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Det vänstra fotografiet visar gravens placering i schaktet och schaktets placering i kvarteret Kållandet 2 i
förhållande till S:t Pers kyrkoruin. Bilden är tagen från öster. Den högra bilden visar gravens avgränsning i
schaktet. Bilden är tagen från öster.

Inledning
I samband med schaktningsarbeten för en vattenläcka i kvarteret Kållandet 2 utförde Sigtuna
Museers Uppdrags Verksamhet en arkeologisk förundersökning i form av en
schaktningsövervakning. Vattenledningen behövde först lokaliseras och sedan repareras. Under
arbetets gång bestämdes att en ny sträckning för vattenledningen skulle grävas och en helt ny
vattenledning av plast skulle anslutas.
Syftet med förundersökningen var att se till att inga gravar eller kulturlager förstördes vid
schaktningsarbetet samt att dokumentera fornlämningar om sådana påträffades.

Resultat
Schaktet var drygt 18 meter långt, 0,6 meter brett och 0,6-0,7 meter djupt (figur 1). Hela
sträckan schaktades med grävmaskin av typen Bobcat och arbetet följdes längs hela sträckan.
Schaktningsarbetet började i den västra delen och nästan omedelbart påträffades delar av ett
skelett på 0,7 meters djup. Sannolikheten för att fler gravar skulle påträffas var därför stor. För att
undvika onödigt stora arkeologiska insatser beslutades att vattenledningen skulle läggas grundare
men med isolering och en elslinga runt för att undvika frostskador. Inga fler gravar påträffades
därefter. Det kan dock finnas fler gravar som ligger djupare ned. Inga fynd eller skelettdelar
tillvaratogs och den påträffade graven ligger kvar på plats. Direkt under gräsytan fanns glacial lera.
Den påträffade graven (se fotografi nästa sida) tillhör med all sannolikhet den gravgård som delvis
undersökts 1992 och 2007 (Wikström et al 2008). Gravgårdens avgränsning norrut enligt figur 1
är oklar.

Figur 1
Planritning över det undersökta schaktet i kvarteret Kållandet 2 markerad med röd yta. Den påträffade graven
som är markerad med grå oval tillhör sannolikt den gravgård som delvis undersöktes 1992 och 2007.

Fotografi över den påträffade graven med skelettdelarna markerade med rött. De delar
som kom fram var lårbenen (höger något skadad av grävmaskinen) samt höger underarm
och hand. Armens ställning tyder på armställning B.
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