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Sigtuna Museums Undersöknings Verksamhet (SMUV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Sigtuna, Nicolai gränd, Lilla Torget, Stora 
och Lilla Nygatan 

Lst:s dnr: 220-1992-30017; 220-1993-9921 

Ansvarig institution: SMUV Eget dnr: 9/93, 27/93, 35/93 

Ansvarig för undersökningen: Sten Tesch Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I 2b Lägeskoordinater:       
      
Landskap Up 

Socken/Stad Sigtuna 

Fornlämningsnummer 195:1 

Fastighet/kvarter Nicolai gränd, Lilla Torget, Stora och Lilla Nygatan 

Fornlämningstyp Medeltida stadslager, kyrka, grav 

Undersökningsår 1993 

Typ av undersökning Förundersökning 

Datering Vikingatid och tidig medeltid 

Dokumentationsmaterial Ärendehandlingar, profilritningar, renritningar, dior, negativ, fyndlistor 

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, 2008-11-20 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, 
undersökningens omfattning, sammanfattning av resultaten, fyndkategorier):       
 
Denna rapportsammanställning omfattar två länsstyrelsebeslut på arkeologiska förundersökningar. Även två mindre 
undersökningar som utfördes i samma område under samma tid har inkluderats, men omfattas sannolikt inte av 
besluten. Orsaken till undersökningarna var i samtliga fall VA-arbeten. Totalt undersöktes tretton mindre schakt som 
alla ligger inom ett område kring Lilla torget, Stora Gatan, Nicolai gränd samt Lilla och Stora Nygatan. Inga 
slutredovisningar eller annan skriftlig dokumentation finns från undersökningarna, vilket innebär att det i vissa fall var 
oklart till vilket beslut enskilda schakt tillhörde. Enligt ritningsmaterialet utfördes alla schaktningar under perioden maj 
till juli 1993. I huvudsak utgjordes dokumentationen av profilritning, men i två schakt (rosa) dokumenterades 
lämningar i plan. Sammanlagt ritades drygt 50 meter profil. 
 
Det ena beslutet (Lst dnr 220-1992-30017, daterad 1993-01-27 – Sf dnr 9/93) omfattar sannolikt de schakt som är 
markerade med rött på bifogad schaktplan. Totalt utgör denna undersökning fem schakt varav två i Nicolai gränd och 
tre i Stora Nygatan. De tre schakten i Stora Nygatan saknar schaktplan, vilket innebär att deras exakta läge är okänt. De 
har därför markerats med en cirkel. Enligt ritningarna bör de dock ha legat längs staketet mot Sigtuna museums tomt. 
 
Det andra beslutet (220-1993-9921, daterad 1993-04-26 - Sf dnr 27/93 & 35/93) omfattar sannolikt de schakt som är 
markerade med gult på bifogad schaktplan. Totalt utgör denna undersökning sex schakt varav tre i Lilla Torget och tre 
i korsningen mellan Stora Gatan och Lilla Nygatan. 
 
Övriga två schakt är markerade med rosa på schaktplanen och omfattas sannolikt inte av ovanstående beslut. 
 
Resultaten från förundersökningsschakten visade att kulturlagrens tjocklek varierade mellan 0,7 och 1,8 meter. 
Schaktdjupen var drygt 2-2,5 meter i alla schakt förutom de två schakten i anslutning till Sigtuna Museum (rosa) som 
var 0,7 meter djupa. I huvudsak var kulturlagren av allmän karaktär och utgjordes av brandlager, lergolv, härdar, 
kavelbroar och övriga lager. Det fanns således både huslämningar och gatunivåer representerade i profilerna. 
Kulturlagrens tjocklek och karaktär överrensstämmer med de som undersöktes i kvarteret Trädgårdsmästaren 9 och 10, 
1988-90. Överlag fanns välbevarade rester efter träsyllar och kavelbroar mot botten av schakten. 
 
Högst upp i några profiler, från främst Stora Gatan och Lilla Torget, fanns även stenlagda ytor och i de två schakten 
invid Sigtuna museum (rosa) dokumenterades stenlagda ytor även i plan. Liknande nivåer har även iakttagits från 
andra delar av Stora Gatan, t.ex vid kvarteret Brasan och Slaktaren längre österut. Dessa har tolkats som stenlagda 
gator från 1700-1800-tal. En möjlig tolkning är också att de stenlagda ytorna vid Lilla Torget kan vara delar av ett 
äldre torg. 
 
I schakten vid Stora Nygatan och i skärningspunkten Stora Nygatan/Lilla Torget påträffades även delar av absidens 
grundmurar till den stenkyrka som fortsätter in på museets tomt. Även en grav, delar av kyrkogårdslager samt 
raseringslager med stora mängder kalkbruk dokumenterades. Under de lager och murar som tillhört kyrkan fanns även 
äldre kulturlager. 
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Lst:s dnr: 220-1992-30017; 220-1993-9921 Undersökningsplats: Up, Sigtuna, Nicolai gränd, Lilla 

Torget, Stora och Lilla Nygatan Eget dnr: 9/93, 27/93, 35/93 
 
Materiallista 
 
Grävningsledare: Sten Tesch 
 
Uppdragsgivare: Stadsbyggnadskontoret, Sigtuna kommun 
 
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 (sv/v) – dia (färg): Ja  Nej  22 sv/v bilder, 18 diabilder 
 
Kontaktkopior (sv/v): Ja  Nej         
 
Fotoplaner:  Ja  Nej        
 
Fältritningar:  Ja  Nej  23 plan- och profilritningar 
 
Renritningar:  Ja  Nej  5 renritningar 
 
Datadisketter:  Ja  Nej        
 
Fynd:  Ja  Nej  23 fnr och ca 20-40 oregistrerade fynd 
 
Osteologi:  Ja  Nej        
 
Analysprover:  Ja  Nej        
 
Övrigt: 
Fynden finns endast registrerade på handskrivna fyndlistor, ej inlagda i fynddatabas. 
 
 
Arkeologisk personal utöver grävningsledare: 
Björn Pettersson, Jonas Ros, Louise Deutgen 
 
 
Datering:   STÅ BRÅ JÄÅ M-TID ODAT 
 
                    X       
 


