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Schaktets placering med Hotell Kristina i bakgrunden till vänster. Bilden är tagen från väster.

Inledning
I samband med en kabelschaktning för belysning utförde Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet
en arkeologisk förundersökning i form av en schaktkontroll. Förundersökningen föranleddes av
att schaktet skulle dras nära RAÄ 35:1 vilket utgörs av ett gravfält bestående av åtta stensättningar
(figur 1). Schaktet och gravfältet ligger strax öster om Sigtuna, RAÄ 195:1. Tidigare
undersökningar i gravfältet har ägt rum 1977 och 1979 i form av schaktkontroller, men inga
anläggningar berördes vid dessa tillfällen. Vid en grävning 1924 undersöktes dock fyra gravar.
Söder om schaktet har också kristna gravar från en kyrkogård undersökts, 1992 och 1998.
Syftet med förundersökningen var att se till att inga gravar inom gravfältet förstördes vid
schaktningsarbetet samt att dokumentera eventuella gravar eller kulturlager om sådana
påträffades.

Resultat
Schaktet var 103 meter långt, 0,5-0,7 meter brett och 0,4-0,5 meter djupt och följde gångstigen
som går från Skolbacken till Kristina Konferens & Hotell AB. I schaktets västra del, ca 16 meter
från vägen, påträffades på 0,4 meters djup ett kollager bestående av sotig sand, kol och
tegelfragment. Lagret kunde följas längs en sträcka på 4 meter, var 0,15 meter tjockt och tydligt
avgränsat i öster och väster. Ett kolprov togs från lagret men har inte analyserats. Tolkningen av
lagret är oklar, men sannolikt sentida. Lagret ligger kvar orört under elkabeln för en eventuell
framtida undersökning.
Centralt i undersökningsområdet finns en terrassering där en hel del större sten påträffades.
Sannolikt är detta en åkerterrassering som fortsätter i nord-sydlig riktning utanför schaktets
gränser. Terrasseringen är synlig i markytan. I slänten i schaktets östra ände finns också ett
kraftigt omrört område med stora mängder påförda schaktmassor som innehåller större stenar och
tegel. I övrigt bestod schaktet av gråbrun sandig morän med lera i botten. Inga övriga
anläggningar eller kulturlager påträffades. Inga fynd tillvaratogs och inga vidare antikvariska
åtgärder ansågs nödvändiga.

Figur 1.
Undersökningsområdet. Schaktet är markerat med rött och kollagret med svart. Det blå streckade området
markerar gravfältet 35:1. Tidigare undersökningar är markerade med gult.
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