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SIGTUNAtiRAVNINGAR 1936 
AV 

BENGT SÖDERBERG 

T
vå arkeologiska undersökningar ägde rum i Sigtuna under 
september 1936. Den ena kan betraktas som en fortsättning 
av de arbeten i kvarteret Handelsmannen invid Storgatan, 
vilka skildrades av grävningsledaren fil. kand. Jan Erik 

Anderbjörk i Fornvännen 1936, s. 173 ff.1 Den andra bestod i prov
grävningar å Upplands Enskilda Banks vidsträckta trädgårdstomt 
vid samma gata, företagna i avsikt att utröna huruvida sådana forn 
lämningar som kunde hindra en planerad bebyggelse å tomten, där 
vore förhanden. Ehuru inga dylika påträffades torde ett kort om
nämnande av grävningsresultaten likväl icke vara alldeles ur vä
gen — inga grävningar i denna fynd- och problemrika stad borde 
helt förbigås med tystnad. 

Till stratigrafien bidrar denna undersökning i sin mån därigenom 
att provgropar upptogos i vitt skilda delar av det vidsträckta under
sökningsfältet, och sammanställningen av deras profiler kan ge en 
föreställning om lagerföljd och nivåer på detta område i utkanten 
av och utanför svarta jorden. Provschakten beskrivas här icke i 
nummerföljd utan efter sitt läge med början med de längst från 
svarta jorden belägna. 

I tomtens nordöstra hörn. tätt intill staketet upptogs en första 
provgrop (Schakt 1), emedan man här möjligen kunde vänta att på
träffa spår av byggnader, tillhörande dominikanerklostret. Allt som 
fauna var ett tunt och fyndfattigt kulturlager, vari dock strax ovan
för leran och i dennas överslå skikt lågo skärvor av den i Sigtuna 
vanliga svartgrå, oglaserade, randornerade medellidskeramiken. 
Även otydliga, stenläggningar, möjligen husgrunder, blottades. 

1 Gravningen behandlas av honom mera utförligt i Upl. Fornm.för:s Tid
skr. 1937. 

1̂ Enrnvännen 1912. 
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Schakt V i tomtens sydöstra hörn visade ingen svart jord. Leran 
vidtog omedelbart under det ganska djupa matjords- och fyllnings
lagret. På och i leran låg en rad stenar, vilka, efter vad sparsamma 
rester antydde, varit hopfogade med murbruk. Inga fynd. 

1 Schakt 11 uppträdde medeltid redan före 75 cm djup i form av 
stengodsskärvor med brun glasyr (vilka också kunna vara yngre) 
och oglaserat svartgocls. Ingenstädes på tomten äro dock de översta 
lagren att lita på, emedan på detta område — som väl ursprung 
ligen varit klosterträdgård — utfyllningar med tillforslad jord 
kunna tänkas ha ägt rum i ganska stor utsträckning. Från 85 cm 
djup försvinner allt stengods och de typiska sigtunafynden taga vid: 
svartgods och älghornsstycken. En pilspets (eller kanske en pryl), 
lång, med fyrsidigt snitt och lång tånge påträffades på 100 cm djup. 
Leran kom på 110 och direkt på leran lågo några större stenar i en 
stenläggning. 

Schakt I II hade redan på 40 cm avfall från kamtillverkning och 
en dubbelkam. En rikhaltig typkarta på svart gods förekom från 
denna nivå ned till leran, däremot saknades medelt i dskeramik av 
annat slag. 1 schaktets botten låg en stensättning, troligtvis en hus
grund. Någon närmare undersökning därav kunde ej företagas. På 
denna nivå — 100—125 cm — påträffades tre runda plattade ler
trissor med hål i mitten (diam. 14—15 cm), därav en fragmentarisk. 
En är ornerad med fyra cirklar, de andra med tvenne varandra över 
hålet korsande grunda rännor. Dylika lertrissor ha tidigare påträf
fats i Sigtuna och äro sedan gammalt välkända från förhistorisk 
tid bland fynd från boplatser, fornborgar och husgrunder, men man 
har haft uppenbar svårighet att tillfredsställande förklara deras an
vändning. De växla rält betydligt i storlek. Till de största synas de 
i Sigtuna funna höra. Ornerade exemplar höra till sällsyntheterna 
Från Björkö härstamma några med små instämplade enkla orna
ment. Andra, såsom en av Arthur Norden i Ringstad funnen, visa de 
korsformiga rännorna. I äldre skildringar benämnas de i allmänhet 
vävtyngder eller nätsänken utan att vederbörande författare synas 
ha känt sig övertygade om det rikliga i dessa benämningar. Myckel 
talar också däremot, bl. a. formen. Att placera upphängningshålet i 
trissans medelpunkt förefaller knappast vara det naturliga för en 
nedhängande tyngd, oeh dekoreringen blott på en sida passar ej 
heller för ett fritt hängande föremål. Norden har ägnat dessa tris-
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sor en ingående undersökning,2 vari han framställt den synbarligen 
i många fall piausibla förklaringen att de varit bläster- eller pust-
munstycken, avsedda att skydda bälgen mot hetta och eld. Han ut
går ifrån att de ofta anträffats fragmenterade och sönderbrända och 
att de hela exemplaren ofta visa hårt bränt, gulrött gods och på 
yttersidan äro starkt förslaggade och svärtade. De av oss funna 
frissorna visa emellertid inga spår av att ha varit utsatta för häftig 
eld, och hålen förlöpa icke som i de av Norden påtalade fallen snett 
genom trissan. Fråga är således om förklaringen kan gälla hela 
föremålsgruppen. Det må framhållas att ornering förefaller över
flödig på ett föremål av sådan art, då den ju är dömd att mycket 
snart förstöras genom eldens och hettans inverkan. 

Beträffande krukskärvorna må antecknas, att de svagt profile
rade, vilka oftast ha det grövsta godset, ligga djupast, under det 
att de skarpare profilerna med starkt svängda bukar och indragna 
halsar påträffas högre upp. 

