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Sammanfattning
Stockholms läns museum genomförde under våren 2013 en särskild arkeologisk utredning 
på fastigheterna Broby 1:1 och 1:11 i Märsta, Sigtuna kommun, Uppland. Orsaken till 
utredningen var att Sigtuna kommun avser att detaljplanelägga del av fastigheterna. 
Utredningen har omfattat arkiv- och kartstudier, specialinventering (etapp 1 samt 
provundersökning etapp 2). Vid utredningens etapp 2, provundersökningen, 
konstaterades att en fast fornlämning i form av ett flertal anläggningar av förhistorisk 
boplatskaraktär är belägna inom området. Lämningarna är för närvarande odaterade 
men en preliminär bedömning utifrån anläggningarnas utseende och karaktär pekar mot 
en datering till äldre järnålder.  

Bakgrund
Sigtuna kommun avser att detaljplanelägga del av fastigheterna Broby 1:1 och 1:11. 
Inom utredningsområdet fanns inga kända fornlämningar, men i närområdet finns flera 
lämningar från framförallt järnålder och medeltid/historisk tid, men även stenålder. 
Länsstyrelsen i Stockholms län bedömde därför att en särskild utredning i enlighet 
med 2 kap 11 § KML måste göras för att fastställa om det finns ej tidigare kända 
fornlämningar inom planområdet (dnr 431-39647-2012). Stockholms läns museum 
utförde utredningens båda etapper i maj 2013. Uppdragsgivare var Sigtuna kommun.

Fig 1. Översiktskartan med utredningsområdets läge markerat med röd cirkel. Skala 1:100 000. 
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Topografi och fornlämningsmiljö
Utredningsområdet (UO), vilket omfattar ca 50 ha, består idag främst av åkermark samt i 
norra kanten av Broby 1:1 av ett delvis grusat promenadstråk. Markslaget utgörs av post- 
glacial finlera samt i norra kanten av Broby 1:1 även av glacial lera. Höjderna inom om-
rådet varierar mellan 10 till 15 m ö h varför det framförallt var lämningar från järnålder 
och senare som kunde förväntas framkomma vid utredningen. Längs med UOs norra kant 
inom Broby 1:1 rinner en å, vilken viker av norrut och även rinner genom Broby 1:11. UO 
har utgjorts av till gården Broby tillhörande åkermark samt äng vilket kan beläggas på 
de historiska kartorna ned till 1635 (LMS akt A44-6:a10:184-185). Själva gården Broby 
ligger strax utanför UO och omnämns för första gången 1345 i de skriftliga källorna (källa 
ortnamnsarkivet). På gården finns idag en runsten, RAÄ 146:1. Denna är dock flyttad 
och det ursprungliga läget är ca 100 m norr om gården (RAÄ 147:1). Invid gården har 
även fynd av en knacksten gjorts vilket kan indikera förekomsten av boplats (RAÄ 180:1). 
Cirka 100-200 m söder om UO västra del finns ett större system av stensträngar, hägnader 
samt två hålvägar (RAÄ 214, 216, 219). Delar av dessa stensträngar, RAÄ 214, har vid en 
tidigare arkeologisk undersökning daterats till medeltid-1600-tal (Grönwall 2009:21ff). 
Intill detta område har även en stenåldersboplats, RAÄ 217, registrerats i och med en ut- 

Fig 2. Fastighetskartan med utredningsområdet (blå linje) och fasta fornlämningar (rosa) nämnda i texten markerade. De grå 
cirklarna markerar de områden som under utredningens inventeringsfas pekades ut som intressanta lägen för fornlämningar och 
där sökschakt sedan togs upp under etapp 2. Skala 1:10 000. 
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Fig. 3. Utsnitt från den geometriska avmätningskartan från 1635 med gården Broby samt omkringliggande ägor (LMS akt A44-
6:a10:184-185). Den röda cirkeln markerar ungefärligt platsen för den under utredningen påträffade boplatsen. Ej i skala. 

redning 2007 (Beckman-Thoor 2007). Söder om UOs östra del finns även ett mindre 
hägnadssystem samt ett gravfält av järnålderskaraktär (RAÄ 161:1 och RAÄ 11:1-3). 

