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Abstract  

This paper contains geophysical analysis of the largest town square in Sigtuna, Sweden. The 

studied area is approximately 736 m
2
. The purpose of the study was to search for early 

medieval house remnants and to possibly find structures matching those found during 

excavations in other parts of the town. The hypothesis is that the town of Sigtuna was 

planned and that the yards of the town were put out in a special pattern following the main 

street, which is the same as today. During the day of the geophysical prospection the weather 

conditions were not optimal. A lot of water at the surface disturbed the instrument and gave a 

blurred image. It turned out that a lot of contemporary pipes and a large traffic island from 

the 1930s covered the area. Archaeological structures could only be seen in smaller areas in 

between later structures. Vague oblong structures could be seen, as well as a distinct smaller 

square on the eastern part of the area. A large rectangle close to the main street was also 

observed. None of these structures could be seen in modern maps or photographs and are 

therefore marked as something that could be of archaeological interest. Some of the 

structures that were noted were probably part of the original medieval town plan, as judged 

by their size and location. 
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Omslag: Georadarundersökning på Stora torget i Sigtuna, oktober 2016 (foto: Viberg 2016) & djupskiva från 

georadarundersökningen på Sigtuna torg som visar djup 33,0-36,0 cm. Tolkningar utridade av författaren.  
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1. Inledning 
I Sigtuna har genom åren många små och större utgrävningar utförts och fantastiska fynd har 

gjorts på många ställen. Delar av Sigtunas tidigmedeltida bebyggelse har kunnat kartläggas 

och hela centrala Sigtuna står på ett tjockt kulturlager. Det är dock fortfarande stora delar av 

Sigtuna som inte undersökts på ett eller annat sätt. Sigtunas rådhus och Stora torg är mycket 

välbesökta och torget utgör en större öppen yta varför det är anmärkningsvärt att inga 

utgrävningar gjorts på torget. Sigtuna sägs vara anlagd ca 980 e.kr. i ett givet mönster som 

uppges ha följts utmed hela Stora Gatan. Bebyggelse ska ha funnit även på Stora torget 

(Tesch 2004:30). 
 

Georadar som arkeologisk metod började inte användas i Sverige förrän under det sena 1970-

talet, detta trots svenska framsteg inom geofysiska instrument för bland annat lokalisering av 

malm. Andra länder, framförallt USA, använde metoden tidigare till arkeologin (redan 1975), 

medan svenska arkeologer gärna höll sig till traditionella arkeologiska testschakt. Georadarn 

är dock idag en av de mest populära geofysiska metoderna och i Sverige inleddes tester med 

georadarmätningar för första gången 1979 (Wihlborg & Romberg 1980:33).  

1.1. Syfte:  
Syftet med denna uppsats är att genom geofysiska mätningar med georadar försöka hitta 

rester efter tidigmedeltida bebyggelse under Sigtuna Stora torg. 

1.2. Frågeställningar:  

– Vilka arkeologiska strukturer kan iakttas i marken vid Stora torget i Sigtuna? 

– Är de tomtningar som t.ex. iakttagits vid utgrävningarna av kv. Trädgårdsmästaren även 

synliga i marken vid Stora torget? 

– Kan i så fall tomtningarnas storlek säga något om deras brukningstid och om tiden för 

torgets anläggande? 
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Figur 1. Karta över Sverige med 
Sigtuna markerat (Av Viberg 
2016).  

2. Bakgrund 

2.1. Sigtunas utveckling 
Sigtuna är den äldsta staden i det medeltida Sverige. Bebyggelsen 

anlades i en smal strandremsa omgiven av ett bergigt och skogigt 

landskap (se figur 1) (Tesch 2002:323).  

 

Sigtunas glansfulla tid som rikets första stad varade i ca 300 år. 

Erik Segersäll grundade Sigtuna ca 980 e.kr. och efter det att 

Magnus Ladulås tillträdde flyttades den politiska makten från 

Sigtuna till Stockholm. Det är därför sannolikt att Sigtuna behållit 

sin medeltida stadsplan (Tesch et al. 2003:7) och förefaller således 

ha varit planerad och tomterna lagda i ett redan givet mönster av 

tomtindelningar. Drygt 100-talet tomter lades ut på båda sidor om 

gatan längs stranden, som idag är Stora Gatan i Sigtuna och i 

mitten anlades kungsgården där Sigtuna Museum ligger idag. 

Stadsgårdstomterna hade alla ungefär samma storlek, ca 8 meter 

breda och 20-30 meter långa (se figur 2) (Tesch 2004:30). I början 

av 1100-talet påbörjades bygget av 6 stenkyrkor utmed en ny 

långgata norr om Stora Gatan 

samt en tänkbar biskopskyrka 

där kungsgården legat. 

Stadsgårdstomterna 

expanderades och blev allt 

längre under 1100-talet. På 

1300-talet anses Sigtunas 

storhetstid varit över. De smala 

tomterna började nu försvinna 

och lades ihop och blev större 

och nya tvärgränder skapades 

(se figur 3) (Tesch et al. 

2003:10–11).  
 

 

  

Figur 2. Hypotetisk karta av Sigtuna ca 1000-tal av författaren efter Tesch 
2002. Stora torget och rådhusets ungefärliga placering markerat med rött. 
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Figur 4. Översiktskarta över centrala Sigtuna. Utgrävningarna vid 
Trädgårdsmästaren markerat med rött och Lilla torget med blått 
av författaren. Av Björn Pettersson 1996. 

Enligt resultat från arkeologiska undersökningar anlades den nuvarande Stora Gatan under 

1000-talet. Gatan stenlades förmodligen under sent 1100-tal och var innan det belagd med 

kavelbroar (väg över sankmark bestående av tätt lagda timmerstockar tvärs över vägen). 

Gatan var under sent 1100-tal ganska 

smal, ca 2,3–3,5 meter bred (Björklund 

2014:265), alltså bara hälften så bred 

som den är idag (Tesch et al. 2003:8).  
 

2.2. Arkeologiska 

undersökningar av Sigtunas 

stadsbebyggelse  
En genomgång av några arkeologiska 

undersökningar utfördes för att skapa ett 

tolkningsunderlag med syftet att 

undersöka om eventuella strukturer på 

Stora torget skulle dyka upp. Det finns 

betydligt fler arkeologiska 

undersökningar, men de mest relevanta 

presenteras här. 

 

2.2.1. Kv. Trädgårdsmästaren 
Åren 1988-90 gjordes omfattande 

utgrävningar vid kvarteret 

Trädgårdsmästaren (se figur 4). Innan 

dess hade endast enstaka 

huslämningar undersökts. Nu 

undersöktes ca 180 huslämningar, 

dvs 4 stycken hela stadsgårdar 

(tomter) med 4-5 hus på varje tomt i 

10 olika byggnadsfaser (indelat i 3 

huvudfaser utifrån olika 

huskonstruktion) (Tesch 2007:82). 

