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1 Inledning
Sigtuna museum har i månadsskiftet november/december 2001, på grund av busk- och
trädplantering utfört en antikvarisk kontroll i kvarteret Draken 1, Sigtuna. Syftet med
undersökningen var att övervaka schaktningen för att tillse att inte några kulturlager
berördes. Området för den antikvariska kontrollen är beläget i östra delen av den
medeltida stadskärnan, söder om Stora gatan i sluttningen ned mot Strandvägen.
2 Utförande
Vid arbetet grävdes 7 trädschakt med vardera en yta på ca 1,0x1,0 meter. För
planteringen av buskarna togs 11 schakt upp, med en sammanlagd längd på ca 70 meter.
Schaktdjupet i nedgrävningarna var ca 0,45 meter. Dessutom gjordes schakt för en
omläggning av grusgångar, med ett djup på ca 0,10-0,15 meter (se bifogad karta).
3 Tidigare undersökningar
Tidigare undersökningar tyder på omfattande aktivitet i området. I det närbelägna
kvarteret Professorn gjordes 1995-96 ett par arkeologiska undersökningar i samma läge
som den aktuella tomten i kvarteret Draken 1. Där framkom lämningar efter 1100-, 1200och 1300-tals bebyggelse, samt vattenavsatta lämningar från 1000-talet. De medeltida
kulturlagren framkom vid ett mycket ringa schaktningsdjup. I samband med en
ledningsschaktning november 2000, gjordes i den nord-östra delen av kvarteret Draken 1
en förundersökning där medeltida kulturlager framkom (rapporten för denna
undersökning är under arbete).
4 Undersökningsresultat
I den norra delen av undersökningsområdet framkom vid schaktning för grusgången,
medeltida kulturlager redan vid ett djup av 0,15 meter. I den östra och västra delen
framkom medeltida kulturlager i schaktbotten vid ett djup av ca 0,45-0,50 meter. Ett lager
av lera vars synliga del mätte ca 1,0x3,0 meter påträffades i den östra delen (1).
Kulturlager kunde även iakttagas på samma djup i den mellersta delen av området, där
också en nedgrävd stenkoncentration (störd) framkom i botten av schaktet (2).
Stenkoncentrationens synliga del mätte ca 2,1x1,2 meter.
I områdets södra del, ned mot strandpromenaden, kunde inga spår efter kulturlager
iakttagas, enbart recenta fyllnadsmassor.
4 Slutsatser
Tidigare undersökningar i närheten av kv. Draken 1 tyder på omfattande aktivitet i
området. Detta kan styrkas av denna antikvariska kontroll, då medeltida kulturlager
framkom i botten på vissa av de schakt som togs upp. Kulturlagren berördes dock inte av
arbetet. Anledningen till att djupet ned till kulturlagren varierar inom området kan
troligen bero på den trädgårdsodling som skedde på platsen under 1910-talet.
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