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Sigtuna Museums Undersöknings Verksamhet (SMUV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Sigtuna, Gröna gränd Lst:s dnr: 11.3919-16-87 

Ansvarig institution: SMUV Eget dnr: 8/87 

Ansvarig för undersökningen: Björn Pettersson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I 2b Lägeskoordinater:       
      
Landskap Up 

Socken/Stad Sigtuna 

Fornlämningsnummer 195:1 

Fastighet/kvarter Gröna gränd 

Fornlämningstyp Medeltida stadslager 

Undersökningsår 1987 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Datering Tidig medeltid 

Dokumentationsmaterial Ärendehandlingar, plan- och profilritningar, lagerbeskrivningar, 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 

Anders Wikström, 2008-11-25 

 



                                                                                Rapportsammanställning 
  
    
   

SMUV/Rapportsammanställning 2009-02-19 

Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, 
undersökningens omfattning, sammanfattning av resultaten, fyndkategorier):       
 
 
Följande text är baserad på slutredovisning från den arkeologiska undersökningen författad av Björn Pettersson (dat 
1988-01-20). Texten är sammanställd och bearbetad av Anders Wikström. 
 
 
Med anledning av förnyelse och utbyggnad av avlopps- och dagvattenledningar i Gröna gränd undersöktes ett 79 m 
långt och 0,7-1,0 m brett schakt från Strandvägen till Stora gatan. Kulturlagertjockleken var upp till 2 meter, men stora 
sandfyllda störningar fanns på flera ställen längs gränden.  
 
Vid undersökningen kunde fem-sex bebyggelseskikt, varav tre med tydliga konstruktioner, urskiljas. Konstruktionerna 
fanns mellan Stora gatan och ca 55 m ner i gränden.  
 
Underst kom ett flätverksstaket mitt i gränden. Det sträckte sig mellan Stora gatan och ca 40 m söderut i gränden. 
Staketet markerar en tomtgräns som avslutas med en tvärgående stolprad mot dåtidens strand vid 4 möh. På östra sidan 
om tomtgränsen fanns rester efter ett eller flera hus med stensyllar. Söder om stolpraden har senare en tät stenpackning 
med kantkedja mot vattnet lagts ut, vilken troligen använts som hårdgörningsyta för uppdragning av båtar eller 
underlag till byggnader och broar. Stenpackningen avslutas drygt 55 m söder om Stora gatan och 3,5 möh. Ovanpå de 
tidigare husen låg bebyggelse i minst två skikt och tomtgränsen ligger kvar. Söder om den äldsta strandlinjen finns i 
senare skeden härdar mitt i gränden. Vid två senare undersökningar i kvarteret Professorn 2 (1995-96) och i kvarteret 
Professorn 4 (1996) kompletterades bilden av stadsmiljön vid den vikingatida och tidigmedeltida strandlinjen. Bland 
annat undersöktes liknande stolprader och stenfundament som i Gröna gränd. 
 
Datering: 1000-1100-tal, stenkonstruktionen 1100-talets senare hälft-1200-tal. 
 
Fyndmaterial utgörs framför allt av hornspill och keramikskärvor (äldre svartgods), men också pärlor och kammar. 
Bland keramiken kan också nämnas en BII-skärva av fransk härkomst (Rouen). 
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Lst:s dnr: 11.3919-16-87 Undersökningsplats: Up, Sigtuna, Gröna gränd 

Eget dnr: 8/87 
 
Materiallista 
 
Grävningsledare: Björn Pettersson 
 
Uppdragsgivare: Sigtuna Kommun, Gatukontoret 
 
År: 1987 
 
Kontonr: - 
 
Arkivhandlingar (Dubbelklicka i ruta och välj ”Markerad” för att sätta kryss) 
    Antal 
Ärendehandling Ja  Nej   Var: Sigtuna Museum 
 
Manus:  Ja  Nej        Sidor 
 
Negativ (sv/v) – dia (färg): Ja  Nej  oklart Ev. U-nr: 
 
Kontaktkopior:  Ja  Nej  oklart  
 
Lagerbeskrivningar: Ja  Nej  14 stycken 
 
Fältritningar:  Ja  Nej  28 plan- och profilritningar 
 
Renritningar:  Ja  Nej        
 
Datadisketter:  Ja  Nej        
 
Fynd:  Ja  Nej  744 fnr 
 
Osteologi:  Ja  Nej        
 
Analysprover:  Ja  Nej        
 
Övrigt: 
 
 
 
Arkeologisk personal utöver grävningsledare: 
 
 
 
Datering:   STÅ BRÅ JÄÅ M-TID ODAT 
 
                    X       
 