 

Huvudfas 1 
Första huvudfasen, ca 985-1000 e.kr. 

inbegriper endast en byggnadsfas. I 

denna byggnadsfas 1 syns små hus och 

breda passager. Här ser vi enkla flätverkshus (se bilaga 1 för olika huskonstruktioner) med 

bärande stolpar fästa i jorden. Här hittas inga syllstockar och golvet har bestått av lera. De ca 

Figur 3. Hypotetisk karta över Sigtuna ca 1300-tal av författaren 
efter Tesch 2002. Stora torget och rådhusets ungefärliga 
placering markerat med rött. 
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Figur 5. Byggnadsfas 1 av Wikström et al. 2011. Här syns tomt 2,3,4 & 5. 
Tomterna är markerade med röda siffror av författaren. 

20 m långa tomterna försvinner delvis in under Stora Gatan. Två till tre 

bostadshus/mitthärdshus hittades, de flesta med härdar (Wikström et al. 2011:35 och där 

anförd litteratur). Diken, för avlopp eller dylikt, som grävts mellan tomterna, utgör passager 

mellan gårdarna och markerar också härigenom indirekt tomtgränserna. 

Dikena verkar ha grävts i 

byggnadsfas 3 och varit klädda med 

flätverk, plank eller kluvor 

(halvstockar). Gårdspassagerna blev 

i byggnadsfas 3-4 brolagda eller 

stenlagda. Avloppsdikena under 

gårdspassagerna verkar ha lett till en 

huvudledning som legat mitt under 

Stora Gatan och som anlagts tidigare 

än avloppsdikena (Tesch 2007:82–

91). Dock följer dikena vägglinjer 

till hus i byggnadsfas 1, och att de 

grävts i flera fasers kulturlager kan 

bero på att de skapats i byggnadsfas 

1 och kontinuerligt grävts för att få 

bort avfall (Wikström et al. 2011:36 

och där anförd litteratur). På tomt 2 

syns rektangulära konstruktioner 

(mitthärdshus), ca 6 m breda och 8 

m långa (se figur 5). Mellan tomt 2 

och tomt 3 finns en större trästocksränna och en mindre ränna. På tomt 3 hittas också två 

stycken mitthärdshus och ett hus med okänd funktion. Mellan tomt 3 och 4 är det ett 

dropprum (utrymme mellan byggnader för takdropp i syfte att förhindra förmultning av 

huset) där rester av ett flätverksstaket påträffats, som förmodligen använts som gräns. I tomt 

4 är husen otydliga, men mellan tomt 4 och 5 syns två tydliga rännor, den vänstra bredare. På 

tomt 5 finns ett mitthärdshus med mycket stolphål. Utanför NO långväggen hittades rester av 

snedstolpar som kanske har stöttat tak och vägg (Wikström et al. 2011:39–44 och där anförd 

litteratur).  

Huvudfas 2 
Huvudfas 2 omfattar byggnadsfaserna 2-6, perioden ca 1000-1125 e.kr. Utmärkande för 

denna huvudfas är knuttimrade hus och skiftesverkshus (se bilaga 1) på rejäla stensyllar och 

lergolv (från byggnadsfas 6 finns dock exempel på plankgolv som bevarats pga. brand). 

Under denna huvudfas var tomterna minst 30 m långa och tomterna hade nu 3 till 5 hus per 

gård. Under denna period anlades kavelbroar mellan husen, med tillhörande dräneringsdiken. 

Eftersom tomterna blev större så blev passagen mellan tomterna också mindre. Nu syns 

också stadsgårdarnas tydliga zonindelning där hus med olika funktioner haft samma 

placering på de olika tomerna. Hantverks- och förrådshus hittas närmast Stora Gatan och 
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Figur 6. Byggnadsfas 4 av Wikström et al. 2011. Här syns tomterna 
1,2,3,4 & 5. Tomterna är markerade med röda siffror av författaren. 

längre in på tomterna finns 

bostadshusen (Wikström et al. 

2011:24 och där anförd litteratur). I 

byggnadsfas 2 har arkeologerna 

kunnat konstatera att många av 

husen blivit nedbrända, de flesta var 

så kallade ramverkshus (se bilaga 1) 

som stått på syllstensrader. Ingen 

tydlig passage finns mellan 

tomterna 1,2,3 och 4, men mellan 

tomt 3 och 4 tros ett flätverk ha 

fungerat som gräns och mellan tomt 

4 och 5 syns en tydlig ränna. I 

byggnadsfas 3 blev husen något 

större. På tomt 5 finns nu också ett 

fähus, vilket visar på viss 

djurhållning. Fasen domineras av 

hus byggda på tydliga stensyllar 

med delvis bevarade knutar med 

timmer. Här hittar vi också 

broläggningar, stenpackningar och 

bevarat trä (bl.a. i stolphål). Under byggnadsfas 4 (se figur 6) blev husen ännu tätare och 

större och passagerna smalare. Nu syns också större hallhus längst in på tomterna, dock 

bryter tomt 3 detta mönster och har två mindre mitthärdshus längst in på tomten. I 

byggnadsfas 5 på tomt 2 syns två mindre bodar med härdar för hantverk belägna intill 

varandra. Nu byggdes nästan inga flätverkshus längre, utan mestadels knuttimrade hus och 

skiftesverkshus. Sista byggnadsfasen, byggnadsfas 6, visar liknande tomtstrukturer och 

bebyggelsemönster som bebyggelsefas 5, då husen byggts om på samma grunder. Tomt 5 har 

haft ett stabilt mönster genom de senare byggnadsfaserna i huvudfas 2. Byggnadsfas 6 

domineras också av hus på syllsten, dock glesare lagda syllar. På en tomt hittas ett 

hörnhärdshus med golv av plankor (Wikström et al. 2011:47–66 och där anförd litteratur).  

Huvudfas 3 

Huvudfas 3 dateras huvudsakligen mellan ca 1125-1260 e.kr. och omfattar byggnadsfaserna 

7-10. Husen byggdes nu på glesare syllstensrader och ibland på hörnplintar. Det är, på grund 

av kraftig förmultning, osäkert vilket golv som fanns i husen, men troligtvis var det ett 

plankgolv. Zonindelningen förfinades, speciellt husen närmast Stora Gatan som nu alla hade 

tydlig hantverkskaraktär. Tomterna blev nu över 38 m långa och försvann under 

schaktgränsen. Tomterna hade nu upp emot 7 hus per stadsgård (så långt arkeologerna kunde 

se). Husen blev nu smalare och passagerna bredare. Nu fanns inte heller några spår av 

djurhållning. Första passagen mellan tomt 1 och 2 har nu fått en kraftig stenläggning (se figur 

7). De andra passagerna har dock kavelbroar till och med byggnadsfas 9 (Wikström et al. 

