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Figur 1
Digital karta över kvarteret Smeden. Äldre arkeologiska undersökningar är
markerade med blått och den aktuella antikvariska kontrollen är markerad
med rött.

Inledning
I samband med tomtarbete för en uteplats i kvarteret Smeden 2, Sigtuna, utfördes en antikvarisk
kontroll.
Det berörda området ligger nära strandkanten i den södra delen av det lagskyddade
fornlämningsområdet Svarta jorden, RAÄ 195 Sigtuna. Inom fastigheten har det tidigare utförts
en arkeologisk förundersökning, 1998 (figur 1). I det schakt som då gjordes i Smeden 2
påträffades inga medeltida kulturlager eller konstruktioner. Den nu aktuella ytan ligger marginellt
högre än det tidigare schaktet, ca 2-3 m.ö.h. Sannolikheten var därför stor att det inte fanns
kulturlager inom den berörda ytan.
Målet med den antikvariska kontrollen var att tillse att inga eventuella kulturlager skadades vid
schaktningsarbetet.

Resultat
Schaktet utgjordes av en 8 x 14 meter stor yta och djupet var mellan 0,2 och 0,4 meter. I den
norra delen fanns en upphöjning eller kulle som var 1 – 1,5 meter högre än intilliggande markyta
(figur 2). Schaktningsarbetet innebar en utjämning av kullen samt borttagandet av matjord på de
lägre liggande partierna. Direkt under jordmassor och matjord vid kullen framkom tunn lera och
morän. Detta innebär sannolikt att kullen utgör delar av den ursprunglig markyta och att de lägre
liggande partierna har schaktas ur och sänkts vid ett tidigare tillfälle. I jordmassorna framkom
enbart keramik från 1700- och 1800-tal. Inga fynd togs tillvara.
Inga medeltida kulturlager eller konstruktioner påträffades. Däremot påträffades i trädgården tre
tillhuggna stenar som sannolikt har tillhört någon eller några av Sigtunas medeltida kyrkor. En av
stenarna var rund, ca 0,4 meter i diameter, och har troligtvis utgjort delar av en pelare (figur 3).
Dessa stenar finns fortfarande kvar på plats.

Figur 2
Fotografi över schaktet i kvarteret Smeden 2 från sydöst.
Till höger i bild syns kullen som utgör den ursprungliga
markytan.

Figur 3
Fotografi över en av de påträffade stenarna som kan ha
tillhört en av Sigtunas medeltida stenkyrkor.
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