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Efter beslut av Länsstyrelsen i Uppsala län har en arkeologisk utredning
genomförts vid Brillinge 4:4, detta inför detaljplaneläggning av Uppsala arena.
Uppdraget genomfördes den 1-5 december av Magnus Lindberg och Maria
Lingström, Riksantikvarieämbetet, UV Mitt.

Undersökningens genomförande
Schakt med enkel skopbredd drogs. De placerades för att optimalt täcka utredningsområdet. I de fall arkeologiska anläggningar påträffades vidgades schaktet
så att hela anläggningen kunde dokumenteras. Grusad yta och ploglager schaktades skiktvis ner till anläggningsnivå alternativt steril undergrund. Ploglagret metalldetekterades skiktvis. Arkeologiska lämningar plandokumenterades genom skriftlig dokumentation och digitalfoto. Schakt, arkeologiska objekt och fynd mättes in
med RTK-GPS. P.g.a. mätfel hamnade tre schakt i sydvästra delen av åkermarken helt eller delvis utanför utredningsområdet.

Resultat
2

Utredningen omfattade 60 schakt med en sammanlagd area om 1090 m . Schakten var 3-19 m långa, 1,6 m breda och 0,3-1,3 m djupa, i regel 0,4-0,5 m djupa
(fig. 1).
I tre schakt i åkermarken söder om RAÄ 375 påträffades tre anläggningar i
form av två härdar och ett stolphål, varav en härd provtogs för eventuell
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datering. I övriga schakt framkom inga anläggningar. 13 metallfynd lokaliserades.
Den grusade ytan för cirkusplatsen visade sig vara urgrävd ner till steril undergrund, och RAÄ 375 fortsätter därmed inte norrut. Endast i ett fåtal schakt i norr
kvarstod de undre delarna av ploglagret.
Även delar av ytan öster om cirkusplatsen visade sig vara störd i samband
med anläggandet/borttagandet av en kraftledning. I de sydöstligaste delarna av
åkermarken var matjorden betydligt tjockare, troligen som en markplanering av en
svacka. I övriga partier var åkermarken ostörd.
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I undersökningsområdet södra del fanns ett dike, och söder om detta en gräsbevuxen yta. Här drogs ett schakt, som visade att ytan består av påförda massor,
gammal vägbeläggning samt därunder bergkross. Inom ytan finns även en fjärrvärmeledning och elledningar. Den samlade bedömningen blir därför att fortsatta
arkeologiska undersökningar söder om diket samt inom cirkusplatsen inte är aktuella. Åkermarken söder om cirkusplatsen har dock arkeologisk potential och innehåller troligen fler boplatsindikerande lämningar vid sidan av de aktuella samt de
inom RAÄ 375 påträffade anläggningarna.

Uppsala, den 5 december 2014

Magnus Lindberg, Maria Lingström
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Fig.1: Schaktens och de arkeologiska objektens placering.
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