2 
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2011:24–26 och där anförd litteratur). Ett 

starkt förmultnande övre kulturlager gjorde 

tolkningarna av byggnadsfas 7 svåra, då 

byggnadsskicket förändrades i övergången 

till denna huvudfas. De kraftiga 

stensyllarna och lergolven övergavs för att i 

stor utsträckning ersättas med hörnplintar 

och trägolv. Förutom första passagen 

påvisar passage 2 och 3 inte några 

anläggningar. Passage 4 visar dock spår av 

kavelbroar och syllstensrader (se figur 7). 

Byggnadsfas 7 var tydligt påverkad av 

sentida nedgrävningar. Det går dock att se 

att tomtbilderna förändrats från 

byggnadsfas 8 då de bakre zonerna av 

tomterna 4 och 5 börjat vrida sig kraftigt 

norrut (se bilaga 2). Byggnadsfas 9 var 

också mycket störd av sentida 

nedgrävningar. Tomt 5 var helt borta. 

Strukturen med upp till 5 hus per tomt 

kvarstod. Många av husen är hypotetiskt 

tolkade då vägglinjerna var svårtolkade. 

Dubbelbodar med hantverksinriktning 

fortsatte dock i zonen närmast Stora Gatan. Byggnadsfas 10 visade en mycket ofullständig 

yta som också var störd av sentida nedgrävningar. Det går dock fortfarande att ana 

vridningen av tomterna 4 och 5. Tomt 3 följde nu också delvis med i den norrdragna 

vridningen. Fenomenet med dubbla hantverksbodar verkar ha försvunnit i fas 10. Huset på 

tomt 4 närmast gatan verkar vara ett enkelt hus med mitthärd (Wikström et al. 2011:103–139 

och där anförd litteratur).  

Byggnadstraditioner efter de tio byggnadsfaserna 

1300-talets och 1400-talets kulturlager påträffas mycket sällan i Sigtuna. Orsaken är 

förmodligen minskad befolkning och en ändrad sophantering (soporna dumpades inte direkt 

på gatan) (Tesch et al. 2003:42). Eftersom invånarantalet sjönk under 1300-talet sattes 

sannolikt tomterna ihop till färre och större tomter varpå tvärgränder tillkom. 

Dominikanerbröderna sägs ha hållit liv i staden, efter det att den politiska makten flyttade till 

Stockholm, fram till reformationen under 1500-talet (Tesch et al. 2003:11). Gustav Vasa 

förordnade år 1529 Mariakyrkan till att bli församlingskyrka för staden och landsbygden. 

Konventet läggs ner och konventets tegelstenar blir byggmaterial i kungliga och adliga 

slottsbyggen (Tesch et al. 2003:42).  

Figur 7. Fas 7 av Wikström et al. 2011. Här syns tomterna 
1,2,3,4 & 5. Tomterna är markerade med röda siffror av 
författaren. 
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Figur 8. Primärkarta över Ö delen av Humlegården med rekonstruktion 
av hus och stadsgårdar (Wikström 2005a). 

2.2.2. Kv. Urmakaren 

I kvarteret Urmakaren i Sigtuna påträffades lämningar efter 10 hus som överlagrade 

varandra. Ett av dessa hus var ett mynthus. Huset låg beläget intill en mindre gata och var 

uppfört i skiftesverk. Intill mynthuset fanns två små hus, gjorda i flätverk och ett tak 

uppburet av två stolpar. Uppbyggnaden påminner om grophus (se bilaga 1). I mynthuset 

hittades en ugn och det finns även två stolphål, som verkar markera en dörr. Intill gården med 

mynthuset låg en annan gård med ett hus med hantverksavfall och en hallbyggnad, precis 

som vid Kv. Trädgårdsmästaren (Ros 2002:166–167).   

2.2.3. Kv. Humlegården 

Kv. Humlegården ligger väster om kv. Trädgårdsmästaren och här har flertalet utgrävningar 

gjorts på olika platser under olika perioder. Resultaten av utgrävningarna har baserats på 

antagandet att tomtmönstret har sett likartat ut i hela Sigtuna, dagens gränder var passager 

och dropprum under medeltiden 

och att varje stadsgård har snarlik 

bebyggelsestruktur. Rester efter 

hus hittades under utgrävningarna 

och avstånden mellan husen tycks 

likna passagerna och 

dropprummen mellan husen i kv. 

Trädgårdsmästaren (se figur 8). Ett 

eventuellt tomtgränsdike noterades 

också under en utgrävning år 1988. 

Under utgrävningar av Stora Gatan 

år 1974 mitt emot kv. 

Humlegården dokumenterades hus 

och rester av passage och delar av medeltida Stora Gatan. Placeringarna av dessa dropprum 

och passager stämmer överens med motsvarande strukturer som påträffats i kv. 

Humlegården. Dock är materialet bakom tolkningarna tunt (Wikström 2005a:12–14). 

2.2.4. Sammanställning – vad som kan förväntas att ses 

En georadar kan sällan detektera träkonstruktioner, vilket utesluter de delar av trä som husen 

som grävdes fram visade. Något som däremot kan förväntas ses i undersökningarna är de 

syllstensgrunder som många av byggnaderna vilade på. Speciellt när de var som tydligast 

under ca 1000-1125 e.kr. Något som också skulle kunna ses är eventuella diken, stensatta 

härdar eller stolphål. I princip alla husgrunderna som framkom vid kv. Trädgårdsmästaren 

var 5-6 m breda och de längsta var ca 8 m långa. I byggnadsfas 7 (se figur 7) var vissa 

grunder över 10 meter långa. 
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Figur 9. Äldsta kartan över Sigtuna från 1630-tal. Här kan vi se stora 
torget (Lantmäteriet). 

Figur 11. 
Kartorna från 
1630-talet och 
1810 
överlappande. 
Kartan från 
1810 har 
vridits något 
åt Ö. 

Figur 10. Karta över centrala Sigtuna från 1810 (Lantmäteriet). 

 

2.3. Stora torget i Sigtuna 
År 1304 donerades en gård till 

Dominikankonventet. Bredvid 

gården ska det ha legat ett torg, 

men det är dock inte helt klart var 

detta låg. År 1311 kallades Sigtuna 

för villa forentis (torgstad). Torget 

låg mitt i staden där den tidigare 

kungsgården och biskopskyrkan 

legat och finns idag delvis bevarat 

i form av Lilla torget (se figur 4) 

(Tesch et al. 2003:11). Detta är 

den enda tidiga skriftliga 

informationen som omnämner torg 

i Sigtuna. 

 

Den äldsta kartan från Sigtuna är från 1630-

talet (se figur 9). Här ligger Stora torget på 

sin nuvarande plats. Näst äldsta kartan är 

från 1810 (se figur 10). Här syns också 

torget och även nuvarande rådhus. Torget 

har således inte förändrats mycket. 

