Rapport Antikvarisk kontroll

Ödåker 7, Sigtuna, Uppland
2004
Anders Wikström

Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet

Sigtuna Museum
Stora Gatan 55
S-193 30 Sigtuna
Tfn: 08/597 838 74
Fax: 08/597 838 83
E-postadress: anders.wikstrom@sigtuna.se

Schaktningsarbete för hand i kvarteret Ödåker 7

Inledning
I samband med schaktningsarbeten för en carport vid en fastighet i kvarteret Ödåker 7 utfördes
en antikvarisk kontroll. Syftet med kontrollen var att se till att inga kulturlager kom till skada vid
schaktningsarbetet.
Kvarteret Ödåker 7 är beläget i den sydvästra delen av det fornlämningsskyddade Svarta Jorden i
Sigtuna, RAÄ 195.
Vid ett tidigare tillfälle har schaktningsarbeten utförts i kvarteret Ödåker 7 (SR 72, 1956).
Schaktningen hade ägt rum utan bygglov. Inga ritningar finns därför från undersökningen, men
det finns uppgifter om att kulturlagrens mäktighet var 1.5 - 1.7 m. I botten av schaktet fanns lera
och i den uppkastade jorden fanns djurben, medeltida keramik och enstaka tegelskärvor.
I november 2004 utförde Sigtuna museum också en arkeologisk slutundersökning i kvarteret
Ödåker 4. Endast en mindre del av den totala ytan bestod av kulturlager, resterande delar hade
tidigare schaktats bort i samband med byggnation av en källare. Resultaten visade att de mellan
0,3-0,5 meter tjocka kulturlagren i huvudsak bestod av fragmentariska bebyggelselämningar från
1100- och 1200-tal.

Resultat
Den planerade carporten skulle byggas på en gjuten platta som i sin tur skulle vila på I-balkar.
Balkarna behövde grävas ned i marken. För detta arbete grävdes en mindre 0,4 meter djup grop.
En arkeolog var närvarande och deltog initialt i schaktningsarbetet, som utfördes för hand. Under
matjorden fanns över 0,4 meter tjocka moderna utfyllnader. Inga kulturlager berördes.

Figur 1
Digital karta över kvarteret Ödåker med det aktuella schaktet markerat med gult. I november 2004
utfördes även en arkeologisk slutundersökning i kvarteret Ödåker 4.
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