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Inledning
I samband med schaktning för ledningar till nybyggnation i kvarteret Kyrkolunden utförde
Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk
kontroll. Schaktningsarbetet försiggick i nordvästra utkanten av Svarta jordens utbredning. Syftet
med förundersökningen var därför att se till att inga kulturlager förstördes samt att dokumentera
orörda kulturlager om sådana påträffades.
Denna rapport är skriven med avsatta medel i enlighet med förordningen (1993: 379) om bidrag
till kulturmiljövård, länsstyrelsens beslut dnr 431-07-111068. Texten är bearbetad från
arkivrapport av Pia Larsson (daterad 1986-08-27).

Resultat
Vid Uppsalavägen söder om Stora gatan upptogs ett 1,5 meter brett och 0,75 meter djupt schakt.
Massorna bestod endast av i sen tid påförd sand och grus. Höjdnivån i botten på schaktet låg 55,2 meter över havet.
Vid övergången över Stora gatan samt vid bensinmacken vid Uppsalavägen följdes en befintlig
ledningsdragning där schaktet norr om bensinmacken var 0,3 meter brett och 0,75 meter djupt. I
schaktet vid bensinmacken var massorna omrörda i en sträcka fram till 2 meter söder om
bilparkeringen. Härifrån fram till övergången mot Prästgatan sträckte sig under torvlagret ett 0,10,15 meter tjockt mörkbrunt, något sotigt, kulturpåverkat lager. Under detta framkom ett 0,05-2
meter tjockt ljust sandlager. Lagret var ställvis linsformat och var tjockare i den södra delen.
Under sandlagret följde norrifrån i schaktet och fram till Prästgatan ett 0,05 meter tjockt lager
som innehöll rikligt med tegel. Under detta lager framkom ett ca 0,01 meter tjockt mörkbrunt
sandigt kulturlager som innehöll tegelfragment och ben (sannolikt även från människa).
Kulturlagret följdes av ett ca 0,15 meter tjockt något ljusare lager av liknande karaktär. Därunder
framkom mörkbrun bottenlera. Höjdnivån på botten av schaktet var 7,75 meter över havet.
Utmed Prästgatan drogs ett 0,3 meter brett och 0,75 meter djupt schakt som följde en befintlig
ledning belägen utanför kyrkomuren. Massorna i schaktet bestod av i sen tid påförd fyllning av
sand och grus. På botten av schaktet var höjdnivån 7,25 - 7,69 meter över havet.
Inga konstruktioner eller stenar framkom under schaktningsarbetet och inga ytterligare
antikvariska åtgärder ansågs därmed nödvändiga

Figur 1.
Undersökningsområdet. De aktuella schaktens exakta placering är oklar och de
är därför markerade med röda punkter. Andra undersökningar utförda i området
är markerade med gult.
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