 

Rådhuset på Stora torget invigdes 1744. På 

kartan från 1630-talet syns det en liten 

kvadrat på Stora torget, som vid första 

anblick skulle kunna representera en 

byggnad. Att det skulle röra sig om ett 

medeltida rådhus kan emellertid inte styrkas 

av några skriftliga källor. Ett rådhus nämns 

första gången 1616 då ett torn i trä byggdes 

för stadsuret på S:t Nicolaus kyrka, vilket då 

fungerade som rådhus. S:t Nicolaus har 

förmodligen även innan detta fungerat som 

ett slags rådhus under 1500-talet, efter 

reformationen. Troligtvis förstördes dock 

S:t Nicolaus i branden 1658 (Tesch 

personlig kommunikation 2016). Nuvarande 

rådhuset hade en föregångare, nämligen en 
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Figur 14. Stora torget i Sigtuna på 40-talet (Asplund. Sigtuna, bilder 
och historia 1940-60) (Foto: okänt).  

byggnad med två våningar med tak av torv och 

näver. Detta hus revs under 1740-talet. Det nya 

rådhuset (det vi ser idag) byggdes på samma 

grund (en grund av huggen gråsten), men 

byggdes aningen kortare mot öster (Redelius 

1987:4). Tornflöjeln visar en bild av Sigtunas 

sigill och under detta står både årtalet 1664 och 

1720 intill varandra. Dessa årtal är förmodligen 

byggnads- och ombyggnadsåret för det gamla 

rådhuset som troligtvis ersatte S:t Nicolaus 

(Redelius 1987:5-6). I princip finns inget kvar 

av den tidiga 1700-tals bebyggelsen i Sigtuna. 

Torget var sannolikt mindre och omgivet av 

låga hus, några borgargårdar, fähus, 

täppor och humlegårdar (Redelius 

1987:3). Att torget var mindre syns 

också på kartorna från 1630-talet och 

1810. Idag är Stora torget relativt 

rektangulärt. På 1600-talet och början 

på 1800-talet så ser det ut som att torget 

var betydligt smalare norrut för att 

sedan vidgas söderut. På kartan från 

1630-talet ser det ut som att torget 

förutom den rektangulära formen även 

är större västerut i form av en mindre 

rektangel. 

 

Om en jämförelse görs mellan kartan 

från 1630-talet med den från 1810 så 

hamnar det nuvarande rådhuset på 

samma plats som den kvadrat som 

fanns på kartan över torget på 1630-

talet (se figur 11). Kartan från 1862 

(se figur 12) visar det Stora torget som 

det ser ut idag. Under 1800-talet har 

torget blivit mer rätlinjigt och 

betydligt bredare i formen. Det ser 

nästan ut som att det förlängts åt SO 

då rådhusets placering på kartan från 

1810 ser ut att vara mer centrerad på 

torget än vad det är idag. Den äldsta 

Figur 12. Karta över delar av centrala Sigtuna från 1862. 
(Lantmäteriet). 

Figur 13. Brunnen på Stora torget i Sigtuna ca 1903 (foto i Nordiska 
museet) (Ur Nordström 1982:11). 
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kartan visar inga tomter och byggnader (förutom kyrkorna) utan bara gator och kvarter. På 

kartan från 1630-talet intill Lilla torget syns en liten kvadrat. Detta var en brunn och är även 

dokumenterad arkeologiskt. På Stora torget nära Stora gatan har det också ha legat en brunn 

(som även är dokumenterad, se figur 13). Även om det inte går att utesluta att det är en 

byggnad som syns på Stora torget, på den äldsta kartan, är det fortfarande ovisst (Tesch, 

personlig kommunikation 2016). Brunnen på Stora torget syns på bilder från 1900-talets 

början (se figur 13). På bilder från 

30- och 40-talet syns en jättelik  

refug på ena halvan av torget 

framför rådhuset. Det kallades 

"familjegraven" och anlades på 

30-talet (se figur 14 & 15) 

(Nordström 1982:71). 

 

Endast en arkeologisk undersökning har 

genomförts på torget. Den genomfördes år 2008 

då 3 st schakt grävdes i samband med nedsätt-

ning av nya flaggstänger. Schakten var ca 1x1 m 

stora och ca 1 m djupa. De grävdes med maskin i schakten där de äldre flaggstängerna stått 

sedan tidigare. I två av schakten fanns inga orörda kulturlager, men däremot i det tredje 

schaktet på ca 0,6 m djup, fanns det otydliga lager (troligen från medeltiden). På grund av att 

de var otydliga dokumenterades de inte. I de översta delarna av det tredje schaktet fanns lager 

av större stenar och tegel (Wikström 2008:2). 

3. Metod 
Georadar (GPR, markradar) är ett geofysiskt instrument där en elektromagnetisk puls skickas 

ned i marken från en sändarantenn. Tiden, från utsändning av pulsen från sändarantennen till 

dess att pulsen reflekterats mot strukturer i marken och återvänt till ytan för att registreras 

hos en mottagarantenn, är det som mäts, tillsammans med styrkan på reflektionerna (Conyers 

2012:17). Detta kallas "two way travel time" och mäts oftast i enheten nanosekunder (ns) 

(Conyers 2012:21).  

 

Den elektromagnetiska pulsen sprids inte rakt ned i marken utan i konform. All radarenergi 

når dock inte lika djupt i marken utan delar av pulsen reflekteras tillbaka på vägen ned 

genom marken. Den resterande energin fortsätter att spridas neråt och reflekteras mot djupare 

liggande strukturer, ända tills energin tar slut. Det är dock bara de radarsignaler som når 

mottagarantennen som kan detekteras (Conyers 2012:25). 

  

Figur 15. Stora 
torget i Sigtuna 
sett från rådhuset 
1935. (Ur 
Nordström 
1982:46). 
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Om radarpulsen träffar en struktur i marken vars vinkel leder till att den reflekterade pulsen 

inte studsar tillbaka till mottagarantennen vid markytan kommer radarn inte att kunna 

detektera denna begravda struktur (Conyers 2012:25).  

För varje radarpuls som skickats ut, och som reflekterats tillbaka till ytan, skapas ett så kallat 

radarspår. I radarspåret finns alla de reflektioner som orsakats av att pulsen stött på 

reflekterande föremål eller strukturer på 

sin väg genom marken. Sätter man 

samman många radarspår insamlade på 

en linje efter varandra så skapas ett så 

kallat radargram eller en radarprofil. 

