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Angående utförd schaktningsövervakning inom fastigheten Dragarbrunn
1:2, Uppsala kommun, Uppsala län (lstn dnr 431-2667-17).
Upplandsmuseet avdelning Arkeologi genomförde den 18–20 september 2018 en
arkeologisk schaktningsövervakning i Klostergatan i centrala Uppsala. Schaktet berörde fornlämningen Uppsala 88:1, som utgörs av stadslager (figur 1, 2). Uppdraget
föranleddes av att Uppsala Vatten och Avlopp AB skulle ansluta ett ombyggt bostadshus på fastigheten Dragarbrunn 14:3 till kommunens vatten- och avloppssystem.
Schaktet löpte nära grunden till det medeltida Franciskaner konventet (figur 3). Länsstyrelsen bedömde att bevarade delar av fornlämningen kunde påträffas längs den planerade schaktsträckan och att arbetet skulle övervakas av arkeolog.
Schaktet var cirka 8 m långt, 5,5 m brett och 4 m djupt och upptog i stort sett hela
Klostergränds bredd. Schaktet grävdes i åsmaterial vilket resulterade i att dess sidor
ideligen rasade in. Schaktet blev därmed betydligt bredare än planerat. Dessutom hade
anslutningen för avlopp och dagvatten inne i den ombyggda huskroppen Dragarbrunn
14:3 placerats djupare än planerat, vilket påverkade schaktets djup och bredd. I schaktet observerades cirka 1–1,2 m bärlager, varunder det huvudsakligen kom omrört åsgrus och sten, med mindre inslag av tegel. Hela området hade av allt att döma störts
vid byggandet av de befintliga byggnaderna längs med Klostergatan och Svartbäcksgatan, samt av befintliga vattenledningar. Inget av antikvariskt intresse påträffades.
Ingen ytterligare rapport utöver denna skrivelse kommer att framställas.
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Administrativa uppgifter
Plats: Klostergatan, Dragarbrunn 1:2, Uppsala, Uppsala kommun.
Fornlämning: Uppsala 88:1
Fornlämningstyp: Stadslager
Typ av undersökning: Arkeologisk schaktningsövervakning.
Orsak till undersökning: Utbyggnad av vatten- och avloppssystem.
Uppdragsgivare: Uppsala Vatten och Avlopp AB
Fältarbetsperiod: 2018-09-18 – 2018-09-20.
Upplandsmuseets projektledare: Robin Lucas.
Upplandsmuseets diarienummer: Ar 609–2017.
Upplandsmuseets projektnummer: 8659.
Länsstyrelsens diarienummer och beslutsdatum: 431-2667-17, 2017-09-13.
Dokumentationsmaterial: Förvaras i Upplandsmuseets arkiv.
Fynd: Inga fynd tillvaratogs.
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Figur 1. Uppsala län med det aktuella området markerat.

Figur 2. Uppsala stad med det aktuella området markerat.

Figur 3. Översikt av det aktuella området. Skala 1:1500.

Figur 4. Det 4 m djupa schaktet, med inrasande sidor av omrört åsmaterial i form av grus
och sten. Foto mot fastighet Dragarbrunn 14:3 mot sydöst, Robin Lucas, Upplandsmuseet.

Figur 5. Schaktets läge i Klostergatan. Foto mot sydväst, Robin Lucas, Upplandsmuseet.

