanten
i syllstensrad(?) ej stenskott, keramikskärva
0,10-0,20 m stora stenar, kol, mindre stolphål? i ena kanten
stenskott 0,05-0,20 m stora stenar
en 0,3 m stor sten
ej stenskott

stenskott 0,10-0,22 m stora stenar
stenskott 0,18-0,28 m stora senar
stenskott 0,24-0,35 m stora stenar
stenskott 0,10-0,32 m stora stenar
stenskott 0,08-0,32 m stora stenar
stenskott 0.06-0,20 m stora stenar
stenskott 0,08-0,16 m stora stenar
en 0,28 m stor sten
stenskott 0,06-0,23 m stora stenar
stenskott 0,10-0,20 m stora stenar
stenskott 0,10-0,28 m stora stenar
stenskott 0,06-0,30 m stora stenar
delvis stenskott 0,10-0,15 m stora stenar
delvis stenskott
stenskott 0,12-0,40 m stora stenar, enst bit lerklining
delvis stenskott 0,12-0,22 m stora stenar
rektangulär m runda hörn, enst keramik och lerklining
sot, kol, komp m skörb stenar 0,08-0,20 m stora, enst keramik
enst 0,06-0,30 m stora skörbr stenar
A 19 0ch 20 hänger ihop
i anslutning till syllstensgrund A 21C
hörnhärd A 21C, komp m 0,10-0,35 m stora skörbr(?) stenar
m två hörn, en bit för en mellanvägg, 0,15-0,50 m stora stenar
ej stenskott
ej stenskott, intill 0,6 m stor sten
delvis stenskott, intill 0,7 m stor sten
A 25 A-C två mindre ej stensk stolphål i ansl till ö-v syllstensrad(?)

Anm

Anläggningsbeskrivningar
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33		
34A		
34B		
35		
36A		
36B		
36C		
37		
38A		
38B		
39A		
39B		
39C		
40		
41A		
41B		
41C		
42A 		
42B		
43		
44A		
44B		
44C		
45A		
45B		
45C		
45D		
46		
47 		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		

stolphål			
0,65		
0,26			
stolphål(?)		
0,30		
0,13			
stolphål(?)		
0,30		
0,20			
stolphål(?)		
0,50		
0,14			
lergolv			
3,50					
stolphål(?)		
0,30		
0,20			
stolphål(?)		
0,30		
0,10			
stolphål(?)		
0,30		
0,18			
ugnsrest(?)		
0,80					
stolphål(?)		
0,20		
0,34			
syllstensgrund		
5+3					
lergolv								
stolphål(?)		
0,23		
0,15			
syllstensrad(?)		
2,8					
grop med stolphål		
0,80-1,00		
0,25			
stolphål			
0,8-1,0		
0,30			
stolphål			
0,20		
0,40			
stolphål(?)		
0,67		
0,15			
stolphål			
0,25		
0,27			
stolphål(?)		
0,32		
0,10			
grop m stolphål(?)		
0,54-0,80		
0,12			
stolphål(?)		
0,22		
0,17			
stolphål(?)		
0,22		
0,16			
grop med stolphål		
0,70-0,80		
0,15			
stolphål			
0,40		
0,18			
stolphål			
0,24		
0,20			
stolphål			
0,24		
0,20			
stolphål			
0,50-0,75		
0,35			
stolphål			
0,24		
0,13			
stolphål(?)		
0,25					
stolphål			
0,40-0,60		
0,30			
stolphål			
0,50		
0,29			
stolphål			
0,48-0,54		
0,15			
grop med stolphål		
0,9-1,2		
0,30			
stolphål			
0,50		
0,58			
stolphål(?)		
0,26		
0,10			
stolphål(?)		
0,23		
0,13			
härd			
1,30		
0,50			
hundgrav

stenskott 0,10-0,30 m stora stenar, i schaktvägg
delvis stenskott 0,05-0,15 m stora stenar
ej stenskott
delvis stenskott 0,10-0,20 m stora stenar
i ledningsschakt
ej stenskott, intill lergolv
delvis stenskott, i lergolv
ej stenskott
stenpackning, delvis mindre hällar upp till 0,3 m stora stenar
i A38A
hörn, 0,4-0,6 m stora stenar, även A 38 hör till huset
lergolvsrester i anslutning till A39A
i A39A
fyra stenar, 0,30-0,40 stora stenar
stenskott 0,10-0,45 m stora stenar
se ovan
i kanten A 41A
ev härd m stolphål A42B i kanten, sot och kol
ej stenskott
delvis stenskott
sänka med två mindre stolphål(?) B och C
0,2 m stor sten vid ena kanten
ej stenskott
sänka med tre stolphål B-D, stenar mellan hålen
ej stenskott
ej stenskott
ej stenskott
tät stenskoning i N och V delen, i Ö ett mindre 0,24 m stort hål
ej stenskott
ej stenskott
i S kanten 0,2 m stor sten, djupast i S
stenskott i den S delen
enst mindre stenar
kraftig stenskoning, 0,24 m stort hål i mitten
enst små stenar
ej stenskott
enst små stenar
skålf profil, kompakt m skörbr stenar, mycket sot och kol mot botten

Fig. 13. Anläggningsplan Hus I-III.
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Fig. 14. Anläggningsplan Hus IV-V.
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Fig. 15.
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Fig. 16.

Fig. 17. Anläggningsplan Hus VI, VII, VIII
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Fig. 18. Hus I, takbärande stolphålspar
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Fig. 19. Hus II
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Fig. 20. Hus III.

Fig. 21. Hus IV
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Fig. 22.
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