Denna utgör ett tvärsnitt av det som finns 

i marken under den linje som undersökts 

(Viberg, personlig kommunikation, okt 

2016). Mätning i många parallella profiler kan interpoleras samman och skapa en datavolym 

(Conyers 2012:25). Denna datavolym, ofta i form av en kub eller ett rätblock, kan sedan 

delas i horisontella delar. Då skapas så kallade tidsskivor (eng. time slices). Efter detta kan 

ytan studeras ungefär som ett flygfoto (se figur 16) (Viberg, personlig kommunikation, okt 

2016). För att förstå hur strukturer förändras i djupled kan en animerad film göras av dessa 

tidsskivor (Viberg 2012:28).  

Genom att räkna ut radarvågens hastighet i marken kan radarvågens löptider i ns omvandlas 

till djup i m. Tidsskivorna kallas då i stället djupskivor och omvandlingen är nödvändig för 

att kunna beräkna djupet till olika påträffade strukturer i marken. Markens egenskaper gör att 

radarvågens hastighet kan variera även inom den aktuella undersökningsytan. Markens 

skiftande fuktighet, och således dess elektriska ledningsförmåga, inom 

undersökningsområdet är den främsta anledningen till radarvågens förändrade hastighet 

(Conyers 2012:25). Olika material i marken kan orsaka reflektioner och radarinstrumentet 

kan därför användas för att detektera t.ex. stenar eller stenkonstruktioner, grundvattennivån, 

berggrunden, olika jordlager samt olika arkeologiska strukturer. Tydligast reflektioner skapas 

när radarpulsen färdas mellan två olika material med vitt skilda elektromagnetiska 

egenskaper. Trä- och jordkonstruktioner är t.ex. betydligt svårare att detektera än till exempel 

strukturer av sten (Conyers 2012:21).  

Metoden har med stor framgång använts för att detektera arkeologiska strukturer som t.ex. 

murar, vägar, ugnar, härdar och andra stensatta ytor men kan även, när förutsättningarna är 

goda, detektera mindre reflektiva strukturer som t.ex. gravar och stolphål (Viberg, personlig 

kommunikation, okt 2016).  

Det finns flera fördelar med georadarundersökningar, men det främsta skälet att använda sig 

av metoden (och andra geofysiska metoder) är att metoden är icke-förstörande. Ett område 

kan undersökas utan att kulturlager eller arkeologiska strukturer förstörs och arkeologiska 

Figur 16. Profilerna sammanfogade till kub, och sedan till 
horisontella djupskivor (Viberg 2012:28). 
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insatser kan därför antingen helt undvikas eller fokuseras till de 

mest intressanta platserna. Att kunna planera grävningarna innebär 

framförallt en resurs- och tidsbesparing vilket i sin tur innebär 

ekonomiska vinster (Viberg, personlig kommunikation, okt 2016). 

3.1. Mätningarna 
Mätningarna i Sigtuna genomfördes den 25 oktober 2016. 

Instrumentet som användes var av modellen Noggin Smart Cart 

med tillkopplad 500 MHz antenn. Tillverkaren är det Kanadensiska 

företaget Sensors and Software. Data samlades in var 3:e cm i 

gångritningen i parallella profiler med 25 cm lucka. Ytan som 

undersöktes var 23x32 m dvs. 736 m
2
. Ytan var inte rektangulär 

utan saknade en del av den V långsidan då lyktstolpar var i vägen. 

Väderförutsättningarna för mätningarna var inte optimala. Det 

regnade något och det hade regnat en hel del dagarna innan. Detta 

gjorde att vattenpölar samlats på olika delar av torget, vilka störde 

instrumentet. Vattenpölar kan i många fall helt omöjliggöra 

mätningar, men trots den dåliga väderleken var det möjligt att, 

förutom på några enstaka platser, samla in 

användbara data. Dock påverkades 

djuppenetrationsförmågan negativt av den 

höga markfuktigheten. Detta innebar 

också att kraftiga och tydliga 

kryssmönster (se figur 17) syntes påtagligt 

i radarprofilerna och ibland gjorde att 

väldigt lite under vattenlagret var 

detekterbart. 

3.2. Kulturlager i Sigtuna 
Dagens Sigtuna vilar på ett tjockt 

kulturlager (se figur 18). I kv. Professorn i 

Sigtuna mäter kulturlagren uppemot 2,6 m 

(Wikström 2005b:19). Kulturlagren i V 

delen av kv. Humlegården 12 är dock endast 0,2 m. Tjockast är lagret kring Stora Gatan. 

Vanligast uppmätt är ett kulturlager mellan 0,5-1,4 m baserat på grävningarna: Stora Gatan 

(1972 SR 95), Humlegården 4 (1987) och Fjärrvärmegrävningen (1992) (Wikström 

2005b:22). På Stora torget uppskattas djupet förändras från ca 0,5 m till 2 m. 

Figur 17. Profil 44 
(beskuren) från 
mätningarna på 
Stora torget i 
Sigtuna. Här syns det 
påtagliga 
kryssmönstret som 
vattnet orsakade. 

Figur 18. Sigtunas kulturlagers tjocklek med 0,5m intervall 
(Wikström et al. 2005:32). 
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4. Resultat & tolkning 
Neden visas djupskivor med rådata där de tydligaste strukturerna syns (figur 19-21). Detta 

följs av några tolkningsbilder (figur 22-25) . 

 

Figur 19. Djupskiva 

som visar djup 27,0-

30,0 cm.  

Figur 20. Djupskiva 

som visar djup 33,0-

36,0 cm.  
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Figur 21. Djupskiva 

som visar djup 45,0-

48,0 cm.  

Figur 22. Djupskiva som 

visar djup 27,0-30,0 cm. 

Tolkningar utridade av 

författaren. 

1 

2 
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Figur 23. Djupskiva som 

visar djup 33,0-36,0 cm. 

Tolkningar utridade av 

författaren. 

Figur 24. Djupskiva som 

visar djup 39,0-42,0 cm. 

Tolkningar utridade av 

författaren. 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

4 

5 

6 

7 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 25. Djupskiva som 

visar djup 78,0-81,0 cm. 

Tolkningar utridade av 

författaren. 

8 

9 
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Figur 27. Syllstensgrund från ett skiftesverkshus i Kv. 
Trädgårdsmästaren (Wikström et al. 2011:94). 

5. Diskussion 
I princip alla husgrunderna som framkom vid kv. Trädgårdsmästaren var 5-6 m breda och de 

längsta var ca 8 m långa. I byggnadsfas 7 (se figur 7) var vissa grunder över 10 meter långa. 