Syfte och metod
Syftet med den särskilda utredningen var att fastställa om tidigare ej kända fornlämningar 
finns inom utredningsområdet. Inledningsvis genomfördes en översiktlig arkiv- och 
kartstudie. Vid arkivstudierna har handlingar samt kartor från Antikvarisktopografiska 
arkivet (ATA), Lantmäteriets digitala kartarkiv, Riksantikvarieämbetets fornminnes-
register (FMIS), Instiutet för språk och folkminnens ortnamnsregister, samt Sveriges 
geologiska undersökningar (SGU) kontrollerats. Fältarbetet har bestått av en special-
inventering av området för att klargöra om tidigare oregistrerade fornlämningar 
förekommer inom detta, samt av provundersökningar vid lägen som vid inventeringen 
ansågs lämpliga för fornlämningar av t.ex. boplatskaraktär. Vid specialinventeringen 
rådde mycket goda siktförhållanden. Provundersökningarna skedde med maskin samt 
för hand med fyllhacka. Schakten återställdes efter avslutad undersökning. I de schakt 
där anläggningar påträffades lades markduk innan återfyllningen. Anläggningarna 
rensades fram grovt för hand samt mättes in med precisionsGPS. 
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Fig 5. Schaktplan, område 2. Den röda ramen markerar schakten med lämningar av boplatskaraktär objekt 1. Skala 1:1500. 
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Fig. 6. Schaktplan, område 3, skala 1:1500.
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Fig 7. Schaktplan med anläggningsnummer, objekt 1 inom område 2. Skala 1:200. 
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Resultat
Efter specialinventeringen pekades ett antal lägen ut som intressanta ur fornlämnings-
synpunkt. Inom Broby 11:1 grävdes schakten i goda topografiska lägen i förhållande till ån 
samt till eventuell yngre järnåldersbebyggelse. Sammanlagt grävdes 13 sökschakt (se figur 4 
samt tabell 1). Vid schaktningen framkom inget av antikvariskt intresse. 

Inom fastigheten Broby 1:1 (uppdelad i område 1 och 2) grävdes sammanlagt 26 sökschakt 
(se fig. 5 och 6). Även dessa förlades dels till gynsamma topografiska lägen i förhållande till 
ån samt i anslutning till svaga förhöjningar i åkermarken. Inom område 2, i den nordöstra 
delen av fastigheten, framkom i schakt 27, 28 och 29 sammanlagt 15 anläggningar av för- 
historisk karaktär, objekt 1 (se fig 7, tabell 2). I ploglagret i dessa schakt samt i schakt 30 
förekom även spridda kolfragment samt bränd lera vilket indikerar ett sönderplöjt kultur-
lager. Anläggningarna är av boplatskaratär och bör betraktas som fast fornlämning. Bo-
platsen är inte avgränsad. 

Inom övriga schaktade områden framkom i ett schakt, S31, enstaka skörbränd sten och 
enstaka fragment av bränd lera. Dessa kunde dock ej knytas till några anläggningar och kan 
ha förflyttats över ytan från anläggningarna inom objekt 1. Denna del bör ej betraktas som 
kulturhistorisk lämning. I övriga schakt framkom inget av antikvariskt intresse. 

Utvärdering
Utredningen utfördes i enlighet med undersökningsplanen. 

Vid utredningen framkom ett tidigare oregistrerat område med fornlämningar i form av 
anläggningar av boplatskaraktär. Områdets utbredning är inte avgränsad. Brolägena invid 
ån ansågs intressanta men provundersökningarna vid dessa lägen gav ingenting. Detta kan 
bero på att man vid flera tillfällen verkar ha försökt att kontrollera ån från att svämma över 
genom att påfört massor för att dämma upp den (något som schakt 4, 5 och 17 visar på). 
Gården Broby kan dateras tillbaka till minst 1300-tal och ån har haft samma sträckning 
varför en äldre bro med största sannolikhet har funnits på denna plats. Intressant är även 
att vi idag inte känner till den ursprungliga placeringen för de två runstenar som idag står 
vid Husby-Ärlinghundra kyrka, ca 1 km, norrut. Att placera runstenar vid t.ex. broar och 
andra kommunikativa lägen har dock förekommit på andra platser.

Referenser
Beckman-Thoor 2007. Arkeologisk utredning. Västra Arlandastad. I skogsmarken mellan Husby-
Ärlinghundra och Norrsunda. Uppland, Husby-Ärlinghundra socken, Broby 1:1, RAÄ 140,  
RAÄ 175 och Norrsunda socken, Märsta 21:29, RAÄ 181.  
Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. Stockholm.

