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Sigtuna Museums Undersöknings Verksamhet (SMUV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Sigtuna, Långgränd Lst:s dnr: 220-1995-9062 

Ansvarig institution: SMUV Eget dnr: - 

Ansvarig för undersökningen: Sten Tesch Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I 2b Lägeskoordinater:       
      
Landskap Up 

Socken/Stad Sigtuna 

Fornlämningsnummer 195:1 

Fastighet/kvarter Långgränd 

Fornlämningstyp Medeltida stadslager 

Undersökningsår 1995 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Datering Tidig- och högmedeltid 

Dokumentationsmaterial Ärendehandlingar, plan- och profilritningar, fynddatabas, dior, negativ 

Institution som förvarar materialet Sigtuna Museum 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas   JA                                             NEJ 

Materiallista bifogas   JA                                                 NEJ 

Fyndlista bifogas   JA                                                 NEJ (se materiallista: Övrigt) 
Resultaten har publicerats i: 

Edberg,R & Tesch, S. 1996. Vikingars guld ur Mälarens djup. Meddelanden och rapporter från Sigtuna Museum nr 3. 

 
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):       
 
Den arkeologisk undersökningen i Långgränd utfördes i samband med schaktning för VA-ledningar. Undersökningen 
skedde under tiden september till och med december 1995. Schaktet var drygt 60 meter långt och 1,2 meter brett. 
Kulturlagrens tjocklek varierade mellan 0 – 1,2 meter. 
 
Tolkningarna av materialet som framkom är något komplicerade. Detta berodde delvis på att stora delar av schaktet var 
omrört på grund av sentida ledningsdragningar och att de övre delarna var kraftigt uttorkade. I huvudsak påträffades 
och undersöktes dock rester efter ett antal på varandra liggande kavelbroar samt anläggningar och kulturlager som hade 
avsatts i en strandnära miljö. Kavelbroarna var uppbyggda av tvärgående kluvor och var mest välbevarade i den 
nordligaste delen av schaktet. I den nedre delen fanns också minst tre olika faser av stenkonstruktioner mot botten av 
schaktet. Dessa låg i nära anslutning till den dåvarande strandlinjen och har troligen använts som strandskoning. Vid 
stenkonstruktionerna framkom också rader av stockar som var nedslagna i den glaciala leran. Dessa har sannolikt 
använts som förankring av båtar och ligger i linje med tomtgränserna. I övrigt dokumenterades ett så kallat 
transgressionslager med en datering kring 1100-tal. Lagret har sannolikt bildats genom att strandkanten successivt har 
förflyttats högre upp på tidigare torr mark. Liknande lager har påträffats vid ett flertal undersökningar i Sigtuna som 
har legat längs den medeltida strandlinjen, bland annat i kvarteret Professorn 2 (1996-96) och Professorn 4 (1996). 
 
Fyndmaterialet från undersökningen är relativt omfattande. Bland annat framkom stora mängder keramik (AII, AIV, 
BI, BIIä, Amfora, CI och CII), järnföremål och hantverksspill från hornhantverk. Dateringen av fyndmaterialet är i 
huvudsak 1000-1200-tal. 
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Lst:s dnr: 220-1995-9062 Undersökningsplats: Up, Sigtuna, Långgränd 

Eget dnr: - 
 
Materiallista 
 
Grävningsledare: Sten Tesch 
 
Uppdragsgivare: Stadsbyggnadskontoret, Sigtuna kommun 
 
År: 1995 
 
Kontonr: - 
 
Arkivhandlingar (Dubbelklicka i ruta och välj ”Markerad” för att sätta kryss) 
    Antal 
Ärendehandling Ja  Nej   Var: 
 
Manus:  Ja  Nej        Sidor 
 
Negativ (sv/v) – dia (färg): Ja  Nej  46 diabilder och 42 sv/v bilder 
 
Kontaktkopior:  Ja  Nej         
 
Fotoplaner:  Ja  Nej        
 
Fältritningar:  Ja  Nej  16 plan- och profilritningar 
 
Renritningar:  Ja  Nej        
 
Datadisketter:  Ja  Nej        
 
Fynd:  Ja  Nej  1602 fnr 
 
Osteologi:  Ja  Nej        
 
Analysprover:  Ja  Nej  dendrokronologi 
 
Övrigt: 
Fynden är registrerade i en fynddatabas, men databasfilen är skadad och går inte att öppna. 
 
 
Arkeologisk personal utöver grävningsledare: 
 
 
 
Datering:   STÅ BRÅ JÄÅ M-TID ODAT 
 
                    X       
 


