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Under hösten 2014 utförde Östergötlands 
museum en arkeologisk undersökning i kv 
Mässingen 1:7-1:9, södra delen av Svea-
parken (kv Saltängen 1:1 m fl) och västra 
delen av Rodgagatan. Undersökningen 
utfördes i samarbete med Jönköpings 
läns museum. Undersökningsområdet 
var förlagt till stadsdelen Saltängen i den 
nordligaste delen av S:t Johannes 96:1, 
Norrköpings medeltida och tidigmoderna 
stadsområde. Bebyggelsen i stadsdelen 
etablerades under tidigt 1600-tal då om-
rådet benämndes Nya staden. 
 I kv Mässingen var de bevarade äldre 
läm ningarna koncentrerade till partiet 
när mast Slottsgatan, där det framkom 
2-4 bebyggelseskikt under 1800-talets 
kraftiga stengrunder. I området finns spår 
efter metallhantering. På bakgårdarna har 
man bland annat odlat tobak. De äldsta 
tomtgränserna utgjordes av djupa diken. 
 Rodgagatan var kraftigt nedschaktad 
i sen tid. Här påträffades en källare med 
kallmurad grund och trägolv.
 Sveaparkens lämningar var kraftigt 
störda men visade såväl på bebyggelse 
som odling. I området hittades dessutom 
slagg och annat smidesavfall.
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Omslagsbilder I bakgrunden finns trävirke hörande till hus 206 på tomt 2 i kv Mässingen 
samt ett utsnitt ut 1783 års stadskarta (LMS D75-1:28) med undersöknings-
området inringat.

 På framsidan ses ett uppslag  i en mantalslängd för år 1755 med kv Norrtull, 
Stiernan och Saltängen (Östergötlands läns landskontor akt EIIIa:11, foto 
ArkivDigital).

 På baksidan ses (uppifrån och ned): Fynd i form av personliga föremål som 
knappar, söljor och en hyska; Fältdokumentation i regn; Piphuvud till Jona-
pipa (F420); Ässjan i hus 208; Framrensning av golvet i hus 201. 
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Sammanfattning
Med anledning av planerat husbygge och kommunal 
stadsplanering utförde Östergötlands museum en ar-
keologisk undersökning i kv Mässingen 1:7 - 1:9, södra 
delen av Sveaparken (kv Saltängen 1:1 m fl) och väs-
tra delen av Rodgagatan . Undersökningen utfördes i 
samarbete med Jönköpings läns museum . Undersök-
ningsområdet var förlagt till stadsdelen Saltängen i den 
nordligaste delen av S:t Johannes 96:1, Norrköpings 
medeltida och tidigmoderna stadsområde . Bebyggel-
sen i stadsdelen etablerades fr o m tidigt 1600-tal då 
området benämndes Nya staden . Gatunätet med paral-
lellgatorna Rodgagatan och Slottsgatan är intakt sedan 
stadsdelen planerades . Sveaparken anlades vid mitten 
av 1800-talet inom den östligaste delen av kv Stjernan . 
Tomterna i kv Mässingen tillhörde under 1700-talet 
Mässingsbruket i Norrköping .
 I kv Mässingen var de bevarade äldre lämningarna 
koncentrerade till partiet närmast Slottsgatan, där det 
framkom två till fyra bebyggelseskikt under 1800-talets 
kraftiga stengrunder . Bebyggelseskikten var åtskilda av 
planeringslager i varierande omfattning . Både bostäder 
och verkstäder förekommer bland bebyggelsen . I om-
rådet finns spår efter metallhantering . På bakgårdarna 

har man bl a odlat tobak . De äldsta tomtgränserna ut-
gjordes av diken . Kulturlagertjockleken inom tomterna 
varierade mellan 0,2 m i norr och 1,3 m närmast Slotts-
gatan . Bland fynden märks bl a ett rikt och varierat ma-
terial av fajanser och yngre rödgods . 
 Undersökningsområdet i Rodgagatan var kraftigt 
nedschaktat i sen tid och täckt av ett metertjockt, re-
cent bärlager . Här påträffades en mindre källare med 
kallmurad grund och trägolv som legat norr om Rodga-
gatan, som då var betydligt smalare, samt två mycket 
fragmentariska byggnadslämningar . Dessutom fanns 
odlingslager och mot undergrunden framträdde od-
lingsspår i form av spadstick samt ett mindre antal ore-
gelbundna gropar .
 Undersökningsområdet i Sveaparken var kraftigt 
stört dels av parkanläggningen, dels av omfattande led-
ningsdragningar . Bland de fragmentariska lämningar 
som framkom fanns spår av parkanläggningen samt 
äldre odlingsspår . I området hittades dessutom slagg 
och annat smidesavfall .

Ann-Charlott Feldt Ann-Marie Nordman
antikvarie  antikvarie
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Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat. Skala 1:5 000.

  © Lantmäteriverket MS2008/06551
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Antikvarisk bakgrund
Med anledning av planerat husbygge och kommunal 
stadsplanering utförde Östergötlands museum en ar-
keologisk undersökning i kv Mässingen 1:7 - 1:9, södra 
delen av Sveaparken (kv Saltängen 1:1 m fl) och västra 
delen av Rodgagatan . Undersökningen utfördes efter 
beslut från Länsstyrelsen Östergötland (431-3620-
14) och genomfördes i samarbete med Jönköpings 
läns museum .
 Undersökningsområdet är beläget inom stadsdelen 
Saltängen i den nordligaste delen av S:t Johannes 96:1, 
Norrköpings medeltida och tidigmoderna stadsområ-
de . Det utgjordes före undersökningen av en parkering 
på en f d rivningstomt, gatumark och parkmark . Upp-
dragsgivare var Norrköpings kommun, Mark och explo-
atering, som även stod för de arkeologiska kostnaderna .
 Projektledare för såväl fält- som rapportarbete var 
Ann-Charlott Feldt, Östergötlands museum, med 
Ann-Marie Nordman, Jönköpings Läns Museum, som 
biträdande projektledare . Sammanlagt undersöktes en 
ca 3 638 m2 stor yta . Undersökningen har föregåtts av 
en arkeologisk förundersökning utförd av Riksantik-
varieämbetet, UV Öst (Hedvall och Karlsson 2014) .

Historia och topografi
Områdets topografi
Undersökningsområdet är beläget på Saltängen, norr 
om Motala ström . Det ligger inom begränsningen 
för Norrköpings stadslager, RAÄ 96:1 i S:t Johannes 
socken . Terrängen sluttar svagt ner mot Motala ström 
i söder . Det aktuella undersökningsområdet ligger ett 
kvarter (ca 120 m) norr om strömmen . Den naturliga 
undergrunden i området utgörs av lerig silt .
 Undersökningsområdet omges av Slottsgatan i söder, 
Drottninggatan i väster och Godsgatan i öster . Norr om 
Rodgagatan finns en stor parkeringsyta som sträcker sig 
fram till Norra Promenadens lindallé (RAÄ 126:1 i S:t 
Johannes socken) . Mellan den undersökta delen av kv 
Mässingen och Sveaparken finns en bebyggd tomt (Kv 
Mässingen 1:6) och Magasinsgatan, vilka inte berördes 
av undersökningarna .
 Den berörda delen av kvarteret Mässingen var vid 
tiden för undersökningen en obebyggd rivningstomt 
vilken nyttjades som parkering . Inom kvarteret fanns 
såväl enstaka träd som trädrader och parkeringsräcken . 
I den berörda delen av Sveaparken fanns enstaka träd, 
häckar, prydnadsmurar, ett grusat gång- och cykelstråk, 
en större blomsterrabatt samt utspridda planteringar 
med prydnadsgräs . Rodgagatan har delvis fungerat som 
bussgata och på dess norra sida fanns busshållplatser . 

Norrköping och Saltängen
Motala ström har alltid spelat en viktig roll för Norr-
köpingtrakten, vilket såväl förhistoriska boplatser som 
hällristningar i området visar, t ex Pryssgården och 
Himmelstalund och den vikingatida kultplatsen vid 
Borg (Feldt m fl 2009 och där anförda källor) . Norr-
köping omnämns första gången i de medeltida doku-
menten år 1283 och vid mitten av 1300-talet får orten 
stadsprivilegier . Det bevarade skriftliga källmaterialet 
från den medeltida perioden är mycket sparsamt men 
sannolikt var fiske och kvarndrift viktiga näringar un-
der medeltiden . Först från 1500-talet finns det mer 
uppgifter om stadens handel, hantverk och andra nä-
ringar (Broberg 1984) . 

Norrköpings medeltid
Medeltida lämningar, med undantag för kyrkorna, har 
endast hittats på ett fåtal platser inom stadsområdet . 
Avsaknaden av stora välundersökta ytor inom de om-
råden där medeltida lämningar kan förväntas samt en 
omfattande utschaktning, bidrar till den bristfälliga 
kunskapen om stadens medeltid . De kända medeltida 
lämningarna pekar dock på att staden under medeltiden 
har varit flerkärnig, med bebyggelse såväl vid strömmen 
som intill de medeltida kyrkorna (Lindeblad 2008) .
 Under senare år har medeltida lämningar berörts vid 
några undersökningar . Nämnas kan t ex undersökning-
arna i Skolgatan, Gamla Torget och kv Gamla Rådstu-
gan där lämningar från såväl tidig- som högmedeltid 
påträffats (Runer 2013; Lindeberg 2017; Carlsson 
2012) . I Skolgatan framkom murar och byggnadsläm-
ningar som kunde dateras till sent 1200-tal . I Gamla 
Torget påträffades lämningar från 1100-1300-tal i 
form av stolphål, brandlager och knadderstenslager 
samt slagg och östersjökeramik . I kv Gamla Rådstugan 
har ett fragment till ett tidigkristet gravmonument och 
spår av tidigmedeltida strandnära bebyggelse anträffats . 
 En stensatt yta i kv Dalkarlen 15 som överlagras av 
ett hårdtrampat lager har daterats till 1320-1480 e Kr 
(Dardel 2013) . Vid undersökningar som skedde i kv 
Kopparkypen/Gamla Holmarna i början av 1990-ta-
let påträffades en byggnad daterad till medeltid (Feldt 
2003:118) . I kv Mjölnaren har delar av en tidigmedel-
tida begravningsplats undersökts (Stibéus 2011:19f; 
Jonsson 2014a) .

Stadens expansion
I samband med Daniel Rantzaus fälttåg genom Öster-
götland eldhärjas Norrköping . I den danske fältherrens 
dagbok från vintern 1567-1568 finns en kort beskriv-
ning av Norrköping . Staden uppges vara en ”fin köpstad, 
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belägen inte långt från Östersjön, med en å som delar 
staden” . I samband med beskrivningen av striderna vid 
Norrköping uppges att det utanför staden, vid vattnet, 
fanns många köpmanshus fulla med handelsvaror och 
proviant (Lindqvist 1987:40f) . Dessa har sannolikt va-
rit placerade i Strandkvarteren, mitt emot Saltängen .
 Norrköping expanderar kraftigt mellan åren 1567 
och 1655 . Förutom utförselhamnen för järn, fisket och 
kvarndriften utvecklas vapensmidet och slutligen även 
pappers- och textilindustrin i Norrköping . Stadens ut-
veckling från en liten medeltida stad till en av Sveriges 
största industristäder går förhållandevis snabbt . Från 
1570-talet till 1620-talet tredubblas stadens befolkning 
(Broberg 1984; Lindeblad 2008) . Stadens expansion 
under 1600-talets början avspeglas i det arkeologiska 
materialet . Runt om i staden har under senare år stads-
gårdar, etablerade vid denna tid, undersökts (t ex Carls-
son & Runer 2012 och Carlsson 2014) .
 År 1655 brinner stora delar av Norrköping på den 
södra sidan av Strömmen (Helmfrid 1971:702) . Efter 
ödeläggelsen genomförs en helt ny stadsplan med fyr-
kantiga kvarter och raka gator . Denna brand påverkar 
sannolikt inte Saltängen norr om strömmen . Nästa 
stora katastrof kommer 1719 då hela staden ödeläggs i 
samband med ryska truppers plundringar och bränder 
(Helmfrid 1984) . Året därpå inleds återuppbyggnaden 
med en delvis ny stadsplan .
 Under 1700-talet fortsätter industrialiseringen och 
vid mitten av 1700-talet har Norrköping cirka 7000 
invånare . Bland dessa finns minst 1500 vuxna indu-
stri- och manufakturarbetare . Vid slutet av 1700-talet 
beräknas denna befolkningsgrupp utgöra en tredjedel 
av stadsborna (Söderberg 1968:141) .

Saltängen – Nya staden
Redan efter tronskiftet 1568, då Erik XIV avsätts och 
efterträds av brodern Johan III, utfärdas föreskrifter för 
fogden i Norrköping att låta uppbygga staden norr om 
strömmen . Staden är då till stora delar ödelagd efter ti-
digare nämnda danska fälttåg 1567-1568 . Föreskrifter-
na tycks dock ha nonchalerats och staden återuppbyggs 
på sina gamla tomter där källare och husgrunder fortfa-
rande fanns kvar efter förödelsen (Helmfrid 1965:37) . 
 År 1606 tillträder Johan III:s son Johan som hertig 
av Östergötland och tre år senare utfärdar han ett pri-
vilegium för Norrköping som bl a omfattar förbättring 
av byggnadsstandarden . Han utlovar även att ställa en 
”vall” till förfogande för stadens utvidgning . Helmfrid 
antar att den vall som åsyftas är Saltängen, vilken då 
var brukad som slåtter- och betesmark . Huvuddelen 
av Saltängen förvaltades av Norrköpings gård, men 

även några borgare hade beteshagar där mot en avgift 
till kronan . Helmfrid diskuterar i Norrköpings stads 
historia huruvida det funnits någon bebyggelse i detta 
område redan före 1609, men håller det för föga troligt 
att någon stadsbo skulle vilja etablera sig så långt från 
staden och den enda bron över strömmen som låg vid 
Gamlabro, en knapp kilometer från Saltängen (Helm-
frid 1965:42) .
 Det tycks som om det nya stadsområdet norr om 
strömmen fortsätter att ligga obebyggt i ytterligare 
några år . År 1614 inleds dock arbetena med att uppföra 
Johannisborgs slott och i hertig Johans planering ingår 
även en stadsdel med välbemedlade invånare i slottets 
närhet . Så i november 1613 utfärdar hertigen ett pri-
vilegiebrev, på både svenska och tyska, för att locka ny-
byggare till den nya stadsdelen . Privilegierna omfattar 
överlåtelse av tomtmark med full äganderätt utan tom-
tören samt tolv års fullständig skattefrihet . Handelsmän 
som slår sig ner i den nya stadsdelen slipper dessutom 
tull och accis i förhållande till byggnadernas storlek un-
der förutsättning att de uppför trevånings stenhus eller 
tvåvånings korsvirkes- eller trähus . De som redan har 
burskap i staden får rätt att ta upp och bebygga tomter 
till sina barn som sedan skulle få samma förmåner då 
de startat egna handelsrörelser (Helmfrid 1965:42f) .
 År 1614 avsätts fem kronoutjordar på Saltängen för 
den nya stadsdelen och Helmfrid håller det för troligt 
att det redan då finns en stadsplan, kanske med utsta-
kade tomter, för det nya området . Det är nu namnet 
”Nya staden” första gången används och i en tänkebok 
uppges att en ”avritning, illuminerad med färger” som 
visar planen för stadsdelen finns på rådhuset ännu år 
1636 . För att ytterligare locka till bosättning på Saltäng-
en uppförs en bro mellan Nya staden och Strandkvarte-
ren . Bron står klar under år 1615 (Helmfrid 1965:44) . 
 Den första tiden är det endast ett fåtal som flyttar 
till Saltängen . Därmed utfärdar hertigen ett nytt pri-
vilegiebrev ett år efter det första . Privilegierna är långt-
gående och det finns även planer på att riva Gamlebro 
och flytta torget till ”Nystadsbrons” södra landfäste . 
Brorivningen kommer sannolikt aldrig till stånd och 
det nya torget får sin första officiella marknad, Påls-
mässo marknaden, först i början av 1640-talet (Helm-
frid 1965:45f) .
 Inflyttningen i den nya stadsdelen inleds med åtta 
hushåll under 1615 . År 1617 har tolv hushåll börjat 
bygga på Saltängen och år 1619 har 18 hushåll slagit 
sig ner där . Av de 18 hushåll som finns där 1619 kan, 
enligt Helmfrid, nio identifieras som välbärgade köp-
mansfamiljer . Av de övriga nio utgörs högst fem av 
hantverksfamiljer medan de resterande har titlar så-
som skutskeppare och ståthållare (Helmfrid 1965:47f) . 
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Slottet Johannisborg som låg nordöst om Nya staden 
tillför området status och år 1627 inleder Louis de Geer 
bygget av sitt palats, det så kallade Stenhuset, på Salt-
ängen . Palatset står helt klart år 1646 . Under den tid 
palatset finns dominerar det bebyggelsen på Saltängen 
och på bilden i Suecia Antiqua ser man hur palatset 
omges av mindre byggnader som i många fall bebos av 
bruksfolket (Gejvall & Helmfrid 1959:200f) .
 Det är inte enbart palatset som de Geer låter upp-
föra i Nya staden . Även kontor och många arbetarbo-
städer förläggs till stadsdelen . De arbetarbostäder som 
då uppförs utgörs huvudsakligen av timmerhus med 
torvtak . För de utlänningar som arbetade inom de 
Geers olika företag kom stenhuset att bli ett centrum 
i staden . Där samlas man för gudstjänst innan Tyska 
kyrkan (Hedvigs kyrka) uppförs och där finns även den 
holländska handelsboden ”Winkel” (Gejvall & Helm-
frid 1959:18, 157f) .

Pest och bränder
Expansionen på Saltängen stoppas tillfälligt upp av den 
svåra pestepidemi som drabbar Norrköping 1623, då 
ca 1400 personer – d v s mer än en tredjedel av stadens 
befolkning – avlider . Pesten gör ett nytt besök 1629 
men då med ”endast” några hundra dödsoffer (Malm-
berg 1983:51f) .
 Staden drabbas av en förödande brand år 1655 . Den-
na brand tycks dock inte ha spritt sig norr om ström-
men, varför bebyggelsen på Saltängen klarar sig . Desto 
hårdare drabbas stadsdelarna Dalen och Stranden, där 

stadens kyrkor och flera offentliga byggnader förstörs . 
(Helmfrid 1984:13ff) . Även de följande bränderna 
1711, 1712 och 1713 tycks ha härjat i staden utan att 
undersökningsområdet berörs, även om branden 1711 
drabbar grannkvarteret, där bl a De Geers palats för-
störs . Branden året därpå drabbar stadsdelen Nordan-
till, där ca 150 gårdar eldhärjas, med start i en verkstad 
på Västgötegatan . Den tredje branden, 1713, drabbar 
Bergskvartert där tolv gårdar stryker med (Helmfrid 
1984:23ff, 28ff, 33ff) .
 Under åren 1710-1711 drabbas Norrköping dess-
utom mycket hårt av pesten . Den startar hösten 1710 
och höll i sig till senhösten 1711 . Det uppskattas att ca 
3 000 personer avlider i Norrköping . Det innebär att 
pesten raderar ut hälften av stadens befolkning (Malm-
berg 1983:71f) .
 Några år senare, 1719, anfalls Norrköping av ryska 
soldater . På några dagar plundras och bränns i stort sett 
hela staden . Förödelsen är närmast total och endast ett 
fåtal byggnader kring Västertull skall ha klarat sig . Rys-
sarnas byte och brandskadorna på mässingsbruket vär-
deras till 274 000 daler kopparmynt . Till det kommer 
stadsbornas förluster av fast egendom och lösöre som 
uppgår till den för dåtiden närmast fantastiska sum-
man av 5,2 miljoner daler kopparmynt . Därtill kommer 
kyrkans och stadens förluster i form av såväl byggnader 
som lösöre (Helmfrid 1971:523ff, 1984:48) .
 För Norrköpings befolkning innebär år 1719 såväl 
ekonomisk katastrof som stora lidanden . Befolkning-
en drivs bort från staden . De flesta stannar i närområ-
det och hankar sig fram på olika sätt . Under riksdagen 

Suecia antiqua et hodierna // Norrkiöping

Aveelen, Johan van den / Dahlbergh, Erik
Figur 3. Staden Norrköping avbildad omkring år 1700. Kopparsticket visar en vy över Norrköping med Johan-
nisborgs slott i förgrunden. Mellan slottet och strömmen ligger stadsbebyggelsen i Nya staden. Avbildning i Erik 
Dahlbergs ”Svecia Antiqua et Hodierna”.
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1720 beslutas att stadens invånare ska få tio års skatte-
frihet, få hämta byggvirke ur kronans skogar och tegel 
till offentliga byggnader från Johannisborg, Bråborg 
och Skenäs (Malmberg 1983:83) .
 Ett år efter katastrofen börjar livet återvända till 
Norrköping . Folket bosätter sig i enkla bostäder och 
man inleder arbetet med återuppbyggnaden . Hantverk 
och köpenskap kommer igång, broar repareras och ham-
nen rensas upp . För industrin tar det tid att återhämta 
sig men mot slutet av 1720-talet är staden någorlunda 
återuppbyggd, huvudsakligen efter samma stadsplan 
som före katastrofen (Malmberg 1983:83) .
 Den stadsplan från 1719 som finns karterad på en 
grundritning över Johannisborgs slott och staden, vi-
sar hur staden ser ut mellan stadsplaneregleringen ef-
ter branden 1655 och rysshärjningen 1719 . År 1728, 
nio år efter ödeläggelsen, läggs en ny stadsplan fram där 
tomtindelningen fastställs inom de kvarter som även 
finns utritade på 1719 års karta (LMS D75-1:9, LMS 
D75-1:12; Söderberg 1968:1f) .
 Under 1720- och 30-talen kommer även tobaks- och 
sockerindustrin igång i Norrköping . I staden finns fle-
ra tobaksspinnerier; Krönta Morian, Wäderqvarn och 
Svenska Örn . Dessutom etableras tre sockerbruk i sta-
den i början av 1740-talet; Gripen, Patrioten och Pla-
neten, varav det två sistnämnda anläggs på Saltängen 
(Malmberg 1983:85f) .
 När Linné besöker Norrköping 1741 beser han så-
väl industrier som staden i allmänhet . Han beskriver en 
blomstrande stad – den är stor, husen vackra med breda 
gator och många trädgårdar . Han berättar om fisket och 
industrierna men ger även en glimt från trädgårdarna 
som ”…stodo fulla av tobaksplantor och Fritillaria [klock-
liljeväxter som kejsarkronor och kungsängsliljor], Aricula 
[primula] samt Portulace [portlakväxter som tillhör nej-
likeväxterna], som blomstrade…” (Malmberg 1983:86f) .

1800-tal med järnväg, parker och nya hus
I de Europeiska storstäderna sker omfattande stadpla-
neringsåtgärder under 1800-talets andra hälft . I Wien 
anläggs Ringstrasse med trädplantering, fontäner, par-
ker, skulpturer och offentliga byggnader . I Paris skär nya 
trädplanterade avenyer och boulevarder genom stads-
kärnan . Europas storstäder blir förebilder för den svens-
ka stadsplaneringen med en betoning på luft och ljus 
(Hellerström 2009:20) . I den svenska byggnadsstad-
gan för rikets städer från 1874 anges i § 12: ”Stadsplan 
bör så uppgöras, att han på en gång motsvarar rörelsens 
behof af utrymme och beqvämlighet, sundhetens fordran 
på ljus och frisk luft …. skönhetssinnets anspråk på fritt 
utrymme, omvexling och prydlighet” . Detta skulle bl a 
uppnås genom breda gator, rymliga torg, planteringar, 

esplanader, parker och kvarter med plats för trädgårdar 
(Bergström 1874:10) .
 De esplanader och parker som omnämns i bygg-
nadsstadgan var vid dess tillkomst 1874 förverkligade 
i Norrköping . Arbetet med stadens nya gestaltning in-
leds redan 1855 när snusfabrikören Erik Swartz i Bor-
gerskapets äldste bekostar ett planförslag för staden . 
Direktören för Kongl . Majestäts slottsträdgårdar, Knut 
Forssberg, ritar ett förslag, ”Projekt för anläggning af 
promenader, parker och trädgårdar i och omkring sta-
den Norrköping” . Förslaget omfattar en krans av allé-
er runt stadsbebyggelsen och endast ett par år senare, 
1857, planteras de första träden (parklindar) i Nya 
Allén som senare blir Norra Promenaden . Den första 
etappen av Norra promenaden är 1,5 km lång och har 
dubbla trädrader på var sida om körbanan . När Norra 
promenaden står klar 1914 är den 3,5 km lång och där 
finns 1216 lindar (Hellerström 2009:20) .
 Vid mitten av 1800-talet börjar järnvägar byggas i 
Sverige . Norrköpings första järnväg är en smalspårig 
hästbana byggd mellan Norrköpings hamn och Fiske-
by . År 1866 öppnas första delen av Östra stambanan 
på sträckan Katrineholm - Norrköping . Linjen Norr-
köping - Linköping hade man börjat diskutera redan 
1851, men den blir verklighet först genom fortsättning-
en av Östra stambanan 1872 . Stationshuset vid Norra 
promenaden, som är ritat av Adolf Wilhelm Edelswärd, 
står färdigt 1865 (Godlund & Godlund 1972:53ff, 60) .
 I samband med att första etappen av Norra prome-
naden anläggs skapas även en park, nuvarande Carl Jo-
hans park . Den har sedan tillkomsten haft många olika, 
mer eller mindre officiella, namn som t ex Järnvägspar-
ken, Stadsträdgården och Oskuldsparken . Den del av 
parken belägen närmast stationsbyggnaden blir färdig 
1867 och omges från början av ett högt järnstaket med 
grindar . År 1887 införlivas det torg som fanns bakom, 
där det sedan tidigare stod en staty av Karl XIV Johan 
och hela parken får namnet Carl Johans park (Heller-
ström 2009:29) .
 Planering för planteringar på de ”ängsplaner” som 
fanns på ömse sidor om Carl Johans park läggs fram år 
1874 . Anslag beviljas för att det ska bli anläggningar 
liknande de som redan finns i Järnvägsparken (Hel-
lerström 2009:33) . Den nuvarande Sveaparken ingår i 
Stadsparken på stadskartan från år 1879 (Norrköpings 
stadsarkiv) . Hela parkanläggningen är detaljerat utritad 
på kartan med slingrande gångstråk och planteringar 
enligt den tyska trädgårdsstilen . Sedan dess har den del 
som nu benämns Sveaparken totalt förändrats och vid 
undersökningstillfället bestod den till stora delar av en 
grusad yta med raka/rätvinkliga häckar, trädrader, en 
stor rektangulär blomsterrabatt, spridda ruggar av pryd-
nadsgräs, belysningsstolpar och två prydnadsmurar .
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Figur 4. Sammanslagna utsnitt ur ritningar från Saneringsutredningen 1947 som visar byggår, antal våningar och 
byggmaterial för husen i kvarteret Mässingen (Norrköpings stadsarkiv).

