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Kontakt Arkeologerna
Magnus Lindberg • 010-480 81 25 
magnus.lindberg@arkeologerna.com

Visningsansvarig (Uppdrag Arkeologi)
Rosanna Jönis • 073-662 34 02
rosanna.jonis@uppdragarkeologi.se

Välkomna på guidade turer
Med oss i fält har vi en utbildad peda-
gog/arkeolog som kommer att guida 
besökare på platsen vid flera tillfällen. 
Visningstillfällen kommer att utly-
sas via blogg och sociala medier. 

Följ gärna utgrävningen via vår blogg 
på www.arkeologerna.com och/eller via 

våra sociala medier på Facebook och 
Instagram. Sök på ”Arkeologerna”. 

Viggbygärdet

Norskogen

Viggbyholms gård

Bergtorp

Hultinparken

Plats för undersökningen

E18

Trafikplats Viggbyholm

Platsen för undersökningen är Skördevägen, 183 57 Täby. Avfart Viggbyholm. Skala 1:10 000.

https://arkeologerna.com/
uppdrag/vikingatida-vikby/

200 m



Den vikingatida gården
Boplatsen är belägen på en höjd som nu, 
efter att undersökningsområdets östra 
skogsbeklädda slänt avverkats åter är 
tydligt urskiljbar för nutida besökare.

Vid tidpunkten för gårdens brukande 
fanns i öster en havsvik som de boende 
sannolikt hållit ett vakande öga över. 
Redan under folkvandrandringstiden tror 
vi att platsen är bebodd och här lever och 

verkar människor i några hundra år tills 
den den någon gång under vikingatiden 
slutligen överges. Av flera skäl tror vi 
att gården hette Vikby och att den var 
en föregångare till en gård med samma 
namn som omnämndes i skrift redan 
under medeltiden. Den historiska utveck-
lingen leder så småningom fram till att 
markerna senare tillhör Viggbyholms 
säteri.

Är ni nyfikna på arkeologi och vikingar?
I sommar och i höst undersöker Arkeologerna vid  
Statens historiska museer i samarbete med Uppdrag 
Arkeologi en förhistorisk gård i Viggbyholm. Följ vår 
utgrävning via fältvisningar och sociala medier!

Att med hjälp av maskin och handkraft frilägga alla konstruktioner som gömmer sig i området är 
ett tidskrävande men spännande jobb för oss arkeologer.

Den långa kontinuiteten på samma plats 
samt orsaken till boplatsens övergivande 
väcker många frågor för oss arkeologer. 

Vad vill vi ta reda på?
Här nedan följer några exempel på 
frågor som vi hoppas finna svar på:

• Etableras gården under folkvand-
ringstid? Överges eller flyttas 
gården i övergången till medeltid? 
Finns ett kontinuerligt gårdsbruk 
mellan etablering och övergivande?

• Vilka rituella handlingar kan beläg-
gas inom gården? Är amulettringar 
och miniatyrskäror knutna till 
bostadshus, kulthus eller andra 
rituella kontexter?

• Hur var gården exponerad i land-
skapet? Mot viken och strandängar 
eller inåt land?

• Finns spår efter en hamnanlägg-
ning i öster? Finns exempelvis 
bryggfundament och enklare 

byggnader för t.ex. lagerhållning 
vid omlastning? 

• Hur är gårdstunet organiserat över 
tid? Vad kan det säga om hushållets 
sociala organisation?

• Vad kan hustyper och byggnads-
skick berätta om hushållets 
sammansättning och sociala 
strukturer?

• Hur kan gårdens nätverk karaktä-
riseras? Är de riktade inåt bygden 
och/eller utåt mot Saltsjön och 
därmed andra bygder?

Hur arbetar vi?
Vi arbetar tvärvetenskapligt och kom-
mer att använda oss av specialister som 
arbetar med vedartsanalys, pollenanalys 
och parasitanalys. Vi kommer även 
att med hjälp av 14C-metoden datera 
byggnader och andra konstruktioner. 

Undersökningen pågår till slutet 
av oktober 2020 på uppdrag av Täby 
kommun. 

Stolphålet som sannolikt ingått 
i ett hus påträffades redan vid 
fjolårets förundersökning. I stolp-
hålet fanns en vridkvarn och via 
en 14C-analys från fyllningen 
dateras stolphålet till 770–990 
efter vår tideräkning.


