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Inledning
Med anledning av nyanläggning av en flaggstång i Sigtuna museums trädgård utförde Sigtuna
Museers Uppdrags Verksamhet en arkeologisk förundersökning. Museet ligger i den centrala
delen av fornlämningsområdet Svarta jorden, där kungsgården från 1000-talet och kyrkogården
från 1100-talet var belägna. Syftet med förundersökningen var att lokalisera ett äldre
flaggstångsfundament dokumenterat på en karta från 1923. För att undvika ingrepp i orörda
kulturlager skulle det befintliga fundamentet och dess schakt användas för den nya flaggstången.
Denna rapport är skriven med avsatta medel i enlighet med förordningen (1993: 379) om bidrag
till kulturmiljövård, länsstyrelsens beslut dnr 431-07-111068.

Resultat
Ett ca 1 kvadratmeter stort och 0,5-0,6 meter djupt schakt handgrävdes där det tidigare
fundamentet var utmärkt på kartan. Inga spår av fundamentet kunde emellertid lokaliseras och
endast omrörda kulturlager framkom. Ca 2 meter väster om föregående schakt grävdes därför
ytterligare ett schakt för hand till ett djup av ca 0,9 meter och ca 0,5 x 0,4 meter stort i botten.
Ett lager av äldre betong påträffades under grästorven. Närmare schaktets botten framkom några
större stenar som sannolikt härrör från det tidigare fundamentet. Fyllningen i schaktet utgjordes
av omrörd svartbrun kulturjord men innehöll inga orörda kulturlager. Dock gjordes lösfynd av
keramik av A-gods typ och hornspill samt porslin och recent glas. Inga av fynden tillvaratogs och
inga ingrepp i orörda kulturlager var nödvändiga.

Figur 1.
Kvarteret S:ta Gertrud 3. Den röda punkten markerar flaggstångens placering. Tidigare
arkeologiska undersökningar är markerade med gult.
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