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Figur 1
Schaktets placering markerad med rött och andra arkeologiska undersökningar i området markerade med gult.

Inledning
Med anledning av plantering av rosenbuskar i kvarteret S:t Nicolaus 3 utförde Sigtuna Museers
Uppdrags Verksamhet en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Kvarteret ligger alldeles i den norra kanten av det lagskyddade fornlämningsområdet mellan två
medeltida kyrkogårdar i kvarteren S:t Nicolaus 4 respektive 2. Undersökningsområdet låg på
husets baksida mot norr vid en naturlig sluttning ca 16 m ö h (figur 1).
Syftet med den antikvariska kontrollen var att avgöra om lämningar fanns inom denna perifera
del av fornlämningsområdet svarta jorden (RAÄ 195:1) samt att dokumentera lämningar 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. Texten är bearbetad från en
slutredovisning av Johan Westerlund (daterad 1998-11-24).

Resultat
Totalt undersöktes tre cirkulära gropar med en diameter på respektive 0,30 meter för hand. Två
av dessa undersöktes till ett djup av omkring 0,30-0,40 meter. I den tredje gjordes ett försök att
gräva ned till steril botten/morän. Vid ett djup av cirka 0,70 meter avbröts detta då det blev
omöjligt att fortsätta om inte kanterna utvidgades. I alla tre gropar framkom endast recent
material såsom tegel, glas och porslin. Detta tyder därför på att området är utfyllt i modern tid för
att åstadkomma den terrassering som finns på tomtens baksida.
Vid undersökningen framkom inga spår av medeltida aktiviteter eller kyrkogård, vilket sannolikt
beror på att det ligger strax utanför fornlämningsområdet. Inga fynd tillvaratogs.
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