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Kiinnostunut viikingeistä ja muusta 
”hienosta” kansasta? Tule ja seu-
raa meidän arkeologisia kaivauksia 
Norrtillissa!

Tänä syksynä tutkivat arkeologit 
vanhaa maatilaa Norrtillissa.

Tähän, korkealle luonnon tasangolle josta 
on näkymät Gransvikille oli viikinki ja 
keskiaikana sijoitettu varakas, hyvin-
hoidettu maatila. Täältä oli hyvä valvoa 
kaikkia Sigtuunaan menijöitä ja tulijoita.

Harvoin päästään tutkimaan paikkaa 
joka on kuulunut yhteiskunnan ”elii-
tille” ja arkeologeilla on paljon kysy-
myksiä joihin he etsivät vastauksia.

• Perustettiinko tila samaan aikaan 
kun Sigtunan kaupunki, 900-luvun 
loppupuolella, vai oliko se sitä 

ennen täällä? Oliko asuintilojen 
vieressä talli, varasto ja varasto-
tiloja? Milloin tila hävisi? Mitä 
tilan pystyttämisen ja häviämisen 
välisenä aikana tapahtuu?

• Mitä ihmiset askaroivat täällä? 
Onko uuni, josta olemme löytäneet 
tähteitä käytetty savustamiseen, 
leivinuunina vaiko kuivaamona? 
Tai ehkä se jopa oli niin sanottu 
ahjo jossa työskenteli seppä. 

• Mitä täällä on syöty ja valmis-
tettu? Mitä kasvit ja eläinten 
luut voivat kertoa meille siitä?  

• Onko täällä aikoinaan omis-
tauduttu ”talo uhriin” eli lait-
tettu esineitä taloon jotta 
suojautuisi pahoilta asioilta? 

Arkeologit ovat odotusta täynnä sillä tällä paikalla on paljon jälkiä täällä kerran asuneista.

Viikinkiaikana oli Tilsmaan ja Sigtuna-
maan välillä veneyhteys, se on merkitty 
riimukivillä Garnsviken molemmin 
puolin. Riimukivestä joka sijaitsee 
lähellä Norrtillin vanhoja perusteita 
voi lukea: ”Ilturi antoi pystyttää kiven 
isänsä Siggeirin jälkeen. Jumala aut-
takoon hänen henkeään.” Ehkä he asuivat 
tilalla jota nyt tutkimme?

Keskiajalla omisti Norr-
tillin tilan yksi Ruotsin 
mahtavimmista miehistä, 
Torkel Knutson (kuoli 
vuonna 1306). Hänen 
nimensä mukaan on 
nimetty katu Södermal-
missa, Tukholmassa. 

Arkeologerna (Statens historiska museer) 
ovat paikalla kesäkuuhun 2018 asti. 

Tervetuloa opastetulle 
kierrokselle!
Seuraa kaivauksia meidän blogista  
www.arkeologerna.com ja Face-
bookista ”Arkeologerna”.

Täältä löydät myös informaa-
tiota opastetuille kierroksille, luen-
noille ja tuleville näyttelyille.

Yleisökierokksia 
ruotsin kielellä:
• Keskiviikkona 23  

toukokuuta kello 18.00

• Maanantaina 28  
toukokuuta kello 18.30

• Lauantaina 2  
kesäkuuta kello 10.00