Grönwall, R. 2009. Lämningar från förhistorisk och historisk tid. Västra Arlandastad. Arkeologiska 
för- och slutundersökningar av RAÄ Husby-Ärlinghundra 140:1, 175:1 & 214:1,  
samt RAÄ Norrsunda 181:1.  
Stockholms läns museum, rapport 2009:47. Stockholm.
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Arkiv 
Institutet för språk och folkminnen 
Ortnamnsregistret

Lantmäteristyrelsens arkiv (LMS) 
Akt A44-6:a10:184-185
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Ekonomiska kartans blad:  11I2d Märsta 1   
Koordinatsystem:  SWEREF99 TM 
Fornlämning:   -     
Typ av undersökning:   Särskild undersökning 
Orsak till undersökningen: Planerad detaljplaneläggning 
Uppdragsgivare:   Sigtuna kommun 
Undersökningsperiod:  23, 25, 26 samt 29 maj 2013 
Projektgrupp:   Lars Andersson, Tina Mathiesen, Tove Stjärna 
Arkivmaterial:   Förvaras i Stockholms läns museums arkiv 
Fynd:    Inga fynd tillvaratogs



Bilagor

Bilaga 1. 

Objektbeskrivning
Objekt 1. Område med lämningar av boplatskaraktär 
Antikvarisk bedömning: Fast fornlämning.

Beskrivning: Tidigare ej registrerat område med anläggningar av boplatskaraktär. Området ligger på en 
svag förhöjning i åkermarken som sträcker sig NV-SÖ. Minst 30 x 10 m stort (ej avgränsat). Sammanlagt 
grävdes fyra sökschakt inom ytan. Schakten var ca 5-10 m långa, 2,5 till 6 meter breda och 0,3-0,4 m 
djupa. I plöjan framkom små fragment av bränd lera samt kol. I tre av schakten framkom totalt femton 
anläggningar precis under ploglagret, huvudsakligen stolphål och härdar. Delar av anläggningarna har 
troligen skadats i och med åkerbruk. Ingen av anläggning undersöktes inom ramen för utredningen. 
Inga fynd påträffades. 

Bilaga 2.
Schakttabell
Schakt Storlek (m) Djup (m) Beskrivning

1 10 x 2,5 0,45 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av lerig mellanbrun silt.   
   I botten varvig lera.

2 11 x 2,5 0,45 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av lerig mellanbrun silt.   
   I botten varvig lera.

3 11 x 2,5 0,45 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av lerig mellanbrun silt.   
   I botten varvig lera.

4 5,5 x 2 0,6 Fyllning av mörkbrun mylla följt av grus vilande på ett  
   tunt lager av förmultnade växtdelar. Troligen en äldre  
   markyta. Botten av stora stenar. Troligen uppfyllt som   
   fördämmning mot ån. 

5 8 x 2 0,6 Fyllning av mörkbrun mylla följt av grus uppblandat 
   med kalkputs vilande på ett tunt lager av förmultnade 
   växtdelar. Troligen en äldre markyta. Botten av stora 
   stenar. Troligen uppfyllt som fördämmning mot ån.

6 11 x 2,5 0,5  Fyllning av mörkbrun mylla, följt av lerig mellanbrun silt. 
   I botten varvig lera.

7 12 x 3 0,45 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av lerig mellanbrun silt. 
   I botten varvig lera.

8 13 x 2,5 0,5 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av lerig mellanbrun silt. 
   I botten varvig lera.

9 11 x 3 0,45 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av lerig mellanbrun silt. 
   I botten varvig lera.

10 11 x 3 0,45 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av lerig mellanbrun silt. 
   I botten varvig lera.

11 10 x 3 0,45 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av lerig mellan   
   brun silt. I botten varvig lera.

12 11 x 3 0,45 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av lerig mellan   
   brun silt. I botten varvig lera.

13 10 x 3 0,45 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av lerig mellan   
   brun silt. I botten varvig lera.



14 5,5 x 1,5 0,40 Fyllning av mörbrun mylla, följt av varvig  lera.

15 6 x 1,5 0,40 Fyllning av mörbrun mylla, följt av varvig lera. Förekomst av  
   lersten i botten. Fynd av en sentida spik.

16 8,5 x 1,5 0,4 Fyllning av mörbrun mylla, följt av varvig lera. Förekomst av  
   lersten i botten.

17 4 x 1,7 0,5 Fyllning av påförda massor bestående av större sten och grus,  
   troligen som fördämmning mot ån. 

18 4,5 x 1,5 0,5 Fyllning av påförda massor bestående av större sten och grus,  
   troligen som fördämning mot ån.

19 5,5 x 1,5 0,35 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av varvig lera. Förekomst av   
   enstaka tegelfragment ned till botten.

