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PM över arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i medeltida stadslager RAÄ 107:1 och arkeologisk
undersökning av en mur på fastigheten Visby Helgeandshuset 5,
Region Gotland. Länsstyrelsens dnr 431-3258-14.
Gotlands Museum har den 24 november 2014 gjort besiktning av förmodad mur
samt den 26 november utfört schaktningsövervakning i rubricerat ärende. Anläggningsarbetet omfattade grävning för anläggande av kulvert för VVS och el mellan
ett garage och huvudbyggnaden, fig. 1.
Tiden för den arkeologiska insatsen var sammanlagt 3½ timmar. Den första insatsen gällde en förmodad mur i garaget som visade sig vara en släthuggen mindre
kalkstenshäll som vilade ovanpå ett cementgolv.
Den andra insatsen gällde övervakning av schaktning för kulverten. Schaktet var
18,5 meter långt, 0,8 meter brett och 0,6–0,7 meter djupt. Anläggningsarbetet avsåg anslutning från garaget till befintlig kulvert i huvudbyggnadens källare där
anslutning finns till stamkulvert i Smedjegatan.
Undersökningsresultat
Exploateringsytan var belägen i en 3,5–5 meter bred och 25 meter lång gårdsinfart
mellan fastigheterna Helgeandshuset 5 och 2, fig. 2.
Ytan var täckt av ett tunt lager asfalt som vilade på ett ca 0,3 meter tjockt bärlager
av grus. Under gruset vidtog ett kulturlager bestående av mörk/svart, något fet
jord. Lagret fortsatte under schaktets botten till okänt djup, fig. 3.
Kulturlagret innehöll ett fåtal fynd av tegel samt spridda djurben. Strax över botten påträffades enstaka bitar smidesslag av medeltida karaktär, fig. 4.
Man kan förutsätta att kulturlagren på platsen är tjocka och att slaggförekomsten
ökar desto djupare man gräver. Det är känt att kvarteren i anslutning till Smedjegatan har rikliga mängder från järnhantering under medeltiden.
Inga fynd togs tillvara.
Postadress
Strandgatan 14
621 56 Visby

Telefon
+46 (0)703 345 416
+46 (0)498-29 27 00 vx

E-post
info@gotlandsmuseum.se

Bankgiro
308-0728

Besöksadress
Strandgatan 14, Visby

Fax
+46 (0)498-29 27 29

Webbplats
www. gotlandsmuseum.se

Plusgiro
18 88 00-7

Från länsmuseets sida föranleder ärendet ingen ytterligare åtgärd.

För Gotlands Museum

Leif Zerpe

Gunilla Wickman-Nydolf

Antikvarie/arkeolog

Verksamhetsansvarig Kulturmiljö

Fig. 1. Schaktplan. Röd figur visar kulvertschaktets läge i kv. Helgeandshuset 5. Blå text anger
schaktets längd, bredd och djup. Koordinater är angivna enligt rikets system Sweref 99TM.
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Fig. 3. Schaktet förlades i en lång gårdsinfart, bland annat till ett garage i fonden.
Från nordnordväst.

Fig. 3. Under ett ca 0,3 meter tjockt bärlager av grus, vidtog ett kulturlager. Från
sydsydost.
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Fig. 4. Fyndbild. Enstaka bitar smidesslagg av medeltida karaktär påträffades.
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