N

V

Slottsgatan

1

2

3a

3b

4b

G
od
ss
ga
ta
n

Rodgagatan

M
ag
as
in
sg
at
an

II

III
k

1/5v
II

1/4v
II II

II

I
I

1/2v
I

1/3v
I I

II

II

II 1/2v
II

1/2v
II

II

II

II

1/3v
II

II

II

II

1/4v
II
k

II

1/3v
II

II

1862

1865

1865 f.1800

1865

1900

18481927 1927

1927
f.1874

1855

1865

1865

1926 1851

f.1874

f.1874

f.1874

1865

1849 1891

1891

1853 1856

Stenhus
Rev. trä- eller korsvirkeshus
Trähus

gatan
 socken
 kommun, Ög
RAÄ 
ritning
Skala 1:750
Dnr 
2015-
Renritning  Lasse Norr

Dnr xxx/yy:zz

N

V

Slottsgatan

1

2

3a

3b

4b

G
od
ss
ga
ta
n

Rodgagatan

M
ag
as
in
sg
at
an

II

III
k

1/5v
II

1/4v
II II

II

I
I

1/2v
I

1/3v
I I

II

II

II 1/2v
II

1/2v
II

II

II

II

1/3v
II

II

II

II

1/4v
II
k

II

1/3v
II

II

1862

1865

1865 f.1800

1865

1900

18481927 1927

1927
f.1874

1855

1865

1865

1926 1851

f.1874

f.1874

f.1874

1865

1849 1891

1891

1853 1856

Stenhus
Rev. trä- eller korsvirkeshus
Trähus

gatan
 socken
 kommun, Ög
RAÄ 
ritning
Skala 1:750
Dnr 
2015-
Renritning  Lasse Norr

Dnr xxx/yy:zz

N

V

Slottsgatan

1

2

3a

3b

4b

G
od
ss
ga
ta
n

Rodgagatan

M
ag
as
in
sg
at
an

II

III
k

1/5v
II

1/4v
II II

II

I
I

1/2v
I

1/3v
I I

II

II

II 1/2v
II

1/2v
II

II

II

II

1/3v
II

II

II

II

1/4v
II
k

II

1/3v
II

II

1862

1865

1865 f.1800

1865

1900

18481927 1927

1927
f.1874

1855

1865

1865

1926 1851

f.1874

f.1874

f.1874

1865

1849 1891

1891

1853 1856

Stenhus
Rev. trä- eller korsvirkeshus
Trähus

gatan
 socken
 kommun, Ög
RAÄ 
ritning
Skala 1:750
Dnr 
2015-
Renritning  Lasse Norr

Dnr xxx/yy:zz

Vid mitten av 1800-talet ersätts huvuddelen av byggna-
derna i det undersökta kv Mässingen med en bebyggelse 
i flera våningar på kraftiga stengrunder . Denna bebyg-
gelse återfinns till största delen på ovan nämnda stads-
karta från 1879 . Genom en byggnadsinventering från 
1947, som utförs i samband med en saneringsutredning, 
framgår att bebyggelsen i kvarteret till stora delar be-
står av tvåvåningsbyggnader uppförda runt mitten av 
1800-talet eller strax därefter (Norrköpings stadsarkiv) . 
Huvuddelen av kvarterets bebyggelse utgörs av stenhus 
med inslag av reveterade trä- och korsvirkeshus . Endast 
inne i kvarteret finns träbebyggelse .

Historiska kartor och arkiv
Som en bakgrund till undersökningens resultat har 
en genomgång av arkivmaterial gjorts . Det rör sig hu-
vudsakligen om två materialkategorier; det historiska 
kartmaterialet och kameralt material i form av mantals-
längder . Även kyrkoarkivaliskt material har undersökts 
men visat sig vara oanvändbart i det här sammanhang-
et . Sannolikt skulle det vara möjligt att få ytterligare 
mycket intressant kunskap om området och de som 

levde och verkade där genom magistratens och rådstu-
rättens handlingar, i synnerhet för 1600-talet . En sådan 
genomgång ryms dock inte inom ramen för en arkeo-
logisk undersökningsrapport .

Historiska kartor
Som framgått ovan etableras ”Nya staden” sannolikt 
på marker som tidigare nyttjats för slåtter och bete . På 
den äldsta kartan över stadens jordar från 1636 (LMS 
D75-1:D4:5-7) angränsar Saltängen mot stadsjordarna 
i norr . Antagandet att marken under medeltiden var en 
del av stadens jordar styrks bl a av undersökningarna i 
kv Stenhuset där ett äldre odlingslager 14C-daterats till 
mitten av 1400-talet och antas ha varit i bruk fram till 
1600-talet (Dardel 2011) .
 Enligt den äldsta bevarade kartan över Norrköpings 
stad, från år 1640 (LMS D75-1:4), ligger det nu aktu-
ella undersökningsområdet i den nordligaste utkanten 
av den nya stadsdelen . I området har en rad med små 
kvarter åtskilda av gränder ritats ut . Kartan är svårtol-
kad men när det gäller kvarter och gator i det berör-
da området kan den nog ses som relativt tillförlitlig . 
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Kvarters figurerna i undersökningsområdet samstäm-
mer inte helt med senare kartor . Detta kan dock bero 
på att de senare kartorna redovisar stadens utseende ef-
ter de regleringar som skett, såväl efter den stora stads-
branden 1655, som efter rysshärjningarna som ödelade 
staden 1719 . 
 Slottsgatans läge tycks vara fixerat redan på 1640 års 
karta och tillhör sannolikt de strukturer som läggs ut då 
stadsdelen planeras redan på 1610-talet . Norr om kvar-
tersfigurerna finns på 1640 års stadskarta en linje som 
skulle kunna tolkas som en markering av den nuvarande 
Rodgagatan . Denna gata finns dock inte utritad på den 
stadskarta som upprättas 1719 (LMS akt D75-1:9) .
 På 1719 års karta anges att den visar stadsplanens ut-
seende före rysshärjningarna 1719 men efter den regle-
ring som skedde efter stadsbranden 1655 . Rodgagatan 
återfinns igen(?) på 1728 års karta (LMS D75-1:12) .
 Den tvärgränd som på 1640 års karta är inritad 
mitt i det nuvarande kv Mässingen har försvunnit på 
1700-talskartorna . Med tanke på alla oklarheter när 
det gäller just kartan från 1640 är det dock osäkert om 
denna gränd verkligen funnits . Detsamma gäller den 
till synes öppna plats som på kartan är markerad i södra 
delen av nuvarande Sveaparken .
 På stadskartan från 1728 (D75-1:12) återfinns för 
första gången namn på stadens kvarter, eller kvadrater 
som de kallats i Norrköping . Kv Mässingen är en del 
av den stora kvadraten Saltängen med nr 42 på kartan 
som består av tre delar åtskilda från varandra av Rod-
gagatan och en gata som motsvaras av nuvarande Gods-
gatan . Undersökningsområdet i nuvarande Sveaparken 
utgör den sydöstligaste delen av den stora kvadraten 
Stiernan som har nr 41 . Där finns även en gränd, mot-
svarande Magasinsgatans södra del, som löper mellan 
tomt 14 i kv Stiernan och tomt 1 i kv Saltängen, fram 
till Rodga gatan och tomt 13 i kv Stiernan .
 Stadskartan från 1728 omfattar även tomtkartor som 
redovisar dels de olika tomternas storlek, tomtnumren 
och ägarförhållanden . Undersökningen i Sveaparken 
berör huvudsakligen tomt 14 i kvadraten Stiernan . 
Denna tomt ägdes av änkan efter rådman Kinnlock . 
De angränsande två tomterna, tomt 12 och 13 ägdes 
båda av rådman Hans Lindstedt . Undersökningsom-
rådet i kv Mässingen och Rodgagatan berör tomterna 
2-5 i kvadraten Saltängen . Av dessa uppges tomterna 
2-4 tillhöra Mässingsbruket medan tomt 5, som ligger 
norr om Rodgagatan och sträcker sig ända fram till 
stadsgränsen med dess tullstaket, ägs av Inspektoren 
Hellwich . Det kan noteras att det i både kv Stiernan 
och Saltängen är större tomter ut mot tullstaketet och 
mindre tomter mot Slottsgatan . Det framgår inte av 
kartans beskrivning om tomterna var bebyggda .

Nästa karta som redovisar såväl kvadrater som tomter 
upprättas 1783 (LMS D75-1:28) . I kv Stiernan har 
tomterna 13 och 14 slagits samman till en stor tomt 
som sträcker sig mellan Slottsgatan och tullstaketet . 
Den hopslagna tomten ägs av landshövdingen och gre-
ven Fredrik Ulrik von Rosen . Han var även ägare till 
tomten i kv Heidelberg som låg direkt söder om hans 
tomt i kv Stiernan och sträckte sig ner till Motala ström . 
I vilken omfattning tomterna var bebyggda framgår inte 
av kartan . I kv Saltängen ägs fortfarande tomterna 1-4, 
liksom den intilliggande tomt 8, av Mässingsbruket 
medan tomt 5 nu innehas av häradshövding Brandt .
 I kv Saltängen har dessutom en förändring skett i och 
med att den gata som låg på platsen för den nuvarande 
Godsgatan tycks vara igenlagd och istället vara en del av 
tomt 8 . Istället har en annan tvärgata tillkommit längre 
österut på samma tomt . Hur länge denna förändring 
varit gällande är oklart men på den tryckta stadskartan 
från år 1741 (LMS D75-1:2) återfinns såväl Godsga-
tans motsvarighet som den nya tvärgatan . 
 På 1848 års tryckta stadskarta (LMS D75-1:3) finns 
bara den nya tvärgatan inritad . På denna karta finns för 
övrigt en större byggnad utritad i sydvästligaste hörnet 
av nuvarande Sveaparken, vilken visar placeringen av 
Mobergska flickskolan .
 Från år 1879 finns, som tidigare nämnts, en detalje-
rad stadskarta (Norrköpings stadsarkiv) som förutom 
stadsplanen även visar bebyggelsen inne på tomterna, 
liksom parkernas planer och många andra värdefulla 
detaljer . På denna karta återfinns Godsgatan i sitt nu-
varande läge men även den gata som först noterades 
längre österut på 1741 års karta finns kvar, nu med 
namnet Rodgagränden . Som tidigare nämnts har den 
del av undersökningsområdet som låg inom kv Stiernan 
vid den här tiden förvandlats till en del av Stadsparken . 
På kartan har nya gatusträckningar tillkommit i anslut-
ning till undersökningsområdet som t ex Järnvägsgatan 
(idag Drottninggatan) och Norra Promenaden . 
 På kartan redovisas bebyggelsen med stor detaljrike-
dom . Där framgår till viss del om det rör sig om bostads-
hus eller ekonomibyggnader/uthus och det går att få en 
tydlig bild över hur tomterna var disponerade . Den ti-
digare tomt 4 från 1700-talskartorna är nu uppdelad i 
en nordlig tomt utmed Rodgagatan och en sydlig med 
huvudbyggnaden mot Slottsgatan .

Historia och topografi
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Figur 6. Utsnitt ur rektifierad stadskarta från 1719 (LMS D75-1:9) med undersökningsområdet markerat. Skala 
1:2500.

Figur 5. Utsnitt ur rektifierad stadskarta från 1640 (LMS D75-1:4) med undersökningsområdet markerat. Skala 
1:2500.
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Figur 8. Utsnitt ur rektifierad stadskarta från 1783 (LMS D75-1:28) med undersökningsområdet markerat. Ska-
la 1:2500.

Figur 7. Utsnitt ur rektifierad stadskarta från 1728 (LMS D75-1:12) med undersökningsområdet markerat. Ska-
la 1:2500.
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Figur 10. Utsnitt ur stadskartan från 1879 (Norrköpings stadsarkiv) som visar den detaljerade redovisningen av 
bebyggelsen i undersökningsområdet. Skala 1:2500.

Figur 9. Utsnitt ur rektifierad stadskarta från 1848 (LMS D75-1:3) med undersökningsområdet markerat. Kar-
tan visar placeringen av Mobergska flickskolan på Slottsgatan 43. Skala 1:2500.
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Tabell 1. Ett urval av uppgifter ur mantalslängder för kv Stiernan under åren 1729-1811. Uppgifterna är häm-
tade ur mantalslängder från Östergötlands läns landskontor (ÖLL) via ArkivDigital och Mantalslängder 
1642-1820 på Riksarkivet (RA) via SVAR/Digitala forskarsalen. För källorna anges aktnummer hos respektive 
arkiv.

År Beskrivning Källa
1729 11-12 Obebyggde, 13-14 omnämns ej ÖLL EIb:35
1740 11-12 Obebyggde, 13 Rådman Kinlocks, en Kål tomt, 14 omnämn ej RA 55203 .04/81
1742 12-13 Obebyggde, 14 Lars Olsson m hustru ÖLL EIb:38
1743 12-13 Obebyggde, 14 Oförmöget folk RA 55203 .04/87
1745 12-13 Obebyggde, 14 Anna Catharina Nylander, dottern Anna Maja RA 55203 .04/91
1746 12-13 Obebyggde, 14 Åker ÖLL EIIIa:3
1749 12, 13 & 14 Tobaksplantage RA 55203 .04/95
1750 12, 13 & 14 Obebyggde ÖLL EIIIa:6
1755 12-13 Tobaksplantage, 14 Uthus ÖLL EIIIa:11
1760 12, 13 & 14 Tobaks Plantier och utgård ÖLL EIIIa:16
1765 11-13 Schenboms Fabriqs Lycka, 14 Uthus RA 55203 .04/112
1771 12-13 Obebyggt, 14 Bännselmästaren Åhrqvists Bakgård ÖLL EIIIa:25
1783 13 Fabrikören Rohdes arvingars plantage

14 Herr Öfver Directeuren Wadströms uthus (inga mantalsskrivna på tomterna)
ÖLL EIIIa:31

1790 13 Fabrikören Rohdes arvingars tomt
14 Kammarherren Leijonhufvuds tomt (inga mantalsskrivna på tomterna)

ÖLL EIIIa:47

1800 13 Fabrikören Rohdes arvingars tomt
14 Kammartienaren Baron Leijonhufvuds tomt (inga mantalsskrivna på tomterna)

ÖLL EIIIa:59

Vilka bodde i området?
De historiska kartorna berättar om ägarförhållandena 
vid det tillfälle respektive karta upprättas . Detta säger 
dock väldigt lite om vilka som faktiskt befolkade tom-
terna; hyresgäster, familjemedlemmar, inneboenden 
m fl . Det blir än svårare att få någon uppfattning om 
befolkningen på de undersökta tomterna när tomtäga-
ren anges som Mässingsbruket . Var det tjänstebostäder 
för utländska specialister, arbetare eller för administra-
tiv personal? Bedrevs där hantverk som kompletterade 
verksamheten på bruket på Holmen? Var det ytterligare 
en industrianläggning?
 De kyrkoarkivalier som skulle kunna ge oss svar på 
vilka som bodde på tomterna är svårgenomträngliga och 
då en av stadens församlingar dessutom är icketerrito-
riell kompliceras möjligheterna ytterligare att hitta de 
som bott i kvarteret . Dessutom tycks kvarters-/kvad-
ratsnamn saknas före kartläggningen 1728 .
 Mantalslängderna, som upprättades årligen av hä-
radsskrivaren, har dock kunnat ge oss en viss inblick i 
kvarterets befolkning även om inte alla som bodde där 
finns uppräknade . I längderna förtecknas de personer 
som var skyldiga att betala s k mantalspenning . Den som 
förestod hushållet ansvarade för att mantalspengarna 
betalades in . Skattskyldiga var alla arbetsföra mellan 15 
och 63 år . Den nedre gränsen höjdes till 17 år 1841 och 
sedan till 18 år 1857 (Bäckmark 2015) . 

För Norrköpings stad finns mantalslängder bevarade 
och digitaliserade (SVAR och ArkivDigital) för åren 
1642-1820 . Tyvärr kan inte längderna ge oss några 
enkla besked för tiden före kvartersnamnens och tomt-
numrens tillkomst . Sannolikt skulle det gå att pussla 
ihop kvarterets befolkning även för tiden före 1728 
med hjälp av mantalslängder kombinerade andra his-
toriska källmaterial, såsom t ex kyrkoarkivalier och 
domböcker, men detta ryms inte inom ramen för den 
arkeologiska undersökningen .
 I mantalslängderna framgår att den del av undersök-
ningsområdet som utgörs av Sveaparken, som enligt de 
historiska kartorna omfattas av tomterna 13 och 14 i 
kv Stiernan, är obebyggda under stora delar av den tid 
som mantalslängderna omfattar . Under 1700-talet 
nyttjas tomterna huvudsakligen för odling, men även 
funktioner med uthus, ladugård och bakgård omnämns 
i mantalslängderna . Det är endast under åren 1742-
1745 som personer bosatta på tomt 14 är omnämnda, 
bl a som ”oförmöget folk” . Hur beteckningen oförmögen 
ska tolkas i det här sammanhanget är oklart . Troligen 
rör det sig om fattiga och därmed oförmögna att betala 
mantalspenning, men det kan även vara oförmögna till 
arbete p g a åldrande och/eller handikapp . 

Historia och topografi
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De berörda tomterna (tomt 2-5) i kv Saltängen ger ett 
betydligt livligare intryck under samma tidsperiod . Ty-
värr kan vi inte på något enkelt sätt se vilka som bodde 
där före rysshärjningarna 1719 . Ännu i mantalslängden 
för åren 1729-1730 anges att tomterna 1-8 i kv Salt-
ängen står obebyggda . I nästa bevarade längd, som är 
från 1734, är samtliga tomter i undersökningsområdet 
utom tomt 5 bebodda . Först i mantalslängden för 1757 
omnämns en person bosatt på tomt 5 . Då finns karde-
bladsmakaren Måns Håkanssons hustru där .
 Från och med mantalslängden för år 1741 noteras 
”M:br”, vilket står för Mässingsbruket, efter de boende 

på tomt 2-4 . I längden för 1746 skrivs ”Messings-
bruksfolk” efter flera familjer men här finns även en 
familj som uppges vara ”på Stenhus Fabr” och perso-
ner som noteras som ”oförmöget folk” . Under flera år 
(1747-1765) hänvisar mantalslängderna till ”Messings-
brukslistan” eller till ”Messingsbrukets folk” . Dessa är 
förtecknade i särskilda listor i mantalslängden och står 
alltså inte på de tomter där de är bosatta . I dessa man-
talslistor är det endast i ett undantagsfall (år 1761) 
som det anges vilken kvadrat personerna på listan är 
bosatta i .

Historia och topografi

År 1741
Tomt 1 Trädgårdsmästare Lars Nilsson m hustru o dotter Anna Catharina
Tomt 2 Bruksskepparen And . Karlin m hustru . M:Br
Tomt 3 Båtkarlen Petter Kahlsson m hustru . M:Br
Tomt 4 Bruksskepparen Lars Moberg m hustru . M:Br
Ibm Båtkarlen Anders Månsson . M:Br
Ibm dr Nils Månsson . M:Br
Ibm Anna-Maria Svart . Oförmögen?
Ibm Pipmakare Johan Svart .

Avskrift ur mantalslängd från Östergötlands läns landskontor, akt EIb:36, s 466.

Figur 11. Ett uppslag  i en mantalslängd för år 1755 med kv Norrtull, Stiernan och Saltängen (Östergötlands läns 
landskontor akt EIIIa:11, foto ArkivDigital).
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År 1783
Tomterna 1 & 2 Mässingsbrukets Hus
Pigan Anna Larsdotter, gammal och ofärdig
Båtkaren Nils Törngren m fru, M:Br
Timmerman Carl Hagman m fru, M: Br
Gl . Nils Norman m fru o dotter, man 68 år
Båtskepp . And . Hollstensson m fru, M: Br
Enkan Grönberg, 67 år
Förre trå klipparen Jonas Månsson m fru
Båtskepparen Sven Jonsson, M: Br
Änkan Wittman, 63 år

Tomterna 3 & 4 Mässingsbrukets Hus
Lars Mobergs änka
Simon Månssons änka o son
Jöns Larssons änka
Eric Anderssons änka, gammal och ofärdig
Smeden Söderbergs änka, utfattig
Brukskarlen Hersströms änka, utfattig
Förre Planeraredräng Anders Zackrisson m fru, Man ofärdig
Timmerman Zachr . Lindgren, M: Br

Avskrift ur mantalslängd från Östergötlands läns landskontor, akt EIIIa:31, s 1119.

Fr o m år 1771 går det åter att följa vilka som är bosatta 
på de olika tomterna som innehas av mässings bruket 
och nu finner vi många olika yrken representerade . 
Många är fortfarande kopplade till bruket som brän-
nare drängen Carl Andersson, trådklipparen Peter 
Carlsson, nattvakten Anders Öhrberg och bruksarbe-
taren Nils Lindström . Flera personer har med sjöfart 
att göra som båtskeppare och båtkarlar . Andra är tim-
mermän, snickare och murare . Även de flesta av dessa 
var sannolikt anställda av mässingsbruket . Från år 1800 
är flera personer som arbetar inom textilindustrin ock-
så bosatta på mässingsbrukets tomter . Hit hör klädes-
vävare Hesselgrens änka, ullskrubblare Hummelgren, 
spinnare Hagman och ullmelerare Blomqvist .
 Under hela den tid som det går att följa befolkningen 
i kv Saltängen 2-5 finns det flera änkor och äldre perso-
ner bosatta på tomterna . Denna (redovisade) andel ökar 
mot 1700-talets slut och noteringar som gammal, förre, 
ofärdig, utfattig, oförmögen och sjuklig ökar med åren . 

Även andelen änkor, med eller utan barn gamla nog att 
stå med i mantalslängden, ökar under den undersökta 
tiden . Nedan följer exempel som visar på förändringen 
av befolkningen i kv Saltängen 1-4 . 
 Av de 25 personer som omnämns i exemplet från 
1783 är det endast fem personer som verkar vara ar-
betsföra och som inte är änkor . Det hela ger snarast 
ett intryck av att bebyggelsen på tomterna vid denna 
tid mest fungerade som någon sorts undantagsstugor 
eller pensionärsbostäder för tidigare anställda vid mäss-
singsbruket och deras anhöriga . Vid en jämförelse med 
de som är bosatta på de aktuella tomterna år 1741 är 
skillnaden påtaglig . Då bodde endast en familj per tomt 
med undantag för tomt 4 som, som förutom två famil-
jer även hyste två ogifta manliga arbetare och en ”oför-
mögen” kvinna . Den sistnämnda står som hustru till 
pipmakaren i den följande mantalslängden . Man kan 
utifrån mantalslängderna ana att områdets status sjönk 
under loppet av 1700-talet .
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Tidigare arkeologiska 
undersökningar
Förutom den inledande förundersökningen har inga 
andra arkeologiska undersökningar utförts inom det 
aktuella undersökningsområdet . Flera för- och slut-
undersökningar har dock utförts i närområdet under 
de senaste åren . I det följande nämns några undersök-
ningar i det närmaste området samt ett urval undersök-
ningar som kan ha betydelse som bakgrundsmaterial 
för den aktuella undersökningen . Undersökningarna 
på Saltängen har framför allt berört ett par av de hög-
reståndsmiljöer som anlades norr om Strömmen på 
1600- och 1700-talen .

Förundersökningen
Den förundersökning som föregick den arkeologiska 
undersökningen utfördes av Riksantikvarieämbetet, 
UV Öst under 2013 (Hedvall & Karlsson 2014) . För-
undersökning berörde fastigheterna Saltängen 1:1, 
1:6-11 och 1:17 . Dessa omfattar delar av kv Saltängen, 
Rodgagatan, Sveaparken samt del av kv Mässingen . För-
undersökningen omfattade såväl en georadarundersök-
ning som en sökschaktsgrävning . Det förundersökta 
området var cirka 11 500 m2 stort, d v s betydligt stör-
re än den yta som därefter bedömdes ha potential för 
fortsatta arkeologiska undersökningar .
 Förundersökningen visade att det fanns ytor med 
få störningar och till synes omfattande bevarade äldre 
lämningar . Dessa ytor var koncentrerade till områdets 
södra delar . I västra delen av Rodgagatan fanns bygg-
nadslämningar från 1600- eller 1700-talen samt äldre 
odlingslager . I Sveaparken framkom äldre lämningar 
endast närmast Slottsgatan . Norr därom fanns od-
lingslager . Området tolkades som en bakgårdsmiljö 
med trädgårdsodlingar .
 I kv Mässingen påvisade förundersökningen flera 
välbevarade byggnadslämningar orienterade ut mot 
Slottsgatan . De kan dateras till 1600- och 1700-talen . 
Kulturlagrens mäktighet i denna del av området var 
över en meter . Norr om bebyggelsen, inne på stadstom-
terna, påträffades byggnadslämningar, odlingslager och 
tomtgränsmarkeringar .
 Fyndmaterialet från förundersökningen kunde hu-
vudsakligen dateras till 1600- och 1700-talen . Sam-
manlagt omfattade det 280 fyndposter, varav hälften 
utgörs av keramik . I materialet fanns även kritpipor 
och metallslagg . Det osteologiska materialet var välbe-
varat . Makrofossilmaterialet innehöll fröer från både 
insamlade och odlade växter, bland annat enbär, pors, 
humle, plommon, betor och kungsljus . 

Undersökningar i närområdet

Kv Gubben
Under 2011 utfördes en arkeologisk undersökning i kv 
Gubben som är beläget ca 50 m sydöst om kv Mässing-
en . Där undersöktes omfattande bebyggelselämningar 
från 1600- och 1700-talen . Lämningarna kunde knytas 
till den holländske köp- och industrimannen Louis de 
Geers palats, ”Stenhuset” . Här fanns också välbevarade 
lämningar efter den tomtbebyggelse som tillkom efter 
palatsbranden 1711 . Tomterna, som började bebyggas 
1715, kom att bli gårdar för stadens välbeställda han-
delsmän . Undersökningen visade hur handelsgårdarna 
varit planlagda och vilka olika typer av hus som funnits 
där . Undersökningen gav en inblick i de välbeställda 
Norrköpingsbornas hushåll under 1700-talet och lokalt 
tillverkad keramik kunde identifieras (Carlsson 2014) . 

