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En välgrundad obelisk

Figur 1. Översiktskarta med den aktuella undersökningsplatsen markerad med en svart cirkel.
Skala 1:250 000.
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Sammanfattning
Som en del av arbetet med en renovering av ”Obelisken” på Slotts
backen i Stockholm har Arkeologgruppen AB utfört en schaktöver
vakning. Uppdraget gällde momentet när en ny grund skulle anläg
gas. Ytan omfattade cirka 7×7 meter. Den gamla grunden avlägsnades
till cirka 0,7 meters djup. Därefter göts en ny grund. Arbetet berörde
enbart mark som tagits i anspråk för den äldre grunden.

Inledning

Det välkända monumentet ”Obelisken” på Slottsbacken i Stockholm
har genomgått en renovering. Hela statyn inklusive fundamentet har
plockats ned och renoverats på annan plats. Även grunden skulle
renoveras och uppdateras. Därför krävdes schaktning på platsen. Då
den befinner sig inom Stockholms stadslager, fornlämning RAÄ-nr
Stockholm 103:1, beslutade Länsstyrelsen att schaktningen skulle
ske under arkeologisk övervakning. Uppdraget utfördes av Arkeo
loggruppen AB. Statens Fastighetsverk var kostnadsansvariga.
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En välgrundad obelisk

Figur 2. Fastighetskartan med läget för Obelisken markerat med rött. Skala 1: 5 000.
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Bakgrund och kulturmiljö
En obelisk är en fyrsidig pelare som avsmalnar mot toppen. Den ut
förs oftast av sten och förebilden kommer från det antika Egypten.
Under renässansen vaknade intresset för obelisker igen. Gustav III
vurmade för det klassiska arvet och det är bara följdriktigt att han
valde att uppföra en obelisk utanför det kungliga slottet i Stockholm.
Grunden till Obelisken på Slottsbacken lades år 1788. Med monu
mentet sade sig Gustav III vilja manifestera sin tacksamhet till Stock
holms borgerskap för deras insats under ryska kriget 1788–90. Sonen
Gustav IV Adolf fullföljde projektet efter faderns död. Den 30 oktober
1800 avtäckte han obelisken och överlämnade den till borgerskapet.
Den har inskriptioner på latin och svenska.
Obelisken är sammansatt av 17 granittrummor och väger
sammanlagt cirka 150 ton. Den är nästan 30 meter hög och monte
rad med järn i de fyra hörnen på varje trumma. Under årens lopp
har konstruktionen uppvisat allt större brister och under sommaren
år 2017 monterades obelisken ned för att genomgå en totalrenove
ring. En obelisk ska åter stå på plats sommaren år 2018, då med en
säkrare konstruktion.

Syfte och frågeställningar

Syftet fastläggs i Länsstyrelsens förfrågningsunderlag:
”att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera kulturlager,
konstruktioner och fynd som påträffas vid schaktningen.”

Metod och genomförande

Schaktningen utfördes med en mindre bandburen grävmaskin och
med handredskap. På grund av grundens beskaffenhet användes till
stor del även hydrauliskt spett, kopplat till grävmaskinen. Den yta
som upptogs var 7×7 meter stor och avsikten var att schakta ned till
1 meters djup. Därefter skulle en ny grund gjutas på samma plats
som den gamla.
Dokumentation skedde med text och digitalt foto. Inmätning ut
fördes manuellt varefter digitalisering skedde mot fastighetskartan.
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Figur 3. Stengrunden bearbetas. I bakgrunden syns Hovförvaltningens hus
och Börshuset.
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Resultat
Direkt under obeliskens fundament av sten följde en kompakt yta av
sten. Stenarna var sammanfogade med en massa av kalkbruk, sten
mjöl och vatten, en slags föregångare till betong. Metoden har varit
effektiv då ytan var mycket hård och svårforcerad. Stenarna var oftast
i storleken 0,5–1,0 meter och utgjordes av såväl natur- som spräng
sten. Arbetet gick långsamt framåt då ytan endast gick att forcera med
hydrauliskt spett. Vid cirka 0,7 meters djup avgjorde geotekniker att
djupet var tillräckligt. Den nya grunden anlades på resterna av den
äldre, som bedömdes som tillräckligt stabil.
Då den äldre grunden fortsatte till ett så oanat djup fanns inga
förutsättningar för arkeologiska observationer då grunden omfatta
de hela schaktet.

Utvärdering av måluppfyllelse
i förhållande till undersökningsplanen
Övervakningen kunde dokumentera att inga äldre lämningar berör
des av arbetet.
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Referenser
Nätsidor
www.sfv.se/sv/fastigheter/pagaende-byggprojekt/
stockholm/obelisken-pa-slottsbacken/
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