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Inledning 
I samband med schaktningsarbeten för en tillbyggnad av en fastighet i kvarteret Lergöken 8 
utfördes en arkeologisk förundersökning. Bakgrunden till förundersökningen var att se om det 
fanns kulturlager eller gravar inom schaktningsområdet.  
 
Kvarteret Lergöken 8 är beläget i den östra utkanten av det fornlämningsskyddade Svarta Jorden i 
Sigtuna, RAÄ 195. Det råder en viss osäkerhet vad gäller förekomst och omfattning av kulturlager 
i det berörda området.  
 
Vid en antikvarisk kontroll i samband med byggnation av en fastighet i kvarteret Lergöken 2 
påträffades inga äldre kulturlager, SR 150 1971. Dokumentation saknas dock från 
undersökningen och det är något oklart exakt var schaktningsarbetet utfördes. Enligt 
bevarandeplanen för Sigtuna är ett av husen i Lergöken 2 tillbyggda 1971-72. Sannolikt är det 
denna fastighet som avses. I stadsarkeologiskt register framgår att endast recent material framkom. 
Det har dock visat sig att det finns medeltida kulturlager i kvarteret Lergöken. Vid en 
schaktningsövervakning i samband med en mindre utbyggnad av en fastighet i kvarteret Lergöken 
1, 2000, dokumenterades kulturlager som var mellan 0,3 och 0,6 meter tjocka. Dessa låg 0,5 
meter under markytan. 
 
 

 
 
 

Vid några tillfällen har också arkeologiska iakttagelser gjorts i kvarteret Klockaren och 
Klockargränd i närheten av det aktuella schaktet. 
 
I samband med byggnationen av ålderdomshemmet Klockargården, SR 34 1964, iakttogs upptill 
0,6 meter tjocka fyllnadsmassor som innehöll recenta fynd. I samband med en ombyggnad av 
ålderdomshemmet 1985 framkom ett liknande material. Inga kulturlager iakttogs vid dessa 
undersökningar. Längre söderut i Klockargränd har dock kulturlager framkommit. I samband 
med schaktning för en ledningsdragning 1992 iakttogs upp till 0,4 meter tjocka kulturlager. 
 

Figur 1 
Digital karta över kvarteret 
Lergöken med utförda 
arkeologiska undersökningar 
markerade med gult (den första 
siffran anger SR nummer från 
Medeltidsstaden och därefter 
årtalet då undersökningen 
utfördes, 0 anger undersökning 
utförd efter Medeltidsstadens 
genomförande). Det planerade 
schaktet för tillbyggnaden av 
fastigheten är markerat med 
rött.



 

Resultat 
Platsen för den planerade tillbyggnaden ligger söder om den befintliga fastigheten. Schaktet var 4 
meter långt, 3 meter brett och 0,4 meter djupt. Schaktningsarbetet utfördes av fastighetsägaren 
med spade, varvid matjordslagret grävdes bort. Direkt under dessa massor framkom morän. 
 
Inga kulturlager eller gravar påträffades.  
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