Kv Stenhuset
Kv Stenhuset och Louis de Geers palats har ingående 
behandlats utifrån det historiska källmaterialet som pu-
blicerades på 1950-talet (Gejvall & Helmfrid 1959) . En 
arkeologisk undersökning av kv Stenhusets östra del, ca 
175 m öst-sydöst om kv Mässingen, genomfördes 2009 
(Dardel 2011) . Vid denna påträffades lämningar efter 
en källare med överbyggnad och spår av trädgårdsod-
ling från 1600- och 1700-talen . Dessutom framkom 
medel tida lämningar i form av en damm och odlings-
lager från 1400-talet .
 Tidigare har även en mindre undersökning av en 
kupolformad konstruktion utförts inom kvarteret . 
Konstruktionen framkom 1972, vid schaktningsarbe-
ten för en lekplats . Då kupolens topp slogs sönder av 
grävskopan påträffades ett valv av holländskt tegel ca 
0,5 m under markytan . Kupolens ena öppning ledde till 
en träränna som sannolikt lett in i Louis de Geers pa-
lats . Den andra öppningen anslöt till vad som beskrivs 
som en bassäng avdelad i två rum . Förslag på tolkning 
av anläggningen har varit bl a kallrökning eller salpe-
tersjudning (Bäck 1975) .

Tidigare arkeologiska undersökningar
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Kv Renströmmen
I samband med ett husbygge i kv Renströmmen 7, di-
rekt söder om kv Mässingen och Sveaparken, påträffa-
des en stenläggning på 0,6 m djup . Denna överlagrade 
ett sättsandslager och därunder fanns ett 0,1 m tjockt 
kulturlager . Lämningarna daterades till 1600- 1700-ta-
len (Wastesson Jonsson 1996) . Under juni 2017 utför-
des en arkeologisk förundersökning i kvarterets södra 
del . Vid denna har bl a bebyggelselämningar, stenlägg-
ningar och fynd från 1700-talet påträffats (Arkeologi 
i Norrköping) .

Godsgatan
Vid en schaktningsövervakning i Godsgatan, direkt syd-
sydöst om kv Mässingen dokumenterades grunderna till 
en huslänga uppförd mot sluter av 1700-talet eller i bör-
jan av 1800-talet . Huslängan har varit gårdsbebyggelse 
i den västligaste delen av kv Gubben (Lindeberg 2014) .

Carl Johans park
Väster om Sveaparken, i Carl Johans park, har läm-
ningar efter en träkonstruktion daterad till brons-
ålder påträffats vid en arkeologisk förundersökning . 
Dessutom undersöktes ett stenfyllt dike vilket tolka-
des som ett försök att på 1700-talet dränera området 
(Helander 2009) .

Tidigare arkeologiska undersökningar

Från andra delar av Norrköping
Några tidigare genomförda undersökningar bedöms 
vara av särskilt intresse för de frågeställningar som ställts 
upp inför undersökningen . Till dessa hör den arkeolo-
giska undersökningen i kv Ruddammen (Carlsson & 
Runer 2012) där ett stenhus uppfördes efter stadsbran-
den 1655 . Fyndmaterialet pekade på att husets invåna-
re var högreståndspersoner med holländsk bakgrund . 
I kvarteret bedrevs efter rysshärjningarna 1719 även 
en intensiv odling av såväl tobak som medicinalväxter . 
 Även i kv Spinnrocken, Tulpanen och Lyckan, i sta-
dens södra utkanter, har undersökningar visat på hur 
dessa områden kom att övergå från stadsjord till stads-
tomter under 1600-talet (Jonsson 2014b; Lindberg 
2012; Nordström & Heimdahl 2012) . Bebyggelsen där 
var dock av enklare slag än i de förmodade högstatus-
områdena på Saltängen och i kv Ruddammen . I stadens 
södra delar beboddes tomterna främst av hantverkare 
och arbetare . Men även här förekom trädgårdsodling 
inne på tomterna . På en av tomterna i kv Spinnrocken 
18 påträffades rester efter en smedja eller ett metall-
gjuteri . I samma kvarter påträffades även brunnar på sex 
av de nio tomter som undersöktes (Jonsson 2014b:5) .
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Undersökningens syfte 
och frågeställningar
Länsstyrelsen uppgav i förfrågningsunderlaget att un-
dersökningen skulle fokusera på de bevarade lämning-
arna från 1600- och 1700-talen . Det övergripande 
syftet med undersökningen skulle vara att ge ytterli-
gare kunskap om utvecklingsförloppet i denna del av 
staden . Genom att resultatet kopplades till genomför-
da undersökningar i Norrköping och undersökningar 
av samtida lämningar från andra svenska städer, skulle 
ny kunskap om Norrköpings tillkomst och utveckling 
skapas . Förundersökningen visade att det inom områ-
det fanns välbevarade lämningar från stadsgårdar från 
1600- och 1700-talen, med spår av byggnader, tomt-
diken och trädgårdsodlingar . 
 Med utgångspunkt ur det ovanstående formulera-
de Östergötlands museum ett antal frågeställningar 
som den aktuella undersökningen, tillsammans med 
analyser av artefakter och ekofakter, bedömdes kunna 
besvara . Frågeställningarna var dels av mer grundläg-
gande arkeologisk art, dels specifikt kopplade till den 
aktuella kontexten .

Grundläggande frågeställningar

• När etableras bebyggelsen och hur nyttja-
des området innan det bebyggs? Hur har 
tomternas användning och de verksamheter 
som bedrivits där förändrats över tid?

• Vilka typer av bebyggelse har funnits på 
platsen och kan de bestämmas närmare av-
seende konstruktion, datering, inbördes re-
lation och funktion?

• Hur har gårdarna varit disponerade? Hur 
har marken utnyttjats inom respektive 
tomt? Finns det spår efter brunnar, odlings-
kvarter, djurstallar eller liknande?

• Hur har den interna kommunikationen sett 
ut inom undersökningsområdet och hur har 
den förändrats över tid? Kan man se olika 
rörelsemönster inom tomterna i form av 
t ex gångvägar och hur har tillgängligheten 
till olika delar av bebyggelsen fungerat?

• Hur har avfall och latrin hanterats?

Specifika frågeställningar 
Ett antal specifika frågeställningar som bedömdes vara 
möjliga att besvara utifrån den aktuella undersökningen 
ställdes upp inför fältarbetet . Frågorna koncentrerades 
kring sex olika teman .

”Nya staden” före bebyggelsen
Området norr om Motala ström lades ut som en ny 
stadsdel i början av 1600-talet . Undersökningar i när-
området (t ex Dardel 2011) har visat på att marken un-
der medeltiden brukats som åkermark vilken sannolikt 
tillhört stadsjordarna . Här skulle makrofossilanalyser 
kunna påvisa hur den aktuella delen av stadsjordarna 
nyttjats innan den tas i anspråk för ”Nya staden” .
 Då det enligt de historiska källorna (Helmfrid 
1965:44ff) tar ett tag innan byggnationen kommer 
igång på allvar i den nya stadsdelen är det intressant 
att se när bebyggelsen etableras och om tomterna inom 
undersökningsområdet bebyggs vid ungefär samma tid-
punkt . I samband därmed undersöks även den äldsta 
planeringen av tomterna, liksom om det funnits nå-
got annat än åker och ängsmark innan bebyggelse-
etableringen . Dessutom är det av intresse att särskilja 
eventuella diken som representerar en tegindelning på 
stadsjordarna från de tomt- och dräneringsdiken som 
tillkommer när stadsdelen etableras .
 Fyndet av ett kvartsavslag vid förundersökningen 
kan eventuellt indikera en förhistorisk aktivitet inom 
undersökningsområdet eller i dess närhet . I närområ-
det har lämningar från bronsålder påträffats (Helan-
der 2009) . Även på andra platser i staden har spridda 
förhistoriska lämningar framkommit under kulturla-
gren, t ex de kokgropar från bronsålder som påträffades 
i Kungsgatan (Lindgren-Hertz 1999) .

Visionen och verkligheten
Hertig Johan hade en vision med planeringen av en helt 
ny stadsdel i den expansiva industristaden Norrköping . 
Avsikten var att skapa en representativ och modern 
närmiljö till Johannisborgs slott . Hertigen utlovade 
full äganderätt och tolv års skattefrihet för den mark 
som bebyggdes . De handelsmän som bebyggde sina 
tomter med trevånings stenhus eller korsvirkes- eller 
trähus i två våningar kunde dessutom få befrielse från 
tull och accis i relation till byggnadens storlek (Helm-
frid 1965:42f) . 
 Genom jämförelser mellan de faktiska lämningarna 
som undersökts och den bild som hertigen Johans vi-
sion, de historiska kartorna och det övriga historiska 
källmaterialet förmedlar, kan bilden av vad som blev 
verklighet framträda . Här kan kontrasten mellan det 
önskade och utfallet ses, liksom förändringar i planen 
över tid .

Undersökningens syfte och frågeställningar



19

Stadens expansion och kontraktion 
genom ödeläggelser och farsoter

I den enskilda tomten reflekteras händelser i såväl sta-
den som riket . Det kan röra sig om stadsbränder, far-
soter som slår till lokalt eller drabbar riket som helhet 
och olika krigshändelser . Norrköping har inte undgått 
sin beskärda del av katastrofer av skilda slag och dessa 
har påverkat såväl folkmängd som bebyggelse . Under 
tidsrymden från stadsdelens tillkomst fram till stenhus-
bebyggelsen från 1800-talets mitt drabbas Norrköping 
av flera bränder av olika omfattning . Men vad innebar 
bränderna konkret inom undersökningsområdet och 
hur återställdes tomterna efter bränderna? Finns det 
under någon av katastroferna spår efter en tillfällig till-
bakagång med odling innan bebyggelse återkommer? 
 Det är också intressant att se om det går att se skill-
nader i återhämtning då branden 1655 drabbar en 
välmående stad på uppgång, medan situationen är nå-
got annorlunda vid 1719 års händelser . Då drabbas 
ett imperium på nedgång vilket borde få långtgående 
följder för återhämtningen i staden . Detta skulle t ex 
kunna avspeglas i form av ödetomter och/eller tomter 
som tidigare var bebyggda men som kom att användas 
för odling .
 De Geers palats i kv Stenhuset ödeläggs vid en brand 
1711 . Branden började i sjötullsbesökare Anders Holms 
gård som låg intill Stenhuset och spreds snabbt till 
palatset via stallgården . År 1713 kördes stora mäng-
der raseringsmassor från det nedbrunna stenhuset till 
Saltängstorget (nuvarande Karl Johans torg) för att 
användas som utfyllnad (Helmfrid 1984:23ff) . Kan 
även massorna ha använts till planeringsarbeten inom 
undersökningsområdet? 

Byggnaden som social markör
Undersökningsområdet ligger i den stadsdel som lades 
ut på 1600-talet och som då var ett av stadens förnä-
mare områden . Strax sydöst därom fanns på 1600-talet 
Louis de Geers palats . Området räknades ännu långt 
in på 1800-talet till Norrköpings finaste bostads- och 
promenadstråk . Det förnäma grannskapet skulle kun-
na avspeglas i byggnadslämningarna, både avseende 
utformning och materialval . Dessutom kan föremål 
berätta om byggnadernas fasta inredning t ex kakel-
ugnskakel, fönsterglas, golvhällar m m .
 Områdets status förändras över tid och därmed bör 
detta gå att spåra i såväl bebyggelse som inredningsde-
taljer och inventarier . Dessutom skulle materialval kun-
na påvisa utländska influenser, något som är rimligt att 
tänka sig då tomterna dels ägs av mässingsbruket och 
dels ligger i närheten av de Geers eget palats .

Varierande verksamheter
De tidigmoderna städernas gårdar och i synnerhet bak-
gårdar var platsen för många olika verksamheter och 
därmed olika typer av markutnyttjande . Här kan det 
finnas djurstallar, verkstäder och odlingar . Verksamhe-
terna kan även ha varierat över tid . Vid förundersök-
ningen påträffades avfall från metallhantverk och en 
viktig fråga var att fastställa huruvida det är ditfört av 
någon anledning eller om det producerats på platsen .
 Odling av olika slag är frekvent förekommande på 
stadstomternas bakgårdar . Från Norrköping finns ex-
empel på såväl traditionell trädgårdsodling, som odling 
av tobak och medicinalväxter . Makrofossilanalyser kan 
ge svar på vad som växt inom de aktuella tomterna, lik-
som hur detta varierat över tid och om det finns indika-
tioner på odling för avsalu samt för att identifiera t ex 
djurstallar och olika sorters förråd . Odling kan även 
lokaliseras genom att strukturer såsom odlingsbäddar 
och spadstick påträffas .

Status, etnicitet och konsumtion 
speglad i den materiella kulturen

Inför undersökningen antogs att det, förutom bygg-
nadslämningar och kulturlager, även skulle komma att 
påträffas inredningsdetaljer, husgeråd m m som kunde 
studeras utifrån frågeställningar rörande statusmarke-
ring och konsumtionsmönster i 1600- och 1700-talens 
Norrköping . Även ben och makrofossil i t ex latriner 
och avfallsbingar kunde vara möjliga att studera ur den-
na synvinkel . Det bedömdes också som sannolikt att 
frågor om etnicitet skulle kunna ställas på materialet 
då flera historiskt kända invånare i ”Nya staden” var av 
utländskt ursprung . Det är troligt att industrimagna-
ter som de Geer hade både hantverkare och tjänstefolk 
från sitt hemland som verkade och/eller bodde i områ-
det . Dessutom tillhörde tomterna i det nuvarande kv 
Mässingen mässingsbruket .
 Genom fyndbearbetningar, främst inriktade mot 
kera miken i dess egenskap av massmaterial men även 
utifrån andra fyndkategorier, kan området studeras 
både i mikro- och makroperspektiv . Artefakter och 
ekofakter kan belysa resonemang om exempelvis kon-
sumtionsmönster och social status .
 Stengods, fajans och porslin utgör, liksom det röd-
gods som producerats bortom Norrköpings hank och 
stör, goda indikatorer på utbyte, d v s stadens långväga 
kontaktnät men även på stadsbornas konsumtions-
mönster . Fyndmaterialet kan i förlängningen enkelt 
ingå i jämförande studier, där resultaten från Norr-
köping ställs mot vad som framkommit i andra städer 
som t ex Stockholm, Kalmar, Jönköping, Halmstad, 

Undersökningens syfte och frågeställningar
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Göteborg och Helsingör (se t ex Pettersson 2011; Linaa 
2006, 2008) . Det är även möjligt att undersöka om en 
eventuell lokal keramikproduktion tar upp influenser 
utifrån en ny kundkrets önskemål . Den lokala produk-
tionen kan dessutom identifieras genom s k ICP-analys 
(se vidare i avsnitt om Analyser) .
 Fyndmaterialet från kv Gubben som undersöktes 
strax sydöst om kv Mässingen är det ojämförligt största 
1600-1700-tals material som presenterats från Norrkö-
ping och ett av de större i Sverige (Carlsson 2014) . Även 
vid undersökningar på Holmenområdet i Norrköping 
har stora mängder importgods tillvaratagits (Feldt 
2003) . Jämförelser mellan fyndmaterialet från det ak-
tuella undersökningsområdet och samtida bebyggelse-
skikt i andra undersökta delar av staden samt material 
från undersökningar i t ex Jönköping och Kalmar, kan 
ge information om kvarterets invånare avseende social 
status, konsumtion och etnicitet .
 Vid undersökningar av latrinlager i kv Diplomaten 
i Jönköping har man påvisat spår efter en annorlunda, 

Undersökningens syfte och frågeställningar

kanske etniskt betingad matkultur bland värvade tyska 
hantverkare i stormaktstidens samhälle (Heimdahl & 
Vestbö Franzén 2009:31ff) . Det arkeobotaniska ma-
terialet skilde ut sig genom sitt betydande innehåll av 
importerade växter (fikon, korinter, mandel, citrus, 
vattenmelon och peppar) och exklusiva inhemska bär 
(hjortron och åkerbär) . Utifrån svenska förhållanden 
skulle sammansättningen snarast tolkas som en indika-
tion på hög status, men i just den där aktuella kontexten 
handlar det snarare om en kontinental matkultur som 
introduceras med och bibehålls av en invandrad grupp . 
 Arkeobotanisk provtagning i kombination med en 
osteologisk analys av ben bedömdes kunna ge en god 
inblick i frågor kring mathållning och avfallshantering 
i undersökningsområdet . Nu kom inte benmaterialet 
att analyseras då det under fältarbetet inte påträffades 
några bra kontexter med djurbensmaterial . En jäm-
förelse av det arkeobotaniska materialet från de två 
fak tori städerna Jönköping och Norrköping har varit 
möjlig att genomföra . 
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Undersökningens 
genomförande

Projektorganisation
Undersökningen har genomförts som ett samarbe-
te mellan Östergötlands museum och Jönköpings 
läns museum . Samarbetet har skett inom ramen för 
M-ARK, en branschorganisation för de lokala och 
regionala museernas arkeologiska uppdragsverksam-
heter . Östergötlands museum har varit huvudman för 
projektet .

Projektledning och personal
Såväl fält- som rapportarbete har utförts under led-
ning av Ann-Charlott Feldt, Östergötlands museum 
med Ann-Marie Nordman, Jönköpings Läns Museum, 
som biträdande projektledare . Därutöver har åtta ar-
keologer med inriktning på historisk arkeologi delta-
git i fältarbetet . Tre av dessa; Annika Jeppsson, Maria 
Sjöquist och Ilona Carlsson har dessutom utfört visst 
efterarbete, såsom fyndregistrering och registrering av 
kontextblanketter i Intrasis . Annika Jeppsson har un-
der hela fälttiden och under delar av efterarbetet haft 
huvudansvaret för fyndregistreringen i Intrasis .

Specialister
Initialt knöts ett antal specialister till projektet . Här 
har viss justering skett utifrån det faktiska undersök-
ningsresultatet . För två av specialisterna, professor 
Kenneth Jonsson vid Numismatiska forskningsgrup-
pen på Stockholmsuniversitet och Göran Possnert vid 
Ångströmslaboratoriet i Uppsala, har det saknats behov 
och en, arkeoosteolog Petter Nyberg vid Östergötlands 
museum, har endast fungerat som rådgivare åt projek-
tet . En specialist på arkeometallurgiskt material, Mia 
Englund vid Geoarkeologiskt laboratorium (GAL) på 
Statens Historiska museer har tillkommit till projektet .
 Övriga specialister som på olika sätt deltagit i pro-
jektet är följande: 

• Arne Åkerhagen, Tobaksmuseet i Stock-
holm . Expert på kritpipor .

• Göte Nilsson Schönborg, fil lic och dokto-
rand vid Göteborgs universitet . Expert på 
kinesiskt porslin från 1600- och 1700-talen .

• Hans Linderson, forskningsingenjör vid 
Laboratoriet för Vedanatomi och Dendro-
kronologi, Geologiska Institutionen, Lunds 
Universitet . Dendrokronologisk analys .

• Jens Heimdahl, fil dr och arkeobotaniker 
vid Arkeologerna, Statens Historiska Muse-
er . Makrofossilanalys .

• Max Jahrehorn, konservator, Oxider AB i 
Kalmar . Konservering av fynden .

• Torbjörn Brorsson, Kontoret för Keramis-
ka Studier (KKS) . ICP-analys .

Referensgrupp
Till projektet knöts en referensgrupp, vars främsta upp-
gift var att fungera som bollplank samt att vid behov 
bistå med praktiska och vetenskapliga råd under pro-
jekttiden . Samarbetet med personer ur referensgruppen 
skedde huvudsakligen genom kontakter per telefon och 
e-post och kontakternas omfattning har varierat stort . 
Det har inte genomförts några formella referensgrupps-
möten på plats under fälttiden . Även här visade det sig 
att undersökningsresultaten gjorde att behovet av flera 
av referenspersonerna minskade eller uteblev och där-
med även kontakterna med dessa .
 Till referensgruppen knöts ursprungligen följande 
personer: fil dr Annika Sandén vid Stockholms uni-
versitet, fil dr Claes Westling vid Vadstena landsarkiv, 
doktoranderna Kristina Linscott och Andrine Nilsen 
vid Göteborgs universitet, trädgårdshistoriker Maria 
Flinck och fil dr Ådel Vestbö Franzén vid Jönköpings 
läns museum . Av dessa var det huvudsakligen Ådel 
Vestbö Franzén och Claes Westling som bistått pro-
jektet med tips och råd under arbetets gång .

Fältarbetets förutsättningar
Undersökningen kom i huvudsak att genomföras med 
en kombination av nedan beskrivna arkeologiska me-
toder och maskinstöd överallt där så var befogat och 
möjligt . Grävmaskin var tillgänglig under hela fälttiden .

Uppdelning i flera undersökningsytor
Undersökningen delades in i tre delområden: Svea-
parken, Rodgagatan och Mässingen . Undersöknings-
området i Sveaparken var helt avskilt från de båda andra 
ytorna genom Magasinsgatan och hägnades in separat . 
Undersökningsytorna i Rodgagatan och Mässingen an-
slöt till varandra men åtskildes av sentida störningar 
bl a i form av flera ledningsstråk varför någon samman-
hängande undersökningsyta inte var möjlig . De tre om-
rådena har förutom sin placering även olika historiska 
kontexter och olika funktioner . De kommer därför att 
redovisas separat i resultatavsnittet .

Undersökningens genomförande
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Sentida störningar
Flera partier av undersökningsområdet var störda av 
sentida aktiviteter såsom ledningsschakt, plantering-
ar och husgrunder från senare delen av 1800-talet . 
De kraftigaste störningarna fanns i Sveaparken och 
Rodga gatan, men även i kv Mässingen fanns omfat-
tande störningar som påverkade de äldre lämningarnas 
bevarandeförhållanden .
 Den planerade undersökningsytan uppgick till 
3 638 m2 . Av detta avräknades redan i samband med 
upphandlingen ytor i form av kända störningar, redan 
undersökta partier och icke tillgängliga ytor på grund 
av högspänningsledningar i drift . Sammanlagt beräk-
nades den för arkeologisk undersökning relevanta ytan 
att uppgå till 2 960 m2 . I samband med undersökningen 
visade det sig att ytterligare ytor av olika anledningar 
inte var möjliga att undersöka eller så pass skadade av 
sentida aktiviteter att äldre lämningar var helt förstör-
da och den slutgiltiga ytan som dokumenterades kom 
att uppgå till 1 783 m2 .

I Sveaparken utgjordes den sentida påverkan dels av 
själva parkanläggningen som etablerades på 1870-ta-
let och som därefter omgestaltats vid olika tillfällen 
med bl a prydnadsmurar, dels av olika ledningsstråk 
för VA, el och fjärrvärme samt belysning och flagg-
stänger . Detta gjorde att en större del av det planerade 
undersökningsområdet var så pass stört att det inte var 
meningsfullt att bana av . Även den del av parken som 
undersöktes visade sig vara kraftigt skadad av den äldre 
parkanläggningen .
 I Rodgagatan fanns flera ledningsstråk för såväl el/
tele som VA . Dessutom var gatan, i och med dess an-
vändning för tung trafik, nedschaktad och försedd 
med ett nära metertjockt bärlager . Endast de djupast 
liggande kulturlagren var bevarade i gatumarken . Den 
del av Rodgagatan som utgjordes av en trottoar längs 
kv Mässingen var inte tillgänglig på grund av ett brett 
stråk av elledningar . Där fanns dessutom ett VA-schakt 
och frischakt för byggnaderna i kvarteret .
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Figur 12. Plan över störningar i kv Mässingen i form av kraftiga stengrunder efter bebyggelsen från 1800-talets 
mitt och sentida ledningsschakt. Skala 1:1000.
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I kv Mässingen berördes undersökningsytan av flera 
kraftiga nedgrävda husgrunder av sten . Dessa tillkom 
på platsen under mitten och senare delen av 1800-ta-
let och har grävts ner genom äldre kulturlager . På vissa 
punkter, t ex vid skorstensfundament, var 1800-tals-
grunderna nerschaktade en dryg meter genom kultur-
lagren . Särskilt kraftiga var de i områdets södra del . I 
den norra delen hade sentida aktiviteter och grundlägg-
ningar pressat samman och torkat ut kulturlagren och 
därmed försvårat, och vi vissa fall omöjliggjort under-
sökningen av dessa . Till 1800-talsbebyggelsen, vilken 
fanns kvar fram till 1960-talet, har det även dragits el-, 
tele- och VA-ledningar inom undersökningsområdet .

Figur 13-15. Bilder som visar de kraftiga stengrunder-
na efter bebyggelsen som uppfördes under 1800-talet. 
Grunderna grävdes bort med maskin. Foto Ann-Char-
lott Feldt.

Undersökningens genomförande
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Hantering av kontaminerad mark
Norrköpings historia som industristad innebär att stora 
områden i innerstaden innehåller jordlager med miljö-
gifter av olika slag . Så visade sig även vara fallet med det 
här aktuella undersökningsområdet . Redan 2008 lät 
Norrköpings kommun företagen Niras AB och Struc-
tor Miljöbyrån genomföra en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning med syfte att översiktligt bedöma 
föroreningsförekomsten (Eriksson m fl 2008) . Analy-
sen omfattade både jordprover och grundvattenprover 
och påvisade förhöjda halter av PAH (polycykliska aro-
matiska kolväten), zink och kadmium .
 En förnyad provtagning för analys av miljöfarliga 
halter i massorna, med fördjupad riskbedömning, ut-
fördes av Ramböll Sverige AB (Svensson 2011) . Prov-
tagningen visade på förhöjda värden av tungmetaller 
(kadmium, kvicksilver, nickel och bly) samt PAH .
 Dessa båda analyser kom att påverka hur schaktmas-
sorna hanterades i samband med den arkeologiska un-
dersökningen . På uppdrag av Norrköpings kommun 
upprättade Sweco Environment AB en Anmälan om 
efterbehandling enligt 28§ i förordning om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd med en saneringsplan för ef-
terbehandlingsarbete (Axelström och Jemander 2014) .
 Saneringsplanen innebar att Sweco upprättade en 
rutnätsplan, med 10 x 10 m stora rutor, över under-
söknings området . Planen märktes ut på plats längs de 

tre delytornas kanter . Vid den arkeologiska undersök-
ningen hölls jordmassor från de olika rutorna åtskilda 
tills prover på jorden tagits av personal från Sweco och 
proverna analyserats . Även jord från olika stratigrafiska 
nivåer inom samma ruta särskildes .
 Rent konkret påverkades den arkeologiska under-
sökningen av att alla jordmassor måste mellanlagras 
i 1-3 dygn innan de kunde lastas och köras till lämp-
lig slutdestination . Detta påverkade möjligheterna att 
utnyttja ytorna på ett tidseffektivt sätt och dessutom 
innebar administration samt flyttning och lastning av 
jordhögar ett merarbete . Kostnaden för hanteringen av 
själva jordhögarna låg utanför projektkostnaden . Han-
teringen innebar dock att projektet påverkades nega-
tivt genom fördröjning och hinder för maskinerna att 
komma åt ytor uppstod, vilket i sin tur innebar att om-
disponering av personal och undersökningsytor måste 
ske vid ett stort antal tillfällen .
 Den kontaminerade marken innehöll bl a koppar, 
bly, nickel, zink, kvicksilver, barium och kadmium . Fyll-
ningen i en halvkällare från 1800-talet visade sig inne-
hålla arsenik . Dessutom förekom, som tidigare analyser 
visat, PAH (polycykliska aromatiska kolväten) . Huvud-
delen av massorna innehöll låga eller måttliga mängder 
miljöfarliga ämnen (Jemander & Axelström 2015, Ap-
pendix 7) . Endast för en mindre del krävdes att jorden 
skickades till särskild sanering . Vid undersökningen 

Figur 16. Jordhögarna fanns överallt i väntan på analysresultat och transport. Foto Ann-Charlott Feldt, ÖM.
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krävdes inga särskilda skyddskläder annat än hand-
skar, långbyxor och långärmade kläder . Andningsskydd 
fanns tillgängliga i händelse av dammspridning vid blåst 
men behövde inte användas .

