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Inledning
I samband med reparation av en vattenläcka i S:t Laurentii gränd utförde Sigtuna Museers
Uppdrags Verksamhet en arkeologisk schaktningsövervakning.
Med anledning av en reparation av en avloppsledning gjordes 1999 en schaktningskontroll i
samma område i S:t Laurentii gränd, detta schakt fortsatte även in i kvarteret Slaktaren 5
(Wikström 1999, arkivrapport). Endast en smal sträng av orörda kulturlager påträffades och i den
södra delen av schaktet ritades en profil. I profilen fanns stenar och trärester vilka troligen utgör
en träsyll och en syllstensrad till två tidsmässigt skilda hus. Ett flertal ask- och brandlager kunde
också konstateras. Dessa utgör sannolikt rester efter härdar eller möjligen delar av
huskonstruktionen som eldhärjats.
Målet med den aktuella schaktningsövervakningen var att se till att inga kulturlager förstördes vid
arbetet samt att dokumentera orörda kulturlager om sådana påträffades.

Resultat
Schaktet var ca 1,5 x 2,5 meter stort och 1,5 meter djupt och grävdes i ett befintligt
vattenledningsschakt i S:t Laurentii gränd ungefär mitt framför ingången till kvarteret Slaktaren 5
(figur 1). Schaktet var återfyllt med grovt grus (singel) och inga medeltida kulturlager berördes av
ingreppet. I den östra schaktkanten framkom ett 0,8 m brett och 1 m djupt område med
kulturlager. Dessa var ej synliga när schaktet togs upp 1999 vid reparationen av avloppsledningen.

Figur 1
Planritning över schaktet i S:t Laurentii gränd, Sigtuna.
En profil ritades av kulturlagren i den östra schaktväggen. Lagren var avgrävda i norr men
fortsatte i söder utanför det upptagna schaktet. De övre 0,4-0,5 m av kulturlagren föreföll vara
omrörda och saknade tydlig stratigrafi. Längre ned i profilen kunde trärester iakttas liksom flera
ask- och brandlager. Dessa utgör troligen rester efter härdar alternativt representerar de
utrakningslager. På ca 1,4 m djup fanns ett kraftigt brandlager bestående av bränd sand och torv
samt träkol och sot. Sannolikt är detta resterna efter en mer omfattande brand. Schaktet var
vattenfyllt vid ett djup av ca 1,5 m och under denna nivå kunde lagren i sektionen inte
dokumenteras. Inga fynd tillvaratogs.

Figur 2.
Profil mot öster i S:t Laurentii gränd.
Lagerbeskrivning
1. Asfalt.
2. Utfyllda massor bestående av grovt grus (singel)
3. Utfyllda massor bestående av brun sand
4. Omrörda kulturlager utan tydlig stratigrafi
5. Område stört av rötter
6. Kol- och sotlager med inslag av aska.
7. Brungrå kulturjord med inslag av lera
8. Brun kulturjord med sand. I lagrets underkant fanns bitvis en horisont med träkol
9. Mörkgrå kulturjord med inslag a träkol, aska och organiskt material
10. Aska
11. Brandlager med rödbränd sand och bränd torv
12. Brandlager med sot och träkol
13. Mörkgrå kulturjord
14-15. Trärester
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