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Följ vår utgrävning i Norrtil!

Under våren fortsätter Arkeolo-
gerna att undersöka en gammal 
gård. Här bodde rika människor 
under vikingatiden och medeltiden 
för mellan 500–1000 år sedan. 

Gården låg på en höjd med fin utsikt 
över Garnsviken där man färdades 
med båt till och från staden Sigtuna.

Arkeologerna vill veta om går-
den byggdes när staden Sigtuna 
grundades på 900-talet. 

De vill också ta reda på hur husen såg ut, 
vad man åt och vad man arbetade med. 

Fram till början av juni 2018 undersöker 
Arkeologerna från Statens historiska 
museer spåren efter dessa mäktiga männ-
iskor – på uppdrag av Sigtuna kommun.

Välkommen på guidad tur!
Följ gärna utgrävningen via vår 
blogg på www.arkeologerna.com 
och ”Arkeologerna” på Facebook. 

Arkeologerna är fulla av förväntan, på platsen finns många spår efter dem som bott här.

I Norrtil finns en runsten som är 1000 
år gammal. Där står det med runor: 
”Ilturi lät resa sten efter Siggeir sin 
fader. Gud hjälpe hans ande”. Kanske 
bodde de på gården som nu undersöks?

Under medeltiden ägdes 
gården i Norrtil av en av 
Sveriges mäktigaste män, 
Torkel Knutsson (död 
1306). Han har gett namn 
åt en gata på Södermalm i 
Stockholm.

Här finns också information 
om guidade turer, föredrag och 
kommande utställning. 

Allmänna visningar
• onsdag 23 maj kl. 18.00

• måndag 28 maj kl. 18.30

• lördag 2 juni kl. 10.00

Parkering
Porfyrvägen 1 och Märstavägen 20.  
Kort promenad till grävplatsen. 
Se karta på baksidan.

http://www.arkeologerna.com

