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Sigtuna Museums Undersöknings Verksamhet (SMUV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Up, Sigtuna, S:ta Gertrud 3 Lst:s dnr: 11.3919-105-87 

Ansvarig institution: SMUV Eget dnr: SF dnr 76/87 

Ansvarig för undersökningen: Jonas Ros Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 11I 2b Lägeskoordinater:       
      
Landskap Up 

Socken/Stad Sigtuna 

Fornlämningsnummer 195:1 

Fastighet/kvarter S:ta Gertrud 3 

Fornlämningstyp Medeltida stadslager, kyrkogård, gravar 

Undersökningsår 1991 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Datering Vikingatid och Tidig Medeltid 

Dokumentationsmaterial Ärendehandlingar, plan- och profilritningar, gravbeskrivningar, renritningar 

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: 
Ros, J. 2001. Sigtuna. Staden, kyrkorna och den kyrkliga organisationen. Opia 30. Uppsala (doktorsavhandling) 

Sammanställt av, namn och datum 

Anders Wikström, 2008-11-03 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, 
undersökningens omfattning, sammanfattning av resultaten, fyndkategorier):       
 
 
Följande text är baserad på slutredovisning från den arkeologiska undersökningen författad av Jonas Ros (dat 1994-04-
07). Texten är sammanställd och bearbetad av Anders Wikström. 
 
 
Bakgrunden till undersökningen var omläggning av dränering runt delar av Sigtuna museum i kvarteret S:ta Gertrud 3. 
Befintliga frischakt följdes. Upp till tre meter av kulturlagret från huslivet hade bortschaktats utan dokumentation i 
samband med museets byggnation vid mitten av 60-talet. 
 
Schaktet grävdes ned till steril nivå och var ca 48,5 m långt. De tidigmedeltida kulturlagren var 0,7-l,7 m tjocka och 
totalt dokumenterades 17 gravar. Dokumentationen bestod i huvudsak av profilritning, men längs en fem meter lång 
sträcka i den norra delen grävdes kulturlager i plan. Undersökningen berör delar av den kyrkogården som i sen tid 
benämnts S:ta Gertrud. I samband med stenkyrkans byggnation avsattes ett kalklager. Vissa gravar täcks av detta lager 
och andra är grävda genom det. Detta visar att kyrkogården har haft två olika faser, varav den ena är äldre än 
stenkyrkan. Skeletten har också olika orientering i de två olika faserna. Sannolikt härrör de äldre gravarna från en 
träkyrka som föregått stenkyrkan. Delar av stenkyrkans grundmur och eventuellt tornets västvägg dokumenterades 
också. Kyrkogårdsområdet var avgränsat av en bogårdsmur. Utanför denna låg i söder en ca 7 m bred öppen, obebyggd 
yta. Utanför kyrkogårdsområdet dokumenterades bebyggelse av stadsgårdskaraktär bestående av tre tidigmedeltida 
tomter. Innan kyrkogården anlades låg på detta område möjligen en kungsgård. Här dokumenterades nio eller tio olika 
bebyggelseskeden. De första husen uppfördes troligen under 980-talet. Dessa hus förefaller att ha stått en kort tid, 
kanske endast ett tiotal år. Kyrkogården etablerades möjligen i samband med att biskopssätet inrättades i Sigtuna på 
1070-talet eller något senare. Vid denna tid stod troligen en träkyrka på platsen. En tid därefter uppfördes en stenkyrka. 
Denna raserades troligen redan under 1200-talet. Se även Ros 2001 s 177-197 för en vidare diskussion och annorlunda 
tolkning och dateringsförslag av kyrkan. Här förespråkar Ros istället att kyrkan byggdes först under 1160-talet. 
 
Fynd: Keramik AII, AIV, BII äldre, pärlor, islägg, vävtyngder, sammansatt enkelkam m.m. 
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Lst:s dnr: 11.3919-105-87 Undersökningsplats: Up, Sigtuna, S:ta Gertrud 3 

Eget dnr: SF dnr 76/87 
 
Materiallista 
 
Grävningsledare: Jonas Ros 
 
Uppdragsgivare: Sigtuna Museer 
 
År: 1991 
 
Kontonr: - 
 
Arkivhandlingar (Dubbelklicka i ruta och välj ”Markerad” för att sätta kryss) 
    Antal 
Ärendehandling: Ja  Nej   Var: Sigtuna Museum 
 
Manus:  Ja  Nej        Sidor 
 
Negativ:  Ja  Nej  Oklart Ev. U-nr: 
 
Kontaktkopior:  Ja  Nej  Oklart  
 
Fotoplaner:  Ja  Nej        
 
Fältritningar:  Ja  Nej  13 plan- och profilritningar 
 
Renritningar:  Ja  Nej  13 renritningar 
 
Datadisketter:  Ja  Nej        
 
Fynd:  Ja  Nej  187 fnr 
 
Osteologi:  Ja  Nej        
 
Analysprover:  Ja  Nej        
 
Övrigt: 
Sannolikt har fotografier tagits vid undersökningen, men har inte påträffats i museets arkiv. Fynden är registrerade 
och förvaras i fyndbackar, men fyndlista och/eller fynddatabas saknas. 
 
Arkeologisk personal utöver grävningsledare: 
Louise Deutgen 
 
 
Datering:   STÅ BRÅ JÄÅ M-TID ODAT 
 
                    X       
 


