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Inledning
I samband med byte av befintlig dagvattenledning från Stora gatan till Laurentii gränd utförde
Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet en arkeologisk förundersökning. 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
Ett schakt grävdes som var ca 2x3 meter stort och ca 1,7 meter djupt (figur 1). I schaktet
framkom sten som kan härstamma från senare gatubeläggning på ca 0,4 meters djup. Under ett
påfört gruslager på ca 0,8 meters djup, påträffades liggande trä som sannolikt är rester från en
kavelbro. Under denna framkom flera kulturlager ned till ca 1,7 meters djup som bland annat
innehöll rester av trä, slagg och keramik (BIIä), samt även hornspill och läderspill (se fyndlista).
På ca 1-1,4 meters djup påträffades stenar tolkade som syllstenar. Vidare framkom även rester av
en golvyta (lager5) och möjligen ytterligare en golvyta (lager 2). Schaktet tolkas vara beläget precis
i övergången mellan tomtmark och väg, vilket syllstenarna, golvytorna och kavelbron antyder.

Figur 1
Undersökningsområdet. Det undersökta schaktet är markerat med rött. Andra
undersökningar gjorda i närområdet är markerade med gult.

Profil

Lagerbeskrivning:
1: Brungrå kulturjord med rikligt med träflis.
2: Blågrå lera, golvyta.
3: Brunsvart kulturjord med rikligt med träflis, hasselnötskal och läderspill.
4: Gråbrun kulturjord med inslag av träflis, enstaka slagg och ben.
5: Gråbrun lera, golvyta.
6: Rostgul och svart slagg och sot.
7: Svart kol och sot med inslag av rostgul slagg.
8: Gråbrun kulturjord.
9: Gråbrun kulturjord med inslag av ben, hasselnöt, kol och träflis.
10: Brungrå kulturjord med inslag av organiskt material. Träflis och ben.
11: Gråbrun kulturjord med inslag av träflis och grus.
12: Liggande trä, kavelbro.
13: Brunsvart med inslag av träflis och grus.
14: Brunsvart kulturjord med inslag av träflis och sand.

Fyndlista
Fnr
1
2
3
4
5

Lager
13
6
3
3
3

Material
Keramik
Slagg
Läder
Horn
Slagg

Sakord
Kärl

Undertyp
BIIä

Hantverksspill
Hantverksspill

Antal Vikt (g)
1
10
547
5
10
1
28
1
107
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