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Fig 1. Undersökningsområdet markerat på Blå kartan, skala 1:100 000.

Sammanfattning
Sollentuna kommun önskar uppföra en ny skola och bostadshus på fastigheterna
Texten 1 m. fl. i Sollentuna socken och kommun, Uppland (fig. 2). Inom planområdet
har det från medeltid belagda Bagare by och det senare etablerade Turebergs gård
legat, samt ett tidigare undersökt och borttaget gravfält (RAÄ 277). Gravfältet
daterades vid undersökningarna till vendeltid-vikingatid.
Länsstyrelsen beslöt att den planerade byggnationen skulle föregås av en arkeologisk
utredning i syfte att ta reda på om det inom planområdet fanns tidigare ej kända
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fornlämningar (Lst beslut 431-03-21073). Utredningen har genomförts av Stockholms
läns museum under maj 2003.
Resultaten visar att det som idag återstår av det tidigare bytomtsimpedimentet
hyser fynd och lämningar från såväl Bagare by som Turebergs gård (bil. 1). Vid
sökschaktning påträffades lämningar i form av stenpackningar och stenansamlingar
vilka sannolikt utgör rester av den tidigare bebyggelsen. Bland de påträffade fynden
på bytomtsimpedimentet kan nämnas medeltida svartgods, glaserat rödgods från
1600-1800-tal samt ett tidigt 1800-talsmynt. I övrigt påträffades rikligt med tegel,
glas och järnföremål.
Strax väst om bytomtsimpedimentet påträffades ett stolphål (A1) och ett fragment
förhistorisk keramik (R3). Anläggningen och fyndet indikerar en möjlig förhistorisk
bosättning, vilken skulle kunna sättas i samband med gravfältet RAÄ 277.
Utredningsområdets västra, södra och östra delar anses efter avslutad utredning inte
längre vara antikvariskt intressanta.

Bakgrund
Sollentuna kommun planerar att bebygga fastigheterna Texten 1 m. fl. i Sollentuna
socken och kommun, Uppland, med en ny skola, en idrottshall samt bostäder. Inom
utredningsområdet (UO) har delar av det från medeltid belagda Bagare by varit
beläget och senare det numera rivna Turebergs gård. Strax syd och sydöst om
bytomten låg tidigare ett vendel- och vikingatida gravfält, RAÄ 277. Gravfältet
undersöktes och borttogs 1966 då även ett antal bebyggelselämningar påträffades.
Inför utredningen var det oklart om det fortfarande kvarlåg anläggningar på
bytomtsimpedimentet och i anslutning till den yta som RAÄ 277 tidigare legat på.
Länsstyrelsen gav därför i uppdrag åt Stockholms läns museum att utföra en
arkeologisk utredning av området vilken skulle bekostas av exploatören (Lst beslut
431-03-21073). Fältarbetet genomfördes under maj 2003.

Topografi och fornlämningsmiljö
Utredningsområdet är beläget cirka 20 meter över havet och utgör ett mindre
grönområde mitt i den moderna bebyggelsen vid Tureberg. Centralt i UO ligger ett
mindre moränimpediment, ställvis bestående av berg i dagen. I övrigt utgörs
markslaget av postglacial lera (SGU 1965). Impedimentet har decimerats i samband
med den under 1900-talet förtätade bebyggelsen i området, och har tidigare sträckt
sig längre mot både norr och syd.
På äldre kartmaterial (bil. 5) kan man se att impedimentet hyst bebyggelsen till
Bagare by, vilken omnämns i skriftliga källor första gången år 1323 (Ferm &
Rahmqvist 1992:294). Byn har således medeltida rötter och de närbelägna kända
förhistoriska gravfälten (se nedan) talar för att platsen sannolikt varit bebodd redan
under förhistorisk tid. Under 1500-talet kom Bagare by att bli Sollentunas största
by med fyra stycken hemman (den gård som på kartöverlägget är markerad strax
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Fig 2. Ekonomiska kartan (10 I 8e Tureberg), skala 1:10 000. Utredningsområdet markerat med fet streckad linje.

