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1 Inledning
Sigtuna museum har i februari 2002, med anledning av en husbyggnation, utfört en
arkeologisk förundersökning i Kv. Guldet 8, Sigtuna. Ytan för det planerade huset ligger
idag 2.5-4.0 m ö h och det är på en nivå under vikingatidens och den tidiga medeltidens
strandlinje, som i dag ligger 5.0 m ö h. Syfte med förundersökningen var att i första hand
utreda om det fanns marint avsatta kulturlager och marina konstruktioner, men också för att
ta reda på om det fanns kulturlager från senare delen av medeltiden.

2 Tidigare undersökningar
Våren 1982 utförde Riksantikvarieämbetet, inför en nybyggnation, en slutundersökning i
kv. Guldet 15. Undersökningen var, liksom den i Guldet 8, strandnära och ligger i dag 2.84.0 m ö h. Här kunde man konstatera stolphålsnedgrävningar, vilka tolkades utgöra
lämningar av bryggor och att området haft strandkaraktär. Efter det hade området utsatts för
periodisk översvämning. Sedan hade ett kulturlager avsatts utan spår av konstruktioner
(Syse 1987).
Hösten 1997 utförde Sigtuna museum, också med anledning av nybyggnation, en
slutundersökning i kv. Guldet 6. Denna tomt är belägen i anslutning till Stora gatan och
ligger i dag 5.0-6.0 m ö h. Här kunde man konstatera 0.15-0.50 meter tjocka kulturlager
som daterats till 900-talets slut och 1000-talets första hälft.

3 Utförande
Tre sökschakt grävdes med maskin (schakt I, II och III. Se bifogad karta). Två av schakten
var 2.0 x 10.0 meter och ett schakt var 2.0 x 2.0 meter.

4 Undersökningsresultat
Inga kulturlager eller konstruktioner påträffades i något utav sökschakten. I schakt I och II
framkom steril lera 0.30-0.40 meter under påförd matjord. I schakt III påträffades den
sterila leran på ett djup av 0.10-0.20 meter.
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5 Slutsatser
Vid förundersökningen i kv. Guldet 8 kunde inga spår av konstruktioner av strandnära
karaktär eller kulturlager konstateras. Området har inte utnyttjats, till skillnad från kv.
Guldet 15, under den tidiga medeltiden. Inte heller under hög- och senmedeltid eller under
efterreformatorisk tid har området varit i bruk.

6 Sammanfattning
Sigtuna museum har i februari 2002 med anledning av en husbyggnation utfört arkeologisk
förundersökning av Kv. Guldet 8, Sigtuna. Ytan för det planerade huset ligger idag 2.5-4.0
m ö h, det vill säga på en nivå under vikingatidens och den tidiga medeltidens strandlinje.
Syfte med förundersökningen var att i första hand utreda om det fanns marint avsatt
kulturlager och marina konstruktioner, men också för att ta reda på om det fanns kulturlager
från senare delen av medeltiden.
En tidigare undersökning i kvarteret har visat på strandnära aktiviteter, men vid
förundersökningen i kv. Guldet 8 kunde inga spår av konstruktioner av strandnära karaktär
eller kulturlager konstateras.
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