Övriga praktiska problem
Mot slutet av undersökningstiden, då de djupast lig-
gande lämningarna i kv Mässingen undersöktes upp-
stod vid ett par tillfällen problem med översvämning 
vid kraftigt regnväder . Detta avhjälptes genom att en 

dräneringsgrop grävdes ner i undergrunden i den syd-
västra delen av ytan . Dessutom underlättades dräne-
ringen av regnvatten av två äldre dräneringsdiken som 
vid denna fas av undersökningen delvis var tömda på 
sin fyllning . 
 Eftersom det effektiva arbetsområdet vid en me-
kaniserad undersökning begränsas av grävmaskinens 
räckvidd fick arbetet planeras så att maskinen kom åt ar-
betsytorna utan att skada framgrävda lämningar . Detta 
komplicerades av de ovan nämnda mellanlagrade jord-
högarna . Vid enstaka tillfällen kom grusmassor att läg-
gas ut på markduk som temporär körväg för maskinen . 

Figur 18. Fyllnadsmassorna i källaren (A2648) som fanns under ett hus från 1874 i den västra delen av undersök-
ningsområdet i kv Mässingen innehöll bl a arsenik. Foto Ilona Carlson, JLM.

Figur 17. Hus 213 ligger under 
vatten efter ett kraftigt regnväder. 
Foto Ann-Charlott Feldt, ÖM.
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Undersöknings- och 
dokumentationsmetod
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en kultur-
historisk utredning (Nordström 2009) med en genom-
gång av äldre material . Denna har kompletterats med 
ytterligare kart- och arkivstudier på material som sak-
nades i utredningen men bedömdes relevant för tolk-
ningarna av de lämningar som undersöktes .
 Fältarbetet inleddes med att recenta fyllnads- och 
matjordslager schaktades bort med maskin ner till 
kulturlager, alternativt ner till de i kv Mässingen före-
kommande husgrunderna från 1800-talsbebyggelsen . 
De sentida grunderna mättes in och dokumenterades 
översiktligt, varefter de avlägsnades med maskinkraft . 
Syftet med inmätningen och dokumentationen var att 
skapa konturer av byggnader och övriga strukturer så 
att dessa därefter kunde jämföras med och rektifieras 
mot det äldre kartmaterialet . Dessutom skulle de da-
teras . Även sentida störningar, såsom äldre lednings-
schakt etc, mättes in (se figur 12) .
 Alla tyngre moment, liksom viss framrensning av 
konstruktioner och nivåer, utfördes med grävmaskin 
som fanns tillgänglig under hela fältarbetet . Vid un-
dersökningen användes metalldetektor som ett kom-
plement till övriga arkeologiska metoder .
 Alla påträffade lämningar som bedömdes vara av 
värde för undersökningens syfte och resultat, rensa-
des fram och dokumenterades genom inmätning med 
totalstation, beskrivning på kontextblanketter, digital 
fotografering och i förekommande fall provtagning . 
All fotografering i fältsituationen utfördes av under-
sökningens egen personal . Handritning av detaljer och 
sektioner utfördes i vissa fall för att komplettera den 
digitala inmätningen . Alla prover mättes in . Endast ett 
fåtal föremål mättes in digitalt . Huvuddelen av föremå-
len har i stället relaterats till den kontext de påträffats i . 
All inmätning och bearbetning av mätdata samt fynd- 
och kontextregistrering har skett i Intrasis .
 Odlingslager undersöktes genom handgrävning av 
utvalda provytor . De delar av lagren som inte hand-
grävdes schaktades ner skiktvis med maskin till under-
liggande strukturer/undergrunden . Odlingsstrukturer 
som framträdde under odlingsjorden, såsom spadstick, 
diken och hägnadslämningar undersöktes genom 
handgrävning . Provtagning för makrofossilanalys ut-
fördes kontinuerligt i såväl odlingslager som övriga 
odlingslämningar .

Förvaring och tillgänglighet av 
dokumentationsmaterial

Samtliga fynd förvaras i Östergötlands museums 
klimat anpassade magasin i avvaktan på slutgiltig 
fynd för delning . Efter avslutat rapportarbete har do-
kumentationsmaterialet, i form av ritningar, kontext-
blanketter, foton m m, förtecknats och förvaras i det 
topografiska arkivet på Östergötlands museum . Där 
är det tillgängligt för fortsatt arbete, forskning och för 
andra intressenter .

Kvalitetssäkring och uppföljning
Den arkeologiska undersökningen har följts upp avse-
ende vetenskaplig kvalitet, ekonomi och tidsåtgång av 
avdelningschef i samråd med administrativ chef och 
arkeologisk personal på Östergötlands museum . Un-
dersökningen har även fortlöpande diskuterats med 
arkeologer på Jönköpings läns museum samt med re-
ferenspersoner och deltagande experter .
 Länsstyrelsen besökte undersökningen i fält vid två 
tillfällen och har dessutom informerats om arbetets 
framåtskridande, prioriteringar och eventuella föränd-
ringar i resursanvändningen . 

Fynd och analyser
Föremål som påträffades tillvaratogs och relaterades 
till kontext, men mättes endast i undantagsfall in se-
parat . Huvudsakligen tillvaratogs endast föremål som 
bedömdes vara från tiden före 1850, med tyngdpunkt 
på föremål från 1600- och 1700-talen . Sammanlagt 
registrerades 2099 fyndposter från undersökningen .
 Arbetet med fyndregistrering lades upp och inleddes 
av Annika Jeppsson under fältarbetet och fortsatte efter 
avslutat fältarbete . Material som ben, slagg och mur-/
putsbruk registrerades som fyndenheter . Fyndregistre-
ring och -bearbetning utfördes i Intrasis .

Keramik
Keramiken har registrerats på samma sätt som mate-
rialet från kv Diplomaten i Jönköping (Nordman & 
Pettersson 2009), vilket innebär en fokusering på vissa 
formelement, snarare än på t ex glasyrer eller dekorer . 
Därigenom kan keramiken från Norrköping, Linkö-
ping (t ex Feldt 2005) och Jönköping jämföras i en 
eventuell framtida syntes med sikte på godstypernas 
lokala kronologier och tekniska särdrag .

Undersökningens genomförande
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Förutom traditionella studier av kärlformer, glasyrer 
och godstyper har ett urval av rödgodset genomgått 
ICP-analys . Urvalet omfattade 21 skärvor . Analysen 
syftade till att bestämma den kemiska sammansätt-
ningen av det keramiska godset för att bl a diskutera 
kärlens geografiska ursprung . Metoden har även an-
vänts på efterreformatoriskt material från Malmö, Jön-
köping och Landskrona m fl platser och resultaten är 
mycket intressanta (Brorsson 2009a-b; Anglert, Brors-
son, Larsson & Reisnert 2010) . Se mer under Resultat 
samt i Appendix 3 .
 Vid undersökningen påträffades en mindre mängd 
skärvor av porslin . Dessa har proveniensbestämts och 
daterats av fil lic Göte Nilsson Schönborg, som är ex-
pert på kinesiskt porslin (Nilsson Schönborg 2001) 
i samband med registreringen av fynden (se bilaga 3, 
Fyndlista Keramik) . Nilsson Schönborg har dessutom 
skrivit en kort populärvenskaplig artikel med utgångs-
punkt i porslinsfynden från kv Mässingen i Arkeologi i 
Östergötland 2015 (Nilsson Schönborg 2015) .

Kritpipor
Ett förväntat och viktigt fyndmaterial var kritpiporna . 
Kritpipornas storlek och form har genomgått snabba 
förändringar vilka idag finns registrerade i typologiska 
serier . Därmed kan kritpiporna användas för datering . 
Arne Åkerhagen är expert på kritpipor och har sedan 
tidigare studerat omfattande material från bl a Norr-
köping och Linköping . Åkerhagen har gått igenom 
samtliga kritpipsfynd från undersökningen . Åkerha-
gens genomgång redovisas i Appendix 4 .

Glas
Glasfynden från 1600- och 1700-talskontexter samla-
des in i sin helhet . I yngre kontexter tillvaratogs glasfynd 
endast i undantagsfall . Glasfynden fördelar sig på hus-
hållsglas och fönsterglas . Inga glasfynd har konserverats . 

Metaller
Metallfynden samlades huvudsakligen in i sin helhet . 
Selektion av t ex spikar och metallfynd från utfyllnads-
lager, skedde såväl i fält som i samband med fyndregist-
rering . Ytterligare selektion av metallfynden skedde 
inför urvalet av fynd som konserverades .

Slagg och arkeometallurgisk 
klassificering av slagg

Slaggfynden samlades in till sin helhet med vissa un-
dantag . Till undantagen hör t ex slagg som använts för 
igenfyllning av ett äldre dike och som utfyllnadslager . I 
sådana kontexter samlades endast ett urval in . En första 
selektion av den tillvaratagna slaggen gjordes i fält och 
en andra efter avslutat fältarbete .
 Denna andra selektion utgick från att spara slagg 
med så många olika utseenden som möjligt från de un-
dersökta kontexterna . Detta för att fånga upp så många 
olika verksamheter som möjligt som kan ha genererat 
slaggerna . Det bedömdes i det här sammanhanget vara 
av mindre intresse att se på volymrelationen mellan de 
olika slaggtyperna, särskilt då de i vissa kontexter miss-
tänktes vara ditförda från andra platser i staden .
 Efter denna selektion förtecknades fyndposterna i 
en tabell och materialet skickades till Geoarkeologiskt 
laboratorium vid Statens historiska museer (GAL) . Där 
genomförde Mia Englund en slutgiltig gallring och be-
stämning av materialet . Sammanlagt rörde det sig om 
44 fyndenheter från 42 olika kontexter .
 Målet med GAL:s genomgång var att ta reda på 
vilka processled som var representerade i materialet, 
vilka metaller som förekom och huruvida processerna 
var möjliga att utföra på de aktuella tomterna eller om 
de hörde hemma i ett större industriområde . Dessut-
om var det möjligt att fragment av deglar och föremål 
kunde finnas bland slaggerna . Dessa skulle i så fall se-
pareras från slaggen . För en utförlig beskrivning av ma-
terial, metod och resultat hänvisas till rapporten från 
GAL i Appendix 5 .

Mur- och putsbruk
Mur- och putsbruksprover togs tillvara från byggnads-
kontexter och har studerats av projektledaren . Proverna 
har jämförts med Östergötlands museums referenssam-
ling för mur- och putsbruk avseende innehåll, konsis-
tens och homogenitet . Sammanlagt finns 19 prov som 
representerar 14 olika kontexter med tillvaratagna mur- 
och putsbruksprover (se avsnittet om Tegel, sten och 
murbruk samt bilaga 4) . En serie av förekommande 
murbruk har förts till museets referenssamling .
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Djurben och osteologi
Vid undersökningen tillvaratogs ett begränsat djur-
bensmaterial . Detta framkom huvudsakligen i kontex-
ter som innehöll redeponerade massor . Det saknades 
avfallsbingar inom undersökningsområdet och endast 
ett fåtal ben kunde kopplas till gropar med deponerat 
avfall eller avsatta lager . Efter en översiktlig genomgång 
bedömdes att benmaterialet inte skulle kunna besvara 
några av de i inför undersökningen uppställda frågorna, 
varför det inte kom att genomföras någon osteologisk 
analys . Sammanlagt finns 103 fyndenheter med djur-
ben från 58 olika kontexter (se bilaga 4) .

Arkeobotanik
Under fältarbetet samlades totalt 80 jordprover in från 
utvalda kontexter . Drygt hälften av proverna samlades 
in av arkeobotaniker fil dr Jens Heimdahl vid Arkeolo-
gerna, Statens historiska museer, som deltog i undersök-
ningen på plats vid två tillfällen . Heimdahl analyserade 
även proverna översiktligt direkt i fält . De resterande 
proverna samlades in av projektets arkeologer . Tan-
ken med att vissa prover analyserades redan i fält var 
att växtmaterialet då kunde användas i fälttolkningen 
av de lämningar som undersöktes, samtidigt som prio-
riteringar för noggrannare analyser kunde göras direkt . 
 Efter fältarbetet utvaldes ytterligare ett antal pro-
ver för analys . Urvalet baserade sig på frågeställningar 
för enskilda kontexter eller kontextgrupper . Frågorna 
rörde bl a spår efter verksamheter, konstruktioners 
uppbyggnad och funktion, odling och förändringar i 
nyttjandet .
 Inledningsvis analyserades 47 prover översiktligt i 
fält . Efter avslutat fältarbete genomfördes en fördju-
pad analys av 26 jordprover, däribland 14 av de som 
genomgått en översiktlig analys i fält . Samtliga prover 
analyserades av Heimdahl, som även har analyserat 
det arkeobotaniska materialet från förundersökningen 
(Hedvall & Karlsson 2014) . Resultatet av makrofossil-
analysen redovisas i Appendix 2 samt i samband med 
att de olika kontexterna beskrivs och diskuteras under 
Undersökningsresultat . 
 Initialt var det tänkt att trädgårdshistoriker Maria 
Flinck skulle delta i tolkningen av de odlingslämningar 
som påträffades . Då det vid undersökningen visade sig 
att några konkreta odlingslämningar i form av odlings-
bäddar och liknande inte påträffades så har Flinck inte 
involverats i arbetet .

Dateringar
Dateringarna av de påträffade lämningarna grundar sig 
på såväl dendrokronologiska analyser som fyndkombi-
nationer och stratigrafiska relationer . Till hjälp för de 
yngsta lämningarnas dateringar har dessutom historiskt 
kartmaterial och Saneringsutredningens kvarterskartor 
över kv Saltängen från 1947 (Norrköpings stadsarkiv) 
varit behjälpliga . Inga 14C-analyser har genomförts då 
det inte framkommit kontexter av en sådan ålder att en 
14C-analys kunnat bidra med information .
 De dendrokronologiska analyserna omfattar åtta 
prover, varav två inte gick att bestämma och ett tredje 
prov gav ett mycket avvikande resultat . Proverna här-
rör från sex olika kontexter . Proverna analyserades av 
Hans Linderson vid Laboratoriet för vedanatomi och 
dendrokronologi vid Lunds universitet . För en utförlig 
beskrivning av den dendrokronologiska analysen hänvi-
sas till rapporten i Appendix 1 samt till resultatavsnit-
tet där dateringarna diskuteras i samband med att de 
daterade kontexterna beskrivs .

Konservering
Föremål som valdes ut för konservering skickades till 
konservator Max Jahrehorn vid Oxider AB i Kalmar . 
Sammanlagt konserverades 66 föremål . Av dessa var 30 
av järn, 26 av kopparlegering, 2 av bly, 1 av en kombi-
nation av järn och vitmetall och 7 av organiskt mate-
rial . Av de konserverade föremålen av kopparlegering 
utgörs hälften av mynt . För en utförlig beskrivning av 
konserverade föremål och konserveringsmetod hänvi-
sas till Konserveringsrapporten i Appendix 6 .
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Undersökningsresultat
Som tidigare framgått sönderfaller undersökningsom-
rådet i tre tydliga separata delar – kv Mässingen, Rod-
gagatan och Sveaparken . De tre områdena har förutom 
sin placering även olika historiska kontexter och olika 
funktioner . Dessa delar kommer att redovisas var för sig 
i det följande . Avsnittet om kv Mässingen delas upp yt-
terligare tematiskt utifrån de undersökta strukturerna . 
Dessutom redovisas fyndmaterialet i ett eget avsnitt .

Sveaparken
Inom undersökningsområdet i Sveaparken fanns om-
fattande sentida störningar i form av ledningsstråk 
och dessutom hade parkanläggningen som etable-
rades på 1870-talet påverkat området genom flera 
omgestaltningar .
 Lagerbilden i Sveaparken visade sig vara begrän-
sad till i huvudsak två närmast heltäckande lager av 
odlingsjord med inblandning av hushållsavfall . Ge-
nom dessa lager handgrävdes fyra stycken 1x1 m stora 
provrutor . Under det moderna bärlagret som täckte 
ytan fanns ett påfört lager (2384), vilket sannolikt har 
kommit på plats i samband med att parken anläggs på 
1870-talet . Lagret innehöll rikligt med avfall såsom, 

tegelbrockor/-flisor, buteljglas, kritpipor, yngre röd-
gods, spikar och ben . En makroskopisk analys påvisade 
förekomst av druvfläder samt stalldynga och köksavfall .
 Under det påförda avfallslagret fanns ett 0,2-0,4 m 
tjockt odlingslager som innehöll hushållsavfall i form 
av keramikskärvor, djurben, kritpipor m m . Dessutom 
innehöll lagret järnklumpar och slagg vilket antyder 
att avfall från en smedja hamnat på platsen . En mak-
roskopisk analys påvisade förekomst av smidesloppor 
och ogräs . Dessutom noterades bevattningsspår, vilket 
sannolikt har med parkanläggningen att göra . Under 
odlingslagret fanns i områdets södra del ett stolphål 
(4406), spadstick (4418) och en svacka med ett mör-
kare fyndtomt lager (4438) .
 De båda lagren skärs av en samling kraftiga sten-
skodda stolphål . Av dessa ligger fem stolphål en linje 
som löper parallellt med nuvarande Drottninggatan . 
Stolphålen kan utifrån stratigrafi och innehåll dateras 
till senare delen av 1800-talet och allt talar för att de hör 
samman med parken . Något yngre eller möjligen sam-
tida med stolphålen är de rester efter vad som tolkades 
vara en fragmentarisk stengrund (T3882) som påträf-
fades inom undersökningsområdet . Grunden har inte 
kunnat kopplas till någon känd bebyggelse .
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Figur 19. Matris som visar lämningarna i Sveaparken. 
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I undersökningsområdet i Sveaparken framkom inga 
lämningar som kunde kopplas samman med den bo-
sättning som finns belagd i arkivmaterialet under en 
kortare tid på 1740-talet eller det uthus/ladugård som 
omnämns på 1750- och 1760-talet . Inte heller fanns 
spår efter någon äldre bebyggelse eller andra verksam-
heter . Sannolikt har odling och därefter parkanlägg-
ningen raderat alla spår efter annan verksamhet inom 
denna del av undersökningsområdet . 

Figur 20. Plan över undersökta ytor inom undersökningsområdet i Sveaparken. På planen syns utbredningen av 
lagren 2384, 3093 och 4438 samt en rad med stolphål och en nedgrävning. Skala 1:200. 
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Figur 21. Kraftiga stenskodda stolphål sedda från sö-
der – spår efter 1800-talets parkanläggning. Foto Ilona 
Carlsson, JLM.
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Figur 22. Undersökning av odlingslager i Sveaparken. Foto från sydöst. Foto Kristina Jansson, JLM.

Undersökningsresultat - Sveaparken - Rodgagatan

Rodgagatan
Schaktet i Rodgagatan avskildes från undersöknings-
ytan i kv Mässingen av ett brett stråk av elledningar och 
ett VA-schakt som delvis löpte under trottoaren mel-
lan gatan och kvartersmarken . Schaktet genomkorsades 
dessutom av VA-ledningar och på den undersökta ytan 
fanns en VA-brunn . Då gatan använts för tung trafik 
och som bussgata hade den under 1900-talet schaktas 
ner och eventuella kulturlager och andra lämningar 
hade ersatts av ett nära metertjockt bärlager av natur-
grus . Detta innebar att endast de djupast liggande kul-
turlagren var bevarade under gatan och dessutom var 
de bevarade lämningarna fragmenterade .
 Ursprungligen har Rodgagatan varit betydligt sma-
lare än vad den är idag, så de lämningar som påträffa-
des hör till den tomt som låg norr om gatan (tomt 5 
i kvadraten Saltängen på 1700-talskartorna) samt till 
stadens jordar för tiden före bebyggelsens etablering i 
området .
 Under det ovan nämnda bärlagret fanns ett od-
lingslager (500) som sträckte sig över hela ytan . Ge-
nom odlingslagret handgrävdes åtta stycken 1 x 1 m 
stora provrutor . Mellan bärlagret och odlingslagret 
fanns fragmentariska rester av bebyggelse (T4335 och 

3378), ett mindre parti av en stenläggning (1492), ett 
tunt träflislager (1816) och ett recent raseringslager 
(1333) samt Hus 201, som utgörs av nedre delen av en 
kallmurad källare med trägolv .
 En makroskopisk analys gjordes på prover från od-
lingslagret (500) och det överlagrande träflislagret 
(1816) . I odlingslagret fanns frön från ogräs, nässlor 
och starr . Där påträffades även hasselnöt, mossa och 
opievallmo samt spår av stalldynga och latrin . Träflis-
lagret innehöll förutom ogräsfrön även spår efter att 
man odlat betor och medicinalväxten kattmynta . Dess-
utom har det funnits äppelträd i närheten .
 Två av de lämningar som påträffades kan vara sam-
tida med Hus 201 . Dels är det den fragmentariska sten-
läggningen (1492), dels hägnaden (5013/5041) . Den 
senare upptäcktes först mot undergrunden men bedöm-
des vara grävd genom odlingslagret . Den utgjordes av 
en ca 0,7 m bred ränna med störhål längs båda sidorna . 
Den löper parallellt med kortsidan på Hus 201, ca 3,5 
m väster om detsamma . Eventuellt kan det röra sig om 
en ägogräns/tomtgräns som är borta när tomtkartorna 
ritas på 1700-talet .
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De fragmentariska bebyggelselämningarna är så pass 
skadade att de inte gått att bestämma vare sig till kon-
struktion, funktion eller närmare datering . I det ena 
fallet (T4335) rör det sig om syllstenar som framkom 
i ytans västligaste del och som bedömdes vara sentida . I 
det andra fallet (3378) handlar det om tre syllstenar på 
rad lagda i en rektangulär nedgrävning i lager 500 . Res-
terande delar av konstruktionen är bortschaktad dels i 
samband med ledningsdragningar, dels då gatan schak-
tades ner för att förses med det metertjocka bärlagret . 
Ingen av de båda lämningarna går att koppla stratigra-
fiskt till några andra lämningar än odlingslagret (500) 
och bärlagret (9323) .
 Under odlingslagret (500) fanns flera gropar och 
svackor fyllda med odlingsjord . Huvuddelen av dessa 
var fyndtomma . Undantaget utgörs av 4665/4676 som 
innehöll några skärvor yngre rödgods (F953) . Mot un-
dergrunden framträdde spridda spår av spadstick .
 I ytans östligaste del framkom ett dike (3052/3060) 
som löpte i närmast NNV-SSÖ riktning . Detta hör san-
nolikt samman med tiden före bebyggelsen . Ett jord-
prov från dikets fyllning analyserades och makrofossilen 
visade på tydliga spår efter att en kålgård, där det odlats 

köks- och medicinalväxter, funnits i närheten . Mäng-
den fossil av vattenlevande djur tyder på att det stått 
vatten i diket större delen av året . Detta kan innebära 
att diket stått öppet i samband med att bebyggelse och 
trädgårdar etableras i området .

T4335

3378

Hus 20114925013

9323

1333

500

1816

5041

4979

4991

5049

5064

4961

4976
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4994

5010

4944

4957

4665
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Rodgagatan
Bärlager

Dike

Undergrund

Odlingslager

Figur 23. Matris som visar lämningarna i Rodgagatan.

Undersökningsresultat - Rodgagatan

Figur 24. Tydliga spadstick avtecknar sig mot under-
grunden direkt norr om den nedgrävda grunden till 
Hus 201. Foto Maria Sjöqvist, ÖM.
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Figur 25. Översiktsbild från öster över undersökningen i Rodgatatan. Foto Ann-Charlott Feldt, ÖM.

Undersökningsresultat - Rodgagatan

Figur 26. Plan över undersökt del av Rodgagatan. På planen syns utbredningen av lager 500 och bärlager 9323. 
Skala 1:200. 
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Hus 201 -  Källare
Tomt 5 i kv Saltängen på 1728 års karta (Rogdagatan)

Mått: 4,0 × 2,5 m öst-väst, kvarvarande djup cirka 0,4 m

Beskrivning: Byggnaden var nedgrävd . Hur djupt den ursprungligen varit nedgrävd är oklart då endast den 
nedersta delen av konstruktionen var bevarad . De övre delarna hade schaktats bort, troligen under 1900-ta-
let . De 0,4 - 0,5 m tjocka väggarna var kallmurade av 0,2 - 0,8 m stora naturstenar . Det översta skiftet hade 
lerfodring . Rummets inre mått var 2,7 × 1,5 m och golvet var av trä . I övergången mellan golv och mur fanns 
en tätning av lera och i plan hade golvet tätats med träbitar och husmossa mellan golvplankorna . Golvet be-
stod av återanvända kraftiga plankor och bland syllstockarna fanns helt obearbetade trästycken . 

Datering: Två golvbjälkar och en golvplanka skickades för dendrokronologisk analys . En av golvbjälkarna 
gick inte att datera . En golvbjälke av furu daterades till fällningsåret 1623 ±3 år . Golvplankan var återanvänd 
och daterades till slutet av 1200-talet . Då golvplankor och golvbjälkar delvis bestod av återanvänt virke går 
det inte med säkerhet att datera byggnaden . 

Makrofossilanalys: Den makroskopiska analysen av trägolvet pekar på fähusmiljö vilket snarare ger en indi-
kation om varifrån plankorna härstammar än på källarens funktion . Troligt är att det man förvarat här har 
varit packat i väl tillslutna kärl och andra behållare . Källaren kan också ha städats väl när den togs ur bruk .

Tolkning: Byggnaden tolkas som en delvis nedgrävd källare som sannolikt har ingått i en större, numera helt 
utplånad, byggnad .

Anl Typ Beskrivning
1070 Sten Grundmur till källaren .
3394 Lager Ev samma som 3404 .
3398 Planka Analys JH: på plankan fanns spår av träflis, hinnkräfta, ogräs
3404 Lager Sand o grus m tegel, bruk, träflis .
3824 Planka Golvplanka .
3868 Lager Sandlager under trägolv .
3874 Lager Fett, humöst lager m rikligt m träflis .
4350 Planka Trägolv av Ö-V liggande, återanvända plankor . Något osäker dendro tyder på datering till 

1200-talet . Vilar på tre golvbjälkar .
4371 Nedgrävning Nedgrävning för källaren .
5355 Golvbjälke Tall . Dendrodatering till 1623 +/-3.
5365 Golvbjälke Asp . För få årsringar för datering.
5376 Golvbjälke Ej daterad .
5388 Lager Sandlager under plankgolvet . Analys JH: husmossa, huggspån, granris.
5583 Lager Lerpackning till 1070 .
5579 Lager Lerfogning till 1070 .