Schakt IV. En del järnföremål, såsom knivar, delar av betsel, pil
spets, nyckel till bultlås, doppsko till svärdskida tillvaratogos i lag
ren ned till omkring 100 cm djup. Här påträffades en stenrad och 
därintill skärvor av svartgods. Leran kom här på 170 cm djup. 

Av helt annan art var undersökningen i kvarteret Handelsman
nen. Den längs Storgatan belägna magasinsbyggnaden i Zetterberg-
ska fastigheten skulle rivas och ett nytt hus byggas på platsen, och 
i samband med grundgrävningarna skulle undersökningar verkstäl
las. Byggnadstomten gränsar omedelbart till den av Anderbjörk 
1935 undersökta. Anderbjörk klagade över att hans arbete måste 
utföras alltför hastigt och summariskt av hänsyn till det nya byg
get. Tyvärr kunde av samma skäl icke heller vår undersökning be 
drivas under de fridfulla förhållanden, som en systematisk och ve
tenskapligt fullt lillfredsställande utgrävning fordrar, och särskilt 
i början kom arbetet att gå ut på att >rädda vad som räddas kunde» 
i den på byggnadslämningar och fynd oerhört rika jorden, vilken 
till största delen måste lämnas osållad. Tomten ligger i centrum av 

8 Östergötlands järnålder, Monografier utg. av A. N. Del I. Häfte I, s. 
75 ff. med rikliga illustrationer och litteraturhänvisningar. Sthlm 1929. Jfr 
även Axel Bagge , Fynd från två järnåldersgravfält i Dalsland. Fornv. 
1926. 
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svarta jorden, där kulturlagret når on mäktighet av drygt fyra me
ter, och belägenheten invid Storgatan förlänade platsen ett särskilt 
intresse. I stort sett torde väl allt av vikt ha iakttagits och tillvara
tagits, men de jäktade och otrygga arbetsomständiglieterna — för 
vilka dock ingen, minst de hjälpsamma och intresserade arbetarna, 
kan lastas — inverkade i hög grad menligt på studiet av lagerfölj
den, tillräckligt invecklad för att även under normala grävningsför-
hållanden bereda svårigheter. Värt att beklaga är också att utgräv
ningen — sådan den nu kunnat bli — icke kunde föras ned till bot
tenlagret. Riskerna med att under hotet av höstregn gå ned till blå
leran voro iögonenfallande, och de avsevärda förändringarna i 
grundläggningsarbetena ett sådant företag skulle ha medfört, skulle 
ha dragit alltför stora kostnader. Liksom i Anderbjörks fall nåddes 
botten endast i ett par provgropar. Som det nu är ligger det äldsta 
kvarteret Handelsmannen, till stor skada för sigtunaforskningen. 
alltjämt outforskat under nybyggenas betongplattor. 

Någon uttömmande skildring av grävningens förlopp och resultat 
skall här icke lämnas; endast de viktigare fornlämningstyperna och 
fornsakerna skola här beskrivas utan alltför mycket filosoferande 
över deras betydelse och eventuella parallellföreteelser, vilket må 
överlämnas åt sigtunaforskare av facket. 

TOPOGRAFI 

Av fundamentalt intresse var i ett fall som detta att få en före 
ställning om platsens topografi, kvarter, husens läge i förhållande 
lill gator o. dyl. Först och främst kan konstateras att Storgatan tyd 
ligen i alla tider varit vad den är, stadens huvudgata, och att den 
alltid haft samma sträckning.3 Med dess gatubeläggningar hade man 
känning ända ned till djupaste grävningsplanet. De allra äldsta 
gatuförhållandena kunde icke studeras. Husen ha legat med gav
larna tätt intill gatan. Beträffande grävningsplatsens kvartersindel
ning voro i de översta lagren förhållandena oklara (spridda och 
svårt förstörda rester av timmerhus), men redan på 150 cm djup 
framträdde en Indelning av området genom en ungefär mitt över 

3 För hög- och senmedeltid har detta tidigare konstaterats genom gräv
ningar 1925. (F 1 o d e r u s, Arkeologiska undersökningar i Sigtuna 1925. 
Uppl. Fornm.-fören:s tidskr. XL, s. 45.) 
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schaktet mellan tvenne byggnadskomplex iakttagen smal gränd, som 
kunde följas ända ned till bottenplanet ( = utgrävningens botten
plan), där den framträdde särskilt tydligt, kantad av gärdesgårdar 
— icke husväggar — i flätteknik. Några andra förbindelseleder 
mellan husen ha icke iakttagils, varför heller icke kvarterens ut
sträckning kunnat fastställas. Synbarligen ha de icke omfattat blott 
en husrad utan flera hus bredvid varandra. I områdets västra del 
hade efter Anderbjörks grävning ett schakt upptagits för isolering 
av husgrunden och detla kan möjligen vara skälet till att någon på
taglig anslutning till fornlämningarna å 1935 års grävningsplats 
icke uppnåtts. Brunnarna, som kunna antyda små gårdsutrymmen 
härröra från yngre medeltid och nyare tid och deras anslutning lill 
bevarade husrester är oklar. 

BYGGNA OSLÄMMNGAR 

Först må här bekräftas Anderbjörks förmodande att bodar och 
magasin, icke boningshus, utgjort bebyggelsen vid Storgatan. Den 
var givetvis en affärsgata. invid vilken annan bebyggelse undan
trängts av den merkantila. I större skala framträder detta system 
exempelvis i Visby där Strandgatans ståtliga trappgavelshus i en
dast ringa utsträckning tjänat bostadsändamål. Ingenstädes har nå
gon härd påträffats som kunnat antyda boningshus. En kammakare-
verkstad och en skomakareverkstad ha däremot konstaterats. Så 
dana ha alltså varit belägna vid affärsstråket, säkert på grund av 
att de samtidigt varit försäljningslokaler.4 

Rester av minst 12 olika hus ha iakttagits. I de översta lagren 
var konserveringstillståndet hos byggnadslämningarna mycket då 
ligt men blev bättre ju djupare ned man kom. Så var virket i hus
komplexet i schaktets östra del på 230 cm djup utmärkt väl bevarat. 
Den under eksyllen liggande furustocken befanns vid avsågningen 
vara frisk och kådig inuti. 