Den avlånga konstruktion (märkt nr 4 i figur 23 & 24) som utmärker sig på 

undersökningsytan är förmodligen den refug som kallades 

"familjegraven" som byggdes på 30-talet (se figur 14 & 15). Denna 

konstruktion dyker upp på ca 30 cm djup och syns på djupskivorna 

ner till ca 50 cm djup. Refugen hade en rundad kortsida mot 

rådhuset likt det som framkommit på radarbilderna. En flaggstång 

har stått på denna kortsida och skulle sannolikt då ha skapat vad 

som liknar ett stolphål på radarbilden (se figur 26). Om 

stenrefugen finns kvar nere i marken är oklart, men den tydliga 

responsen i radardata indikerar att rester av den, kanske i form av 

grusfyllda diken, finns kvar i marken. Dessvärre finns ingen karta 

som visar denna refug, men tack vare de fotografier som fins 

bevarade så kan vi med största sannolikhet säga att det är denna 

struktur som radarutrustningen har 

hittat. Eftersom bilderna på refugen 

är tagna från sidan är det dock 

svårt att avgöra var på torget 

refugen legat exakt, men det 

bedöms högst troligt att det är den. 

Något som inte framkommer av 

bilderna är hur lång refugen är. 

Därför har delar av konstruktionen 

markerats som arkeologiskt (märkt 

nr 5) då bredden på dessa delar 

stämmer överens med de 

syllstengrunder som grävdes fram 

vid kv. Trädgårdsmästaren. 

Möjliga konstruktioner syns öster 

om refugen (märkt nr 3 & 6 i figur 23 & 24). De är inte alls lika tydliga men syns 

genomgående i några djupskivor. Det är svårt att avgöra 

hur långa dessa möjliga konstruktioner är, men de är 

avlånga, över 9 m och har en bredd på ca 5 m. Det vi ser 

skulle kunna vara syllstensgrunder till tidigmedeltida hus 

likt de vid kv. Trädgårdsmästaren (se figur 27). Men 

tanke på längden och bredden på de båda 

konstruktionerna så förefaller det troligt att det är 

syllstensgrunder som syns på dessa radarbilder. Längst till Ö på undersökningsytan syns en 

Figur 26. Norra kortsidan av 
refugen. Här syns tolkningen 
av stolphålet. 

Figur 28. 
Kvadratiska 
konstruktionen på 
djupskiva som 
visar djup 24,0-
27,0 cm. 
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tydlig kvadratisk konstruktion (märkt nr 1 i figur 22 & 23) (dock syns bara ena kortsidan så 

formen är oklar). Konstruktionens sidor mäter ca 4 m. Hörnorna på konstruktionen är rätt så 

kraftiga och inte speciellt tydliga (se figur 28).  Som kan ses i figur 27 så kan hörnorna på 

syllstensgrunderna ha större stenar i hörnorna, vilket också visar 

på att detta skulle kunna vara en syllstensgrund till tidigmedeltida 

hus. 

Från ca 21-33 cm djup syns en stor svart och delvis rektangulär 

struktur, där det ser ut som ett rör går igenom eller ovanpå (märkt 

nr 2 i figur 22 & 23) (se figur 29). Strukturen mäter ca 11x4 m då 

den är som tydligast. Eftersom det inte går att säga om det är något 

modernt eller inte så är det markerat som något som möjligt är 

arkeologiskt intressant. Den syns genomgående i flera djupskivor, 

men skiftar delvis form. Strukturen ligger intill Stora Gatan och 

skulle i jämförelse med bebyggelsen vid kv. Trädgårdsmästaren i 

så fall kunna vara delar 

av de hantverksbodar 

som hittades där. Ett 

gammalt fotografi av 

Stora Gatan och torget 

visar den brunn som 

fanns på tidigt 1900-tal. 

Om det fotot jämförs 

med ett som togs vid 

undersökningarna i 

oktober 2016 så syns 

det att undersöknings-

ytan precis missar 

brunnen, varför tanken 

att brunnen skulle vara 

struktur nr 2 kan 

uteslutas (se figur 30).  

Precis N om den kvadratiska konstruktionen (nr 1) syns 2 st bågar (kortsidor) (märkt nr 7 i 

figur 24). Dessa är märkta som något arkeologiskt eftersom de varken påminner om 

rörledningar eller är något nutida. De skulle i så fall kunna vara delar av stensyllsrader. Deras 

bredd stämmer överens med bredden på konstruktionerna märkt nr 3 och 6. Nr 7 syns 

tydligare på ett större djup än nr 3 och 6, vilket kan tyda på att det rör sig om andra 

husgrunder som byggts tidigare, vilka sedan överlappar varandra. 

På ett djup från 63-90 cm syns en bred halvcirkel (märkt nr 9). Den är också märkt som något 

arkeologiskt. Den svarta nyansen liknar den som vattnet avgett på andra ställen av 

Figur 29. Rektangulära 
konstruktionen på djupskiva 
som visar djup 27,0-30,0 cm. 

 

Figur 30. Brunnen på Stora torget i Sigtuna ca 1903 (foto i Nordiska museet) (Ur 
Nordström 1982:11) & Stora torget vid undersökningarna i oktober 2016 (foto: Viberg 
2016). 
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undersökningsytan, men på denna plats fanns det inget ytligt vatten. På samma djup dyker 

det även upp en avlång anomali (märkt nr 8). Det är troligtvis ett rör, men de andra rören har 

på samma djup fått en väldigt vit nyans, medans nr 8 är betydligt mörkare och syns endast på 

djup från 75-87 cm. 

Enligt figur 2 (Sigtuna under 1000-talet) så bör ca 3-4 stadgårdstomter ha legat där 

nuvarande Stora torget ligger. Därav bör minst 2 av dessa tomter täckas in i 

undersökningsytan. Enligt figur 3 (Sigtuna under 1300-talet) ska en hel tvärgränd gå igenom 

dagens Stora torg. Det finns inget på radarbilderna som tyder på att en väg ska ha gått på 

torget, men däremot så skulle de strukturer som markerats med nr 2, 3, 5, 6 och 7 kunna vara 

rester av två eller kanske tre tomter och dess husgrunder. Riktningen på de eventuella 

strukturer som skulle kunna markera tomter stämmer överens med den hypotetiska kartan 

från 1000-talet (figur 2). Det är svårt att avgöra från vilken tid dessa strukturer är då 

djuppenetrationsförmågan påverkades negativt av 

den höga markfuktigheten.  

Ytorna som undersöktes vid flaggstängerna har 

troligtvis inte täckts av denna undersökning och 

om de hade det skulle möjligtvis kanterna av 

dessa schakt finnas med, men området närmast 

flaggstängerna som undersöktes var till 

övervägande del täckt med vattenpölar.  

Ytliga vattensamlingar gör att delar av resultaten 

från det nordöstra hörnet av undersöknings-

området har blivit mycket svårtolkade. Även i 

mitten av torget fanns det en större vattenpöl. En 

julgran brukar varje år grävas ner i mitten av torget där den större vattenpölen fanns (se figur 

31). Flertalet rörledningar syns tydligt igenom i princip alla djupskivor och går inte att ta 

miste på. Det är mycket rör över nästan hela undersökningsytan vilket ger ett rörigt intryck 

och som också gör tolkningsarbetet betydligt svårare.  