nordväst om, och utanför, bytomten utgör enligt en tidig 1700-talskarta ett torp).
Av kartmaterialet framgår inte hur många byggnader byn hyst, eftersom varje
hemman endast markerats med en gårdssymbol. I ett s.k. syneprotokoll från 1673
räknas dock upp de byggnader som tillhörde ”Erik Larssons Mangården” i byn. Av
protokollet framgår att det till gården hörde omkring 18 byggnader. Det sammanlagda
antalet byggnader i Bagare by skulle således, om alla gårdar var lika stora som Erik
Larssons, ha kunnat uppgå till ett 70-tal (Göransson 1988:28).
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I mitten av 1700-talet förvärvade friherren Thure Gustaf Rudbeck en av gårdarna
till Bagare by och döpte den till Tureberg (Turebergs fastighetsbolag 1941:22). Under
slutet av 1820-talet försvinner den sista bonden i Bagare by och storgården Tureberg
kommer i dess ställe. Därmed försvinner namnet Bagare by ur längderna och ersätts
av Turebergs gård (Göransson 1988:27). Om byggnaderna till Turebergs gård finns
betydligt mer information att hämta än de tillhörande Bagare by. I ett
brandförsäkringsbrev från 1905 beskrivs byggnaderna med hänvisningar till en
samtidigt upprättad karta över gården (bil. 4). Av brevet framgår att Turebergs gård
vid denna tid bestod av 11 byggnader belägna på en cirka 200X400 meter stor yta
(a.a:67f). De byggnader som varit belägna norr om Bygdevägen har idag försvunnit
och ersatts med bostadshus och affärslokaler. Själva mangårdsbyggnaden revs så sent
som 1967 då man avsåg att bredda Bygdevägen, vilket dock aldrig kom att göras.
Gården hade då sedan 1956 varit i Sollentuna kommuns ägo och hade bland annat
använts som auktionsplats (Holmberg 1998:200).
Bagare bytomt/Turebergs gård var inför utredningen inte registrerad som fast
fornlämning.
Inom UO låg tidigare ett gravfält, RAÄ 277, bestående av ett 30-tal gravar (fig. 2).
Gravfältet kom år 1966 att bli undersökt och borttaget i samband med byggandet
av Bagarbyskolan och det intilliggande bostadsområdet. Undersökningen visade att
gravfältet nyttjats mellan cirka 700-1000 e Kr. och att ytan förutom gravar även
innehöll fynd och bebyggelselämningar vilka daterades till 1600- och 1700-talen
och senare (Nilsson 1972:11). Då gravfältet legat inom gränsen för Bagare bytomt
skall de påträffade bebyggelselämningarna sannolikt sättas i samband med denna.
Omkring 250 meter nordväst om platsen för Turebergs gård ligger ytterligare ett
gravfält, RAÄ 298, vilket utgörs av 18 registrerade gravar. I anslutning till gravfältet
finns även ett antal bebyggelselämningar registrerade (RAÄ 182) vilka kan antas ha
ett samband med gravfältet. Nordöst om UO ligger två gravfält, RAÄ 295 och 278.
Det förra utgör ett gravfält med idag sex registrerade gravar. Antalet gravar har
dock varit högre då minst sju har borttagits i samband med tidigare delundersökningar
av fornlämningen. Samtliga de undersökta anläggningarna har daterats till vikingatid
(Andersson 1999:9). RAÄ 278 vid Tors backe, har delundersökts och befunnits bestå
av både gravar och boplatslämningar. Dateringarna sträcker sig från förromersk
järnålder fram till sen vikingatid/medeltid (Carlsson, Lindh, Sander & Vinberg 1996:65).

Målsättning och metod
Syftet med utredningen var att ta reda på om det inom UO fanns lämningar efter
Bagare by/Turebergs gård och om det eventuellt kunde finnas anläggningar kvar i
anslutning till det borttagna gravfältet RAÄ 277. Det var inte utredningens
målsättning att ta reda på omfattningen av eventuella lämningar, endast att fastställa
förekomst eller ej.
Sökschaktning med grävmaskin försedd med planskopa företogs på de ytor som
bedömdes vara intressanta. Marken schaktades ur i tunna skikt ned till anläggningseller fyndförande nivå, eller ned till en yta som bedömdes vara opåverkad av människa.
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Vid behov rensades schakten för hand för att underlätta en bedömning av dess innehåll.
Påträffade anläggningar rensades fram och dokumenterades i plan. Vissa av
anläggningarna grävdes ut, helt eller delvis, i syfte att fastställa dess karaktär. Fynd
tillvaratogs, dock ej fynd av uppenbart recent karaktär.
Tre stycken 1 m2 stora provrutor grävdes i stick om 0,1 meter för att ta reda på
förekomst och karaktär av påträffade eller eventuella kulturlager.
Samtliga schakt, anläggningar och provrutor inmättes med totalstation. Valda objekt
fotograferades. De berörda ytorna återställdes efter avslutad dokumentation.