Plan I återger det första vid utgrävningen påträffade byggnads
komplexet, beläget på c:a 70 cm djup, fig. 1. Det utgöres av ett 
ungefär kvadratiskt timmerhus i knulkonstruktion. En stock i rikt-

4 Ett likartat förhållande har iakttagits i Arboga, där cn skomakareverk
stad utgrävts 1939 i anslutning till gatubodar vid Västerlanggatan. (Rapport 
i ATA.) 
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Fig. 1. 
Översta grävningsplanet. Stockhus. Dj. c:a 70 cm. 
Oberste Grabungsschicht. Blockhaus. Tiefe etwa 70 cm. 

ning öst—väst avdelar syllramen i två hälfter. Huruvida den bör 
uppfattas som en skiljevägg eller blott som en golvbjälke är oklart. 
Huset ligger i nivå med Storgatans översta träbeläggning, av vilken 
intill husets sydvästra knut en del kunde framprepareras. Den ut
gjordes uppenbarligen av en kavelbro med ett ramverk av syllar 
och bindare, utfyllt med smärre kavlar, ungefär samma konstruk
tion alltså, som den från Söderköpings medeltida gatunät kända.5 

På grund av träets starkt förmultnade tillstånd kunde noggrannare 
iakttagelser rörande tekniken icke göras. Inga fynd stå till tjänst 
med upplysningar om husets ålder, som knappast kan vara särskilt 
hög. Antagligen ha vi här ännu icke nått ned i medeltiden. 2,5 m 
öster om huset funnos rester av en risgärdesgård på samma nivå. 
Troligen har den löpt tvärs över schaktet ehuru den till stor del 
spolierats vid grävning för vattenledning. Strax öster därom fanns 
en brunn, bestående av på varandra ställda tunnor, omgivna av 

6 E r i k L u n d b e r g , Söderköping, Topografiska stadsundersöknirigar 
I, KVHAA:s Handl . 39: 1. Sthlm. 1928. Jfr . fig. 6. 
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Fig. 2. 
Palissadhuset frän norr. 

Das Palisadcnhaus von Norden. 

stensättning. En därintill befintlig huggkubbe fullständigade denna 
lilla aning om en gårdsinteriör. 

Under huset vidtog ett fyllningslager av starkt träblandad mylla. 
över hela schaktet var förekomsten av trärester oerhört rik och 
måste ha någon betydelse. Träflisor, sådana som uppstå vid arbete 
med yxa lågo sammanfiltrade till kompakta kakor, vilka gjorde 
frampreparerandet av fornsaker ytterst besvärligt. Flerstädes ver
kade det som om man grävt sig ned genom en mäktig vedbacke. 
Däremot iakttogos först på större djup tydliga lergolv. Denna trä-
blandade mylla påträffades även av Anderbjörk i skilda lager. Jag 
gissar att all denna träspån får förklaras så, att bearbetningen av 
byggnadsmaterialet skett pa platsen såväl som allt timrings- och 
snickeriarbete, varefter avfallet fick ligga kvar och trampades ned. 
delvis säkert för att användas som golv." Först på 150 cm djup bör 
jade den medeltida kvartersindelningen framträda. Längst åt väster 
blottades här ett av de intressantaste husen, vilket jag — i brist 
på bättre — kallat palissadhuset. Redan något högre, på c:a 110 cm 

0 Spånlager av samma konsistens uppträda också i Arbogas medeltida 
sirat igrafi. 
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Hg. :i. 
Palissadhusets södra vägg och hörn. 
Stidwand nnd Ecke des Palisadenhauscs. 

djup, visade sig längs gatan en kort rad käppar med rester av ris-
flätning emellan, säkerligen icke lämningar av cn husvägg utan av 
ett stängsel. Dessa käppar voro nedstuckna i en tät rad av pålar, 
som 210 cm från västligaste pålen (invid isoleringsschaktet) bildade 
hörn och fortsatte omkring 3 m åt norr. Pålarna, i genomsnitt 10 
cm i diam., voro med spetsiga ändar neddrivna i jorden tätt intill var 
andra och bildade sålunda en palissad, fig. 2, 3. I hörnet stod en tjoc
kare stock. Utanför pålraden och intill densamma voro stenar lagda — 
en del skörbrända — uppenbarligen som stöd. Alldeles liknande pål 
ningår ha iakttagits i Nyköping.7 De förklaras där8 som substruk-
tioner, icke som huslämningar. Denna förklaring kan dock knap 
past godtagas här, även om den kan vara riktig beträffande före
teelserna i Nyköping. l'alissadens högst deciderade form, stenarna 
utomkring och den tydliga hörnstocken synas icko lillåta tvivel pä 
anläggningens karaktär av hus. Härtill kommer, att å långsidan en 
intressant iakttagelse gjordes. Här funnos nämligen rester av ris-
llätning, icke mellan pålarna, som stå för tätt för sådant, utan på 
deras yttersida, fig. 4, tydligen ursprungligen fastklinad vid dem 

Foto i ATA. Jfr även L u n d b e r g i »Jorden ger», 1931. 
Välvilligt meddelat av antikvarie Lundberg. 
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Fig. 4. 
Rester av fastklinat flätverk å palissadhuset. 

Ucstc des festgeklcbtcn Flechtwerks am Palisadcnhaus. 

med nu försvunnen lera.8 Vi stå hä r synbar l igen inför en hus typ , 

som, såvi t t jag vet, icke t id igare påt räffa ts vare s ig i S igtuna eller 

på andra or ter i landet. Pr inc ip ie l l t l ikar tade äro s tavhusen i He 

deby, v i lkas p lankor äro neddr ivna i jorden.1 0 Huset låg i anslut

ning till en ga tube läggning , va rav dock endast ett pa r s tockar 

återstodo, fig. 5. Åt öster avlöstes den av en oregelbunden sten 

läggning. Omkr ing 35 cm öster om pal issadhuset på 140—150 cm 

djup låg ett s tockhus, med en knut i nordväst . Norra väggen var 

näs tan helt förmultnad. Någon knut i sydväst kunde ej i ak t tagas . 