Viktigt att tänka på och som inte får glömmas vid analyser med georadar är att alla jordar ser 

olika ut och har olika kemisk sammansättning. Hänsyn behöver tas till bland annat markens 

stratigrafi och biologiska komponenter, till exempel i form av trädrötter eller djurhålor. 

Vidare krävs en bedömning av hur markens fuktighet påverkar, liksom vad i data som är 

arkeologi och vad som är moderna strukturer, exempelvis el- och rörledningar. Utan viss 

förståelse för dessa faktorer, utrustningen och bearbetningen är det svårt att få bra och 

korrekta resultat i tolkningsarbetet (Conyers 2012:17-19).  

 

Figur 31. Stora torget i december 1950. Foto: Sven 
Järlås (Ur Nordström 1982:45).  
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6. Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att genom geofysiska mätningar med georadar försöka hitta 

rester efter tidigmedeltida bebyggelse. Frågorna som ställdes var: 

– Vilka arkeologiska strukturer kan iakttas i marken vid Stora torget i Sigtuna? 

– Är de tomtningar som t.ex. iakttagits vid utgrävningarna av kv. Trädgårdsmästaren även 

synliga i marken vid Stora torget? 

– Kan i så fall tomtningarnas storlek säga något om deras brukningstid och om tiden för 

torgets anläggande? 

 

På grund av de röriga resultatbilderna med många sentida inslag är det svårt att med säkerhet 

identifiera arkeologiska lämningar. Rör och nutida strukturer gick till största delen att 

urskilja, vilket lämnade ”titthål” där eventuella arkeologiska lämningar skulle kunna dyka 

upp (Trinks et al. 2009:238). 

 

Längst i Ö på undersökningsytan syns en kvadrat med ansenliga hörn som mäter ca 4x4 m. 

Det är bara två av hörnen som syns, vilket kan bero på att de andra hörnen inte finns eller att 

strukturen är större och försvinner in utanför undersökningsytan åt SO. En stor svart och 

rektangulär struktur kan urskiljas på den södra kortsidan av undersökningsytan. Flera svagt 

markerade strukturer på undersökningsytan kan också skönjas. Dessa håller alla en bredd på 

ca 5 m och en längd på över 9 m, vilket stämmer överens med syllstensgrunder som grävdes 

fram vid kv. Trädgårdsmästaren. Inget av detta som noterats går att se på några historiska 

kartor eller äldre fotografier. Dessa har därför markerats som något som kan vara 

arkeologiskt intressant. Det finns mycket som tyder på att några av dessa strukturer varit en 

del av de tidiga tomtningarna som iakttagits vid kv. Trädgårdsmästaren. Eftersom det är svårt 

att urskilja eventuella tomtningar utifrån resultatbilderna ger det oss inget tydligt svar på när 

torget skulle kunna ha anlagts. Det vi än så länge vet är att torget fanns på 1630-talet och att 

det är ovisst när torget anlades.  

 

7. Sammanfattning 
Huvudsyftet med denna uppsats var att utföra geofysiska undersökningar med en georadar på 

Stora torget i Sigtuna och att genom denna metod försöka hitta rester efter tidigmedeltida 

bebyggelse. Sigtuna är en stad som förefaller ha varit planerad (ca 980 e. kr.) och utlagd i ett 

speciellt mönster utmed Stora Gatan. Enligt tidigare forskning tros även Stora torget varit 

bebyggt under tidig medeltid. Med utgångspunkt i detta och om intressanta strukturer skulle 

urskiljas på Stora torget i denna undersökning, gjordes en genomgång av arkeologiska 

utgrävningar i centrala Sigtuna. Den största utgrävningen var vid kv. Trädgårdsmästaren 

(1988-90) där 4 st hela stadsgårdar från olika tider undersöktes. Under de flesta av de 

noterade byggnadsfaserna vid kv. Trädgårdsmästaren byggdes husen, oavsett 
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huskonstruktion, på stensyllar. Under några av byggnadsfaserna gjordes rätt så kraftiga 

stensyllar. Dessa skulle med all sannolikhet kunna synas i geofysiska undersökningar.  

 

Undersökningarna ägde rum i oktober 2016 och väderförhållandena var inte optimala. Det 

hade regnat mycket och en del vattenpölar på torget gick inte att undvika. Men trots den 

dåliga väderleken var det möjligt att, förutom på några enstaka platser, samla in användbara 

data. Dock påverkades djuppenetrationsförmågan negativt av den höga markfuktigheten. 

Radarbilderna visade också att en stor del nutida rörledningar fanns nedgrävda överallt på 

torget. Tydligt syntes också en refug från 1930-talet. De ovannämnda faktorerna gav röriga 

bilder att studera, men genom de titthål som fanns mellan moderna strukturer kunde resten av 

bilderna betraktas.  

 

Två avlånga strukturer syntes Ö om refugen från 1930-talet och är sannolikt medeltida 

stensyllar då de är ca 5 m breda och över 9 m långa, vilket stämmer överens med stensyllarna 

som hittades vid kv. Trädgårdsmästaren. En kvadrat längst till Ö syns i några radarbilder. 

Den är mer tydlig än de avlånga strukturerna och har stora markerade hörn. Denna struktur är 

troligtvis också en syllstensgrund, men byggdes eventuellt senare. En stor rektangulär 

struktur noterades också och ligger närmast Stora gatan. Eftersom inget av ovanstående 

noterats på gamla kartor eller fotografier är de markerade som arkeologiska lämningar. Det är 

svårt att avgöra exakt vad dessa anomalier är, men några av dem är med stor sannolikhet en 

del av den tidigmedeltida bebyggelsen i Sigtuna och utgör delar av de tomtningar som tros ha 

funnits under Stora torget.  

 

Med anledning av kvalitén på radarbilderna skulle en ny undersökning behöva göras i torrare 

väderlek. Ett förslag är då en utvidgad undersökningsyta då en del av Stora Gatan och 

partierna bakom lyktstolpar och flaggstolpar skulle ingå. Utifrån testschakt skulle de 

strukturer som noterats i denna undersökning få en klarare mening.  

 

  



22 
 

8. Referenser 
 

 

Björklund, A. 2014. Det medeltida Sverige: Uppland, Tiundaland: Håbo härad och Sigtuna 

stad (348 s). Stockholm: Riksarkivet. 

Conyers, L. B. 2012. Interpreting Ground-penetrating Radar for Archaeology. Walnut 

Creek: Left Coast Press inc. 

Ekengren, L. 2011. Huskonstruktioner under järnåldern i Dalarna, Gotland, Skåne, Uppland 

och Västergötland. Gotlands Universitet.  

Nordström, A. 1982. 1000 år i Sigtuna. Sigtuna. 

