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Schaktplan. Skala 1:40
Kopior av planer och ritningar över
Norra Benickebrinken i Trafikkontorets arkiv.
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Sammanfattning
Stockholms stad planerar byggnation av cykelställ på Norra benickebrinken i Gamla stan i Stockholm (fig. 2 och 6). Den
berörda ytan ligger inom lagskyddad fornlämning (RAÄ Stockholm 103:1). Mot bakgrund av detta beslutade länsstyrelsen
i Stockholm att en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning behövde ske i samband med markingreppet (lst beslut 431-23775-2018). Den arkeologiska schaktningsövervakningen genomfördes av Uppdrag arkeologi under
oktober 2018.
Markarbetet omfattade en yta av cirka 5 m2 (fig. 7 och bilaga 1). Som mest uppgick schaktets djup till cirka 0,45 meter.
I botten av schaktet påträffades en välvd och murad konstruktion som efter en genomgång av tillgängliga ritningar i Trafikkontorets arkiv bedöms utgöra taket till en källare som ännu, åtminstone delvis, är i bruk (fig. 3 och bilaga 2).
Utifrån karaktären av konstruktionen och med ledning av ritningarna i arkivet kan kulverten antas vara uppförd under
den andra halvan av 1800-talet.

Fig. 2. Undersökningsområdet i den norra delen av Benickebrinken inför schaktningsarbetena.
Foto: Johan Runer.

Fig. 1. Översiktskarta med läget för
undersökningsområdet markerat.
Skala 1:200000.
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Bakgrund
Om uppdraget

Syfte, frågeställningar och metod

På uppdrag av, och efter beslut av länsstyrelsen i Stockholms stad har en arkeologisk undersökning i form
av schaktningsövervakning genomförts på Norra
Benickebrinken i Gamla stan i Stockholm. Undersökningen bestod i att övervaka den schaktning Trafikkontoret i Stockholm beställt inför uppsättandet av cykelställ.

Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera eventuella kulturlager,
konstruktioner och fynd som påträffades vid schaktningen.

Genomförande
Schaktet handgrävdes av den av Stockholms stad
inhyrda underkonsulten. Arkeologisk övervakning
skedde under hela arbetet.
Schakt och framkomna företeelser av intresse dokumenterades på en handritad plan i skala 1:20. Till detta
upprättades även en handritad profilskiss. Den handritade planen har efter fältarbetsfasen digitaliserats.
Arbetet dokumenterades fortlöpande med fotografering.

Fornlämningsbild
Norra Benickebrinken är belägen inom fornlämning
RAÄ Stockholm 103:1 (stadslager). Benickebrinken
kan antas vara belägen mitt för en av den äldsta ringmurens stadsportar (Bergman & Söderlund 2015, s. 19
m anf litt).

Tidigare undersökningar

Fynd

Inga tidigare arkeologiska undersökningar på platsen är
kända (stadsarkeologiskt register).

Inga fynd tillvaratogs.

Analyser
Inga analyser genomfördes

Fig. 3. Blottad stenkonstruktion i schaktets norra del. Foto: Johan Runer.
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Resultat
Det grävda schaktet var knappt 10 meter långt och
0,4-0,6 meter brett. Djupet uppgick till 0,25-0,45 meter.
Gatumarken inom hela undersökningsområdet var
belagd med smågatsten. Denna borttogs utmed schaktets sträckning. Därunder vidtog delvis varviga lager
med ren sättsand. Sättsanden var ca 0,20-0,45 meter
djup.
I schaktets nordligaste del framkom under sättsanden på en sträcka av cirka 1,1 meter ett mörkbrunt
kulturlager av fin organisk mylla. I lagret iakttogs fajans,
pressglas, fragment av mörknat grönmålat trä, brännvinskapsyl, fragment av järnplåt samt en del av en äldre
murtegelsten. Lagret hade en tjocklek på upp till ca 0,07
meter, tjockast mot norr och avtagande och upphörande mot söder. Utifrån fynden bedöms lagret bestå
av omrörda massor som hamnat på platsen efter 1800talets mitt, uppskattningsvis under tidigt 1900-tal.
Kulturlagrets förekomst här tolkas ha samband med
upptagandet av den dagvattenbrunn som vid tillfället
för arbetet fortfarande fanns direkt nordväst om det nu
upptagna schaktet.
Under kulturlagret, och direkt under sättsanden i
övriga delar av schaktet, framkom en jämn nivå med ett
hårt svart material, gissningsvis bestående av stenkolsasfalt. På denna nivå avbröts grävningen av schaktet.
På en (vattenskadad?) yta i schaktet hade den cirka
3 mm tjocka asfaltsnivån spruckit av, och här blottades
en yta bestående av, i den översta centimetern, ljust grå
hård betong. Där även betongen spruckit upp blottades en underliggande nivå av natursten satt i ljust rosabeigt/gulrosa bruk.
Samma konstruktion bedömdes finnas i hela schaktets botten. I hela längdriktningen lutade/välvde
tydligt nivån på den murade konstruktionen, så att dess
toppnivå var högre i öster (0,26-0,40 meter under gatunivå) än i väster (0,34-0,45 meter under gatunivån).
Enda undantaget var i schaktets norra ände, där toppen
i nordöstra hörnet låg lägre än i det nordvästra (0,32
respektive 0,24 meter under gatunivå). Även detta kan
antas bero på förekomsten av den invidliggande dagvattenbrunnen.
Vid ett efterföljande besök på Trafikkontorets arkiv
erhölls planer och ritningar, som visar att en källarkonstruktion med valv finns under det upptagna schaktet. Tolkningen är att det är översidan på detta tak som
framkom i schaktbottnen. Någon exakt ålder för källarkonstruktionens uppförande kan inte bestämmas. Den
äldsta ritningen är odaterad, men kan utifrån stilen
antas ha upprättats under 1800-talets andra hälft (troligen före 1888, eftersom meter inte används). Kopior av

planerna och ritningarna bifogas denna rapport.
Den mellersta delen av källarkonstruktionen mitt
på Benickebrinken används idag som offentlig toalett,
med ingång från Österlånggatan. Direkt under det nu
upptagna schaktet finns lufttrummor ut mot Österlånggatan. Det finns därför anledning att anta att källarkonstruktionen fortfarande är i bruk.

Fig. 4. Det grävda schaktet från norr.
Foto: Johan Runer.

Fig. 5. Del av äldre murtegelsten påträffad i kulturlagret.
Foto: Johan Runer.
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Fig. 6. Fastighetskartan med platsen för schaktet markerat med pil. Skala 1:4000.
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Fig. 7. Grävt schakt från söder. Foto: Johan Runer.
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Bilaga 1. Schaktplan. Skala 1:40
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Bilaga 2. Kopior av planer och ritningar över Norra
Benickebrinken i Trafikkontorets arkiv
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Uppdrag arkeologi har under oktober 2018
genomfört en arkeologisk undersökning i
form av schaktningsövervakning i Gamla
stan, Stockholm. Schaktningen företogs på
Norra Benickebrinken och omfa ade cirka 5
m . Underliggande berörd yta konstaterades
utgöra taket ll en ännu delvis brukad källare.
Ingen ng av an kvariskt intresse påträﬀades.

Uppdrag arkeologi i Sverige AB. www.uppdragarkeologi.se. info@uppdragarkeologi.se

