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Sigtuna Museums Undersöknings Verksamhet (SMUV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Sigtuna, Kyrkolunden 8 Lst:s dnr: 220-1994-39677; 220-1995-2890 

Ansvarig institution: SMUV Eget dnr: - 

Ansvarig för undersökningen: Björn Pettersson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I 2b Lägeskoordinater:       
      
Landskap Up 

Socken/Stad Sigtuna 

Fornlämningsnummer 195:1 

Fastighet/kvarter Kyrkolunden 8 

Fornlämningstyp Medeltida stadslager, gravgård 

Undersökningsår 1995 

Typ av undersökning Förundersökning och slutundersökning 

Datering Vikingatid – Medeltid – Nyare tid 

Dokumentationsmaterial Ärendehandlingar, plan- och profilritningar, fynddatabas, dior, negativ, 
anläggningsbeskrivningar, listor, bearbetning av dokumentation 

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, 2008-12-01 
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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 Petterson (dat 
1995-05-29). Texten är sammanställd och bearbetad av Anders Wikström. 
 
 
Med anledning av husbyggnation och schaktning för grund i kvarteret Kyrkolunden 8 utfördes en arkeologisk 
förundersökning och en slutundersökning som omfattade ca 300 kvm och 75 kbm. Omrörda jordlager schaktades ner 
till orörda kulturlager mellan 0,1 m - 1,0 m under dagens markyta. Det bevarade kulturlagret hade en tjocklek som 
varierade mellan 0.1 m -0,7 m. Vid undersökningen framkom rester efter 11 byggnader med syllstensrader, härdar och 
lergolv. Med ledning av fyndmaterialets sammansättning, byggnadernas konstruktion och planlösning rör det sig 
troligen om en sen 1000-tals till tidig 1100-talsbebyggelse av bostadskaraktär ca 40 meter från Stora gatan. I ett övre 
skikt som bara delvis fanns bevarat fanns spår av kammakeriverksamhet och metallhantverk med datering kring 1100 - 
1200-talen. Till samma skede hör en brunn, ca 1 m i diameter. 0,6 m under de två beskrivna bebyggelseskikten i den 
sterila leran framkom fyra skelettgravar med en parallell i den tidigare undersökta begravningsplatsen i kvarteret 
Nunnan (1982-87) i stadens västra utkant. Begravningsplatsen kan i ett sådant sammanhang dateras till 1000-talets mitt 
eller tidigare.  
 
Fyndmaterialet utgörs till största delen av äldre svartgods av typen AII och AIV, men även föremål som 
amforakeramik, runben, runstensfragment, slagg och kammakeriavfall framkom. 
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Lst:s dnr: 220-1994-39677; 220-1995-2890 Undersökningsplats: Up, Sigtuna, Kyrkolunden 8 

Eget dnr: - 
 
Materiallista 
 
Grävningsledare: Björn Pettersson 
 
Uppdragsgivare: Claes H. Lindblad 
 
År: 1995 
 
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  165 diabilder och 72 sv/v bilder 
 
Kontaktkopior:  Ja  Nej         
 
Anläggningsbeskrivningar: Ja  Nej  18 stycken 
 
Fältritningar:  Ja  Nej  20 plan- och profilritningar 
 
Renritningar:  Ja  Nej        
 
Datadisketter:  Ja  Nej        
 
Fynd:  Ja  Nej  934 fnr 
 
Osteologi:  Ja  Nej        
 
Analysprover:  Ja  Nej        
 
Övrigt: 
Ett antal jordprover togs, men är inte analyserade. 
 
 
Arkeologisk personal utöver grävningsledare: 
 
 
 
Datering:   STÅ BRÅ JÄÅ M-TID ODAT 
 
                    X       
 