Resultat
Vid en initial ytinventering bedömdes de östra delarna av UO vara antikvariskt
ointressanta. Dessa ytor har kraftigt påverkats av senare tiders markingrepp, varför
det inte fanns någon anledning att förvänta sig fynd eller anläggningar av äldre
karaktär på dessa. Några sökschakt förlades således inte till dessa ytor.
Sammanlagt grävdes 17 stycken sökschakt (bil. 1). Anläggningar och fynd av äldre
karaktär påträffades huvudsakligen på ytorna på och omkring bytomtsimpedimentet.
Impedimentets östra delar bestod till stora delar av berg i dagen, varför schakten av
naturliga skäl förlades till de centrala och västra partierna.
I de schakt som grävdes på ytan sydöst om
impedimentet (S10-13), i anslutning till det
borttagna gravfältet RAÄ 277, påträffades
ingenting av antikvariskt intresse. På ytan
framkom mängder av recent material i form
av plåt, cement och asfalt vilket talar för att
området i denna del kraftigt har störts i
samband med byggandet av Bagareskolan och
bostadsområdena intill.
Även de västligaste delarna av UO verkar ha
störts av senare tiders markingrepp.

Anläggningar och provrutor

Fig 3. Stolphål A1, foto Richard Grönwall.
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I sökschakten grävda på impedimentet
påträffades genomgående omrörda fyllnadsmassor från den tidigare bebyggelsen på
platsen (bil. 2). Möjligen har marken planats
ut i samband med rivningen av Turebergs
gård. I flera av schakten påträffades glaserad
keramik, tegel, glas m.m. och i tre av schakten
(S9, 14 och 17) påträffades stenpackningar
eller andra konstruktioner som tolkas vara
rester efter byggnader (A2, 3, 4 och 5).

Direkt väst om impedimentet, i S3, påträffades ett
stolphål (A1) på 0,3 meters djup. Anläggningen
grävdes ut och kunde kon-stateras sakna innehåll av
tegel eller annat recent material vilket påträffats i
schaktets ovanliggande lager. Direkt öst om A1
grävdes i S15 en provruta. Provrutan grävdes direkt
under ploglagret och i stick 1 påträffades ett fragment
förhistorisk keramik.
I östra delen av S9, på cirka 0,5 meters djup, framkom
en stenansamling (A2). Vid framrensning av
anläggningen påträffades glaserad keramik, porslin
tegel, glas samt ett mynt, ¼ skilling, från 1800-talets
början. Stenansamlingen föreföll vara utrasad och
fortsatte in under schaktkanten vidare upp mot
nordöst. Direkt väst om anläggningen grävdes en
provruta, R1 (bil. 2). Vid grävning av provrutan visade
sig A2 sträcka sig även över denna yta, med fynd av
glaserat rödgods, järnföremål, en bronsknapp m.m.
Provrutan grävdes på grund av tidsbrist ej i botten,
men kunde konstateras vara fyndförande ned till
åtminstone botten av stick 3.

Fig 4. Ugnskonstruktion A4 i schakt 17.
I bakgrunden dokumenterar Åsa Berger,
foto Richard Grönwall.