Möjligen betecknar därför s tensamlingen en bro läggning vid husets 

ingång från gatan. 240 cm från husets väs t ra vägg s t räckte s ig en 

* Av lerklining funnos överhuvudtaget inga nämnvärda spår, etl förhål 
lande som iakttagits också av Anderbjörk, som förklarar del så atl husen 
mestadels ruttnat ned, varvid leran upplösts. 

10 .1 a n k u h n, Die Ausgrabungen in Haitabu 1935/3*3. Offa 1936, s. 102. 
Byggnadsarten är primitiv och urgammal. Huset skiljer sig i princip föga 
från de stenåldershyddor av kluvna trädstammar, sora utgrävts vid Schussen-
ried i Wlirtemberg. Jfr E k h o f f , Svenska stavkyrkor, Sthlm 1914—1916, 
s. 175 ff., fig. 159, med litteraturhänvisningar. Jfr även G. B o é t h i u s , 
Hallar, tempel och stavkyrkor, Sthlm 1931, s. 48. 
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kompakt »barriär» av på 
varandra lagrade byggnads-
lämningar i riktning söder 
—norr, och i denna barriär 
ingick troligen östra väg
gen, ehuru dess anslutning 
till husets övriga delar icke 
kunde studeras. Barriärens 
profil framgår av fig. 6. 
överst i komplexet lågo 
några rester av en brolägg
ning, som tydligen tillhört 
den öster om huset löpande 
tvärgatan. Denna hrolägg-
ning vilade på ett oregel
bundet fyllningsskikt av-
jord och vårdslöst utlagda 
stycken av stockar och träd
stammar, vilket samtidigt 
utgjort underlaget för eu 
risgärdesgård, varav en
staka pinnar och käppar 

sutto kvar. Dessa voro delvis nedslagna i en starkt förmultnad 
längre stock, som låg på 140—150 cm djup och sålunda torde kunna 
igenkännas som det omtalade stockhusets östra vägg. Denna stock, 
väggens bottensyll, vilade på en rad ganska stora stenar, tydligen 
grundval för huset. Under dem vidtog ett tunt brandlager och under 
detta låg en stock, mycket förstörd, uppenbarligen en rest av det 
äldre brunna huset. Därunder låg ännu en stock, som dock ej till
hörde samma lins ulan ett tredje, emedan ett stenlager (icke synlig! 
å prof.) skilde de båda stockarna åt. Med denna stocks undersida 
var 200 cm djup uppnått. En västlig motsvarighet till de understa 
stockarna fanns under det yngre husets västra vägg: en stock på 
omkring 170 cm djup. Om den skall anses tillhöra det andra eller 
tredje huset i >barriären» är svårt att avgöra. I nivå med denna 
stock låg en kavelbro, som troligen ingått i Storgatans beläggning, 
under den stenläggning, som anslöt till det övre huset. Strax norr 
om detta påträffades en rest av en golvläggning av grova furu-

Fig. 5. Rester av Storgatans träbeläggning 
utanför palissadhuset. 

Heste des Holzbclags der Storgatan ausserhalb 
des Palisadenhauses. 
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Av. / /andelsmannen. <Tcaéuna. 
Cfaomäét / 9 3 6 av £ . S ö d e r o e r y . 

ProS// 

Fig. 6. 
Profil av »barriären». 

Profil der »Barriere» 

plankor, endast 100 cm långa. Från dem utgick åt väster en stock, 
längs vilken pinnar, avsedda att hindra dess förskjutning i den gytt
jiga jorden, voro nedslagna. Sådana pinnar, för vilka benämningen 
stödpinnar här användes, förekommo snart sagt överallt vid timmer
konstruktionerna. Trots golvets egendomliga utseende förefaller 
det ej som om det haft mycket större utsträckning, åtminstone ej i 
öster—väster, ly bräderna verka här ordentligt avslutade och stöd 
pinnar äro nedslagna i nordvästra och nordöstra hörnen. Kan det 
möjligen ha varit en kvist eller broläggning av annat slag framför 
en bakdörr till huset? Inuti huset fanns en sekundärt anlagd sten-
brunn. Det enda fynd, som kan vara något upplysande är ett frag 
ment av en dubbelkam med nitad mittskena, funnen i »barriärens* 
översta lager. 

öster om »barriären» löpte, som nämnts, en tvärgata i norr— 
söder. Den begränsades i öster av en vägg av kompakt på varandra 
lagrade stockar av omkring 50 cm höjd, icke skilda åt av avgrän
sande lager, som i västra barriären, utan så hoptryckta att man icke 
kunde skilja dem från varandra. Av gatubeläggningen återstod res 
ter av en kavelbro, ovan nämnd, i övrigt blott en stomme av tvär-
löpande trän, som förenade »barriärerna» med varandra, och en över 
dessa lagd långslöpande stock, fixerad av stödpinnar. Tvärgatans 
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Fig. 7. 

Mellersta grävningsplanet. Uj . c:a 150 cm. 
Mittlerc Grabungsschicht. Tiefe etwa 150 cm. 

mynning i Storgatan befann sig tyvärr utanför schaktgränsen och 
kunde sålunda ej studeras, ös t ra »barriären» torde väl beteckna en 
timmervägg-succession, ehuru några knutar och kortväggar icke 
anträffades. Barriärens ena ände försvann i schaktväggen, den and
ra var synbarligen stympad. Rest av en parallellt löpande stock 
(vägg) konstaterades däremot 4 m österut, och mellan dessa båda 
väggar ingränsades rikt givande verkstadslager. Dessa lager be
gränsades i norr av en fragmentarisk palissadvägg. Kan den möj
ligen ha utgjort verkstadens norra vägg? Här skulle vi i så fall 
ha en motsvarighet till det kombinerade stock- och klinhuset, som 
Anderbjörk trott sig ha funnit. Något konstruktivt samband mel
lan väggarna kunde dock ej iakttagas, varför något påstående ei 
kan göras. 

