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Figur 1
Schaktplan med det aktuella schaktet markerat med rött och andra arkeologiska undersökningar i området
markerade med gult samt placering av dokumenterade schaktväggar.

Inledning
I samband med omläggning av en dränering kring ett hus i kvarteret Snickaren 4 utförde Sigtuna
Museers Uppdrags Verksamhet en arkeologisk förundersökning. Huset ligger i korsning
Långgatan och Tvärgatan (figur 1), söder om Stora gatan i västra delen av Svarta jorden på en
moränrygg mellan 4 och 5 meter över havets nivå. I huvudsak skulle schaktningsarbetet gå i
befintliga nedgrävningar. Syftet med förundersökningen var därför bara att dokumentera
eventuella kulturlager.
Denna rapport är skriven med avsatta medel i enlighet med förordningen (1993: 379) om bidrag
till kulturmiljövård, länsstyrelsens beslut dnr 431-07-111068. Texten är bearbetad och
sammanställd från slutredovisning av Elsa Wästlund.

Resultat
Dräneringsschaktet grävdes runt hela huset förutom vid ett garage söder om huset. Det
påträffades inga konstruktioner. Schaktets bredd varierade mellan 1 och 2 meter. Schakten i östra
och norra delen av huset blev bredare med som mest två meter, medan schakten i väst mot
Långgatan och i söder vid garaget är kring 1- 1,20 meter. Schaktens djup varierade mellan 1,40
till 2,40 meter. Profiler ritades längs alla schaktväggar, men endast profil A och B redovisas i
denna rapport. Profil C och D uppvisar liknande stratigrafi, men var mer skadat av schaktarbeten
i de övre delarna. Schaktet mot Långgatan var omgrävda flera gånger och där låg flera el- och
telefonkablar. Mot trädgården i östra delen av huset och i norr mot Tvärgränd kunde ett 0,20 till
0,40 m tjockt kulturlager dokumenteras i plan. Kulturlagret låg kring 5 meters kurvan. Lagret är
till en del omrört av trädgårdsarbete. Fynden bestod i huvudsak av yngre rödgods, blomkrukor,
några gamla spikar, buteljglas och djurben. Lagret motsvarar lager 5 i profilerna. Datering av
kulturlagret är sannolikt efterreformatorisk eller nyare tid. Medeltida kulturlager kunde inte
påvisas. Inga fynd tillvaratogs.

Lagerbeskrivning (gäller båda profilerna):
1. Stenplattor/asfalt
2. Matjord
3. Röd sand
4. Sandblandat grus
5. Efterreformatoriska kulturlager
6. Sand- och gruslager
7. Modern störning
Figur 2
Profil A

Figur 3
Profil B

Administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Uppdragsgivare:
Kvarter/område:
Fornlämning:
Socken:
Landskap:
Ek kartblad:
Typ av undersökning:
Fältarbetstid:
Fältarbetspersonal:
Rapportarbete:

2021-99-15105; 2021-99-22001 (bidragsbeslut)
Leif Andersson
Snickaren 4
RAÄ 195:1
Sigtuna
Uppland
118 21 Sigtuna
Arkeologisk förundersökning
1999-11-06
Elsa Wästlund
Anders Wikström

Dokumentationsmaterial:

1 schaktplan, 2 profilritningar