Undersökningsresultat - Rodgagatan
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Figur 27. Plan över Hus 201. Skala 1:50.
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Figur 28. Sektion genom Hus 201. Skala 1:20.
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Figur 29. Bildserie som visar un-
dersökningen av Hus 201. Foto 
Ann-Charlott Feldt, Maria Sjökvist 
och Joel Westblom, ÖM.

Undersökningsresultat - Rodgagatan
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Kv Mässingen
I kv Mässingen framkom betydligt mer omfattande 
lämningar än i de båda andra undersökta ytorna . Stra-
tigrafin var bitvis komplicerad där kraftiga störningar 
efter det sena 1800-talets bebyggelse och 1900-talets 
ledningsdragningar bröt sambanden såväl inom som 
mellan de olika kontexterna . I det följande redovisas 
de olika lämningstyperna tematiskt med bebyggelse, 
avfallsgropar, odlingslämningar, diken och staket .

Bebyggelse
Sammanlagt kunde, förutom de kraftiga stengrunderna 
från 1800-talet, elva olika byggnader identifieras inom 
kv Mässingen . Dessa fördelades på sex bostadshus, tre 
smedjor/verkstäder, en ekonomibyggnad med dass och 
två byggnader med oklar funktion . På samtliga de tre 
tomter, som enligt 1728 års karta (Tomt 2-4) berördes, 
återfinns bebyggelse i varierande omfattning . Bebyggel-
sen var koncentrerad till området närmast Slottsgatan . 
Överlag kunde det konstateras att byggnadernas norra 
delar var kraftigt skadade eller helt bortgrävda i sam-
band med att stenhusbebyggelsen tillkommer under 
1800-talet .

I det följande redovisas byggnaderna tomtvis utifrån 
tomtgränserna på 1728 års karta . De flesta byggnads-
lämningarna återfanns på Tomt 2 med spår efter sju 
byggnader . På Tomt 3 fanns lämningar efter två bygg-
nader som avlöst varandra och på Tomt 4 fanns endast 
en byggnad som vid ett senare tillfälle byggts till och 
därmed fått två husnummer .

Tomt 2
Tomt 2 var den tomt som uppvisade flest byggnader 
och olika byggnadsetapper . Detta beror till viss del 
på att denna del av undersökningsområdet var något 
mindre skadad av sentida bebyggelse, men även på att 
detta var den bredaste tomten utmed Slottsgatan och 
därmed rymdes det fler byggnader .Tomten sönderföll 
i en östlig och en västlig serie med byggnader som av-
löste varandra .

Tomt 2 västra delen
I tomtens västra del bestod serien av Hus 215, 213 och 
204 som följde på varandra, för att slutligen ersättas av 
ett stenhus med en liten källare, vilket uppfördes 1874 . 
I serien av hus ingick inledningsvis Hus 214 . Detta har 
senare ändrats till två byggnadsfaser i Hus 213 . Därmed 
har Hus 214 utgått och saknar separat beskrivning .
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Figur 30. Sammanfogade utsnitt ur tomtkartor för kv Stiernan och Saltängen hörande till 1728 års karta (LMS 
D75-1:12). Skala 1:1 000.
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Hus 215 (202342) - Bostad?
Tomt 2 i kv Saltängen på 1728 års karta (kv Mässingen)

Mått: Minst 7,5 × 5,9 m nord-syd

Beskrivning: Ett trägolv, lagt direkt ovanpå det äldsta kulturlagret som låg direkt över odlingslagret från ti-
den före bebyggelseetableringen på 1600-talet . Golvet var fragmentariskt och mycket tunt . Golvplankorna 
har legat i nord-sydlig riktning . Rummet har inte kunnat avgränsas åt något håll .

Datering: Golvet överlagrade en grop (9231) i vars fyllning fynd visar att den tidigast kan ha fyllts igen på 
1620-talet . Igenfyllningen av gropen kan ha skett i samband med att huset byggdes på 1620-talet .

Tolkning: Det är för lite bevarat av byggnaden för att någon tolkning kunnat göras .

Figur 31. Golvrester hörande till Hus 215, sedda från öster, direkt norr om syllstensrad till Hus 213. Foto Ann-
Marie Nordman, JLM.

Anl Typ Beskrivning
8977 Golv Rester av ett trägolv . Plankorna har legat i N-S riktning .
9138 Lager Kulturlager m träflis .

Undersökningsresultat - Kv Mässingen
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Figur 32. Plan över Hus 215. Skala 1:100.
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Hus 213 (202340) - Bostad
Tomt 2 i kv Saltängen på 1728 års karta (kv Mässingen)

Mått: 7,5 × 6,1 m nord-syd

Beskrivning: En kraftig stensyll, lik den i hus 203, har lagts på ett påfört gruslager, över hus 215 . I rummets 
nordvästra del har byggts ett 2,6 x 2,0 m (N-S) stort spisfundament av 0,2 - 0,4 m stora markstenar . Rum-
met har haft trägolv . Golvet har vid något tillfälle höjts genom att ett 0,1 m tjockt lager sand har lagts på det 
gamla golvet . Det nya trägolvet har lagts direkt på sanden .

Datering: Fynd och stratigrafi pekar på en datering till mitten och senare delen av 1600-talet .

Tolkning: Bostad (kök?)
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Figur 33. Plan över Hus 213. Skala 1:250.
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Figur 34. Hus 213 sett från sydväst. Foto Ann-Marie Nordman, JLM.

Anl Typ Beskrivning
4840 Stock Tillhör golv 4937 .
4846 Stock Tillhör golv 4937 .
4854 Stock Tillhör golv 4937 .
4863 Planka Tillhör golv 4937 .
4869 Planka Tillhör golv 4937 .
4880 Planka Tillhör golv 4937 .
4885 Stock Tillhör golv 4937 .
4892 Stock
4910 Lager Sand . Analys JH: träkol, träflis.
4937 Golv Fragmentariska rester av ett trägolv . Plankorna har legat N-S . Ligger på golvbjälkar 4840, 4885, 

4854 och 4892 samt sandlagret 4910 . Skadat i V av ledningsschakt .
5593 Stock Golvbjälke .
5598 Stock Golvbjälke .
5693 Stock Golvbjälke .
5806 Stock Golvbjälke .
6204 Golv Fragmentariska rester av trägolv (N-S) . Ligger nästan direkt på utfyllnadslagret av grus . Endast 

ett nersilat sandlager finns emellan .
6243 Stock
6251 Stock Golvbjälke/syllstock, direkt på Ö grundmuren .
7880 Stock
7893 Stock
8315 Grundmur
8641 Fundament Spisfundament av natursten, 2,5 x 2,1 m (N-S) i hörnet av grundmuren A8315 . Köksspis?
8645 Lager Lager, fet sotig jord på spisfundament 8641 .
9130 Nedgrävning Nedgrävning för grundmuren 8315 .

Undersökningsresultat - Kv Mässingen
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Hus 204 - Smedja/verkstad
Tomt 2 i kv Saltängen på 1728 års karta (kv Mässingen)

Mått: 7,5 × 6,8 m nord-syd 

Beskrivning: Rummet hade något större dimensioner än föregångaren (Hus 213) . Spisen i rummets nord-
västra hörn har tagits ur bruk och delvis rivits . En ny eldstad har byggts mitt i rummet cirka 1 m från den 
östra ytterväggen . Eldstadens fundament mätte 1,7 × 1,7 m och den kvarvarande höjden var 0,2 m . Det var 
kallmurat av 0,1 - 0,4 m stora naturstenar . Golvet i rummet var av lera som i sin tur hade täckts med ett la-
ger av slagg, sot och kol . På golvet påträffades rikligt med ostronskal, vilka eventuellt kan ha använts i ar-
betsprocessen i smedjan .

Makrofossilanalys: Den makroskopiska analysen av tre olika prover från huset visade tydligt på funktionen 
som smedja genom förekomst av smidesloppor . I spisfundamentet fanns även förkolnat spannmål, fragment 
av djurben och fiskfjäll, vilket tyder på att spisen även nyttjades för matlagning .

Datering: Fynd och stratigrafi pekar på en datering till slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet . I ett 
gruslager mellan Hus 213 och Hus 204 påträffades ett mynt daterat till 1640 . En skärva kinesiskt porslin som 
kan dateras till 1700-talets andra hälft och som påträffades i eldstaden tyder på att delar av byggnaden, såsom 
spisfundamentet, kom att återanvändas i den byggnad som sannolikt uppfördes på platsen efter ödeläggelsen 
1719 . På golvet påträffades dessutom ett tobaksfrö vilket pekar på en 1700-talsdatering . Denna förmodade 
1700-talsbyggnad saknas det helt spår efter p g a det stenhus med källare som uppfördes på tomten 1874 .

Tolkning: Ett tidigare bostadshus (Hus 213) har byggts om till smedja . Den arkeometallurgiska analysen av 
slaggrester i och runt eldstaden visar på järnsmide . Kanske har man här tillverkat verktyg åt Mässingsbru-
kets smeder .

Figur 35. Hus 204 sett från väster. Huset vilar på det yngre golvet till Hus 213. Foto Ann-Marie Nordman, JLM.

Undersökningsresultat - Kv Mässingen
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Anl Typ Beskrivning
2988 Lager Sandigt golvlager i smedja el verkstad . Analys JH: träkol, smidesloppor, smältor.
3282 Sten Markstenar i eldstadsfundamentet 4690 .
3795 Lager Fint silt/lerlager under golvlagret 2988 . Analys JH: träkol, träflis, ogräs, nässla, hallon, smideslop-

por, bondtobak.
4690 Fundament Kvadratiskt spisfundament 1,7 x 1,7 m och 0,2 m högt . Smideshärd?
4789 Lager Mörkbrun sand, bruk, tegel i eldstaden 4690 .
5190 Lager Grus och sand .
6646 Lager Sandigt lager på eldstaden 4690 .
9165 Planka Plankbit i botten av fundamentet 4690 .

Figur 36. Plan över Hus 204. Skala 1:100.

Undersökningsresultat - Kv Mässingen
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Anl Typ Beskrivning
7250 Lager Ett lager av gult, holländskt tegel . Rasering eller kasserade?
7264 Lager Sotlager i eldstad 7586 . Slagg . Analys JH: säd, enbär, smidesloppor. Ässja och matlagning 

(enbärsdricka?).
7465 Lager Slagglager .
7521 Lager Rasering av eldstad 7586 . Mycket tegel .
7586 Fundament Rund eldstad/ässja uppbygd av tegel, ca 1 m i diam . Består av två-tre lager vällagda tegelstenar 

(7587, 7647, 7743, 7264) . Runt ässjan fanns rikligt med slagg och glödskal .
7587 Tegel Översta lagret tegel i eldstaden 7586 .
7647 Tegel Andra lagret tegel i eldstaden 7586 .
7743 Tegel Del av eldstaden 7586 .
8014 Stolpe Väggstolpe . Datering HL: Vinter 1617/18.
8025 Stolpe Väggstolpe . Datering HL: Vinter 1634/35.
8617 Lager Slagg och tegel . Rasering av ässja? Eller avfall fr smedja .
8626 Tegel Raserad tegelkonstruktion . Härd/ässja?
8956 Stolphål Stolphål med tegelskoning av röda och gula tegelstenar . Stolpe 8966 .
8966 Stolpe Väggstolpe . Datering HL: Vinter 1636.
9219 Stolphål Stolphål .
9227 Lager Fyllning i stolphål 9219 .

Hus 208 - Smedja
Tomt 2 i kv Saltängen på 1728 års karta (kv Mässingen)

Mått: Cirka 8 × 8 m

Beskrivning: Ett enkelt skjul eller kanske bara ett skärmtak över en smideshärd . Taket har burits av fyra (el-
ler sex) stolpar . Inga spår av väggar har påträffats . I rummets östra del finns en rund härd byggd av återan-
vända tegelstenar i minst tre skift . Slagganalyser från härden tyder på järnsmide . I rummets västra del finns 
en tegelsamling som antingen är en utriven del av smideshärden, eller en separat härd .

Makrofossilanalys: Den makroskopiska analysen från ett sotlager i smideshäden visade det förväntade ma-
terialet i form av smidesloppor och smältor men även förkolnad säd och en stor mängd enbärskärnor . Det 
senare tyder på att härden använts för såväl metallhantering som matlagning och bryggning . En rotfilt och 
ogräs visar att platsen stod öppen innan en ny byggnad (Hus 211) uppfördes . 

Datering: Tre stolpar som hör till huset har daterats med dendrokronologi . Fällningsåren är daterade till 
vintern 1617/18, vintern 1634/35 och vintern 1636 . En rimlig datering av byggnaden är till senare delen 
av 1630-talet .

Tolkning: Smedja för järnsmide .

Tomt 2 östra delen
I tomtens östra del bestod serien av Hus 208, 211, 210 
och 207 som följde på varandra, för att slutligen ersättas 
av stenhuset som uppfördes 1874 . Yngst är ett förmodat 
bostadshus (Hus 207) som sannolikt uppförts då tom-
terna åter bebyggdes på 1730-talet efter ödeläggelsen 
1719 . Huset ersatte en äldre byggnad (Hus 210) vars 

funktion är osäker men storleken talar för att det kan 
ha varit ett bostadshus . Innan detta uppfördes fanns 
en ekonomibyggnad med dass (Hus 211) på platsen . 
Den första byggnaden som uppfördes på denna del av 
tomten var en smedja (Hus 208) .

Undersökningsresultat - Kv Mässingen
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Figur 37. Plan över Hus 208. Skala 1:250.

Figur 38. Ann-Marie Nordman mäter in en stolpe i ett 
tegelskott stolphål. Stolpen har daterats med dendrokrono-
logi och är fälld 1636. Foto Ann-Charlott Feldt, ÖM.

Undersökningsresultat - Kv Mässingen

Figur 39. Ässjan 7586 i Hus 208, smedjan, på östra 
delen av Tomt 2. Foto Mikko Helminen, ÖM.
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Hus 211 (202338) - Ekonomibyggnad (inkl dass)
Tomt 2 i kv Saltängen på 1728 års karta (kv Mässingen)

Mått: Minst 6,3 × 4,5 m nord-syd

Beskrivning: Trägolv vars plankor var täckta av bland annat dynga, ogräs och fröer . Plankorna var lagda på 
ett jord-/lergolv . En enkel trävägg har löpt tvärs igenom rummet/byggnaden .

Makrofossilanalys: Den makroskopiska analysen omfattade tre prover . På jordgolvet fanns fröer från od-
lingsväxter och markskräp som hör hemma i en bodmiljö . Ett prov norr om träväggen var från grästorvor 
skurna ur en fuktäng, kanske som taktäckare eller isolering längs en vägg . Ett prov söder om träväggen visar 
ett smutsigt utrymme intill ett fähus och ett förslag är att det rör sig om ett dass .

Datering: Utifrån stratigrafin kan byggnaden dateras till mitten av 1600-talet .

Tolkning: Förråd och/eller dass i närheten av kålgård enligt den makroskopiska analysen .

7385

8715

7279
7279

7279

8241

8236
8223

568970

64
95

59
0

64
95

60
0

Golv

Lager

Stolpe

1728 tomtgräns

Figur 40. Plan över Hus 211. Skala 1:100.
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Anl Typ Beskrivning
7279 Golv Fragmentariska rester av ett trägolv, 3,5 x 3 m stort .
7385 Lager Kompakt sand- o lerlager, m lite träflis o tegel . Jordgolv på samma nivå som trägolvet 7279? Ana-

lys JH: dynga ogräs, fröer, humle, kål, krikon. Nära kålgård?
8036 Planka Golvplanka .
8223 Planka 3 m lång, Ö-V rad stående plankor och stolpar i rad . Inner(?)vägg i en byggnad .
8236 Stolpe Innervägg i byggnad, del av 8223 .
8241 Stolpe Väggstolpe . Innervägg i byggnad . Hör samman med 8223 .
8715 Lager Analys JH: djurdynga och latrinavfall. Fähus/dass?

Figur 41. Mellanväggen i Hus 211 sedd från väster. Foto Ann-Marie Nordman, JLM.

Undersökningsresultat - Kv Mässingen
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Hus 210 - Byggnad med oklar funktion
Tomt 2 i kv Saltängen på 1728 års karta (kv Mässingen)

Mått: Minst 7 × 5 m nord-syd

Beskrivning: En byggnad på stensyll av 0,3 - 0,6 m stora stenar . Syllen har lagts på ett påfört lager av grovt grus . 

Datering: Utifrån stratigrafin kan byggnaden dateras till senare delen av 1600-talet .

Tolkning: Bostad? Måtten skulle kunna tyda på att det rör sig om en bostad .
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Figur 42. Plan över Hus 210. Skala 1:100.
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Anl Typ Beskrivning
6426 Grundmur En nord-sydlig kallmurad grundmur av 0,5-0,8 m stora markstenar . Skadad av 1800-talsgrunder .
7205 Lager Silt/sand . Konstruktionslager .
7237 Lager Kompakt ler- och sandlager, rikligt med träflis (spec i övre del) .
8049 Grundmur Innervägg? (tidigare 4208)
8197 Sten Del av grundmur?
8935 Lager Lerlager . Troligen golv .

Figur 43. Den västra syllstensraden till Hus 210 sedd från söder. Under denna finns plankor hörande till ett golv i 
Hus 211 och därunder sticker en del av ässjan i Hus 208 fram. Foto Mikko Helminen, ÖM.

Undersökningsresultat - Kv Mässingen
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Hus 207 - Bostadshus
Tomt 2 i kv Saltängen på 1728 års karta (kv Mässingen)

Mått: Minst 7,0 × 4,3 m nord-syd

Beskrivning: Ett rum med väggspis och ett kombinerat sten- och trägolv . Väggspisen var minst 3,5 m bred 
(nord-syd) . Spisens djup gick inte att mäta då stora delar av konstruktionen hade rivits i samband med att 
ett stenhus byggdes på platsen år 1874 . En vattenledning har också grävts rakt igenom spisen (nord-syd) . 
Små fragment av stengolv av kalkstenshällar fanns söder om spisen . Längre ut i rummet verkar golvet vara 
av trä . Trägolvet hade en trossbotten av brädor och mellan trägolvet och trossbotten fanns en sandig fyll-
ning som isolering .

Makrofossilanalys: Den makroskopiska analysen av fyllningen i trossbotten visar att det, med undantag för 
träflis och kol, i stort sett var tomt på organiskt material i fyllningen . Heimdahl tolkar det som att man fyllt 
ut trossbotten med spån . Analysen av fyllningen i nedgrävningen (5562) under spisfundamentet visar att 
lagret innehåller köksavfall från fisk och förkolnad säd . Rottrådar i provet antyder att det legat öppet ett tag 
innan fundamentet byggs .

Datering: Utifrån bl a porslinsfynd dateras huset till 1700-talet . Ett mynt från 1724 påträffades i ett lager 
i anslutning till huset .

Tolkning: Kök i ett bostadshus .
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Figur 44. Plan över Hus 207. Skala 1:100.
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Anl Typ Beskrivning
2997 Golv Kalkstensplattor .
3122 Lager Små rester av tydligt brandlager över golvhällarna 2997 .
3140 Stock Golvbjälke?
3152 Golv Bränd golvlager . Samtida m stocken 3140 .
3163 Lager Isolering/trossbotten under golv 2997? Analys JH: träkol, träflis, ogräs.
3942 Stock Fragment av längre, Ö-V stock .
3950 Golv Fragmentariskt trägolv, del av trossbottenkonstruktionen .
3992 Fundament Jmfr 6517 .
4275 Golv Liten rest av trägolv .
5562 Nedgrävning Nedgrävning för fundamentet 3992/6517 .
6517 Fundament Spisfundament i Hus 207 . Av tegel och natursten . Ledningsschakt har delat konstruktionen i två 

delar .

Figur 45-46. Bilderna visar spisfundamentet i Hus 207, sett från söder, med och utan rester av kalkstensgolv. Nere 
till höger i den högra bilden syns syllstenar hörande till Hus 210. Foto Ann-Charlott Feldt, ÖM.

Undersökningsresultat - Kv Mässingen
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Figur 47. Spisfundamentet i Hus 207 sett från väster. Foto Ann-Charlott Feldt, ÖM.

Figur 48. Sektionsritning genom Hus 207. Skala 1:20.
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Norr om bebyggelsen i den västra delen av tomten, 
norr om Hus 213, framkom tre gropar (4159, 4176 och 
4183) som innehöll rikligt med avfall från metallhan-
tering i form av slaggbitar och bottenskållor . I anslut-
ning till dessa finns dessutom två stolphål (4131 och 
4166) som har samma utformning, med en skoning av 
holländskt tegel, och samma storlek som de stolphål 
som ingår i Hus 208 . Med stor sannolikhet hör anlägg-
ningarna på de båda ytorna inom Tomt 2 samman . Det 
går dock inte att koppla samman dem stratigrafiskt då 
stenhuset från 1874 och diverse ledningsschakt brutit 
sambanden .

Tomt 2 mellersta delen
I den mellersta delen av tomten, längs med Slottsgatan, 
finns träflislager och en fragmentarisk träkonstruktion 
som tillsammans med ett lager, innehållande bl a hol-
ländskt tegel, kommit att tolkas som en möjlig byggnad, 
Hus 206 . De fragmentariska lämningarna är samtida 
med Hus 213 på tomtens västra sida och Hus 208 på 
dess östra sida .
 Det fanns ytterligare trä i form av plankor (9021), 
invid väggen till Hus 211/208, strax öster om Hus 206 . 
Dessa gav dock inte intryck av att röra sig om en kon-
struktion utan snarare en vara en hög med virke . Det 
kan dock inte uteslutas att det kan röra sig om rester av 
någon form av konstruktion . Tidsmässigt ligger plan-
korna i samma fas som Hus 206 men inte i samma la-
ger . En möjlig – men mycket osäker – tolkning är att 
de, tillsammans med Hus 206, skulle kunna vara läm-
ningar efter ett portlider .

Undersökningsresultat - Kv Mässingen

Figur 49. En av undersökningens många fajansskärvor tittar fram under golvet i Hus 211. Foto Ann-Charlott 
Feldt, ÖM.
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Hus 206 - Byggnad med oklar funktion
Tomt 2 i kv Saltängen på 1728 års karta (kv Mässingen)

Mått: Minst 5 × 4 m

Beskrivning: ”Huset” bestod av ett fragmentariskt trägolv med oklar begränsning . I flera av golvplankorna 
återfanns kraftiga spikar (t ex F1925 och F1926, se Konserveringsrapport, Appendix 6) . Varken husets eller 
rummets funktion har kunnat fastställas . Trägolv tyder dock på antingen bostadshus eller en verkstad där 
man velat ha någorlunda torrt och varmt . I anslutning till och delvis under trägolvet fanns lager 7836 som 
innehöll rikligt med trasigt holländskt tegel .

Datering: Stratigrafi och fyndmaterial pekar på en datering till 1600-talets första hälft .

Tolkning: Oklar funktion .
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Figur 50. Plan över Hus 206. Skala 1:100.
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Anl Typ Beskrivning
5697 Lager Träflis (ruta 5671) .
6179 Lager Fyllnadsgrus/sand .
6183 Lager Träflis-/byggnationslager .
7486 Planka En samling N-S liggande plankor, i oordning . Nedrasad vägg? Uppbrutet golv? Spikar in situ.
7700 Stock

Figur 51. Hus 206 sett från söder. Till höger i bild gräver Hiba Issa fram ytterligare plankor. Det är dock oklart om 
dessa hör samman med Hus 206. Foto Mats Magnusson, ÖM.

Sammanfattning Tomt 2
Sammantaget kan konstateras att bebyggelsen påTomt 
2 omfattar fem bebyggelsefaser . Den äldsta fasen före-
gås av ett kulturlager (9262) och en avfallsgrop (9231) . 
Kritpipsfynd (F768 och F769) i fyllningen i avfallsgro-
pen visar att den kan tidigast ha fyllts igen på 1620-talet .
 Huvuddelen av bebyggelsefaserna på tomten kan uti-
från fyndmaterialet dateras till 1600-talet . Bebyggelsen 
i fas 4 är i bruk in i 1700-talet, fram till rysshärjning-
arna 1719 . Därpå står tomten öde fram till 1730-talet, 
varefter den åter bebyggs och denna femte byggnads-
fas representeras av Hus 207 i tomtens sydöstra del . I 

väster återanvänds även delar av Hus 204 i samband 
med återuppbyggnaden på 1730-talet . På övriga delar 
av tomten har 1700-talsbebyggelsen utplånats av det 
stenhus med en liten källare (2648) som uppförs 1874 .
 Värt att notera är att bebyggelsen orienteras om un-
der 1600-talet . Initialt (i bebyggelsefas 2) är bostadshu-
set, Hus 213, placerat i tomtens västra del medan den 
östra upptas av en smedja, Hus 208, som efter en tid 
ersätts av en ekonomibyggnad, Hus 211 . Under senare 
delen av 1600-talet ersätts det västra bostadshuset av en 
smedja/verkstad, Hus 204, och i öster byggs sannolikt 
ett bostadshus, Hus 210 .

Undersökningsresultat - Kv Mässingen
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Undersökningsresultat - Kv Mässingen
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Tomt 3
Tomt 3 omfattade lämningar efter två byggnader som 
avlöst varandra . Yngst var Hus 202, en byggnad som 
bestod av två delar vilkas samband inte kunde klarläggas 
helt . Byggnaden tolkades utifrån fynd och makrofossil 
som en kombinerad bod och smedja/verkstad . Denna 

Hus 209 - Bostadshus
Tomt 3 i kv Saltängen på 1728 års karta (kv Mässingen)

Mått: 9 (minst) × 7 m, nord-syd .

Beskrivning: En byggnad på kraftig stensyll av markstenar . Stenarna i den 0,5 m breda kallmurade syllen 
var 0,2 - 0,7 m stora . Huset hade minst två rum . Gaturummet mätte 6,5 × 6,0 m och i dess nordöstra hörn 
fanns ett spisfundament, 2,7 × 1,7 m stort (öst-väst), där en tegelbyggd ram har fyllts med 0,2 - 0,4 m sto-
ra markstenar . Spisfundamentet var 0,4 m högt . Golvet i rummet har varit av trä . Rummet innanför gatu-
rummet var minst 6,8 × 2,3 m stort . Norra delen av huset har avlägsnats helt senast vid uppbyggnaden av 
1800-talshuset och nedgrävning av vattenledningar . Efter rivning har husets grund fyllts med grus och sand 
innan Hus 202 har byggts .

Datering: Fajansfynd på golvet pekar på en 1600-talsdatering .

Tolkning: Bostadshus som eventuellt vänder gaveln mot gatan .

vilade delvis på en äldre grund utfylld med ett ca 0,5 
m tjockt gruslager . Den äldre grunden tillhör Hus 209 
som tolkades som ett bostadshus . Byggnadernas norra 
delar saknades och har sannolikt förstörts i samband 
med att ett stenhus uppförs på platsen år 1865 .

