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Inledning
Inför en planerad tillbyggnad av en fastighet i kv Tunet 4 utfördes en antikvarisk kontroll.
Bakgrunden till kontrollen var att undersöka om det fanns rester efter fornlämningar.
Kvarteret Tunet är beläget nordväst om det medeltida stadsområdet på den nordvästra
sluttningen upp mot Klockbacken. Exploateringsområdet präglas av blockrik morän med
bergsklackar ovan mark.

Figur 1
Schaktningsarbete bakom fastigheten i kvarteret
Tunet 7. Bilden är tagen från norr.

Resultat
Platsen för den planerade tillbyggnaden ligger norr om den befintliga fastigheten. Vid tillfället för
den antikvariska kontrollen hade schaktningsarbetet redan påbörjats. Schaktningsarbetet utfördes
med grävmaskin (figur 1). Schaktet var 10 meter långt, 3 meter brett och ca 0,5 meter djupt
(figur 2).
Inga fornlämningar påträffades inom exploateringsområdet.

Figur 2
Schaktplan över den undersökta ytan i
kvarteret Tunet 7 (markerat med rött).

Eventuella fornlämningar i närområdet
Inga tidigare kända fornlämningar finns i närområdet. Vid undersökningstillfället upptäcktes
dock en stensträng och terrasseringar med oklart ursprung (figur 3). Stensträngen (markerat med
blått på figuren) består av ett antal ca 1 meter stora stenar och sträcker sig ca 50 meter i öst-västlig
riktning. Stensträngens ursprung är svårtolkad, men sannolikt har den ett samband den dansbana
som anlades vid klockbacken på 1920-talet.
Terrasseringarna (markerat med rött på figuren) följde den naturliga topografin i området och
utgjordes av ca 2–3 meter breda, plana sträckningar uppbyggda av sten (figur 4). Sannolikt är
dessa rester efter en enklare väg som också kan sättas i samband med dansbanan. Riktningen ner
mot runsten U 393 kan tyda på att vägen även har ett äldre ursprung, som en av de medeltida
infartsvägarna till Sigtuna.

Figur 3
Översiktsbild som visar var
terrasseringarna (rött) och
stensträngarna (blått) är belägna.

Figur 4
Bilden visar den södra
terrasseringen.
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