Någon säker datering kau ej heller för delta hus presteras. 
Kamverkstaden innehöll både dubbelkammar och enkelkammar, i 
några fall med ornering, dock så enkel att den ej har daterings
värde. En skärva av glaserat rödgods kan antyda att bortre tids
gränsen ej får sättas alltför långt tillbaka — nivån synes ej heller 
tillåla 1100-talsdatering — men skärvan är ensam bland svartgods 
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Fig. 8. 
Understa grävningsplanet. Dj. omkr. 250 cm. 

Untere Grabimxsschieht. Tiefe ungefähr 2">(l cm. 

och kan möjligen ha kommit ner i lagret sekundärt. En timrad brunn 
har nämligen anlagts på platsen, varvid man grävt sig ned genom 
verkstadslagren. Brunnen, som torde kunna dateras till högmedel
tid, kanske 1300-talet. bildar i varje fall en främre lidsgräns. Se 
nedan. 

Av byggnadslämningar på detla grävningsplan kan ytterligare 
nämnas en flätvägg i schaktets nordöstra hörn, mycket förstörd. 
Fråga är om man här har att göra med en husvägg eller en gärdes-
gård. Väggen synes bilda vinkel med eu kraftigare hörnstolpe; nå 
gon syll fanns ej. Plan av denna nivå fig. 7. 

Sedan de här beskrivna byggnadslämningarna avlägsnats, blot
tades på ett djup av 210—250 cm ett nytt plan med något så när 
sammanhängande byggnadskomplex, det understa grävningsplanet, 
fig. 8. Under palissadhuset men icke tillhörande delta låg ett ler
golv men inga, husrester påträffades här. Icke heller några direkta 
föregångare till stockhuscn kunde konstateras. Däremot upptogs så 
gott som hela schaktets västra del, där på det övre planet tvenne 
hus stått i bredd, på omkring 240—255 cm djup av en rektangulär 



334 B E N G T S Ö D E R B E R G 

Fig- 9. 
Kullfallen tlätvägg. 

Umgefallene I-lechtwand. 

husgrund av kullersten. Dess 
södra vägg kunde icke friläggas 
men kändes med spettet. Några 
rester av därå utlagda syllar 
kunde icke iakttagas. Inom sten
grunden gick undersökningen i 
schaktets norra del på ett be
gränsat område ned till drygt 
300 cm, varvid på 270 cm djup 
ett lergolv, 3—4 cm tjockt, på
träffades, överlagrat av ett tunt 
brandlager. Under golvet följde 
ett tätt sammanfiltrat lager av 
halm, granris och trärester. 
Grävningen måste stanna på 
detta djup och provschaktet kun

de icke utvidgas. 130 cm från västra schaktgränsen (väggen) låg 
här på 280 cm djup ett väl bevarat stycke av en klinhusvägg, fig. 
9. Flätningen var som ett fint korgarbete omsorgsfullt utförd av 
tunna bandlika vidjor av lövträ, vilket var ytterst skört. Väggen 
låg i riktning norr—söder. Omständigheterna medgåvo icke en när
mare undersökning. Strax 
söder om väggen befann sig 
en stensamling. Norr om 
stengrunden och intill den
samma låg en hop stockar 
på varandra utan ordning. 
En av dessa stockar hade en 
fals — K av genomskär
ningen var uthuggen — i 
vilken funnos flera hål med 
dymlingar. Den torde ha ut
gjort syll i en broläggning. 
Alldeles liknande syllar ha 
iakttagits i Söderköpings 

medeltida gator.11 Då stoc- _ . „ , _ , . 
° Fig. 10. Detalj av gardesgård. 

kärna uppenbarligen icke be- De ta i l des zaunes. 
11 L u n d b e r g , Söderköping, fig. 9. 
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Funno sig i ursprungligt läge kan dock härur ingen slutsats 
dragas. 

Under västra barriären blottades en nästan över hela schaktet 
räckande risgärdosgård. Att det var en sådan och icke en husvägg 
föreföll klart på grund av den vårdslösa byggnaden och glesa grova 
flätningen. Gärdesgården 
tycktes vara avslutad om- t J 
kring 200 cm från schaktets 
norra vägg. Här stod näm
ligen en pinne kring vilken 
den kvarvarande vidjan var 
lagd som en ögla och vilken 
sålunda föreföll att vara yt
tersta staven i räckan. Norr 
därom funnos visserligen 
också stakar i marken men 
oregelbundet placerade och 
tydligen icke hörande till 
gärdesgården, fig. 10. 

Av tvärgatans beläggning 
fanns icke mycket upply
sande kvar. En del stockar 
och slanor i gatans längd
riktning syntes tämligen 
planlöst utlagda. Den mängd 
pålar och pinnar, som utan 
skönjbar ordning voro ned
slagna i gatan torde väl 
vara att betrakta som substruktioner för senare gatubeläggningar. 
Tätare stockanläggningar blottades i ett undre lager (omkring 240 
dj.) i gatans södra och norra ändpartier, fig. 11. 

En risgärdesgård bildade gatans gräns i öster. Tidigare har här 
säkert stått ett klinhus. Gärdesgården svänger i norra änden ut en 
smula och tätt därinnanför stod en annan rad stavar, som ett stycke 
åt söder uppgick i gärdesgården. Dessa stavar stodo fästa i en 
starkt förmultnad syll. Detta visar att en klinhusvägg här sträckt 
sig i nord-sydlig riktning innan gärdesgården kom till, vid vars 
resande man begagnat sig av några husväggen tillhörande stavar. 