Redelius, G. 1987. Sigtuna rådhus. Stockholm: Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Ros, J. 2002. Sigtuna och folklanden. Den tidiga Sigtunamyntningen och den politiska 

geografin. Fornvännen Nr. 97. Sid. 161-175. 

Tesch, S. & Vincent, J. 2003. Vyer från medeltidens Sigtuna. Sigtuna. 

Tesch, S. 2004. Stadsplan och stadsbyggnad i Sigtuna och Kiev. Historiska Nyheter, 

specialnummer om Olga & Ingegerd. Sid. 31-34. Stockholm: Statens historiska museum. 

 

Tesch, S. 2007. Sigtuna. Det maktpolitiska och sakrala stadsrummet under sen vikingatid och 

tidig medeltid (c:a 980-1200). Människors rum och människors möten. Kulturhistoriska 

skisser. Berit Wallenbergs Stiftelse 50 år. Sigtuna. 

Trinks I., Karlsson P., Biwall A., Hinterleitner A. 2009. Mapping the urban subsoil using 

ground penetrating radar - challenges and potentials for archaeological prospection. 

ArcheoSciences - Revue d'archéométrie nr 33 (suppl.), Mémoire du sol, espace des hommes. 

Sid. 237-240. 

 

Wihlborg, A., Romberg, T. 1980. Georadar för att spåra fornlämningar?, META nr 4. 

 

Wikström, A. 2005a. Medeltida stadsgårdar i kv Humlegården 3 och 13, Sigtuna 1998. 

Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museum nr 9. 

Wikström, A. 2005b. Sigtuna Stads-GIS. Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museum 

nr 23.  



23 
 

Wikström, A. 2008. Stora torget Sigtuna, Uppland 2008. Rapport arkeologisk 

förundersökning (schaktkontroll). Sigtuna museers uppdrags verksamhet. 

Wikström et al. 2011. Fem stadsgårdar - arkeologisk undersökning I kv trädgårdsmästaren 9 

& 10 I Sigtuna 1988-90. Sigtuna. 

Viberg, A. 2012. Remnant echoes of the past. Archaeological geophysical prospection in 

Sweden. Stockholm: Stockholms Universitet.  

 

 

Personliga meddelanden: 

Tesch, S. 2016. E-mail. <sten.tesch@gmail.com>. 

Viberg, A. 2016. Personlig kommunikation. 

Internet: 

Lantmäteriet (2016) Historiska kartor. Tillgänglig: 

https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/search.html?asUrl=https%3A%2F%2Fetjan

ster.lantmateriet.se%2Farkivsok%2Fs%2Fstartpage.html&arv=false&pul=true&user=public

&swedish=true (2016-11-20). 

Sigtunamålaren Bo Asplund (2016) Sigtunamålaren Bo Asplund. Sigtuna, bilder och historia 

1940-60.Tillgänglig: http://kgard.hemsida24.se/bilder-fr%C3%A5n-f%C3%B6rr,-som-

v%C3%A4cker-tankar-och-minnen.-19516614#top9 (2016-12-13).  

 

 

 

 

  



24 
 

Bilaga 1. Huskonstruktioner 

 
Skiftesverkshus (Ekengren 2011:13) 

Ramverkshus uppträder i olika 

varianter, men bygger i huvudsak på 

ett ramverk med stående takbärande 

stolpar som kan vara nergrävda i 

marken eller ligga på en syll. Ett 

väggband håller allt på plats. 

Antingen fylls konstruktionen med 

liggande bräder som fästs i 

stolparna, ett såkallat 

skiftesverkshus, med stående bräder 

(stavverk) eller med flätverk 

(flätverkshus) (Ekengren 2011:13). 

 
Knuttimrat hus (Ekengren 2011:14) 

Knuttimrade hus är hus där timmer 

staplas horisontellt och stockarna är 

sammanfogade i hörnen. 

Konstruktionen vilar gärna på en 

syll. 

 
Grophus (Ekengren 2011:15) 

Grophus är oftast rektangulära och 

relativt små (2-4 m
2
). De har ett 

sadeltak som vilar på två stolpar och 

går i marken på båda sidor på 

utsidan. Golvet inne i huset är sänkt, 

i regel runt 50 cm. En härd hittas 

ofta i grophus och husen ligger 

gärna lite avskilt och har troligen 

oftast använts som smedjor 

(Ekengren 2011:15) 
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Bilaga 2. Kv. Trädgårdsmästaren, tomtvridning 
 

 
Huvudfas 3, byggnadsfas 8, 1175 till 1200 e.kr. Här syns tomterna 1,2,3,4 & 5. Tomterna är 

markerade med röda siffror av författaren (Wikström 2011:116).  
 

1 

 

2 3 

 

4 

 5 
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Bilaga 3. Alla djupskivor från rådata 

 

Djupskiva som visar djup 0,0-3,0 cm. 

 

Djupskiva som visar djup 3,0-6,0 cm. 

 

Djupskiva som visar djup 6,0-9,0 cm. 

N 
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Djupskiva som visar djup 9,0-12,0 cm. 

 

Djupskiva som visar djup 12,0-15,0 cm. 

 

Djupskiva som visar djup 15,0-18,0 cm. 



28 
 

 

Djupskiva som visar djup 18,0-21,0 cm. 

 

Djupskiva som visar djup 21,0-24,0 cm. 

 

Djupskiva som visar djup 24,0-27,0 cm. 
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Djupskiva som visar djup 27,0-30,0cm. 

 

Djupskiva som visar djup 30,0-33,0 cm. 

 

Djupskiva som visar djup 33,0-36,0 cm. 
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Djupskiva som visar djup 36,0-39,0 cm. 

 

Djupskiva som visar djup 39,0-42,0 cm. 

 

Djupskiva som visar djup 42,0-45,0 cm. 
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Djupskiva som visar djup 45,0-48,0 cm. 

 

Djupskiva som visar djup 48,0-51,0 cm. 

 

Djupskiva som visar djup 51,0-54,0 cm. 
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Djupskiva som visar djup 54,0-57,0 cm. 

 

Djupskiva som visar djup 57,0-60,0 cm. 

 

Djupskiva som visar djup 60,0-63,0 cm. 
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Djupskiva som visar djup 63,0-66,0 cm. 

 

Djupskiva som visar djup 66,0-69,0 cm. 

 

Djupskiva som visar djup 69,0-72,0 cm. 
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Djupskiva som visar djup 72,0-75,0 cm. 

 

Djupskiva som visar djup 75,0-78,0 cm. 

 

Djupskiva som visar djup 78,0-81,0 cm. 
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Djupskiva som visar djup 81,0-84,0 cm. 

 

Djupskiva som visar djup 84,0-87,0 cm. 

 

Djupskiva som visar djup 87,0-90,0 cm. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