20 5,5 x 1,5 0,35 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av varvig lera. Förekomst av   
   enstaka tegelfragment ned till botten.

21 5 x 1,5 0,35 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av varvig lera. Förekomst av   
   enstaka tegelfragment ned till botten.

22 5,5 x 1,5 0,35 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av varvig lera. Förekomst av   
   enstaka tegelfragment ned till botten.

23 5 x 1,5 0,35 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av varvig lera.

24 6,5 x 2,5 0,3 Fyllning av mörkbrun mylla omedelbart följt av morän.

25 6 x 2,5 0,3 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av varvig lera.

26 5,5 x 1,5 0,3 Fyllning av mörkbrun mylla omedelbart följt av morän.

27 6,5 x 2,5 0,3 Fyllning av mörkbrun mylla. Botten av lera. Precis under denna, 
   ploglagret, kom  2 anläggningar av förhistorisk karaktär.

28 9-10 x 4-6 0,3 Fyllning av mörkbrun mylla. Botten av lera. Precis under   
   denna, ploglagret, kom 9 anläggningar av förhistorisk karaktär.

29 5 x 2,5 0,3 Fyllning av mörkbrun mylla. Botten av lera. Precis under denna,  
   ploglagret, kom 4 anläggningar av förhistorisk karaktär.

30 5 x 2 0,3 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av varvig lera. Små fragment av  
   bränd lera och kol indikerar ett sönderplöjt kulturlager.

31 6 x 2,5 0,4 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av varvig lera. Enstaka fragment  
   av bränd lera samt skörbränd sten påträffades dock utan att kunna  
   knytas till någon anläggning.

32 6 x 2 0,4 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av varvig lera.

33 5 x 1,5 0,4 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av varvig lera.

34 5,5 x 1,5 0,4 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av varvig lera.

35 5,5 x 1,5 0,4 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av varvig lera.

36 6 x 1,5 0,4  Fyllning av mörkbrun mylla, följt av varvig lera.

37 6 x 1,5 0,4 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av varvig lera.

38 8 x 2 0,4 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av varvig lera. I schaktet fram  
   kom spår  av ett sentida dike vilket även återfanns i S39.

39 7,5 x 1,5 0,4 Fyllning av mörkbrun mylla, följt av varvig lera. I schaktet fram  
   kom spår  av ett sentida dike vilket även återfanns i S38.



Bilaga 3.

Anläggningstabell
Schakt Anl. Typ Beskrivning

27 3099 Stolphål Stolphål, ca 0,6 m i diameter med flera ca 0,1 m stora stenar i ytan.  
   Förekomst av bränd lera.

27 3107 Härd? Härd, oregelbunden form ca 1 m i diameter. Sot och skörbrända stenar  
   i ytan.

28 3006 Härd Härd, oregelbundet oval form. Ca 2,7 x 0,9 m. Skärvig och skörbränd  
   sten i ytan samt förekomst av bränd lera.

28 3022 Härd Härd, oval form, ca 1,2 x 0,8 m stor. Skärvig och skörbränd sten i ytan  
   samt förekomst av bränd lera.

28 3034 Stolphål? Stolphål, runt ca 0,25 m i diameter. Förekomst av kol och bränd lera  
   i ytan. 

28 3044 Sotfläck Sotfläck, rundad form, ca 0,2 m i diameter.

28 3051 Sotfläck Sotfläck, rund, ca 0,3 m i diameter.

28 3061 Stolphål? Stolphål, rundat, ca 0,4 m i diameter. Förekomst av bränd lera samt kol  
   i ytan.

28 3070 Härd Härd, något oregelbundet ca 0,4 m i diameter. Förekomst av skärvig,  
   skörbränd sten samt bränd lera i ytan.

28 3080 Stolphål? Stolphål, runt ca 0,3 m i diameter. Förekomst av skörbränd sten samt  
   bränd lera i ytan.

28 3087 Härd Härd, rundad ca 0,6 m i diameter. Förekomst av skärvig, skörbränd sten i  
   ytan samt bränd lera.

29 3122 Stolphål? Stolphål, fortsätter in i schaktväggen. Skärbränd sten i ytan.

29 3127 Härd? Härd, ca 0,6 m i diameter, fortsätter in i schaktväggen. Förekomst av  
   skörbränd sten och sot i ytan.

29 3134 Stolphål? Stolphål, ca 0,4 m i diameter. Obränd sten samt kol i ytan.

29 3141 Stolphål Stolphål, ca 0,45 m i diameter. Flera skarpkantade stenar, ca 0,1 m stora,  
   i ytan.



19


