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Inledning
Med anledning av schaktning för dränering
och förbättring av grundisolering runt fas
tigheten Trädgårdsmästaren 6 utförde Sig
tuna museers undersökningsverksamhet
13-19 november 1990 en arkeologisk un
dersökning. Schaktningen förutsågs att inte
beröra några kulturlager eftersom det redan
tidigare fanns ett 0,8 meter brett och 48 me
ter långt dräneringsschakt runt den berörda
fastigheten. Men efter att fyllnadsmassorna
i det gamla schaktet grävts bort med maskin
och schaktväggarna rensats kunde man
emellertid konstatera att det fanns bevarade
kulturlager.
Ansvarig för undersökningen och sam
manställningen av rapporten är Björn Pet
terson.

Undersökningens läge i staden
Fastigheten Trädgårdsmästaren 6 är belägen
centralt men i norra kanten av Sigtunas
gamla stadsområde ca 50 meter från Stora
gatan och ca 10 meter norr om platsen för
den stora undersökningen i kv. Trädgårds
mästaren 9 och 10, där kulturlagrens tjock
lek i den del som vänder sig mot Trädgårds
mästaren 6 uppgick till ca 0,5 meter. I nord
öst gränsar undersökningsytan mot Träd
gårdsmästaren 11 och i väst mot Humlegår
den 3a där liknande undersökningar företa
gits under år 1988. Vid båda dessa tillfällen
kunde tunna kulturlager med enstaka be
byggelserester dokumenteras. Nyligen av
slutades den omfattande undersökningen
Fjärrvännen 1991-92 som ansluter i norra
delen av Trädgårdsmästaren 9 och 10 och
slutar i i kv. Nunnan söder om S:t Pers kyr
koruin. Med resultaten från de ovan nämn

da arkeologiska undersökningarna som
grund kunde man förutsäga att den aktuella
undersökningen skulle ligga i utkanten av
det tidigmedeltida kulturlagerområdet och
strax norr om stadens utbredning vid 1000
talet.

Dokumentation
Arbetet genomfördes genom att man med
maskin schaktade bort alla lösa jordmassor,
vilket innebar att man nådde ned till steril
nivå inom det berörda schaktet. Parallellt
med detta arbete dokumenterades kulturlag
ren i schaktväggarna genom profilritning i
skala 1:20. Då några kulturlager inte fanns
bevarade i plan dokumenterades undersök
ningen endast på detta sätt. Profilernas sam
manlagda längd summerades till 48 meter
med en genomsnittlig höjd på 1,5 meter,
uppdelade på fem sammanhängande läng
der runt huset. Den första etappen, mellan
punkt A och B, omfattade endast en del av
väggens hela längd beroende på schakt
ningsarbetets uppläggning (se schaktpla
nen). Profilerna numrerades i den följd de ri
tades, från l till 5. Eftersom profil nr l och
5 hamnade i samma schaktvägg kommer de
att beskrivas tillsammans, se nedan. De fö
remål som framkom vid rensningen av
schaktväggen tillvaratogs för att senare
kunna ge en fingervisning om datering och
aktivitet på platsen.

Fyndmaterialet
Det registrerade fyndmaterialet från under
sökningen kunde summeras till 14 fynd
nummer. Trots det relativt lilla antalet fynd
så ger materialet en god bild av både aktivi
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teter och tidsinnehållet inom den berörda
ytan. Den största fyndgruppen är svartgods
med en skärva BI-keramik (yngre svart
gods) och tre skärvor All-keramik (äldre
svartgods). Enligt resultat från undersök
ningen i kv. Trädgårdsmästaren 9 och 10 fö
rekommer BI-gods från och med ca sekel
skiftet 1100 medan All-keramik: finns i sta
den under hela 1000- och 1100-talet. Vida
re framkom en trindhänkel från en kanna av
glaserat äldre rödgods (BIIä), daterad till
1200-talet (LUdtke, H., 1985: 56). I Sigtu
nasammanhang kan denna datering precise
ras till första halvan av 1200-talet. Även en
skärva s k nästan stengods (el) med matt
brungrön glasyr påträffades. Denna ger i det
här sammanhanget en datering till sent
1100-tal och tidigt 1200-tal. I Sigtuna tillhör
keramik av typen Bllä de yngsta kulturlag
ren. Hittills har inga tydliga kulturlager yng
re än 1200-talet påträffats i Sigtuna. En ben
nål aven modell som brukar bedömas som
dräktnål och en islägg tillvaratogs också ur
lagren i profilväggen. Detta är föremål som
framförallt brukar förekomma i bostadsmil
jö. Tre bitar sågat älghorn och ett stycke
kompakt tung slagg hittades här, ca 50 me
ter från Stora gatan. Vanligen förekommer
hantverksavfall i stora mängder i och runt
de arkeologiskt belagda hantverksbodarna
nära Stora gatan under 1100-talet, enligt re
sultat från utgrävningen kv. Trädgårdsmäs
taren 1988-90 (Petterson, B. 1990; 1992).
Dessa fynd talar för att hantverk bedrivits i
viss utsträckning även i miljöer som inte lig
ger i direkt anslutning till Stora gatan. Till
sist tillvaratogs en bit lerklining med ett