Figur 53. Hus 209 sett från sydväst. Till vänster i bild samlar arkeobotaniker Jens Heimdahl in jordprover. Foto 
Ann-Charlott Feldt, ÖM.

Undersökningsresultat - Kv Mässingen
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Anl Typ Beskrivning
3690 Tegel Tegelram i spis .
4442 Golv Fragmentariska rester av ett trägolv .
4641 Lager Grus och sand inom grunden till hus 209 .
5919 Grundmur Grundmur, östra gavel, till Hus 209 . Kallmurad med 0,2-0,7 m stora markstenar . Bildar tillsam-

mans med 6031, 6261, 6344 och 6369 grunden till ett 9 x 6,8 m (minst) stort gatuhus . Den bak-
re väggen är borttagen i samband med husbyggnation på 1800-talet .

6031 Grundmur Ö-V mur 6,2 m lång och upptill 0,5 m bred . Av natursten .
6111 Fundament Spisfundament av natursten, tegel, sand och grus . 
6261 Grundmur Grundmur av natursten, ca 3,6 m lång N-S .
6344 Grundmur Grundmur av natursten, ca 1 m lång N-S .
6369 Grundmur Grundmur av natursten, 2,8 m lång N-S .
6910 Stockar Nedslängda stockar och plankor under gruslagret 4641 i Hus 209 .
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Figur 54. Plan över hus 209. Skala 1:100.
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Hus 202 - Ekonomibyggnad (bod och smedja/verkstad)
Tomt 3 i kv Saltängen på 1728 års karta (kv Mässingen)

Mått: 11,0 × minst 4,0 m öst-väst .

Beskrivning: Hus 202 har byggts ovanpå resterna av Hus 209, vars grundmurar har återanvänts för Hus 202 . 
Grunden till Hus 209 hade fyllts med ett 0,3 - 0,4 m tjockt gruslager (4641) . Av Hus 202 kvarstod en eld-
stad i öster, och fragmentariska rester av trägolv i väster . I mitten var en yta utan några spår av golv eller väg-
gar . Den mest troliga förklaringen är att eventuella golvspår försvann i samband med senare byggnation på 
tomten . En annan, mindre trolig, tolkning är att vi har att göra med två separata byggnader . Snarare hand-
lar det om en kombinerad bod och smedja . Eldstaden, som mätte 1,8 × 1,3 m öst-väst, låg mitt för den östra 
väggen, så att man har kunnat röra sig runt den på tre sidor . I lagren runt eldstaden framkom bland annat 
smidesloppor, glödskal och metallfragment, vilket tyder på metallhantering .

Makrofossilanalys: Den makroskopiska analysen tyder även på att området har legat öppet (troligen efter 
rivning och inför uppbyggnaden av 1800-talets stenhus) . Inte heller påträffades några entydiga spår av väg-
gar, som kunde kopplas ihop med eldstaden . På bodgolvet fanns spår av örter, ogräs och dynga, vilket enligt 
Heimdal är typiskt för en städad bodmiljö .

Datering: En syllstock från boddelen har daterats med dendrokronologi . Den var av tall och gav en datering 
till 1616 ±15 år . Tre mynt, påträffade på olika platser under golvet i boddelen, är daterade till 1635 respek-
tive 1641 och 1635-42 . Detta talar för att byggnaden kan vara uppförd på 1640-talet .

Tolkning: Vi har en bod/förråd längs tomtens västra gräns som mäter 4 × 8 m (eventuellt längre) . Vad man 
har förvarat i boden har inte kunnat fastställas . I öster finns en smedja, ungefär 7 × 7 m stor . Ett tomrum i 
mitten gör kopplingen mellan den östra respektive västra delen något osäker . Stratigrafiskt ligger de dock i 
samma fas och tolkas som en, eller möjligen två sammanbyggda, huskroppar . Dendrodateringen av syllstock-
en antyder att denna kan vara återanvänd, kanske från en äldre byggnad på samma tomt .

Figur 55. Claes Pettersson gräver fram spisfundamentet i Hus 202. Foto från sydväst, Ann-Charlott Feldt, ÖM

Undersökningsresultat - Kv Mässingen
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Anl Typ Beskrivning
1547 Golv Tegelgolv . Ingår: 2687, 3013 . Samma som 4315 .
1583 Fundament Spisfundament, 2,1 x 1,3 m (Ö-V) stor o 0,2 m hög . Av naturstenar 0,15-0,5 m stora i ett lager . 

Lager 3363 ingår .
1731 Sten Ingår i fundamentet 1583 .
2279 Grundmur Grundmur av marksten och tegel 1,3 m lång, 0,2 m bred . Innermur? där stenen 2343 utgör 

hörnsten .
2322 Tegel Tegelvägg .
2343 Sten Hörnsten till väggen 2322/4504 .
2703 Planka Golvplanka .
3258 Lager Lager under golv 2703 . Mynt dat 1635 .
3803 Stock Golvbjälke .
4315 Golv Tegelgolv . Samma som 1547 .
4504 Stock Syllstock .
4514 Lager Murbruk .
5106 Golv Kalkstensgolv . Samma som golv 5152?
5152 Golv Golv av sekundäranvänt tegel . Troligen samtida med kalkstensgolvet 5106 . Analys JH: träflis, trä-

kol, rottrådar (obs ej matlagning)
5178 Lager Lager under golv 5152 . Mynt dat 1635-1642 .
5281 Golv Trägolv 7 x 2,7 m, av N-S orienterade plankor 5282, 5313 .  Skadat i N av sentida grund .
5282 Golv Se 5281 .
5313 Golv Se 5281 .
5509 Lager Lager under golv 5282 . Mynt dat 1641 .
5518 Stock Golvbjälke .
5528 Stock Datering dendro: 1616 +/-15.
5534 Planka Trossbotten .

Båda husen på tomten kan dateras till 1600-talet . Det 
finns inga spår efter någon bebyggelse som eventuellt 
uppförts efter rysshärjningarna 1719 . Genomgången 
av mantalslängderna visar att tomten ännu år 1730 är 
öde men att den är bebodd 1734 . Stenhuset som upp-
fördes 1865 har utplånat alla spår efter 1700-talets och 
det tidiga 1800-talets bebyggelse .
 Utifrån dateringen av Hus 202 är det tänkbart att 
Hus 209 tillhör den första bebyggelsen i Nya staden på 
1610-talet . Den dendrodaterade syllstocken från Hus 
202 kan härröra från Hus 209, vilket i så fall skulle 
innebära att bostadshuset uppfördes för en av de för-
sta 18 hushållen som etablerades i stadsdelen under 
perioden 1615-1619 .
 De båda husen överlagrar ett äldre dike 7713 som 
var nedgrävt i undergrunden . Diket löper i nord-syd-
lig riktning under den västra delen av Tomt 3 och var 
till stor del igenfyllt med metallslagg, bl a i form av 
bottenskållor .

Undersökningsresultat - Kv Mässingen
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Figur 57-58. Bilderna visar trägolvet och de underliggande golvbjälkarna i Hus 202, sett från söder. Foto Mikko 
Helminen, ÖM.

Undersökningsresultat - Kv Mässingen
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Tomt 4
På den del av Tomt 4 som berördes av undersökning-
en framkom ett hus som ursprungligen antogs vara två 
olika byggnader men som vid närmare granskning vi-
sade sig bestå av en byggnad men byggd i två etapper . 
Byggnadens norra delar saknades och har sannolikt 
förstörts i samband med att stenhus uppförs på plat-
sen 1849 och 1865 .
 Såväl det ursprungliga Hus 203 och utbyggnaden, 
Hus 205, kan dateras till 1600-talet . Det finns inga 
spår efter någon bebyggelse som eventuellt uppförts 

efter rysshärjningarna 1719 . Genomgången av man-
talslängderna visar att tomten ännu år 1730 är öde men 
att den är bebodd 1734 . Stenhusen som uppfördes på 
1800-talet har utplånat alla spår efter 1700-talets och 
det tidiga 1800-talets bebyggelse på tomten .
 Hus 203 byggs på det äldsta odlingslagret och den 
naturliga undergrunden . Huset överlagrar diket 5729 . 
Innan ombyggnaden sker fylls den då berörda delen av 
Hus 203 ut med ett gruslager innan grundmuren och 
fundamentet till hörnspisen byggs .

Figur 60. Matris för Hus 203/205.
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Hus 203 och 205 - Bostadshus
Tomt 4 i kv Saltängen på 1728 års karta (kv Mässingen)

Ursprunglig byggnad, Hus 203

Mått: 10 m Ö-V och minst 8 m N-S

Beskrivning: Den ursprungliga byggnaden, Hus 203, hade en kraftig, kallmurad, syll av 0,5 - 0,9 m stora na-
turstenar . Vid den östra väggen, 2 m söder om norra gaveln, fanns ett 3 × 2 m stort (öst-väst) spisfunda-
ment av 0,2 - 0,8 m stora naturstenar . Byggnaden har anlagts på det påförda gruset som förekommer inom 
den södra delen av kv Mässingen .

Datering: I avfallslagret mellan Hus 203 och tillbyggnaden Hus 205 fanns bl a en kritpipa som kan dateras 
till perioden 1620-1640 samt 1600-talskeramik .

Tolkning: Kök i ett större hus . Rummet domineras av en stor bakugn .

Tillbyggnad, Hus 205

Mått: 4,5 × 3,5 m nord-syd

Beskrivning: Ett rum som byggs till Hus 203 . I rummets nordvästra hörn fanns en hörnspis, 1,3 × 1,3 m 
stor . Spisfundamentet var uppbyggd av natursten . Längs ytterkanten mot rummet fanns en krans av åter-
använda tegelstenar .

Tolkning: Bostadsrum .

Anl Typ Beskrivning
629 Fundament Kraftigt, kallmurat spisfundament 2,5 x 2 m (Ö-V) 0,6 m högt, av 0,2 - 0,8 m stora naturstenar . 

Köksspis?
684 Grundmur Kallmurad stengrund 6,7 x 5,7 m (minst)  och 0,5-0,7 m hög, av 0,3 - 0,7 m stora naturstenar .

1745 Lager Sand m hushållsavfall .
2000 Grundmur Grundmur i vinkel,  3,4 (N-S) resp 2,0 m (Ö-V) lång, 0,15-0,50 m bred, av natursten . Kallmurad . 

I hörnet spisfundament 2133 .
2133 Fundament Rundat fundament till hörnspis eller kakelugn, 1,3 x 1,3 m och 0,3 m hög . Av natursten och åter-

använt tegel . 
2546 Grundmur Yttermur av marksten, 0,2-0,5 m stora, med skådesida mot V . Utgör grunden till huset tillsam-

mans med 684 . Skadad av 1800-talsgrund .
2897 Lager Tunt lerlager under Hus 203 . Fuktspärr?
5568 Golv Trägolv, 3,5 x 3,0 m, bränt . Troligen del av 5577 .
5575 Lager Påförd naturgrus under Hus 205 .
5648 Lager Avfallslager .
5577 Golv Trägolv, 3,1 x 1,9 m, av N-S liggande brädor på två golvbjälkar (ej inmätta) . Skadat i V och N . 

Troligen samma som 5568 .
5817 Stock Golvbjälke under 5568 .

Undersökningsresultat - Kv Mässingen



67

5777
1745

2133

2000

2897

629

684

2546

568 985 568 990 568 995

6 
49

5 
59

5
6 

49
5 

60
0

6 
49

5 
60

5
Fundament

Golv

Grundmur

Lager

1728 tomtgräns

203

205

Figur 61. Plan över Hus 203/205. Skala 1:100.
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Figur 63. Fundament till hörnspis i Hus 205 
sett från söder. Foto Mikko Helminen, ÖM.

Figur 62. Hus 203 sett från sydväst. Foto Ilona Carlsson, JLM.

Undersökningsresultat - Kv Mässingen
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Undersökningsresultat - Kv Mässingen

Avfallshantering
Vid undersökningen påträffades inga avfallsbingar lik-
nande de som tidigare hittats i staden, t ex vid under-
sökningarna på Gamla holmarna (Feldt 2003:119) . 
Totalt påträffades sex nedgrävningar som tolkades som 
avfallsgropar (5606, 5855, 7723, 8840/8942, 9092 och 
9231) . Dessutom fanns ytterligare en grop (6192), som 
var fylld med avfall men vars ursprungliga funktion är 
oklar . Groparna representerar hela tidsspannet från den 
äldsta etableringsfasen under tidigt 1600-tal (t ex 9231 
under Hus 215) till en stor latrin-/avfallsgrop (5855)  
från 1800-talet i undersökningsområdets östligaste del . 
Förutom dessa påträffades, som ovan nämnts, även gro-
par norr om bebyggelsen i den västra delen av Tomt 2 .

På Tomt 2 fanns tre olika avfallsgropar . Till den älds-
ta fasen hör groparna 9092 och 9231 . Dessa gropar är 
samtida med, respektive äldre än, Hus 215 . Den tred-
je gropen (8840/8942) på tomten tillhör en yngre fas . 
Den har vid något tillfälle grävts om och fyllts på nytt . 
Då ledningsschakt och huset från 1874 skurit av alla la-
gerrelationer till bebyggelsen på tomten kan den endast 
dateras utifrån fyndmaterialet . I fyllningen till den om-
grävda gropen fanns bl a en kritpipa (F1156) som kan 
dateras till perioden 1729-1751 och en annan (F1159) 
som mer allmänt kan dateras till 1700-talet . I gropen 
påträffades även en ryktskrapa (F1180) . Den makro-
skopiska analysen från fyllningen i gropen visade på en 
fyllning med jord som enligt Heimdahl innehöll ”det 
allmänna brus man ser i stadkulturlager” .
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Figur 64. Plan som visar placeringen av de olika groparna. Skala 1:400.
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I gränsen mellan Tomt 3 och 4, strax norr om husen, 
fanns gropen 7723 . Gropen saknar lagerrelationer till 
bebyggelsen p g a de sentida störningarna . Det kan en-
dast konstateras att den ligger under det stora odlingsla-
ger (2954) som finns norr om bebyggelsen och som 
sannolikt tillkom under 1700-talet . Detta kan tyda på 
en 1600-talsdatering . Gropen innehöll bl a smidesslagg, 
smidesskållor, stenkol och bitar av ässjeinfodring .
 På Tomt 4 fanns två avfallsgropar . Den mindre av 
dessa, 5606, låg stratigrafiskt under det stora odlings-
lagret (2954) och innehöll smidesslagg samt skärvor av 
yngre rödgods och fajans . Det finns inget som motsäger 
en 1600-talsdatering av gropen .
 Den större gropen (5855) representerar sannolikt ett 
dass . Gropen innehöll latrin . Runt om och i anslutning 
till gropen, som har formen av en oval eller rektangel 
med avrundade hörn, finns fyra stolphål; 5884, 5871, 
5895 och 5907 . Dessa kan ha utgjort en överbyggnad 

Figur 65. Plan som visar utsträckningen av diken och staket. Skala 1:400.
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över gropen . En makroskopisk analys från gropens fyll-
ning visade på ett blandat avfall med träflis och latrin . 
I provet fanns stora mängder frön från vilda bär men 
också från odlade växter som äts och där frön passerar 
genom matsmältningssystemet . Frön från gräslök kan 
tyda på att latrinen låg i närheten av en köksträdgård . 
I provet fanns även textilfragment som tolkas som 
möjliga rester av bindor, ”toalettpapper” eller blöjor . I 
fyllningen framkom ett rikt fyndmaterial med glas och 
keramik . Fynden pekar på en datering till 1800-talet .

Diken och staket
Vid undersökningen i kv Mässingen påträffades såväl 
diken som störrader vilka tolkas som staket . Två stör-
re diken, 5729 och 7713, återfanns under bebyggelsen 
närmast Slottsgatan . Längre norrut i kvarteret påträffa-
des kortare partier av smalare diken; 6722, 6740, 7226 
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endast omfattande spår av smides- och metallhantverk 
i form av smidesloppor, glödskal och smältor .
 Det östra diket, 5729, åtföljdes av en rad störhål efter 
ett staket på dess östra sida . Den makroskopiska analy-
sen från diket påvisade enbart spår efter fuktängsvege-
tation, vilket sannolikt tyder på att det rör sig om ett 
dräneringsdike som kanske grävs för att dränera områ-
det och förbereda det för den nya stadsdel som plane-
ras . I den övre delen av dikets fyllning påträffades skaft 
till kritpipor . Dessa var dock inte möjliga att datera .
 Det är möjligt att de två kraftiga dikena i kombina-
tion med ett tvärgående dike (7955) och samtliga sta-
ketrader fungerat som en tidig tomtmarkering . Denna 
sammanfaller dock inte med den tomtindelning som 
bebyggelsen senare visar . Det kan ha skett en justering 
av tomtindelningen när man verkligen kommer igång 
med att bebygga området men det kan också röra sig 
om spår efter en äldre tegindelning .
 De diken och störrader som påträffades längre norrut 
var alla fragmentariskt bevarade och svårtolkade . Det 
kan dock konstateras att diket 6722/6740 löper pa-
rallellt med diket 7955 och staketraden 7983 . Mycket 
tyder på att dessa lämningar norr om diket 7955 ska 
tolkas som en tegindelning snarare än en tomtindel-
ning, bl a då de senare kända tomterna sträcker sig tvärs 
över kvarteret . En alternativ tolkning skulle kunna vara 
att det i ett tidigt skede av bebyggelseetableringen re-
presenterar en gräns mellan mangård och fägård . Det 
senare var dock inte möjligt att belägga .
 De nämnda hägnaderna bestod dels av en nord-sydlig 
sträckning, 2945/7978, som i sin södra del följer längs 
det östra dikets östra sida . Där bildar störhålen en enkel 
rad där störarna stått med ca 1 m avstånd från varandra . 
De kan följas på en ca 15 m lång sträcka och raden be-
står av 16 störhål . I norr ansluter den till en öst-västligt 
gående hägnad, 7983 . Denna kan följas på en 9 m lång 
sträcka och i väster övergår den i diket 7955 . Denna 
hägnadssträckning består av 31 störhål som till större 
delen är parvis placerade .
 Skillnaden i utformningen av störraderna pekar på 
att det är fråga om olika hägnadstyper . Den nord-sydliga 
hägnaden har sannolikt varit en flätverksgärdesgård vil-
ka förekommer redan under förhistorisk tid . Den öst-
västliga hägnadens dubbla störhål tyder på att det här 
varit en hank- och störgärdesgård . Dessa förekommer 
redan under medeltiden . Det finns inget som tyder på 
någon tidsskillnad mellan de båda hägnadssträckning-
arna . Det är mer troligt att det rör sig om funktionella 
skillnader . En hank- och störgärdesgård är stabilare än 
en flätverksgärdesgård och kan t ex vara avsett för att 
utestänga kreatur från odlade ytor .

Undersökningsresultat

och 7955 . Även dessa framträdde mot undergrundens 
lera . I anslutning till några av dikena fanns även staket-
sträckningar i form av störhål; 2945, 7978 och 7983 .
 De två kraftigare dikena låg parallellt och löpte i 
nord-sydlig riktning vinkelrätt mot Slottsgatan . De var 
bevarade till en längd av 10 respektive 11,5 m . Deras 
norra ändar var bortschaktade i samband med 1800-ta-
lets bebyggelse och senare ledningsdragningar . De var 
1,2 - 1,7 m breda upptill och 0,4 - 0,5 m djupa .
 Det västra diket, 7713, var igenfyllt med stora mäng-
der slagg . Bland slaggen fanns smidesskållor och smält 
lera . Det är osäkert om slaggen verkligen härrör från 
verksamhet på någon av de intilliggande tomterna . 
Rimligen skulle den i så fall komma från smedjan på 
Tomt 2, vilket därmed skulle innebära att diket ännu 
stod öppet när smedjan på Tomt 2 etablerats . Den 
makroskopiska analysen från diket påvisade i stort sett 

Figur 66. Det östra diket med åtföljande rad av störar 
som markeras med träpinnar av Ilona Carlsson. Foto 
Kristina Jansson, JLM.
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Figur 67. Plan som visar utbredningen av odlingslager i kv Mässingen och Rodgagatan. Skala 1:1 000.

Odlingslämningar
Förutom de odlingslager som identifierades i Sveapar-
ken och Rodgagatan fanns även omfattande odlingsla-
ger i kv Mässingen, där tre större odlingslager (6650, 
2954 och 9253) registrerades, liksom ett lager tolkat 
som kulturlager (9262) men som kanske snarare ska 
anses vara spår efter kålgårdar som funnits på platsen 
i samband med den tidigaste bebyggelseetableringen i 
Nya staden . De båda lagren 2954 och 6650 har bedömts 
som samma lager och var placerat norr om bebyggel-
sen längs Slottsgatan . De båda övriga lagren, 9253 och 
9262, avlöser varandra under den äldsta bebyggelsen . 
Det innebär att det finns tre tidshorisonter med om-
fattande odlingslager .
 Äldst är odlingslagret 9253 som representerar sta-
dens jordar innan bebyggelsen etableras . Detta lager 
har bara kunnat urskiljas på den södra delen av un-
dersökningsområdet, under 1600-talsbebyggelsen . I 
detta lager påträffades ett fåtal skärvor yngre rödgods, 
fajans och stengods samt en mindre mängd smält lera 
och stenkol . En makroskopisk analys visar på odling 
av köksväxter i form av kål, rova/åkerkål, morot och 
palsternacka . Där finns även spår efter att man odlat 
persilja . I lagret finns dessutom spår av växter som har 
med äng/betesmark att göra, till vilken miljö även has-
seln kanske kan räknas . Dessutom förekom frön från 
humle och fågelbär i materialet . Provet tyder på göds-
ling med stalldynga och latrin .

Det äldsta odlingslagret överlagras av kultur-/odlings-
lagret 9262, vilket är koncentrerat till området närmast 
Slottsgatan på Tomt 2, under den äldsta bebyggelsen . 
Lagret visade sig innehålla kål, palsternacka och humle . 
Även här fanns spår av växter från äng/betesmark lik-
som ogräs av olika slag, samt hassel och enbär . Provet 
tyder på gödsling med stalldynga, men fyndmaterialet 
från undersökningen tyder även på en viss gödsling 
med hushållsavfall .
 Lager 2954 har utifrån fyndmaterialet bedömts här-
röra från 1700-talet . Lagret förekommer över hela den 
mellersta och norra (i form av 6650) delen av kvarteret . 
Lagret innehöll rikligt med fröer från både virginiato-
bak och bondtobak . Där fanns även hallon och smult-
ron samt frön från ogräs, ängsväxter och björk . Provet 
visar på gödsling med såväl stalldynga och latrin som 
köksavfall . Då tomterna är bebodda under hela 1700-ta-
let, med undantag för ett drygt årtionde efter ödeläg-
gelsen 1719 så får man se detta som den huvudsakliga 
verksamheten på bakgårdarna i kvarteret .
 I området norr om bebyggelsen, under odlingslagret 
2954 och i anslutning till dikena 6722 och 6757 på 
Tomt 3, förekommer spadstick (6666) . Då området 
är stört av senare bebyggelse och ledningsschakt är det 
svårt att tidfästa spadsticken . De kan ha med tobaksod-
lingen på 1700-talet att göra men de kan även vara spår 
efter äldre odlingar kopplade till 1600-talets bebyggelse . 
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Fyndmaterialet
Såväl byggnadslämningar som avsatta kulturlager och 
utfyllnadslager innehöll rikligt med föremål . De yngsta 
föremålen kan kopplas till den bebyggelse med tvåvå-
ningsbyggnader på kraftiga stengrunder som växer fram 
i området vid mitten och andra hälften av 1800-talet . 
De äldsta fynden hör till tiden före och under bebyggel-
sens etablering på platsen under 1600-talet . Det finns, 
med undantag för det återanvända golvvirket i Hus 201, 
inga fynd som med säkerhet kan dateras till medeltid .
 De enda föremål som kan kopplas till hantverk i stör-
re skala på de undersökta tomterna hör till metallhant-
verk och består bl a av slagg, smältor och degelfragment . 
Övriga fynd utgörs huvudsakligen av hushållsavfall men 
det finns också inslag av byggnadsavfall/inredningsde-
taljer . Dessa ger i sin tur en bild av hushållens konsum-
tion under den berörda tidsperioden . I det följande 
presenteras de olika fyndmaterialen kategorivis .

En viktig aspekt för flera olika fyndkategorier är frågan 
om hur de hamnat där de påträffades . Särskilt intres-
sant är denna aspekt när det gäller föremål med figu-
rativ dekor som t ex väggkakel med människo- och 
djurfigurer samt större bitar av dekorerad keramik och 
kakelugnskakel . Denna typ av föremål bör ha varit fres-
tande leksaker för barn och kan ha förflyttats mellan 
såväl tomter som kvarter .

Inredningsdetaljer och 
byggnadsmaterial

Ett antal föremål berättar om byggnadernas utformning 
och inredning . Det handlar bl a om de rena byggnads-
materialen som stenar, tegel, takpannor, murbruk, spi-
kar och fönsterglas . Där finns också föremål som olika 
typer av beslag, gångjärn och haspar . Dessutom har det 
framkommit fynd av inredningsdetaljer såsom golvhäl-
lar, väggkakel och kakelugnskakel .

Figur 68. Sektion mot Slottsgatan i söder. Mellan de grusiga och träflisbemängda kulturlagren och undergrundens 
ljusgrå lera syns mörkare grå lager av odlingsjord (lager 9253 och 9262). Foto Ann-Charlott Feldt, ÖM.

Undersökningsresultat
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Figur 70. Ett grönglaserat reliefkakel med växtmotiv 
bl a i form av en nejlika (F26). Foto Lasse Norr, ÖM.

Väggkakel
De tidigaste holländska väggkaklen förekommer ofta i 
flera färger men från 1620 dominerar blå dekor på vit 
botten . Under perioden 1620-1640 blir kakelplattornas 
hörnmotiv allt mindre framträdande och istället foku-
seras på bildscenen centralt på kaklet . Från 1660-talet 
skedde en nedgång i kakeltillverkningen i Holland . 
Tillverkning upphörde på många platser och motivva-
riationen begränsades . Först mot mitten av 1700-talet 
återhämtade sig produktionen för att åter gå ned i bör-
jan av 1800-talet (Pluis 2013:21f) .
 För att datera det holländska väggkaklet är kakel-
plattornas storlek av betydelse . Detta gäller särskilt 
perioden 1570-1700 . Under loppet av 1600-talet är 
den generella trenden att kaklen blir mindre och tun-
nare (Pluis 2013:99ff) . Sannolikt kan alla väggkakel-
fynden från undersökningen dateras till 1600-talet . 
Därmed är det inte sagt att de enbart påträffades i 
1600-talskontexter .
 Totalt påträffades 29 skärvor av vitglaserat väggkakel 
med olika motiv i blå nyanser . Tillsammans represen-
terade de 21 olika kakelplattor, vilka samtliga bedömts 
ha sitt ursprung i Holland . Inget av fynden påträffades 
i ett sådant läge att det kunde antas vara i direkt anslut-
ning till den vägg där det suttit .
 Flera av motiven hos de påträffade skärvorna går att 
identifiera . Bland fynden återfinns en dansande man 
(F1901) och en bonde med en korg på armen (F15) 
samt ett mytologiskt motiv med Neptunus ridande på 
ett sjöodjur och hållande en båt i ena handen (F16) . 
Bland fynden finns även smärre fragment med lekande 
barn (F1484), djur (F683) och olika hörnmotiv .

