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Inledning
I samband med schaktning för en garagebyggnad i kvarteret Humlegården 6 i Sigtuna utförde
Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet en arkeologisk förundersökning i form av en
schaktningsövervakning.
Syftet med förundersökningen var att se till att inga kulturlager förstördes vid
schaktningsarbetet samt att dokumentera orörda kulturlager om sådana påträffades.

Resultat
Schaktet var drygt 9,5 meter långt, 5 meter brett och ca 0,4-0,5 meter djupt (figur 1). Huset på
fastigheten byggdes i slutet av 1950-talet och har källare. Ingen arkeologisk undersökning
gjordes i samband med husbygget, men ett par arkeologiska undersökningar har skett därefter,
en 1987 i samband med ledningsdragningar (Sf 42/87; Mathiesen 2008) och en 1991 i
samband med dräneringsarbeten (Sf 73/91; Wikström 2008-12-04). Vid dräneringsarbetet
1991 dokumenterades 0,3-0,5 meter tjocka kulturlager med rester efter upp till tre
bebyggelsefaser med lergolv och syllstenar som också avgränsades av tomtgränsdiken. Vid
ledningsdragningen 1987 dokumenterades upp till 0,4 meter tjocka homogena kulturlager
med djurben men utan tydliga strukturer. Kulturlagret liknande det som dokumenterades 2012
och är sannolikt påverkat av samma orsaker.
I huvudsak framkom direkt under gräsytan och en grusad plan ett mycket homogent 0,3-0,4
meter tjockt lager som innehöll enstaka bitar av tidigmedeltida keramik, slagg och djurben
(inga fynd tillvaratogs). Lagret innehöll också recent fyndmaterial som tegel, buteljglas och
liknande vilket gjorde att lagret bedömdes vara omrört, sannolikt på grund av
odlingsverksamhet. På enstaka platser i botten av schaktet påträffades fragmentariska fläckar
med brandlager som stärker denna tolkning. Brandlagren är sannolikt rester efter bebyggelse
liknande de lager som dokumenterades 1991. Enligt äldre historiska kartor fortsatte nuvarande
Hamngatan norrut upp genom kvarteret Humlegården på denna plats. Möjligen är ett lager
med grus, sand och lera som påträffades 1987 rester efter vägbeläggningen. Liknande lager
påträffades inte i aktuellt schakt. Sannolikt beror det på att schaktet ligger högre upp i
terrängen och har påverkats mer av sentida aktiviteter. Inga orörda medeltida kulturlager
berördes av ingreppet och inga fynd tillvaratogs.

Figur 1
Planritning över det undersökta schaktet i kvarteret Humlegården 6, Sigtuna. Schaktet är markerat
med rött, och äldre undersökningar markerade med gult.
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