Fig. n . 
Understa grävningsplanet med tvärgatan. 

Untere (Irabungsschicht mit Qucrgasse. 



336 B E N G T S 0 1) B B B E B G 

A a //anc/e/smannen Siqéuna. 

Uppmätt f9J6 ov JS.Soc/eriery. 

P r M 

P/on 

3 M 

Fig. 12. 
Plan och profil av syllarna till klinhuset och stavhuset. 

Plan und Profil der Schwellen fiir das 1'leeht- und das Stabhaus. 

Invid syllens norra ände stod eu kraftig påle med rektangulärt 
tvärsnitt nedslagen och därifrån löpte sedan eu" mot syllen vinkel-
rät mycket förstörd klinyägg, här och var stöttad av stenar. Även 
här kunde rester av syll iakttagas. Det torde då vara klart att vi 
här ha nordvästra hörnet och rester av två väggar till ett klinhus 
med syll, som legat i norr—söder längs tvärgatan. Andra väggar 
äro försvunna. I söder sträcker sig dock utmed Storgatan, av vars 
broläggning rester blottades på detta djup i schaktväggen, en sten
sträng, som mycket väl kan tänkas ha tjänat som underlag för en 
syll. Pester av ett sådant underlag äro troligen de stenar som ligga 
här och var tätt innanför gärdesgården. En kraftig stolpe med fyr
sidigt genomsnitt stod 100 cm från gärdesgården och 180 cm från 
norra klinväggen. 200 cm söder om denna stolpe och på samma linje 
— parallell med gärdosgårdeu — fanns en grupp på tre runda gan
ska kraftiga stolpur, tätt intill varandra och delvis kringkilade med 
stenar. Ha de möjligen varit takstöd i huset? Huset har haft ett hårt 
lergolv, över vilket låg ett tätt packat omkring 1,5 cm tjockt lager 
av halm och trärester. 

Under norra väggen skymtade på 230 cm djup ännu en risflätad 
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vägg, och norr därom påträffades på samma djup en kullfallen fliil-
vägg, som dock icko kunde närmare undersökas. 

De intressantaste och bäst bevarade huslämningarna på detta 
grävniiigsplan befunno sig i schaktets östra kant och sträckte sig 
in under den kvarstående delen av det i övrigt rivna magasinet. 
Här låg på 200 cm djup en i norr—söder orienterad, väl bibehållen 
eksyll till ett klinhus, fig. 12. Väggen, flätad av långa enevidjor 
mellan stavar av lövträ, låg 
kullfallen åt öster och kun
de prepareras fram och fo
tograferas in situ samt del
vis upptagas. I syllens än
dar funnos avlånga hål för 
itappning av hörnstavar, 
som fästats med tvärgående 
dymlingar. Av dessa hörn-
slavar funnos i övrigt inga 
spår, ej heller av någon syd
vägg. Nordväggen däremol 
var bevarad. Dess syll var 
stucken in under västväg
gens, som vilade å dess ände, 
för ändamålet försedd med 
sn urtagning. Det är svårt 
atl få klarhet, i Imi liusel sammanfogats i hörnen; i varje fall har 
det icke skett analogt med klinhuset på Trekanten, med vilket hu
sets konstruktion i övrigt nära överensstämmer.1-' 10 cm från ur-
tagningen finns ännu en sådan och i botten på denna en smal nål 
eller ränna. Först 11 cm öster därom börja hålen för väggens sia 
var. Vad detta bjälkläge innebär har jag icke kunnat fundera ut. 
icke heller hur mellanrummet mellan denna vägg och västväggen 
utfyllts. Norra väggen låg kullfallen åt söder. En utredning av 
delta bus konstruktiva gåtor skall säkerl låta sig göra, eftersom 
allt tillgängligt virke kunnat upptagas och konserveras. 

Västväggens syll vilade direkt på syllen till ett äldre hus, fig. 13. 
Denna var utomordentligt lång — sammanskarvad av två stoekar 

l s Jfr. A r b m a n , Bidrag till kännedomen om det äldsta Sigtuna. Fornv. 
1926. 

Fig. 13. 
Klinhusets och stavluiscts syllar in situ. 

Srliwellen des Fleeht- und des Stabhauses iu situ. 

22 — Fornvännen 194?. 
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och synlig 550 cm, försvann den i norra schaktväggen — och vilade 
på en gles rad stenar. Den representerar en inom den tidiga profana 
träarkitekturen tämligen sparsamt företrädd typ. stavhuset. Kon
struktionen är den enklaste tänkbara. Syllen är försedd med en 
nåt, i vilken ännu slumpar av stavväggens tunna plankor (0,4 cm) 
sitta nedstuckna. Stavarna gripa oj in i varandra och äro ej heller 
på annat sätt sammanfogade. Rester av ett liknande hus ha fram
kommit vid utgrävningarna i Nyköping.13 Av ett visst intresse är 
här att klinhuset och stavhuset icke stå i det kronologiska förhål
lande till varandra, som den vedertagna »utvecklingen» skulle ge 
vid handen, ett observandum, att dateringen utifrån byggnadstyp 
icke är möjlig i individuella fall. Upplysande är också den illustra
tion de båda syllarna ge av den' sorglöshet med vilken man gick 
tillväga vid uppförandet av ett nytt hus på en gammal byggnads-
plats. Stavhuset har tydligtvis brunnit. Stavarnas övre ändar äro 
kolnade och klinhussyllen låg i ett brandlager. Långt ifrån att be
kymra sig om utfyllning och planering av byggnadsplatsen har man 
helt enkelt lagt ut de nya syllarna direkt på de gamla, i vilka 
ännu väggplankor sutto kyar. 

