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Undersökning: Up, Sigtuna, Långgatan och Tvärgränd Lst:s dnr: 2021-00-5946 

Ansvarig institution: SMUV Eget dnr: - 

Ansvarig för undersökningen: Frida Lindfors Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I 2b Lägeskoordinater:       
      
Landskap Up 

Socken/Stad Sigtuna 

Fornlämningsnummer 195:1 

Fastighet/kvarter Långgatan och Tvärgränd 

Fornlämningstyp Medeltida stadslager 

Undersökningsår 2000 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Datering Tidig-högmedeltid 

Dokumentationsmaterial Ärendehandlingar, plan- och profilritningar, fynddatabas, digitala bilder 

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, 2008-12-04 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, 
undersökningens omfattning, sammanfattning av resultaten, fyndkategorier):       
 
 
Följande beskrivning är baserad på en text från den arkeologiska undersökningen av okänd författare och datum. 
Texten är sammanställd och bearbetad av Anders Wikström. 
 
 
Den arkeologiska undersökningen utfördes med anledning av nedläggande av nya avloppsledningar till fastigheterna 
längsmed Långgatan och Tvärgränd. Schaktningen övervakades från strandkanten och norrut i Långgatan och en profil 
mot öster ritades av hela schaktet. Då intakta kulturlager framkom i schaktets nordligaste del i Långgatan samt i 
Tvärgränd utfördes arkeologisk slutundersökning. I Långgatan dokumenterades ca 0,2 m tjocka kulturlager i plan och 
grävdes. Sex olika lager kunde urskiljas. I den sydligaste delen (av det grävda området) fanns kulturjordsblandad 
sjösand som underlagrade de övriga lagren. Ett troligt raseringslager fanns också med sotrester och eldpåverkade 
stenar, dock kulturjordsblandat och inget reellt brandlager. Kulturjordslagren var överlag mycket grusblandade. Bland 
fynden bör nämnas en anmärkningsvärd mängd slagg och en hel del sågat ben i jämnstora bitar. Keramiken var 
mestadels BIIy och BIIä, inget svartgods (A-gods). Området tycks vara en strandnära utomhusmiljö och 
slaggfyndigheterna indikerar att järnframställning skett i området. I Tvärgränd fanns en mängd olika el-, tele- och VA-
ledningar med bara delvis intakta kulturlager. Där grävdes två separata områden med kulturlager, båda omgärdade av 
olika ledningsschakt. Lagerföljden på de två områdena var dock synbarligen densamma. Här kunde rester av ett intakt 
orange-svart brandlager urskiljas. Här fanns också två varv med stenar, 0,1-0,3 m i diameter, men dessa gav inte 
intryck av att vara lagda med någon regelbundenhet. Längst ner mot moränen/glaciala leran fanns på hela den grävda 
ytan kulturjordsblandad sjösand. 
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Lst:s dnr: 2021-00-5946 Undersökningsplats: Up, Sigtuna, Långgatan/Tvärgränd 

Eget dnr: - 
 
Materiallista 
 
Grävningsledare: Frida Lindfors 
 
Uppdragsgivare: Sigtuna kommun 
 
År: 2000 
 
Kontonr: - 
 
Arkivhandlingar (Dubbelklicka i ruta och välj ”Markerad” för att sätta kryss) 
    Antal 
Ärendehandling: Ja  Nej   Var: Sigtuna Museum 
 
Manus:  Ja  Nej        Sidor 
 
Digitala bilder:  Ja  Nej  19 stycken (förkomna) 
 
Kontaktkopior:  Ja  Nej         
 
Fotoplaner:  Ja  Nej        
 
Fältritningar:  Ja  Nej  28 plan- och profilritningar 
 
Renritningar:  Ja  Nej  19 renritningar 
 
Datadisketter:  Ja  Nej        
 
Fynd:  Ja  Nej  103 fnr 
 
Osteologi:  Ja  Nej        
 
Analysprover:  Ja  Nej        
 
Övrigt: 
Av dokumentationen framgår att 19 digitala bilder togs, men de har inte påträffats. 
 
 
Arkeologisk personal utöver grävningsledare: 
Kerstin Fogelberg 
 
 
Datering:   STÅ BRÅ JÄÅ M-TID ODAT 
 
                    X       
 