Sannolikt hör stenansamlingen A3, vilken påträffades
i S14 och som täckte hela schaktets yta samman med A2. Vid framrensning av
anläggningen påträffades tegel och järnslagg. För att ta reda på anläggningens karaktär
grävdes en provruta (R2) centralt i schaktet. Stenpackningen visade sig vara enskiktad
och ligga direkt på det underliggande berget. I stick 1 påträffades flinta, sannolikt
till ett flintlås, samt fajans, glas och tegel. I stick 2 framkom ytterligare tegel samt
en järnspik. Direkt mot berget påträffades en del av en tegelsten.
I S17 påträffades resterna av en ugn (A4, fig. 4). Anläggningen var 1,9 x 1 meter stor
och avgränsades i väst av en cirka 1 meter stor sten, vilken dock kom att avlägsnas
i samband med schaktningen. Från stenen löpte två parallella stenrader i öst-västlig
riktning. Ugnskonstruktionen framrensades och grävdes ut partiellt och befanns ha
en fyllning av sot och kol i vilket fynd av svartgods, glaserat rödgods, stengods, en
del av en stylus, tegel, lerklining m.m. påträffades. Lerkliningen indikerar att ugnen
varit lerklädd.
I samma schakt som A4 framkom i schaktets västra del en stenpackning vilken
fortsatte in under schaktkanten mot syd, norr och väst (A5). Stenpackningen bestod
av 0,1-0,3 meter stora stenar. Centralt i anläggningen löpte i nord-sydlig riktning en
rad av kantställda stenar, vilket möjligen indikerade anläggningens ursprungliga
avgränsning mot öst. Vid framrensning av anläggningen påträffades glaserat rödgods,
porslin, tegel, glas, bränd lera m.m. och sannolikt har stenpackningen utgjort grunden
till en byggnad.

Fynd
Fynd av äldre karaktär påträffades, som ovan nämnts, framför allt på och i anslutning
till Bagare bytomt/Turebergs gård.
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Endast ett fynd av förhistorisk karaktär påträffades under utredningen. Detta utgjordes
av ett keramikfragment vilket påträffades i R1, stick 1, strax väst om
bytomtsimpedimentet (bil. 1). Fragmentet var spjälkat och kunde inte hänföras till
någon specifik föremålstyp. Godset var dock av typ A vilket är en godstyp
förekommande under förhistorisk tid och tidig medeltid.
Vid utgrävning av ugnskonstruktionen
A4 påträffades ett keramikfragment av
typen svartgods. Godstypen (B) dateras
till medeltid eller möjligen till senare
delen av 1500-talet.
En större mängd glaserad rödgodskeramik påträffades i de schakt och
anläggningar vilka grävdes på det
tidigare bytomtsimpedimentet. Utifrån
dekor och glasyr dateras dessa grovt till
perioden 1600-1800-talen.

Fig 5. Keramik och porslin från bytomten, foto Richard Grönwall.

Bland övriga daterbara föremål kan
nämnas ett mynt från tidigt 1800-tal,
samt ett beslag vilket sannolikt kan
dateras till 1600-talet. Övriga fynd
utgjordes huvudsakligen av enstaka
saltglaserade stengodsfragment, porslin
och fajans, järnslagg (A3), knappar,
fönster- och buteljglas, tegel och bränd
lera.

Diskussion och tolkning
På de ytor som tidigare hyst Bagare by/Turebergs gård kvarligger idag en mängd
bebyggelselämningar. Bland fynden från impedimentet finns bl. a. fragment av
medeltida svartgods och något yngre glaserat rödgods vilka sannolikt skall sättas i
samband med Bagare by. Merparten av de påträffade fynden hör dock troligen till
det senare etablerade Turebergs gård.
Huruvida de anläggningar som påträffades är lämningar efter bebyggelsen till Bagare
by eller till Turebergs gård kan efter denna utredning inte fastställas. Detta har inte
heller varit utredningens syfte då målsättningen endast varit att fastställa förekomst
eller ej. Sannolikt rör det sig dock troligen om lämningar från båda bebyggelsefaserna.
Det stolphål (A1) och det keramikfragment av A-typ som påträffades i R3, strax öst
om A1, kan indikera en förhistorisk bosättning på platsen. Det borttagna gravfältet
RAÄ 277 kan mycket väl ha utgjort ett gårdsgravfält till en förhistorisk föregångare
till det medeltida Bagare by. Det är dock inte känt om den förhistoriska bebyggelsen
legat på samma plats som det senare Bagare by/Turebergs gård. Om, och i så fall i
vilken omfattning, eventuella lämningar efter äldre bebyggelsefaser kvarligger under
senare är inte känt.
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De schakt som grävdes i anslutning till det undersökta gravfältet RAÄ 277 (S1013) uppvisade ingenting av antikvariskt intresse. Ytan har sannolikt jämnats ut i
samband med uppförandet av skolan och bostadshusen. Likaså har de västra och
östra delarna av utredningsområdet kraftigt störts av senare tiders markarbeten,
och är inte längre intressanta ur ett antikvariskt perspektiv.
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