BRUNNAR 
Tre brunnar påträffades på utgrävningsområdet, därav en på 

första planet. Den bestod av två tunnor, ställda den ena ovanpå 
den andra och omgivna av en krets av stenar. Typen är mycket 
vanlig och behöver ej föranleda kommentarer; icke heller den sten
satta brunn, vars understa skift påträffades på dj. 160 invid 
västra »barriären», delvis vilande på densamma. Den tredje brun
nen är — om också icke så få motsvarigheter äro kända — av stort 
intresse. Den stod ungefär mitt i kamverkstaden, och den var 
timrad i skiftesverk, fig. 14. Fyllningsvirket består av kluvna 
furustockar, infällda i nåtar i de kraftiga runda hörnstolparna. 
Brunnen är väl bevarad till en höjd av 120 cm.14 Brunnar av detta 
slag synas ej ha varit ovanliga i våra medeltidsstäder. I Söder
köping fanns en15, och från det på gamla brunnar rika Lund16 kän-

'••' L u n d b e r g , Jorden ger, 1931. 
14 Virket var väl bibehållet och kunde oskadat upptagas, varför brunnen 

utan svårighet kan hopsättas och uppställas i museum. 
15 L u n d b e r g , Söderköping, fig. 7. 
10 B l o m q v i s t , Brunnar och vattenledningar i Lund under äldre tider. 

Kulturen 1935. 
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ner man flera exemplar av timrade brunnar i olika teknik. Mest 
bekant och konstruktivt närmast besläktad med Sigtunabrunnen är 
den s. k. Offerbrunneu vid Upsala Högar. Här föreligger en skif-
tesverkskonstruktion av alldeles samma slag som i Sigtuna. Brun
nen innehöll inga daterande fynd.17 Med hänsyn till övriga lik
nande brunnars tidsställning förefaller traditionen om dess forn
tida ursprung icke alldeles 
övertygande. 

Brunnen var igenfylld och 
i fyllningen hade äldre och 
yngre jordlager blandats om 
varandra, enligt vad som 
framgick av fynden. Här fö
rekommo glaserade rödgods-
skärvor tillsammans med 
bitar av svartgods och frag
ment av kamskydd m. m. 
Intressant var ett tunt och 
fint svarvat lock till en rund 
träask, vars ålder dock Icke 
på grund av fyndomständig-
heterna kan bestämmas. Nä
ra brunnens botten vidtog 
ett lager av kullerstenar. Tydligen har brunnen blivit med 
avsikt igenfylld, varvid stenarna vräkts ned som bottensats. 
De fynd, som påträffades under stenlagret böra sålunda rimligtvis 
tillhöra en tid då brunnen var i användning. Bland dem fanns lyck
ligtvis en sak, som kan ge en tidsbestämning, om än en mycket vid 
sådan, nämligen en skärva av rödgods, brunaktigt glaserad och med 
ornering av små klickar eller fläckar i gulgrönt. Flera alldeles 
likadana skärvor påträffades under den större ekstocken i schak
tets östra vägg. Orneringen synes ha åstadkommits genom att man 
smetat på klickarna med fingret. Trots sin enkelhet för denna kera
mik genom sin art och glasyrens färger tanken lill den västeuropei
ska s. k. bladfjällskeramiken, känd också från Sigtuna. Den anses 
väl i allmänhet tillhöra 12—1300-talen, ehuru särskilt den bortre 

Fig. 14. Skiftesverksbrunnen. 
Fachwcrkbrunnen. 

11 M. O l s s o n , En forntida brunn vid Gamla Upsala, Uppl. Fornm.förenta 
tidskr. XXVIII, 1912, s. 307 ff. 
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t idsgränsen för dess uppt rädande ännu ä r svävande. Til l högmedel 

liden skul le al l tså k r u k s k ä r v a n kunna hänföras men varje försök 

till snäva re da ter ing blir vanskl igt . I samma lager hi t tades dess

utom ett s tycke av brunnskedjan med fasts i t tande spannkrok , för

sedd med s p ä r r h a k e samt fragment av en av ro t t r åda r f lätad korg . 

sannol ikt en f i skkorg , ett fynd icke u tan in t resse genom sin tids-

s tä l lning. 

Fig. 15. 
Käppkrycka!,?). 

Stockkriicke. 

LÖSFYM) 

Varken u t rymmet eller ändamålsenl igheten t i l lå ter at t hä r in

gående sk i ldra och d iskutera lösfynden. Ens t aka ha redan nämnts 

i det föregående. Vackras t ä r u tan tvivel ett litet skaft av t r ä med 

inskuren ornament ik i ent re lacmönster av sä rsk i l t från ben- och 

hornarbe ten vä lkänd ar t . F ig . 15. Föremåle t h i t tades i schakte ts 

väs t r a del på mellan 150 och 200 cm djup och behöver således icke 

va ra av den höga ålder som ornament iken kunde ge anledning för

moda.18 Det enda par t i i schaktet , va r s bortförda jord sål lades, va r 

kamverks taden. Bland hä r t i l lva ra tagna avfall och ha lvfabr ika t hit

tades en l i ten t räs t icka, r is tad med runo r och run l iknande tecken. 

18 Baron af Ugglas har haft vänligheten meddela mig sin åsikt att föremå
let är en käppkrycka, och påpeka en motsvarighet bland Södra Råda kyrkas 
målningar 1323. (Abv. hos Nordberg, Södra Råda gamla kyrka. Sv. Forn-
minnesplatser 4, fig. 20.) 
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Norden ha r publicerat den u tan att dock kunnna ge någon k la r tolk

ning av inskrif ten.1 9 öve rhuvud tage t äro föremålen av t rä påfal

lande t a l r ika och i s jä lva verke t också de in t ressantas te , då ju så

dana eljest ä ro ganska säl lsynta. Att nämna ä r hä r framför allt en 

svärdformig pjäs med tydligt utformat handtag . Sannolikt 

ett vävsvärd, möjligen en handrock, en s. k. kor t he rku l ; en mot

svar ighet , dock icke alldeles l iknande, ä r funnen i Osebergsskep-

pet.20 Redskapet låg ovanpå den kullfal lna f lä tväggen i schakte ts 

väs t ra del. Vidare m ä r k a s en grovt t i l lyxad t räskå l , en skyffel eller 

spade (kanske en brödspade) och ett spadl iknande föremål, som 

möjligen kan tänkas va ra en bil: av en paddelåra . Dessa föremål 

lågo i schakte ts väs t ra del på mer än 200 cm djup. Under s tavhusel 

hit tades delar av näve rkä r l . 