Två av de största kakelfragmenten framkom i anslut-
ning till Hus 207 . Det ena (F15) låg i vad som tolkades 
som trossbottenfyllning (3163) under golvbrädorna sö-
der om spisfundamentet . Den andra (F16) hittades i 
en nedgrävning (3927) i anslutning till huset . Utifrån 
fyndens placering är det dock inte rimligt att tänka sig 
att de hört till Hus 207, utan snarare en äldre byggnad 
på tomten eller i närområdet . 

Kakelugnar
Kakelugnar förekommer redan under medeltiden i Sve-
rige . Det är dock först på 1700-talet de blir mer allmänt 
förekommande . Då ersattes 1600-talets rikt reliefde-
korerade kakelugnar med hög- och senbarockmotiv av 
släta enfärgade eller mönstermålade kakel (Carlsson 
2014:46, 118) .
 Vid en forskningsstudie av kakel och kakelugnar 
från Jönköping, Kalmar, Linköping och Norrköping 
konstateras att det går att urskilja en äldre och en yngre 
variant av barockkaklen . Den äldre utgörs av figurativa 
motiv med krigare, mytologiska figurer, portiker och va-
pensköldar och kan dateras till slutet av 1500-talet och 
1600-talets första hälft . De senare kaklen, från andra 
hälften av 1600-talet, har oftare växtmotiv . Det konsta-
terades även att det i städer med relativt stora kakelfynd 
ofta bara finns några enstaka bitar kakel per stratigra-
fisk enhet vilket innebär att dessa ska tolkas som rede-
ponerade lösfynd (Tagesson & Jeppsson 2015:36f) .
 Tidigare har kakelugnar ansetts som exklusiva och 
hemmahörande i högreståndsmiljöer under 1600-talet . 
Tagesson och Jeppsson har genom sitt projekt visat att 

Figur 69. Exempel på väggkakel från Delft. Foto Lasse 
Norr, ÖM.
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spridningen av kakelugnar var både större och mer va-
rierad avseende ägarens sociala tillhörighet . Från Jön-
köping kan kakelugnar konstateras i bostäderna hos 
invandrad arbetskraft på Tyska maden, kanske redan 
vid 1600-talets mitt och i Kalmar förekommer de hos 
hantverkare i kv Gesällen mot slutet av 1600-talet (Ta-
gesson & Jeppsson 2015:37ff) .
 Har det funnits kakelugnar i bostadshusen i kv Mäss-
singen? Vid undersökningen framkom flera spisfun-
dament men inget av dessa kan med någon säkerhet 

Figur 71. En bit av en list till en kakelugn (F148). 
Listen framkom i avfallslagret A1737 direkt över Hus 
203/205. En liknande list, fast enfärgat svart, har på-
träffats i kv Gesällen i Kalmar (Kalmar typ 220). Foto 
Lasse Norr, ÖM.

Figur 72. Ett fragment av ett svartglaserat kakel med 
en kvinnofigur (F2042) som påträffades i avfallslager 
5648 över golvet till Hus 203/205. Foto Lasse Norr, 
ÖM.

kopplas till fynden av kakelugnskakel . Dessutom är 
fyndmängden såväl liten som heterogen . Om det fun-
nits kakelugnar i 1600- och 1700-talsbebyggelsen så har 
dessa uppenbarligen flyttats bort från området i sam-
band med att byggnaderna rivits och ersatts av nyare 
hus . I t ex Jönköping och Kalmar har man konstaterat 
att det i anslutning till kakelugnsfundament också fö-
rekommer koncentrationer med kakelfynd (Tagesson 
& Jeppsson 2015:36) . Något sådant har inte gått att 
iaktta i kv Mässingen .
 Sammanlagt tillvaratogs endast 47 fragment av 
kakel ugnskakel, fördelat på 34 fyndposter vid under-
sökningen . Huvuddelen av fragmenten var små och ty-
perna varierade . Här fanns fragment av svarta, gröna, 
vita och blå-vita reliefkakel, liksom bitar av oglaserade 
kakelrumpar samt en enstaka skärva från ett slätt grön-
glaserat kakel och en från ett brunglaserat . På grund av 
det ytterst begränsade och mycket varierade kakelma-
terialet och det faktum att de utgörs av redeponerade 
kakelfragment är det inte meningsfullt att dela in ma-
terialet i typer för närmare studier .
 De största fragmenten härrör från ett par gröngla-
serade reliefkakel (F26 och F147) . Det första påträffa-
des i ett utfyllnadslager (3356) över Hus 202 och det 
andra i ett avfallslager (1737) över Hus 202/205 . Till 
båda husen hör spisfundament och något av dessa kan 
ha varit fundament till en kakelugn .
 Det finns likheter i delar av kakelmaterialet, med 
det som framkom vid undersökningarna i det intillig-
gande kv Gubben (Carlsson 2014:46ff) . Det är möjligt 
att en del fragment kommit till undersökningsområdet 
genom utfyllnadsmaterial från grannkvarteret . Detta är 
också något som den enda skärvan av det släta gröngla-
serade kaklet kan tyda på, då denna typ är mycket rikligt 
förekommande i kv Gubbens 1700-talslager (Carlsson 
2014:118) . Det är även möjligt att huvuddelen av de 
fåtaliga fragmenten de facto representerar kakelugnar 
som hört till bebyggelsen inom undersökningsområ-
det men som plockats ner i relativt god ordning så att 
endast de minsta och trasigaste bitarna har blivit kvar 
på tomterna .

Golvhällar
Vid undersökningen påträffades golvhällar av kalksten 
i några kontexter i kv Mässingen . I två av dessa låg häl-
larna in situ  . I det ena fallet rörde det sig om en halvkäl-
lare (2648) under en byggnad uppförd 1874 (se sidan 
25) . Sannolikt hör källaren till byggnaden i fråga . Dessa 
hällar var av huvudsakligen rektangulära och hade en 
ojämn yta . Måtten varierade och var lagda som ett pussel 
för att passa samman och täcka källargolvet . Hällarna 
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Figur 74. Skärvor av gröntonat fönsterglas. På skärvan 
till höger syns spår efter blyinfattningen. Skärvorna 
härrör från fyllnadslagret i diket 5729. Foto Lasse 
Norr, ÖM.

bedömdes vara samtida med byggnaden de ingick i och 
inga hällar togs tillvara .
 Kvadratiska golvhällar av kalksten med planslipad 
och nött yta (2997) påträffades som en del av Hus 207 . 
Den enda hela golvhällen var 0,5 x 0,5 m stor och hade 
en tjocklek på 0,05 - 0,07 m . Allt tyder på att de andra 
stenarna haft samma mått men de var skadade av ett 
yngre stenfundament hörande till 1800-talsbyggnader-
na . Hällarna låg dikt an mot ett spisfundament (3992) 
och på ett trägolv (3950) . Sannolikt har hällarna haft 
funktion som gnistskydd på golvet framför spisen . Även 
på andra platser inom den södra delen av kv Mässingen 
framkom spridda fragment av liknande golvhällar, t ex 
direkt väster om Hus 209 . Dessa låg dock inte in situ . 
Ingen av golvhällarna tillvaratogs .

Fönsterglas
Fönsterglas och glasmästare är kända sedan medeltiden 
och redan då förekom glasfönster i kyrkor och högre-
ståndsmiljöer . År 1556 kom två glasarbetare från Ve-
nedig till Stockholm på Gustav Vasas begäran och från 
ungefär samma tid förekommer ”glasmästare” som till-
namn . Det första glasbruket i Sverige startades 1594 på 
Älgön i Mälaren . I takt med att fler glasbruk startade 
kom fönsterglas att bli allt vanligare även om det först 
var på 1700-talet som det blev mer allmänt för geme-
ne man (Persson www .gbf .se) . De tidiga fönstren var 
vanligen små med många små glasrutor, vilka ofta var 
rombiska till formen . Rombiskt glas har bl a påträffats 
vid undersökningar på Linköpings slott (Feldt & Mo-
dén i manus) .
 På 1700-talet blev det billigare med fönster då bly-
spröjsarna ersattes med träspröjsar där glasrutorna kit-
tades fast . År 1766 tillkom överflödsförordningar och 
med dessa diverse extra skatter utöver grundskatten . 
Vad som beskattades kan ofta ses i mantalslängderna 
under perioden 1766-1823 och där förekommer bl a 
fönsterlufter, brännvinspannor och siden som beskatt-
ningsbara ägodelar (Bäckmark 2015:113) . Tyvärr visar 
det sig att mantalslängderna från Norrköping sak-
nar dessa uppgifter . Sannolikt kan uppgifterna i stäl-
let sökas i taxeringslängderna vilka inte är tillgängliga 
digitalt utan finns i original på Riksarkivet (Landsar-
kivet) i Vadstena med samtida kopia på Riksarkivet i 
Stockholm .
 Sammanlagt tillvaratogs 52 fyndposter med föns-
terglas . Glasskärvorna påträffades spridda över samt-
liga delar av undersökningsområdet och på alla nivåer . 

Figur 73. Fragmentariskt bevarat golv/gnistskydd av 
kalkstenshällar i Hus 207. Foto Ann-Charlott Feldt, 
ÖM.
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Endast ett urval tillvaratogs . Huvuddelen av skärvorna 
är små (10 - 30 mm stora) och uppvisar inga spår av till-
verkning, bearbetning eller användning . Majoriteten är 
grönaktiga . I materialet förekommer skärvor med kröjs-
lad kant, t ex F1067, F1343 och F1685 . Några skärvor 
uppvisar smältrand och på flera kan man se märken ef-
ter blyinfattningen .

Tegel, sten och murbruk
Bland fynden finns även byggnadsmaterial i form av 
tegel, takpannor och murbruk från utvalda kontexter . 
Bland murteglet finns såväl importerat, gult eller gulo-
range holländskt tegel, som inhemskt rött tegel . Te-
gelformaten varierade från 160 x 70 x 35 mm upp till 
240 x 125 x 80 mm . Förutom murtegel förekom även 
fynd av tak- och golvtegel . Endast ett mindre urval av 
tegel togs tillvara för att visa på bredden i variationen .
 Tegel fanns dels spritt i undersökningsområdet, 
dels koncentrerat till vissa kontexter . Det ingick även 
i flera konstruktioner från olika faser, såsom härden i 
Hus 208 och ett kraftigt eldstadsfundament i Hus 209 . 
Dessutom framkom flera stolphål där stolparna varit 
skodda med holländskt tegel istället för stenar som 
är det vanliga . Dessa stolphål påträffades huvudsak-
ligen i kv Mässingens västra och sydvästra del . Tre av 
de tegelskodda stolparna har daterats till år 1617/18, 
1634/35 och 1636 .
 Bland takteglet fanns såväl oglaserat som glaserat 
tegel . Det glaserade takteglet hade en mörkbrun el-
ler brunsvart glasyr . Det utgörs av fyra fyndposter va-
rav två påträffades i anslutning till Hus 206 och två i 

avfallslager (4528 och 6788) i kv Mässingens östra del . 
Då lämningarna efter Hus 206 är ytterst fragmentaris-
ka är det omöjligt att koppla det glaserade takteglet till 
den byggnaden .
 Vid undersökningen påträffades även fyra fragment 
av glaserat golvtegel fördelat på tre fyndposter . Tre av 
fragmenten (F317 och F603) var grönglaserade medan 
det fjärde (F92) hade en gulbrun glasyr . De två bitarna i 
F603 var sekundärbrända och på den ena av dessa fanns 
förslaggat material . Samtliga fragment av golvtegel på-
träffades i redeponerade kontexter .
 Det är sannolikt att såväl det glaserade golv- som 
takteglet har förts till sina fyndplatser från omgivande 
kvarter och saknar koppling till bebyggelsen i kv Mäss-
singen . Ytterligare ett fynd som pekar på att föremål och 
byggnadsdetaljer förts in på de undersökta tomterna är 
ett fragment av en ornerad sandstensportal (F2072) . 
Fyndet härrör från avfallslagret 1737 som framkom 
över Hus 205 och direkt under de sentida bärlagren 
och byggnadslämningarna från 1800-talets andra hälft . 
Portalfragmentet har sannolikt inget med bebyggelsen 
i kv Mässingen att göra . 
 Till byggnadsmaterialet hör även mur- och putsbruk . 
För närvarande saknas en god referensserie för mur-
bruksprover från Norrköping i Östergötlands muse-
ums referenssamling för murbruk . Lokala variationer 

Figur 76-77. Glaserat tak- och golvtegel från kv Mäss-
singen. Foto Lasse Norr, ÖM.
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Figur 75. Del av ornerad sandstensportal. Fyndet här-
rör från avfallslagret 1737 som överlagrar Hus 205. 
Foto Lasse Norr, ÖM.
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gör det vanskligt att jämföra murbruksprover mellan 
olika städer med helt olika råvarukällor för murbrukets 
komponenter . Detta innebär att murbruken endast har 
jämförts inom undersökningsområdet och någon typ-
indelning har inte gjorts . Det kan dock konstateras att 
de olika mur- och putsbruken varierar stort såväl av-
seende kalkpasta och ballastinnehåll som konsistens . 
I materialet finns både kalkbruk, lerbruk, kalkcement 
(KC) och cement .
 Sammanlagt tillvaratogs 19 mur- och putsbrukspro-
ver . Av dessa kan 13 prover kopplas till bebyggelsen i 
kv Mässingen . Fyra prover härrör från bebyggelse från 
den senare delen av 1800-talet . Av dessa kommer ett 
murbruksprov och två putsprover med färgskikt från 
den källare (2648) som fanns i kv Mässingens sydväs-
tra del . Där syns en mellangrå och en gråbeige färg som 
källarens putsade väggar varit målade i . I anslutning till 
ett av de andra 1800-talshusen (T528) i kv Mässingens 
sydöstra del påträffades en puts av KC-bruk med flera 
färgskikt . Underst fanns en ljust senapsgul (ljus ockra) 
färg . Däröver fanns ett rött (mörk terra), ett gräddvitt 
och slutligen ett rosa (ljus terra) färgskikt .
 Murbruksprover finns från Hus 202, 205, 207, 208, 
209 och 213 . Proverna från de undersökta husen i kv 
Mässingen härrör huvudsakligen från spisfundament . 
I ett par fall handlar det om prover från lager som kan 
kopplas till byggnaden . På ett prov som hittades i gol-
vet framför eldstaden till Hus 202 finns svaga spår av 
en rosa (ljus terra) kalkavfärgning . Det kan tyda på att 
någon del av huset, kanske spismuren eller väggen i an-
slutning till spisen, varit putsad och färgad i ljust rött .
 Värt att notera är att det i hägnaden 5013 i Rodga-
gatan påträffades ett litet kalkputsprov med en kraftigt 
tegelröd avfärgning . Kalkbruket var mycket fett med en 
gulaktig kalkpasta och mycket finkornig ballast . Pro-
vet ger ett ålderdomligt (närmast medeltida) intryck .

Spikar, gångjärn, beslag, nycklar m m
Även i en trähusbebyggelse finns detaljer som är av me-
tall . Till dessa hör bl a lås och nycklar, gångjärn, beslag 
och spikar . Endast ett urval av spikarna togs tillvara . 
Sammanlagt har 101 fyndposter med spikar registre-
rats och av dessa har ytterligare urval gjorts inför kon-
serveringen av järnföremålen . Spikarna var handsmidda 
med stora kantiga spikskallar . I golvplankor till Hus 206 
påträffades flera spikar in situ, t ex F1925 och F1926 .  
 Tre fönsterbeslag av järn påträffades vid undersök-
ningen . Ett av dessa (F557) framkom i lager 7237 vil-
ket kan kopplas till Hus 210 . Ett annat (F2031) låg i 
ett lager över golvet i Hus 215 . Det tredje hittades i 
avfallsgropen 5606 i kv Mässingens östligaste del . Till 
fönstren, eller kanske en uthusdörr, hör sannolikt den 
hasp (F362) som påträffades i samma avfallsgrop som 
det tredje fönsterbeslaget . Inga tydliga gångjärn eller 
dörrbeslag framkom vid undersökningen . Ett par frag-
mentariska bandjärn skulle kunna vara rester av dörr-
beslag men det är osäkert .
 Bland fynden finns även två nycklar vilka båda hör 
hemma i 1600-talskontexter . Den ena kommer från 
Rodgagatans odlingslager (500) och den andra hitta-
des i lager 8585, direkt över Hus 215 . Inga låsdetaljer 
hittades vid undersökningen .
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Figur 78. Spikar in situ (markerade med pilar) i trävirke hörande till Hus 206. Foto Ann-Charlott Feldt, ÖM.

Figur 79. Nycklar från undersökningens 1600-talskontexter, fynd  F1638 och F1844. Foto 
Lasse Norr, ÖM.
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Hushållens kärl
Hushållens kärluppsättning kunde vara av varjehanda 
material . Till kärluppsättningen har även fat och flas-
kor av olika slag räknats in . Det klart dominerande 
materialet som framkom vid undersökningen var det 
yngre rödgodset, följt av fajanser . Dessutom förekom 
vitbrännande lergods (vitgods), flintgods, stengods och 
porslin . Utöver det fanns även glaskärl i form av såväl 
dryckesglas som buteljer .
 Materialet domineras helt av det yngre rödgod-
set . Detta gäller vare sig jämförelsen utgår från antal 
fyndposter eller vikt som måttenhet . Av övriga gods-
typer utgör fajanserna det största och mest varierande 
fyndmaterialet .

Yngre rödgods (lergods) 
- lokalt och importerat

Det klart dominerande fyndmaterialet från undersök-
ningen var det glaserade yngre rödgodset . Skärvorna 
kommer från olika typer av kärl såsom fat, krukor, 
skålar, trefotsgrytor, stekfat, silkärl och flaskor . En del 
kan kopplas till matberedning, andra till förvaring och 
ytterligare en del till servering . I materialet finns både 
odekorerade, klarglaserade kärl och kärl med olika typer 
av vitlerdekorer med eller utan inslag av andra färger . 

Yngre rödgods påträffades i nära nog samtliga lager-
kontexter vid undersökningen och på samtliga under-
sökta ytor . Det förekom även i det äldsta odlingslagret 
(9253) som fanns under den äldsta bebyggelsen utmed 
Slottsgatan . Av de 990 fyndposterna var det 210 som 
inte var möjliga att bestämma till kärltyp . Det var inte 
heller möjligt att se att någon kärltyp dominerade i nå-
gon kontext . Variationen var dock betydligt mindre i 
Sveaparkens kontexter och där saknades skärvor som 
med säkerhet härrörde från kärltyperna silkärl, stekfat 
och flaska .
 Av det yngre rödgodset saknar drygt hälften av skär-
vorna dekor . Dekoren på övriga skärvor varierar från 
enkla ränder i vitlera till flerfärgade motiv på en vitlere-
engobe och motiv med inslag av text . Det förekommer 
även enstaka kärl med dekor i relief utöver de vanligt 
förekommande vulsterna och drejränderna .
 Efter fyndregistreringen valdes 21 skärvor av rödgod-
set ut för ICP-analys . Analysen utfördes av Torbjörn 
Brorsson vid Kontoret för Keramiska Studier (se rap-
port i Appendix 3) . Som ett komplement analyserades 
även ett kakel från Repslagaregatan och en trefotsgryta 
från Badhusgatan i Linköping, vilka härrör från kontex-
ter tolkade som avfall från kruk- och kakelugnstillverk-
ning i närheten (Karlsson 2015) . Analysen påvisade att 
en stor andel av det glaserade rödgodset från kv Mäss-
singen var lokalproducerat . Lokalproducerat gods finns 

Tabell 2. Beskrivning och fördelning av olika material för hushållets kärl.

Material Antal 
fyndposter

Vikt (g) Definition

Yngre rödgods 990
(65,5%)

29 300
(79,6%)

Ett oxiderat bränt lergods med invändig och ibland även utvändig gla-
syr . Såväl inhemskt producerat som importgods . Godsets färg kan va-
riera från ljusrött till rödbrunt . Glasyrerna förekommer såväl enfärgade 
som polykroma . Dekorer kan vara såväl i relief som utförda i piplera 
före glasering .

Vitbrännande 
lergods (vitgods)

31
(2%)

631
(1,7%)

Ett oxiderat bränt lergods med invändig och ibland även utvändig gla-
syr . Godsets färg är mycket ljust (vitt, rosa, gult eller grått) . Europeiskt 
importgods .

Fajans 275
(18%)

3 433
(9,3%)

Ett ljust lergods med tenn-/blyglasyr . Huvudsakligen importgods . In-
hemsk produktion förekommer fr o m 1730-talet .

Stengods 65
(4%)

1 571
(4,3%)

Ett genomsintrat lergods . Godsets färg kan variera från ljusgrått till 
ljusbrunt och mörkgrått . Kärlen kan vara såväl glaserade med saltglasyr 
som oglaserade . Importerades huvudsakligen från tyskt område .

Flintgods 64
(4%)

1 026
(2,8%)

Ett vitt eller ljust lergods med kritlera och flinta i leran och blyglasyr . 
Både inhemskt och import från England förekommer .

Porslin 32
(2,5%)

160
(0,4%)

Ett genomsintrat gods av kaolinlera . Importeras från kina . Tillverkning 
i Europa kommer igång på 1700-talet .

Butelj- och 
hushållsglas

62
(4%)

714
(1,9%)

Det första glasbruket i Sverige startades 1594 . Glaskärl importerades 
även från tyskt och holländskt område .

Totalt 1 518 36 835

Undersökningsresultat



81

Figur 81. Diagram som visar de olika godstyperna för hushållskärlen fördelat på antal fyndposter.

Figur 80. Diagram som visar fördelningen av godstyper för hushållskärlen i viktprocent.

Figur 82. Diagram som visar de olika typerna av yngre rödgodskärl fördelat på antal fyndposter.
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från såväl 1600- som 1700-talskontexter . I materialet 
fanns även kärl med proveniens i Tyskland och Neder-
länderna . För tre av skärvorna anges Norrköping/Lin-
köping som proveniens .
 Då de analyserade skärvorna endast utgör 2 % av det 
totala antalet fyndposter med rödgods så är det omöj-
ligt att göra några mer omfattande tolkningar utifrån 
analysresultatet . Det kan dock noteras att även vid t ex 
undersökningen i kv Laxen i Norrköping bedömdes 
huvuddelen av rödgodset ha en lokal proveniens (Jo-
hansson 2013:51) .

Figur 83. Handtag med dekor i relief. Det gröna 
handtaget (F 934) har genomgått en ICP-analys och 
bedömts tillhöra den lokala keramikproduktionen 
(F599, F934 och F1384). Foto Lasse Norr, ÖM.

Figur 84. Tre olika fat med tulpandekor (F634, F635 
och F873). Samtliga härrör från den lokala pro-
duktionen och hittades i odlingslaget 2954 norr om 
bebyggelsen utmed Slottsgatan. Foto Lasse Norr, ÖM.

Figur 86. Skärvor av silkärl (F170-1737 och F1394-
7385). Foto Lasse Norr, ÖM.

Figur 87. Två skålar med olika storlek men med sam-
ma dekor och sannolikt från samma keramikverkstad 
(F1334 och F1274). Foto Lasse Norr, ÖM.

Figur 85. Två små trefotsgrytor i miniatyrformat ur 
den lokala produktionen (F799 och F1609). Båda har 
påträffats invid Hus 213. Foto Lasse Norr, ÖM.

Björn Helmfrid har gjort en genomgång av de hantver-
kare med egna verkstäder (d v s de som inte hört till in-
dustrierna) som förekommer i Norrköpings historiska 
källmaterial från sent 1500-tal och tidigt 1600-tal . Från 
perioden 1600-1619 återfinns en krukmakare med egen 
verkstad i Norrköping . Under samma tid finns även en 
tegelslagare i staden (Helmfrid 1965:154f) .
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Figur 88. I det stora odlingslagret norr om bebyggelsen 
utmed Slottsgatan (2954) påträffades den här flaskan, 
vars baksida är helt plan. Kanske var den avsedd att 
ha krut i (F682). En liknande flaska har påträffats vid 
undersökningar i Dalsgatan i Norrköping 1991 (Feldt 
2003). Foto Lasse Norr, ÖM.

Figur 90. Skål med ett runt öra och spår av reliefdekor. 
Skålen hittades på golvet till Hus 202 (F195). Foto 
Lasse Norr, ÖM.

Figur 91-92. Två krukor av olika format. Den 
lilla gröna (F881) är lokalt producerad. Den hitta-
des i odlingslaget 2954 norr om bebyggelsen utmed 

Slottsgatan. Den stora krukan (F802) kommer från 
Nederländerna och hittades i lager 4602 över Hus 206. 

Foto Lasse Norr, ÖM.

Figur 89. Exempel på olika kantdekorer i rödgodsmate-
rialet från undersökningen. Foto Lasse Norr, ÖM.
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Vitbrännande lergods (vitgods)
Det vitbrännande lergodset förekommer parallellt med 
det yngre rödgodset från 1600-talet och framåt . Van-
ligen har kärlen en gul och/eller grön glasyr . Huvud-
sakligen anses de härstamma från tyskt område och då 
snarast från norra Tyskland . En del svenska fynd kan 
dock härröra från holländsk produktion . Från 1700-ta-
let förekommer även en inhemsk produktion av vitgods 
(Bäck 2014:227f) .
 Vid undersökningen registrerades 31 fyndposter 
med vitgods . Färgerna på glasyrerna är de vanligen fö-
rekommande; gult och/eller grönt . I några fall är den 
gula färgen närmast gulbrun och på några skärvor är 
den gröntonad . Det finns skärvor med såväl glaserad 
som oglaserad utsida och i ett fall (F1849) är insidan 

Figur 94. En skål av gulglaserat vitgods (F1005). Foto 
Lasse Norr, ÖM.

Figur 95. Två skärvor från samma kärl av vitgods med 
grön utsida och gulbrun insida (F503). Foto Lasse 
Norr, ÖM.

