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Undersökning: Up, Sigtuna, Fågelsångsvägen och kv S:t Lars Lst:s dnr: 220-1993-1602; 220-1993-10625; 

220-1993-5673 

Ansvarig institution: SMUV Eget dnr: 14/93; 75/92 

Ansvarig för undersökningen: Björn Pettersson, Jonas Ros Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I 2b Lägeskoordinater:       
      
Landskap Up 

Socken/Stad Sigtuna 

Fornlämningsnummer 195:1 

Fastighet/kvarter Fågelsångsvägen och kv S:t Lars 

Fornlämningstyp Medeltida stadslager, kyrkogård, gravar 

Undersökningsår 1993 

Typ av undersökning Förundersökning och slutundersökning 

Datering Medeltid 

Dokumentationsmaterial Ärendehandlingar, schaktplan, plan- och profilritningar, fynddatabas 

Institution som förvarar materialet Sigtuna Museum 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas   JA                                             NEJ 

Materiallista bifogas   JA                                                 NEJ 

Fyndlista bifogas   JA                                                 NEJ 
Resultaten har publicerats i: 

- 

Sammanställt av, namn och datum 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, 
undersökningens omfattning, sammanfattning av resultaten, fyndkategorier):       
 
 
Det finns ingen slutredovisning och inget rapportmanus från dessa tre arkeologiska ärenden. Följande text är författad 
av Anders Wikström efter en kortare genomgång och analys av dokumentationsmaterialet och fynden.  
 
 
Det aktuella undersökningsområdet ligger strax norr om S:t Lars kyrkoruin. Två av besluten avser en förundersökning 
(220-1993-1602) och en slutundersökning (220-1993-10625) i samband med VA-arbeten i Fågelsångsvägen. Det sista 
beslutet avser en förundersökning (220-1993-5673) i samband med dräneringsarbeten runt gamla Polishuset i kvarteret 
S:t Lars 1, men det är oklart om denna grävning utfördes. Dokumentation från dräneringsschaktet saknas, men den kan 
ha utförts samtidigt med de båda andra ärendena. 
 
På grund av stor osäkerhet i hur omfattande dokumentation som kunde bli aktuell i samband med arbetet gjordes först 
en arkeologisk förundersökning. Det befarades att både gravar tillhörande S:t Lars kyrkogård och kulturlager kunde 
påträffas. I syfte att avgöra omfattningen grävdes tre mindre provgropar (schakt I-III) som var drygt 3x2 meter vardera. 
Schaktens väggar dokumenterades med enkla profilskisser och resultatet visade att omfattande markarbeten hade 
utförts i gatumark. Baserat på underlaget från förundersökningen fattades ett beslut om en slutundersökning varvid i 
huvudsak schakt III utökades och de två övriga schakten dokumenterades mer ingående. 
 
Den totala längden på VA-arbetet är oklart, men enligt länsstyrelsebesluten skulle en större del av Fågelsångsvägen 
påverkas längs en sträcka av drygt 80 meter. Bredden var mellan 1,7 och 2,5 meter och djupet minst 1 meter. På den 
arkeologiska schaktplanen är endast de delar som kom att dokumenteras inritade. Totalt rör det sig om de tre schakten, 
huvudsakligen i Fågelsångsvägen men även en bit in i kvarteret S:t Lars vid den västra gaveln till gamla Polishuset. 
Arkeologisk dokumentation utfördes längs en drygt 30 meter lång sträcka. 
 
I huvudsak framkom lämningar i schakt I och II. Bland annat påträffades medeltida kristna gravar från kyrkogården till 
S:t Lars. I schakt II längs en nord-sydlig profil vid gamla Polishusets västra gavel dokumenterades 6 gravar och under 
Fågelsångsvägen i schakt II påträffades ytterligare en grav i en profil samt en grav som undersöktes i plan. Sannolikt 
togs denna grav upp efter genomförd dokumentation, det är dock oklart om så är fallet. Övriga gravar dokumenterades 
endast i profil. I detta schakt dokumenterades även tunna kulturlager som innehöll kalkbruk och keramik av typen äldre 
svartgods samt rester efter två eventuella syllstensrader och ett lergolv. Dateringen av kulturlagren och de eventuella 
huslämningarna är oklar, men av fynden att döma kan de möjligen vara tidigmedeltida och i så fall sannolikt äldre än 
S:t Lars. 
 
I schakt I påträffades delar av en stengrund i minst 3 skift. Åldern på stengrunden är oklar, men kan möjligen vara 
samtida med S:t Lars. I lagren vid stengrunden påträffades tegel, vilket innebär att stengrunden bör vara tidigast från 
högmedeltid. Vad stengrunden representerar är oklart, men det kan vara delar av en källare. Vid en arkeologisk 
undersökning 1938 (SR 66, ATA dnr 1150/1939) dokumenterades ytterligare delar av stengrunden. Den var 5,5x5 
meter stor och indelad i två rum. Av dokumentationen från denna grävning framgår att inga detaljer gav anledning till 
ett antagande att källaren var medeltida. 
 
I schakt III påträffades inga lämningar. 
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Lst:s dnr: 220-1993-1602; 220-1993-10625; 220-
1993-5673 

Undersökningsplats: Up, Sigtuna, Fågelsångsvägen och kv 
S:t Lars 

Eget dnr: 14/93; 75/92 
 
Materiallista 
 
Grävningsledare: Björn Pettersson, Jonas Ros 
 
Uppdragsgivare: Stadsbyggnadskontoret (VA-ledning) och Komfast (dränering) 
 
År: 1993 
 
Kontonr: - 
 
Arkivhandlingar (Dubbelklicka i ruta och välj ”Markerad” för att sätta kryss) 
    Antal 
Ärendehandling: Ja  Nej   Var: Sigtuna museum 
 
Manus:  Ja  Nej        Sidor 
 
Negativ:  Ja  Nej  Oklart Ev. U-nr: 
 
Kontaktkopior:  Ja  Nej  Oklart  
 
Fotoplaner:  Ja  Nej        
 
Fältritningar:  Ja  Nej  8 profil- och 2 planritningar 
 
Renritningar:  Ja  Nej        
 
Datadisketter:  Ja  Nej        
 
Fynd:  Ja  Nej  17 fnr 
 
Osteologi:  Ja  Nej  Oklart 
 
Analysprover:  Ja  Nej        
 
Övrigt: 
Enligt profilritningarna togs skelettmaterial tillvara, men det är oklart var detta material i så fall förvaras och om 
någon osteologisk bedömning har utförts. Inga uppgifter om detta finns i museets arkiv. Sannolikt har även 
fotografier tagits, men har inte heller påträffats i museets arkiv. Fynddatabas enbart i Mac-format. 
 
Arkeologisk personal utöver grävningsledare: 
Louise Deutgen 
 
Datering:   STÅ BRÅ JÄÅ M-TID ODAT 
 
                    X       
 