I övr ig t hänv isas till fyndkatalog i ATA. Fynden ha i Statens 

Histor iska Museum inven ta r i en r 21947. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

BENGT SÖDERBERG: Die Grabungen in Sigtuna 1936. 
Im Herbst 1936 fanden in Sigtuna zwei archäologische Untersuchungen 

statt. Die wichtigere betraf das Quartier Handelsmannen bei der Stor
gatan in der Nähe des Märkts, also ein Gebiet ira zentralon Teil von 
Svarta jorden. Wegen ungiinstiger Arboitsverhältnissc konnte die Gra
bung nicht mit der wiinschenswerten Sorgfult vorgenommen werden; auch 
war es nicht möglich, bis zu den tieferen Teilen der fast 4 in mächtigon 
Kulturschicht vorzudringen. 

Die Bauroste konzentrieren sich bauptsächlich auf drei klar getrennte 
Schichten. Abb. 1 gibt die Oborste wieder, etwa 70 cm tief. Zur Linken 
treten die Bodenschwellen eines gezimmertcn Blockbauses hervor, das sich 
an die Uberbriickung der Storgatan anschliesst. Ebenso wie alle andere 
Häuser, von denen sich deutlicho Reste fanden, richtet auch dieses den 
Giebel nach der Strasse. Es diirfte kaum älter als spätes Mittelalter 
sein. Auf Schicht 2, Abb. 2, etwa 150 cm tief, tritt eine Gabelung dos Gra-
bungsgebiets durch eine schmale, Nord—Siid laufende Querstrasse hervor. 
Östlich von dieser ergeben reichlicho Funde, dass sich eine Kammacber-
und vielleicht auch eine Schuhmacherwerkstatt an dieser Stelle befan
den haben. Fast westlich der Strasse lagen Schwellen zu einem Blockhaus 
in mehreren Schichten iibereinandcr. Westlich dieses Hauses wurden die 
vielleicht interessantesten Reste freigelegt, dio die Grabung uberhaupt 

19 A r t h u r N o r d e n , Magiska runinskrifter. Arkiv för nordisk filologi. 
1937, s. 177 ff. 

20 N. L i t h b e r g , Den korta herkuln eller handrocken. Fataburen 1930, 
s. 151 ff. 
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aufzuweisen hat, nämlich das Palisadenhaus, Abb. 2—4, von dem eine Gie
bel- und eine Längswand bis zu den untersten Teilen erhalten sind. Sie 
waren auf dicht neben einander in die Erde eingetriebenen Pfählen von 
etwa 10 cm Durchm. aufgefUhrt und bildelen auf diese Weise eine Pa-
lisade. In der Ecke stånd ein kräftigerer Stamm. Aussen waren als 
Stiltze Steine gelegt. Eigentiimlicberweise fanden sich an der Palisa-
denaussenseite Reste eines Reisiggeflechts, das mit Lehm an der Pa-
lisadenwand festgeklebt war. Dieses Gebäude — mit Vorfahren aus dem 
Steinalter —• ist also ganz solide gebaut gewesen mit sorgfältig gedicht-
eten Wänden. Leider fanden sich in dieser Schicht keine sicher datie-
renden Funde. Die dritte Schicht war die fundreichste. Ihre Tiefe betrug 
etwa 250 cm. Hier tritt die Quergasse deutlich hervor, begrenzt von 
Zäunen in Reisiggeflecht, Abb. 1, von denen der östliche in dio morschen 
Reste eines älteren Flechtwerkbauses mit Schwellen hineinragte. 

Westlich jener Gasse lag dor Steinboden eines grossen Hauses, von dem 
sonst aber keine Reste erhalten sind. Hier wurden etwas tiefer, etwa 280 
cm, Teile einer Flecbtwerkswand in ungewöhnlich schöner, korbähnlichen 
Flechtarbeit gefunden, Abb. 9. Im östlichen Rand des Grabungsgebiets 
stiess man auf eine gut erbaltene Eichschwelle zu einem Fleehtwork-
haus. Sie lag uninittelbar auf einer gleichfalls besonders gut erhaltenen 
Kiefernschwelle zu einem Stabhaus. Reste der stehenden Bohlen sitzen noch 
in der Schwelle fest. 

Obgleich keine Funde mit sicherer Chronologie angetroffen wurden, 
durften wohl die Baureste dieser Schicht in das 12. Jh. gehören. 

Zu den mehr interessanten Bauresten durfte auch der in der mittleren 
Lage gefundene Fachwerkbrunnen gehören, Abb. 14. Auf seinem Boden 
wurden der Eimerhaken und teile der Brunnenkettc zusammen mit Kera-
mikscherben angetroffen, die auf eine Datierung in das hohe Mittelalter 
hinweisen. Die wichtigsten Baureste wie die Schwellen zu den Flecht-
werk- und Stabhäusern sowie der Holzbrunnen konnten aufgenommen 
und konserviort werden. 

Einzelfunde waren weniger beraerkenswert. Sie bestanden in der 
Hauptsache aus der gewöhnlichen Sigtunakeramik aus Schwarz-
gut, Kammen in Halb- und Ganzfabrikat, sowie einfacheron Holz-
gegenständen. Am schönsten ist die Abb. 15 gezeigte Stockkriicke(?) aus 
Holz mit eingeschnittener Ornamentik in entrelac-Muster. Schliesslich 
mag noch ein Holzspann mit Runeninschrift erwähnt werden, aus dem 
sich jedoch nichts klares herauslesen lässt. (Arthur Norden, Magiska 
runinskrifter, Arkiv för nordisk filologi 1937, S. 177 ff.) Die Funde sind 
im Historischen Museum des Staats unter Nummer 21947 inventariosiert. 


