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Figur 1
Digital karta över kvarteret Lergöken. Äldre arkeologiska undersökningar är
markerade med blått och den aktuella schaktningsövervakningen är
markerad med rött.

Inledning
I samband med schaktningsarbeten för en tillbyggnad av ett förråd samt en carport i kvarteret
Lergöken 2, Sigtuna, utfördes en arkeologisk schaktningsövervakning.
Det berörda området ligger i den östra delen av det lagskyddade fornlämningsområdet Svarta
jorden, RAÄ 195 Sigtuna. Den antikvariska verksamheten har varit förhållandevis liten inom
området, vilket innebär att vår kännedom om kulturlagrens förekomst och utbredning är ganska
ringa (figur 1). Resultat från en mindre schaktningsövervakning i kvarteret Klockaren (2004) och
en undersökning i Klockargränd (1992) tyder på att medeltida kulturlager i huvudsak finns mot
de södra delarna av området. Längre norrut har också gravar påträffats i kvarteret Klockaren (SR
32, 1955). I kvarteret Lergöken har kulturlager enbart påträffats i den norra delen, vilket till stor
del beror på att inga undersökningar har utförts i de södra delarna.
Målet med den arkeologiska schaktningsövervakningen var att tillse att inga eventuella kulturlager
eller gravar skadades vid schaktningsarbetet.

Resultat
Två mindre schakt togs upp med grävmaskin, ett för tillbyggnaden av förrådet och ett för
carporten. Djupet var mellan 0,2 och 0,5 meter. Direkt under jordmassor och matjord framkom
morän. I jordmassorna framkom enbart keramik från 1700- och 1800-tal. Inga fynd togs tillvara.
Inga medeltida kulturlager, konstruktioner eller gravar påträffades. Det råder därmed fortfarande
oklarheter kring kulturlagrens utbredning österut och var det medeltida Sigtunas östra gräns gick.
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