plant avtryck av trä. Den härrör ursprungli
gen från en byggnad, kanske ett skiftes
verkshus (Andersson, K, 1989: 44; Ram
qvist, P. H., 1983: 149).

Undersökn ingsresultat
Undersökningsytan Trädgårdsmästaren 6
ligger centralt men i den tidigmedeltida sta
dens norra kant. Här framkom i profilerna
upp till 1,3 meter tjocka kulturlager, rester
efter flera byggnader, djurben och ett min
dre antal föremål. Kulturlagren kunde efter
analysen delas upp i två faser omfattande en
tidsrymd från 1100-talets början till nyare
tid.
Fas 1 motsvarar hela 1100-talet (se re
konstruktionsförslaget på tolkningsplanen).
Här låg två stycken byggnader på var sida
om ett flackt delvis stenlagt ca fyra meter
brett dike i nordväst-sydöstlig riktning
(nr 3). Diket har med hjälp av resultat från
Fjärrvärmegrävningen 1991-92 tolkats som
en väg eller gata. De två husen söder om
denna gata (nr 4 och 5) hade båda rester ef
ter lergolv och aska från eldstäder, den ena
med en tät stenlagd härdyta. Husen norr om
gatan är otydligare men begränsningarna
syns ändå på lergolvens utbredning och
stolphålen i den nordöstra byggnaden. I kul
turlagren avsatta i anslutning till husrester
na framkom ett mindre fyndmaterial med
keramik av svartgodstyp (All och BI) vilket
i det här sammanhanget ger en datering till
1100-talet. Keramiken tillsammans med
fynd aven islägg och en bennål ger intryck
av husens funktion främst som bostäder,
men några bitar sågat älghorn och slagg vi
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planen, med lergolv och asklager (lager 8, 9
och 10). De beskrivna lagren har tolkats
som tillhörande samma tidsperiod och har
därmed kallats fas 1. Daterande fynd som
t ex äldre svartgods pekar på att fasen mot
svarar 1100-talet. Vad beträffar miljön så
finns här inslag av både hantverks- och bo
stadsfunktion.
Fas 1 överlagras i sin tur av ett ca 0,4 me
ter tjockt lager av omrörda kulturlager med
grus, sten, djurben, enstaka fynd av äldre
rödgods, nästan stengods och fönsterglas.
Denna fas 2 saknar dock bebyggelseläm
ningar men kan med hjälp av fynden date
ras till en period mellan 12oo-talet och ny
are tid. Överst i profilen fanns ett ca 0,5 me
ter tjockt recent lager av jord, lera och grus.
Enligt uppgift påfört när huset byggdes
1942.
Profil nr 2 löper 12 meter längs husets
norra vägg och ansluter till profil 1 i punkt
B, se schaktplanen. Längst i väster i fas 1
finns fortsättningen på bebyggelseresterna
med lergolv och sot/asklager beskrivna i
profil 1 (lager 3, 4, 5 och 7). Strax öster om
husresterna finns en mindre svacka vilken
skulle kunna tolkas som ett dräneringsdike
(lager 6). I profilens östligaste del finns än
nu ett lergolv (lager 11) som är resterna ef
ter ytterligare ett hus, nr 2 på tolkningspla
nen. Mellan de båda byggnaderna ligger en
ca sju meter bred öppen yta med ett ca 0,3
meter tjockt lager avsatt kulturjord (lager 8).
Fas 2 och det ovanliggande recenta jordla
gret har samma karaktär och tjocklek som
tidigare. Längs ett tre meter långt parti kun
de kulturlagren i profil 2 inte dokumenteras

sar att man också bedrivit kammakeri och
smide på platsen.
Fas 2 bestod av ett omrört kulturlager
utan spår efter byggnadsrester, men med en
staka bitar äldre rödgods (BIIä) och nästan
stengods (el) vilket tillsammans med fön
sterglas och det stora inslaget av tegelfiis
ger en datering mellan 12oo-talet och nyare
tid. Kulturlagerbilden med tydliga tidigme
deltida lager och en diffus högmedeltid till
nyare tid är typisk för Sigtuna.
Trots den begränsade omfattningen och
de tunna kulturlagren har undersökningen
gett goda resultat. Till stor del tack vare re
sultat från de stora undersökningarna i kv.
Trädgårdsmästaren 9 och 10.

