Rapport Arkeologisk förundersökning

Snickaren 5
Sigtuna, Uppland
2001
Anders Wikström

Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet

Sigtuna Museum
Stora Gatan 55
S-193 30 Sigtuna
Tfn: 08/591 266 70
Fax: 08/597 838 83

Figur 1
Schaktplan med den aktuella undersökningen markerad med rött och andra arkeologiska undersökningar
markerade med gult.

Inledning
I samband med nedläggning av elledning i kvarteret Snickaren 5 utförde Sigtuna Museers
Uppdrags Verksamhet en arkeologisk förundersökning. Markarbetena omfattade även mindre
schaktningar för en carport, garage och en bod. Dessa skulle dock endast grundläggas ned till ett
djup av 0,2 meter och behövde därför inte föregås av antikvarisk kontroll. Området ligger centralt
inom svarta jorden (RAÄ 195:1), men på en låg höjdnivå i närheten av ångbåtsbryggan. Syftet
med förundersökningen var att se till att inga kulturlager förstördes vid schaktningsarbetet samt
att dokumentera orörda kulturlager om sådana påträffades.
Denna rapport är skriven med avsatta medel i enlighet med förordningen (1993: 379) om bidrag
till kulturmiljövård, länsstyrelsens beslut dnr 431-07-111068.

Resultat
Elledningsschaktet var ca 40 m långt och 0,5 m brett schakt i nord-sydlig riktning (figur 1).
Schaktet utgick från Tvärgränd, vid byggnadens västra gavel, och fortsatte söderut. För
elledningen behövde endast schaktas ned till ca 0,5 meters djup, därunder finns orörda
kulturlager kvar. Den bortschaktade jorden var mestadels porös samt tegel- och grusblandad och
bedömdes vara relativt recent och delvis omrörd. Ett fåtal skärvor yngre rödgods (BIIy)
påträffades samt ett fåtal djurben. Inga fynd tillvaratogs.
I schaktets botten kom mörkare och fetare jord som gav intryck av att vara orörda äldre
kulturlager. Där fanns också ett antal stora stenar (ca 0,5 -1 m i diameter), som överlagrades av
den mörkare kulturjorden, och en del sporadiska brandrester. Mot schaktets södra del förändrades
karaktären på schaktets botten och kulturjorden ersattes av ett kulturjordsblandat gruslager.
Ingenting av detta behövde tas bort vid schaktningen. Vid sondering i schaktets botten bedömdes
det att ytterligare 0,5 m kulturlager finns kvar (dvs ca 1 m under dagens marknivå). Schaktets
ringa omfattning och att endast de översta delarna av kulturlager berördes innebar att inga
specifika slutsatser om lämningarnas karaktär kunde dras. Inga vidare antikvariska åtgärder ansågs
nödvändiga.
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