Arkeologisk schaktningsövervakning

Uppsala slott
Uppförande av skyltmast och skåp
Raä 88
Uppsala slott
Uppsala stad och kommun
Uppland

Joakim Kjellberg

2005:11

Arkeologisk schaktningsövervakning

Uppsala slott
Uppförande av skyltmast och skåp
Raä 88
Uppsala slott
Uppsala stad och kommun
Uppland

Joakim Kjellberg

Rapport 2005:11, arkeologiska avdelningen
Utgivning och distribution:
Upplandsmuseet
S:t Eriks gränd 6
753 10 Uppsala
Tfn 018 – 16 91 00 (vx)
Fax 018 – 69 25 09
www.upplandsmuseet.se
© Upplandsmuseet, 2005
Planer: Joakim Kjellberg

2

Inledning
Upplandsmuseets arkeologiska avdelning utförde under maj månad 2005 en arkeologisk
schaktningsövervakning inom fornlämning 88, Uppsala medeltida stadsområde, vid
Uppsala slott. Schaktningsövervakningen föramleddes av schaktningar för uppförande av
skyltmast och skyltskåp på Uppsala slotts borggård. Uppdragsgivare var Statens
fastighetsverk. Schaktningsövervakningen genomfördes efter tillstånd i beslut från
länsstyrelsen i Uppsala län (dnr 431-2078-05).

Resultat
Schakt för fundament till mast och skåp placerades i södra delen av borggården, intill
Konstmuseets entré (fig 1). En rektangulär grop med en yta av ca 11,5 schaktades ner till
ett djup av närmare 2 m under markytan. Några fasta konstruktioner framkom inte i
gropen som till största delen innehöll raseringsmassor i olika lager (fig 2). I en nivå fanns
däremot resterna efter en stenläggning, lagd med 0,1-0,2 m stora naturformade stenar.
Denna är troliogen rester efter borggårdens tidigare stenlagda yta.

Figur 1. Schaktets placering inom borggården. En rektangulär grop 3,8 x 3 meter på borggårdens
södra sida, utmed betongmuren mot trumpetargången. A och B avser sektionerna, se figur 2.
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Sektion A

Sektion B

Figur 2. Lagerbeskrivning sektion A och B
1
Raseringsmassor av tegelkross och kalkbruk med inslag av kol och trärflis. Innehåller
rikligt av sand och grus och sten. Enstaka större hela tegelstenar, av dimensionen 15 x
30 x 10, synliga i massorna. Fynd av bränt fönsterglas och skaftfragment av kritpipa (ej
insamlade). Troligen rasering efter branden 1702.
2
Homogen finkornig gulbrun sättsand
3
Homogen rödbrun siltig sand med inslag av lera och kol, kompakt. Stenläggning av ca
0,1-0,2 meter stora naturformade stenar (1,4 meter under marknivå).
4
Homogen rödbrun sand. I lagret påträffades en elkabel.
5
Omrörda fyllnadsmassor av siltig sand med linser av mörk humusblandad lera. Rikligt av
sten och tegelkross. Delar av teglet från takpannor och lagret innehåller även
sanitetsporslin.
6
Ljusgul siltig sand med stenkross, utfyllnad.
7
Homogen ljusgul sättsand.
8
Kullersten.

Sammanfattning
Vid en schaktningsövervakning på Uppsala slotts borggård, inför uppförande av en
skyltmast och ett skåp, påträffades ca 2 m tjocka fyllnadslager. Spår efter en äldre
stenlagd borggårdsplan framträdde 1,4 m under nuvarande markyta.
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