Beskrivning och tolkning
av profilerna
Profil nr 5 och 1 sträcker sig i nord-sydlig
riktning 12 meter längs den nutida byggna
dens östra sida. Kulturlagren finns bevarade
på ett djup av 0,5 meter under markytan och
är som tjockast drygt en meter. I profilens
södra del kunde man mot botten se en härd
yta överlagrad av sot och aska (lager 12),
ovanpå detta låg ett lergolv med ytterligare
ett lager sot och aska (lager 13 och 14). Norr
om dessa lämningar vilka tolkades som
rester aven byggnad, nr 4 på tolkningspla
nen, sträckte sig en drygt fyra meter bred
svacka, (lager 6 och 11), med ca 0,2 meter
stora stenar i botten. Svackan har senare tol
kats som en väg eller gata, nr 3 på tolk
ningsplanen, parallell med Stora gatan.
Strax norr om svackan finns ytterligare
rester efter en byggnad, nr. 1 på tolknings
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Fig. 5. Fyndenjrdn undersökningen i Trädgdrdsmästaren 6. (Foto i Sigtuna Museums
magasin 1996)
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Tolkningsritning och anläggningar i fas 1. Bilden visar en hypotetisk bebyggelse på platsen för
undersökningen vid nOD-talet. 1: Hus med lergolv. 2: Hus med lergolv och stolphål. 3: Ett ca. fyra meter
brett flackt dike, delvis stenlagd. Möjligtvis en gata. 4: Hus med stenlagd mitthärd och lergolv överlagrat av
sot och aska från härden. 5: Hus med lergolv delvis överlagrat av sot och aska.
Bild: Björn Petterson. Skala 1: 100.
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Fig. 6. ,!olkningsritning och anläggningar i/as l.
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eftersom det gamla schaktet från 1942 här
var bredare än det nya dräneringsschaktet.
Profil 3 sträcker sig tolv meter i
nord-sydlig riktning och är en direkt fort
sättning på profil 2. Det lergolv som var syn
ligt i profil 2 (lager 11) fortsätter in i profil 3
(lager 2) ca sex meter. Här syns även tre
stolphål vilka är rester efter konstruktioner i
byggnaden. Söder om byggnad nr 2 finns en
långsträckt svacka, troligen en fortsättning
en på den tidigare nämnda vägen i profil
nr 1. Ovanpå byggnadsresterna och svackan
ligger ett 0,3-0,4 meter tjockt avsatt lager
kulturjord (lager 5). Här finns enstaka före
mål som äldre svartgods, en bennål, en is
lägg, spik och slagg, vilket antyder både
hantverks- och bostadsmiljö. Fas 1 är i sö
dra halvan av profilen täckt av ett decime
tertjockt brandlager (lager 7). Fas 2 och det
ovanliggande recenta jordlagret har samma
karaktär och tjocklek som tidigare.
I profil nr4 som löper 12 meter i öst-väst
ligt riktning, finns i fas 1 spår efter ytterli
gare en byggnad (nr 5 på tolkningsplanen).
Denna består av ett tunt lergolv, delvis täckt
av ett sot/kollager (lager 6 och 8), tolkat
som rester aven härd. Öster om huset finns
antydning till ett litet dräneringsdike. I pro
filens västligaste del syns delar av den tidi
gare beskrivna byggnaden, nr 4. Fas 2 och
det ovanliggande recenta jordlagret har
samma karaktär och tjocklek som tidigare.

