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Inledning
Enligt undersökningsplanen, länsstyrelsens diarienummer: 431-04-69678, har Sigtuna Museum
den 2/12-2005 utfört en arkeologisk förundersökning på fastighet Tryckaren 8, Sigtuna.
Förundersökningen gjordes inför fastighetsägaren Eddie Erikssons planerade rivning och
ombyggnad av några befintliga byggnader på fastigheten.
Syftet med förundersökningen var att fastställa djupet ned till orörda kulturlager.
Två stycken kvadratmeter stora schakt togs upp där djupet ned till orörda kulturlager visade sig
vara 18 respektive 16 cm, (figur 1 och 3). De orörda kulturlagren i båda schakten överlagrades av
påfört grus.

Resultat

Figur 1, placeringen av de två förundersökningsschakten.

Schakten visade sig innehålla rester efter hus med lergolv vilket överensstämmer med tidigare
antaganden om den medeltida stadsplanen i Sigtuna.
På fastigheten direkt väster om Tryckaren 8, Ödåker 4, utfördes hösten/vinter 2004 en
arkeologisk slutundersökning där kulturlagren vara mellan 80-100 cm tjocka och med en
dateringen på de övre lagren till tidigt 1200-tal. Karaktären på kulturlagren som påträffades på
fastighet Tryckaren 8 var densamma som de på Ödåker 4. Även avståndet till stora gatan var
detsamma, ca 50 meter, och därmed också avståndet till den forntida strandlinjen.

Figur 2, profiler i de två schakten sedda från norr.

Utifrån dessa iakttagelser kan på goda grunder antas att här finns 80-100 cm djupa orörda
kulturlager från tiden sent 1100-tal – tidigt 1200-tal från en miljö med tät trähusbebyggelse med
direkt närhet till strandlinjen under andra halvan av 1100-talet.

Figur 3, lägesbild för de två schakten, foto från norr.
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