Tekniska uppgifter

Röjdvärden: alla höjdvärden är mätta
från en fixpunkt i Sigtuna stads höjdsystem,
(Sigtuna stads-66, RH-OO).
Dokumentationsmaterial och tillvaratag
na föremål förvaras i Sigtuna museers arkiv
och magasin, Sigtuna.
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Ritningar: schaktet och profilernas läge
är inlagda på Sigtuna stads primärkarta i
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Figurer
Figur 1. (TItelbladet). Kvarteret Trägårds
mästaren 6 i Sigtuna. (Foto 1996)
Figur 2. (Sidan 4) ÖVersiktskarta
Figur 3. (Sidan 5) Schaktplan
Figur 4. (Sidan 8) Fynden från undersök
ningen i Trädgårsmästaren 6 1990. (Foto
1996)
Figur 5. (Sidan 9) Tolkningsritning och an
läggningar i fas 1.
Figur 6. Profil 1 + 5
Figur 7. Profil 2
Figur 8. Profil 3
Figur 9. Profil 4
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Profil nr. 5
1: Gulbrun steril len.
2: Vnthorisont.
3: Gdbnm k-jord med. mycket ben, sten och grus.
4: GCilgullera med inslag av k-jord.
S: Cr.lbrun k-jord med. mycket ben.
6: Gdgullerli med inslag av k-jord. Golv.
7: Vit aska. Härc!.
8: Kol och sot med inslag av k-jord.
9: Bru.ngri lerig k-jord. med. inslag av erIstaka ben.
10: Gdbrun k-jord med. sand. grus. sten, ben, fonsterglas och tegelfiis.
11: MörkgnI sotig k-jord.
12: Härdyta med. lätt lagda. 3· 20 centimeter stora sten. och täckt av aska.
Omgiven av grAbrun k-jord med enstaka ben.
13: Gri lera med inslag av k-jord. Golv.
14: Orange till svart brandlager D'\ed koL sot och aska.
15: GnlbNn k-jord med enstaka ben.
16: Lera. jord och grus. Recent.
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Profil nr. 1
1: Gulbrun steril lera.
2: Växthorisont.
3: Kol och sot. Hird.
4: GIibrun k-jord. med. iNlag av lera, sot och enstaka ben.
5: Cdbrun k-tord med. småsten. grus. sot och enstaka ben.
6: Gråbrun k-jord med stora spräckta stenar och mycket ben.
7: Svartgrå aska , sot och sand.
8: Brungul lera.
9: Gnlbrun k-jord.
10: Sot och koL
11: Gråbrun k·jord med. enstaka mindre stenar och mycket ben.
12: Ljusgrått kalkbruk.
13: Gribnm k-jord med. sand. grus. sten. ben. f6nsterglas och tegelflis.
14: Lera. jord och grus. Recent
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Profil nr. 2
1: Gulbrun steril lera.
2: V-axthorlsont.
3: Brungul I..... Golv.
• : Gråbrun k-jord..
5: Sot och koL
6: Crtbrun k-jord med. lera och mycket ben.
7: Gråbrun k-jord me<! mycket ben.
8; Gråbrun k-jord me<! sand.. grus och ben.
9: Gråbrun k-jord me<! sand. grus....... ben. fönsterglas och .eg.uu..
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10: Lera. jord och grus. Recent
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1: Steri1lera.
2: Gnlgullera med inslag av kol och ben.

3: Mörkbrun k-jord med inslag av len. ben och kol.
4: GrAbrun k-jord.
5: Mörkbrun k-jord med sand. grus, sIIlA stenar och ben.
6: Sol
7: Mörkbrun k·jord med mycket sot. kol och sand.
8: GJibnm k-jord med inslag av smilsten, kalkbruk och tegel.
9: Gr.l.brun k·;Ord med. sand, grus, sten, ben. fönsterglas och tegelllis.
10: Lera. jor4 och grus. Recent
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1: Gulbrun steril lera.
2: Växthorisont.

3: CrAbrun k..;ord med mycket ben, sten och grus.
4: Gr.lgullera med inslag av k-jord.
5: Gr.lbnm k-jord med mycket ben.
6: ~guller. med. inslag av k..jorcL Golv.
7: Vit aska. Hird..
8: Kol och sot med inslag av k-jord.
9: Brungrå lerig k-jord med inslag av enstaka ben.
10: Gribrun k-jord med und, grus, slen, ben, fOnsterglas och tegeIIlis.
11: MörkgnI sotig k-jor<!.
12: Hirdyta med tätt lagda, 5·20 centimeter stora stenar och täckt av aska.

Omgiven av grlIbrun k-jord med

~staka

ben.

13: Gr.l1era med inslag av k-jord. Golv.
14.: Orange till svart brandlager med kol, sot och aska.
15: Gr1brun k-jord med enstaka ben.
16: Lera, jord och gN'. Recent
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