Figur 93. Kruka/krus av grönglaserat vitgods påträf-
fat i ett avfallslager (9246) i gropen 9231 som ligger 
direkt norr om Hus 204 och 213 (F743). Foto Lasse 
Norr, ÖM.

oglaserad, medan utsidan är försedd med en inte hel-
täckande grön glasyr . Bland fynden finns såväl serve-
ringskärl, t ex krukor (krus?) och skålar, som enstaka 
kärl använda vid tillredning av mat och som därigenom 
fått sotad utsida .
 Huvuddelen av fynden kommer från olika lager-
kontexter . I ett par fall har skärvorna påträffats i ned-
grävningar, som t ex en kruka/krus som hittades i ett 
avfallslager i nedgrävningen 9231, vilken utifrån stra-
tigrafi och övrigt fyndmaterial kan dateras till mitten 
av 1600-talet .
 Mattias Bäck framkastar, utifrån fyndmaterialet från 
kvarteret Gesällen i Kalmar, tanken att hushåll med vit-
gods eventuellt skulle kunna ha ett annat kontaktnät 
eller ursprung än de som saknar godstypen bland sina 
inventarier (Bäck 2014:228) . Detta kan inte bekräftas 
genom den här aktuella undersökningen . Dels är såväl 
skärvmaterialet som undersökningsområdet alldeles för 
litet . Dels förekommer skärvor spridda i undersökning-
ens samtliga tre delområden .

Fajans 
Ordet fajans kommer från franskans fayence som i sin 
tur syftar på den italienska orten Faenza där en berömd 
vitglaserad majolika framställdes under 1500-talet . 
Tekniskt sett är majolika detsamma som fajans . Fajans 
består av ett lergods som drejats eller formpressats för 
att därefter brännas vid den s k skröjbränningen i låg 
temperatur under lång tid (ca 800 - 1000 °C) . Efter 
bränningen doppas godset i en tjock tennglasyr som 
bemålas när den torkat för att därefter brännas ytterli-
gare en gång vid den s k glattbränningen . För att få en 
glansigare yta förekom det att fajansen glaserades en 
andra gång med blyglasyr (Skeri 1990:40f) .
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De äldsta fajanserna i Europa uppträder redan under 
1200-talet på spanskt/moriskt område . Även i Italien 
inleds tillverkning av fajans/majolika under 1200-ta-
let . Fynd av dessa fajanser är ovanliga i Sverige . I bör-
jan av 1500-talet inleds försök med fajanstillverkning 
i de södra delarna av Nederländerna (nuvarande Bel-
gien) . Mot slutet av 1500-talet flyttar denna produk-
tion norrut till nuvarande Holland . Även i England, 
Tyskland och Schweiz startar fajansproduktionen un-
der 1500-talet (Fourest 1983:41ff) .
 I bouppteckningar från Göteborg har man sett hur 
mängden importkärl ökar under loppet av 1600-talet 
och konstaterat att fajanser blev en allmänt förekom-
mande del av husgerådet under den senare delen av 
1600-talet (Kjellberg 1933:35ff) . Kärlen används inte 
enbart som bruksföremål under 1600-talet . Det före-
kom också att fajansfat och krus ställs som dekoration 
på skåp . Funktionen framgår av benämningar i boupp-
teckningarna, såsom ”skåpkrukor” eller ”skålar att sät-
tia på skåp” (Kjellberg 1933:39) .

Sammanlagt har 275 fyndposter med fajans registre-
rats vid undersökningen . Dessa utgör 18 % av det to-
tala antalet fyndposter som innehåller hushållskärl av 
olika slag . Fajansmaterialet visar på ett rikt utbud av 
kärlformer, godsvariationer och i synnerhet dekorer . 
Vanligast förkommande är skärvor från fat med blå de-
kor på vit botten . I materialet finns även skärvor med 
flerfärgade dekorer i olika nyanser av orange, grönt och 
violett . Det finns enstaka skärvor (t ex F319) med en 
blå dekor mot en ljust blå botten istället för den vanliga 
vita bottenfärgen . Fatens baksidor är vanligen täckta av 
glasyr och färgerna varierar mellan vitt, ljust gulbeige, 
olika gröna nyanser, ljusblått och brunt .
 Fajansskärvor påträffades över hela undersöknings-
området och i lager från det äldsta odlingslagret (9253) 
under den första bebyggelsen utmed Slottsgatan i kv 
Mässingen upp till och med lager som kan kopplas till 
1700-talsbebyggelsen som rivs när stenhusen uppförs 
vid 1800-talets mitt .

Figur 96. Skärvor från ett fajansfat (F1798) påträffa-
de i odlingslagret (9253) under den äldsta bebyggelsen 
i kv Mässingen. Foto Lasse Norr, ÖM.

Figur 98. Under golvet i Hus 202 hittades bl a den här 
fajansskärvan med tulpandekor (F1545). Foto Lasse 
Norr, ÖM.

Figur 99. Fyndback med fajanser från undersökningen. 
Foto Lasse Norr, ÖM.

Figur 97. I det yngre odlingslagret (2954) i kv Mäss-
ingen påträffades bl a dessa skärvor med skeppsmotiv 
(F817). Foto Lasse Norr, ÖM.
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Stengods
Stengodsproduktionen i Rhenområdet har sina rötter 
i den inhemska traditionen vad gäller teknik och kärl-
former . Produktionen är igång redan under 1200-talet . 
Under renässansen finns tre rhenländska huvudområ-
den som producerar stengods . Det är Siegburgområdet, 
Raeren och Westerwald . Under 1500-talet förändras 
formerna och krus av s k Bartmann-typ uppträder i 
Raeren . Stengodset från Raeren har under 1500-talet 
en karaktäristisk brun färg men under senare delen av 
1500-talet uppträder även kärl i grått med blå dekor 
liknande de från Westerwald vilket kan göra det svårt 
att särskilja produktionsorterna (Kjellberg 1959:102ff; 
Lassen 1969:59ff) .
 Från tidigt 1600-tal till sent 1700-tal gick exporten 
av stengods från Rhenområdet ut över hela Europa 
men även till Nordamerika, Afrika och Fjärran östern 
(Gaimster 1997:251) . Stengodset i Norrköping kom-
mer huvudsakligen från Rhen-området men där finns 
även enstaka skärvor av engelskt stengods (Carlsson 
2014:123ff; Romedahl 2017) .
 Vid undersökningen registrerades 65 fyndposter 
med stengods . Nära hälften av dessa utgjordes av kärl 
av Westerwald-typ . Bland fynden förekom bl a även 
skärvor av Bartmannkärl från Raeren . Skärvorna är ut-
spridda över samtliga undersökningsytor . Ett mindre 
antal kan kopplas till de olika hus som undersöktes . 
En mynningsskärva (F1980) till ett Westerwald-krus 
påträffades på golvet i Hus 205 och bukskärvor till ett 
annat Westerwald-krus (F1045) framkom i spisfunda-
mentet till Hus 202 . Botten till ett Westerwald-krus 
(F1549) påträffades i nedgrävningen till den östra syll-
stensgrunden i Hus 213 . Ett par skärvor (F18-19) hitta-
des i en nedgrävning (3927) som överlagrade Hus 207 .
 Den kontext där flest stengodsskärvor påträffades 
är det stora odlingslagret 2954 i kv Mässingen, vari 14 
skärvor fördelade på 11 fyndposter tillvaratogs . I det 
äldsta odlingslagret (500) i Rodgagatan tillvaratogs 
ytterligare tre skärvor stengods varav två härrör från 
Westerwald .
 Bland stengodsfynden finns även en liten skärva som 
sannolikt härrör från ett stengodsfat från England, möj-
ligen Staffordshire (F2045) . Skärvan tillvaratogs som 
ett lösfynd inom undersökningsområdet i Rodgagatan . 
Bland stengodset finns också den nedre delen av ett li-
tet salvekrus (F793) . Detta påträffades i ett av de feta 
kulturlager som avsatts i utrymmet mellan Hus 206 
och 211 i kv Mässingen .

Figur 100. Nedre delen av ett litet salvekrus av sten-
gods (F793). Foto Lasse Norr, ÖM.

Figur 102. Detalj av kerub och en lejonmask på sten-
gods från Westerwald (F775, F948). Foto Lasse Norr, 
ÖM. 

Figur 101. Exempel på stengods från Westerwald 
(F631, F693, F1857, F1903). Foto Lasse Norr, ÖM.
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Porslin
Porslin börjar tillverkas i Kina redan under 600-talet 
e Kr . Det blir känt i Europa genom portugisers och hol-
ländares resor under 1500-1600-talen . När det Svenska 
Ostindiska Compagniet bildas 1731 fanns kinesiskt 
porslin redan i Sverige sedan 1600-talet, först i kungliga 
och adliga hem och senare under 1600-talet även hos 
det förmögnare borgerskapet . Porslin från 1600-talet 
har påträffats vid arkeologiska undersökningar i städer 
som t ex Stockholm och Göteborg (Nilsson Schön-
borg 2001) .
 Vid undersökningen påträffades sammanlagt 33 
skärvor kinesiskt porslin, fördelat på 32 fyndposter . 
Bland porslinsfynden finns såväl koppar som skålar, 
fat och tallrikar representerade . Porslinsskärvor togs i 

vissa fall tillvara även från utfyllnadsmassor och sentida 
störningar, som t ex ledningsschaktet TL3965 som skär 
genom Hus 207 och som bedömdes vara återfyllt med 
uppschaktade massor från platsen . Fil lic Göte Nils-
son Schönborg har gått igenom samtliga porslinsfynd .
 Huvuddelen av skärvorna härstammar från lager-
kontexter . Det saknas tidiga skärvor från 1600-talet . 
Majoriteten av skärvorna kan dateras till 1700-talets 
mitt (16 fyndposter) eller första hälften av 1700-ta-
let (10 fyndposter) . Två skärvor kan inte bestämmas 
närmare än till 1700-talet . Två skärvor hör hemma 
i andra hälften av 1700-talet och en är från 1800-ta-
let . Med undantag för fem skärvor med imari-dekor, 
en skärva med polykrom reliefdekor, fyra skärvor med 
dekor i sepia och guld samt två odekorerade skärvor, 

Figur 104. Exempel på kinesiskt porslin med imari-de-
kor. Foto Lasse Norr, ÖM.

Figur 106. Exempel på kinesiskt porslin med olika va-
rianter av blå dekor på vit botten. Foto Lasse Norr, 
ÖM.

Figur 105. En porslinsskärva från en kopp med chop-
mark i botten och en blå-vit dekor på insidan. Foto 
Lasse Norr, ÖM.

Figur 103. En skärva från en kopp med dekor i sepia 
och guld. Det kan röra sig om en tidig beställningsvara 
från Kina och den kan dateras till 1700-talets mitt el-
ler första hälft. Foto Lasse Norr, ÖM.
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utgjordes den resterande mängden av skärvor med blå 
dekor på vit botten . Fem av skärvorna hade en s k café 
au lait-färgad utsida .
 I det stora odlingslagret (2954) norr om bebyggel-
sen utmed Slottsgatan påträffades F606, en skärva från 
en kopp . Det kan röra sig om en tidig beställningsvara 
från Kina som, enligt Nilsson Schönborg, kan dateras 
till 1700-talets första hälft . Dekoren är målad i sepia 
och guld . Ytterligare fem porslinsskärvor påträffades i 
samma odlingslager, varav en skärva från en skål med 
imari-dekor kan dateras till första hälften av 1700-talet . 
De övriga skärvorna i lagret utgör av porslin med blå-vit 
dekor som kan dateras till 1700-talets mitt .
 Två skäror med imari-dekor från 1700-talets första 
hälft påträffades i en grundmur (8785) . Själva grun-
den bedömdes dock som sentida, sannolikt 1800-tal . I 
de återfyllda massorna i det ledningsschakt som grävts 
rakt genom spisfundamenet i Hus 207 tillvaratogs fyra 
skärvor, varav en med imari-dekor, som kunde dateras 
till första hälften och mitten av 1700-talet . Dessa hör 
sannolikt samman med Hus 207 . 
 I ugnsfundamentet till Hus 204 hittades en skärva 
från en liten kopp (F176) dekorerad i sepia och guld . 
En skärva från samma kopp (F1678) påträffades i lager 
8645 som ligger på fundamentet 8641 i Hus 213 . Det 
båda skärvorna har passning och det är oklart hur de 
kommit att hamna i två olika kontexter . Koppen kan 
dateras till 1700-talets andra hälft vilket skulle kunna 
innebära att ugnsfundamentet i Hus 204 kan ha varit 
i bruk även i den byggnad som sannolikt uppförs på 
platsen efter rysshärjningarna 1719 . Denna förmoda-
de byggnad saknas helt spår efter p g a det stenhus med 
källare som uppförs på tomten 1874 . 

Flintgods m m
Flintgodset kan ses som ett europeiskt försök att till-
verka porslin . Det är ett vanligen relativt hårdbränt 
ljust, närmast vitt, gods med en genomskinlig blygla-
syr . Godset uppträder först vid mitten av 1700-talet 
och det är stor variation inom godsgruppen . England 
var först ut med produktion av flintgods runt år 1750 . 
Även Sverige var tidigt och var igång med framställning 
av flintgods omkring 1770 vid porslinsfabriken i Ma-
rieberg i Stockholm . På 1820-talet, när Gustavsbergs 
porslinsfabrik startat, slår flintgodset igenom på allvar 
(Bäck 2014:223; Tegnér2015:124f) .
 Vid undersökningen registrerades 64 fyndposter 
med flintgods . Större andelen av flintgodsskärvorna 
härrör från sex olika lagerkontexter och huvuddelen 
kan dateras till 1800-talet . Den största mängden skär-
vor togs tillvara från det stora odlingslagret (2954) 
norr om bebyggelsen utmed Slottsgatan . Här samlades 

Figur 108. En skärva från en metallglänsande kobolt-
kanna (F1806). Foto Lasse Norr, ÖM.

Figur 109. Exempel på skärvor av flintgods från un-
dersökningen (F424, F941, F1118 och F1856). Foto 
Lasse Norr, ÖM.

Figur 107. En skärva från en svensk flintgodstallrik 
med s k gåsskinnsdekor (F4). Foto Lasse Norr, ÖM.
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endast ett mindre urval skärvor in . Nästan lika stor 
mängd samlades in från avfallslagret 6788 i gropen 
5855 i den östra delen av kv Mässingen . De tillvara-
tagna skärvorna är bara ett urval av fynden från gropen 
som kan dateras till 1800-talet . Bland fynden fanns bl a 
en potta (F426) .
 Andra kontexter med flera fynd av flintgods är lag-
ren 3725 och 8585, som motsvarar bakgården till Hus 
204 och den senare 1800-talsbebyggelsen i västra delen 
av kv Mässingen, lagret 8645 på fundamentet 8641 i 
Hus 213 samt lager 2384 i Sveaparken . Från lager 3725 
finns bl a en skärva svenskt flintgods från en tallrik med 
gåsskinnsdekor på brättet (F4) . Denna typ av flintgods 
kan dateras till sent 1700-tal . En av skärvorna i lager 
8585 är från en metallglänsande koboltkanna . Kera-
miktypen benämns även Lustreware och kan dateras 
till första hälften av 1800-talet .

Glaskärl och buteljer
Vid undersökningen tillvaratogs 62 fyndposter som 
utgörs av hushållsglas (inklusive buteljglas och dricks-
glas) . Glasfynden är ett mycket heterogent fyndmate-
rial med såväl enkelt grönt buteljglas som skärvor från 
olika dekorerade kärl . Bland fynden kan nämnas botten 
till en fyrkantig schatullflaska (F712), en dekorativ på-
smält knopp från en remmare (F1018), glas med slipad/
etsad dekor (F423 och F452) och snapsglas (F1913) . 
Här finns även mynningen till en liten parfym- eller 
apoteksflaska (F52) .
 Rikligast var glasfynden i de yngre kontexterna som 
t ex i lager 1737 som överlagrar Hus 205 . Även lager 
5648, där schatullflaskan och ett fragment av ett pass-
glas (F2043) påträffades . överlagrar Hus 205 . Ett frag-
ment av en remmare (F776) kan knytas till Hus 206 . 
Även i fyllningen till en yngre avfallsgrop (5855) i kv 
Mässingens östligaste del innehöll flera glasfynd .  

Personliga föremål
Bland fynden från undersökningen finns även mer per-
sonliga föremål . Den största kategorin av dessa är för-
stås kritpiporna, men här finns även dräktdetaljer såsom 
knappar, hyskor etc . Hit hör även fyndkategorier som 
skor, mynt, leksaker m m . 

Dräktdetaljer
Några av de mer personliga föremålen som hittades vid 
undersökningen utgörs av dräktdetaljer (se bild på rap-
portens baksida) . Nämnas kan t ex ett par söljor varav 
den ena, som var av järn (F1201), hittades i odlings-
lagret (500) i Rodgagatan och den andra, som var av 
kopparlegering (F1202) påträffades i lager 3163 som 
hör till Hus 207 . En hyska (F739) framkom i träflis-
lagret 7137 över Hus 206 . 
 Det finns flera knappar från undersökningen . Två 
av dessa påträffades i Sveaparken, den ena som ett 
lösfynd (F1854) och den andra (F2094) i lager 2384 
som sannolikt lades ut i samband med att parken an-
lades på 1870-talet . I ett avfallslager (1737) över Hus 
205 påträffades en klotrund klänningsknapp av svart 
glas (F151) . Dessutom hittades en blåsvart glaspärla 
(F1948) i Hus 204 . Pärlan har stor likhet med rad-
bandspärlor från 1500-talet (t ex Feldt 2010) och det 
är inget som utesluter att det faktiskt kan röra sig om 
en sådan då många av de som arbetade på mässingsbru-
ket var invandrade katoliker .
 Bland dräktdetaljerna finns även fragment av skor . 
Det rör sig om tre lädersulor och två näversulor . Alla 
fem fynden är mycket fragmentariska men det framgår 
tydligt att det rör sig om skodelar . Tre av fynden härrör 
från Rodgagatan, dels från odlingslagret 500 (F1810), 
dels från ett yngre kulturlager som överlagrar Hus 201 
(F1182 och F1183) . De bäst bevarade skodelarna hit-
tades i Hus 208 (F1811) . En näversula (F896) låg i la-
ger 7190 som överlagrar Hus 202 .

Figur 110. Glasfynd från undersökningen. Foto Lasse 
Norr, ÖM.

Figur 111. Skosulor av näver från kv Mässingen. Foto 
Lasse Norr, ÖM.
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Mynt
Sammanlagt påträffades 13 mynt vid undersökning-
en . Av dessa utgjordes huvuddelen, nio stycken, av 
1600-talsmynt varav fem härrörde från tiden före stads-
branden 1655 . För alla mynt utom ett gick att det att 
fastställa regent . Tre av dessa kunde dock inte faststäl-
las till exakt årtal .
 Samtliga tre mynt från senare delen av 1600-talet, 
samt ett från tiden före 1650 påträffades i lager 500, 
d v s odlingslagret i Rodgagatan . Ett av dessa mynt 
(F1219) framkom ca 0,5 m norr om Hus 201 där en 
golvbjälke daterats till år 1623 +/-3 år . Tre Kristina-
mynt (F1209, F1213 och F1214) påträffades i eller i 

Tabell 3. Myntfynden från undersökningen.

F-nr Material Vikt Regent Valör Datering Kontext Kontext typ
1209 Cu-leg 10,4 Kristina 1/4 öre 1635-1642 5178 Lager
1210 Cu-leg 8,2 Karl XI 1/6 öre 1666 500 Lager
1211 Cu-leg 8,8 Karl X 1/4 öre 1657 500 Lager
1212 Cu-leg 10,8 Kristina 1/4 öre 1640 5190 Lager
1213 Cu-leg 9,8 Kristina 1/4 öre 1641 5509 Lager
1214 Cu-leg 10,5 Kristina 1/4 öre 1635 3258 Lager
1215 Cu-leg 9 Kristina 1/4 öre 1635-1642 500 Lager
1216 Cu-leg 13,3 Gustav IV Adolf 1/2 skilling 1803 3356 Lager
1217 Cu-leg 6,7 Karl XI 1/6 öre 1667 1816 Lager
1218 Cu-leg 3,9 Adolf Fredrik 1 öre 1724 3136 Lager
1219 Cu-leg 4,8 Karl XI 1/6 öre 1666 el 1686 500 Lager
1602 Cu-leg 13 Adolf Fredrik 1 öre 1761 6650 Lager
1771 Cu-leg 2 Ej läsbar - - 8715 Lager

Figur 112. Diagram som visar myntfynden fördelade på 50-årsintervall.

anslutning till Hus 202 . I lager över Hus 202 påträf-
fades dessutom undersökningens yngsta mynt från år 
1803 . Det femte Kristinamyntet (F1212) hittades i la-
ger 5190 som tillhör Hus 204 . De två 1700-talsmynten 
påträffades i anslutning till Hus 207 (F1218) respek-
tive i ett odlingslager i den nordöstra delen av kv Mäss-
singen (F1602) .
 Då myntmängden är ringa går det inte att göra några 
långtgående tolkningar av spridning och fördelning av 
dateringarna . Det kan dock konstateras att även myn-
ten visar att det är verksamhet i området åtminstone 
fr o m 1600-talets andra fjärdedel .
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Kritpipor
Européernas första kontakter med tobak var på 
1490-talet när de nådde Amerika och träffade på rö-
kande indianer . På 1550-talet importerades tobaksfrön 
till Europa och plantan odlades i botaniska trädgårdar . 
Tobaksodling är väl känd i Norrköping på 1700-talet 
från såväl de historiska källorna som flera arkeologiska 
undersökningar (t ex Carlsson & Runer 2012) . Intres-
sant i sammanhanget är fynd från en undersökning i 
kv Konstantinopel i Norrköping där kulturlager med 
spår av odling, som med stor sannolikhet kunde date-
ras till tiden strax före år 1600, innehöll tobaksfröer . 

Detta är den äldsta kända tobaksodlingen i Sverige 
(Carelli 2011:21) .
 I tullräkenskaper från Stockholm för år 1590 om-
nämns införsel av tre dussin tobakspipor . Kritpipornas 
storlek och form har genomgått snabba förändringar 
över tid, vilka idag finns registrerade i typologiska serier . 
Därmed har kritpiporna ofta använts för datering . Den 
hittills äldsta kritpipa som påträffats i Sverige framkom 
vid en undersökning i kv Spinnrocken i Norrköping . 
Den är engelsk och har daterats till 1590-talet, vid den 
tiden var fyndplatsen belägen i ett område som kom 

Figur 114. Diagram som visar fördelningen av dateringen för de kritpipor som var möj-
liga att bestämma till datering och/eller proveniens.

Figur 113. Diagram som visar proveniensfördelningen av de kritpipor som var möjliga 
att bestämma till datering och/eller proveniens
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att bebyggas först under andra hälften av 1600-talet 
(Lindberg 2012, Carelli 2011:21) .
 Från undersökningen har 145 fyndposter med krit-
pipsfragment registreras . Dessa omfattar totalt 322 
fragment varav några gått att foga samman . Ytterligare 
ett antal kritpipsfragment framkom som lösfynd i re-
centa fyllnadsmassor men tillvaratogs ej . Arne Åkerha-
gen har gått igenom hela kritpipsmaterialet . I appendix 
4 redovisar han datering och ursprung för de fragment 
där så varit möjligt .
 Sammanlagt var 46 kritpipsfragment möjliga att 
bestämma närmare avseende datering och/eller ur-
sprung . Två av dessa (F858 och F1814) var tillverkade 
vid pipbruket Stiernan i Norrköping . Detta drevs un-
der perioden 1757-1782 av familjen Lindahl och där-
efter fram till 1790 av Jöns Brunbeck . Pipbruket låg i 
nuvarande kvarteret Klockan i den sydligaste delen av 
staden (Åkerhagen 2012:38) . Ytterligare ett svenskt 
pipfragment påträffades (F1156) . Detta härrör från Jo-
nas Alströmmers pipbruk i Alingsås, vilket var verksamt 
åren 1729-1761 . Pipfragmentet i fråga har en dekor och 

klackmärkning som gör det möjligt att snäva in date-
ringen till kung Fredrik I:s regeringstid, 1720-1751 .
 Den absolut övervägande delen av de kritpipsfrag-
ment som kunnat proveniensbestämmas kommer från 
Holland . Undantagen utgörs, förutom av ovan nämnda 
svenska pipor, av tre fragment av engelska pipor . När 
det gäller dateringen av piporna stod pipor från tiden 
före 1650 för 35% av de daterbara fynden . 

Figur 117. Piphuvud till en pipa till-
verkad vid kritpipsfabriken Stiernan 
i Norrköping som var verksam från 
1757 till 1790 (F1814). Foto Lasse 
Norr, ÖM.

Figur 116. En del av ett piphuvud och en skaftbit till 
s k Jonapipor från Holland (F420 och F1757). Pipor-
na kan dateras till 1630-1640. Foto Lasse Norr, ÖM.

Figur 115. Ett rikt dekorerat skaft till en kritpipa 
(F768). Pipan är tillverkad i Holland under perio-
den 1625-1650 och påträffades i nedgrävningen 9231 
strax norr om hus 213. Foto Lasse Norr, ÖM.

Figur 118. Piphuvud till en pipa som 
troligen är ett beställningsarbete från 
mitten av 1700-talet. På piphuvudet 
finns det svenska riksvapnet samt tex-
ten ”SWEDEN” (F142). Pipmodellen 
är hittills endast känd i tre exemplar, 
varav denna är ett av dem. Foto Lasse 
Norr, ÖM.
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Övriga personliga föremål
Bland de övriga föremålen som kan ses som mer person-
liga är ett par isläggar av mellanfotsben från nötkreatur . 
Den ena påträffades i en avfallsgrop (9231) som fram-
kom under Hus 215 . Den andra låg i det stora odlings-
lagret (2954) norr om bebyggelsen utmed Slottsgatan .

Arbete och redskap 
- spår efter dagligt liv och hantverk

I undersökningsområdet bedrevs många olika verk-
samheter . En del var kopplade till vanligt hushållsar-
bete . Andra hade med odling och djurhållning att göra . 
Dessutom fanns det spår av hantverk inom området . 
En del av fynden berättar om vad man ägnade sig åt 
på gårdarna .
 Några av fynden är mycket enkla som t ex de flintbi-
tar som användes för att slå eld med . Sammanlagt regist-
rerades 15 fyndposter med flinta vid undersökningen . 
Ett par av flintbitarna var brända . Bland flintfynden 
finns förutom eldslagningsflinta även bössflinta, som 
t ex F1494 som påträffades i Hus 202 .
 Knivar används i alla möjliga situationer . Inom hus-
hållet kom de till användning vid slakt, tillredning av 
måltider och som ätredskap . Inom många olika hant-
verk var de oumbärliga och på kontoret vässades pen-
norna med kniv . Knivar är därför ett vanligt fynd 
vid undersökning av medeltida och tidigmoderna 
kontexter . 
 Vid undersökningen tillvaratogs åtta knivar eller de-
lar av knivar . Två av dessa (F1922 och 1956) påträffades 
i fyllningen till det östra diket (5729) i kv Mässingen . 
Två andra (F1760 och 1761) påträffades i en 1600-tals-
kontext norr om Hus 206 och en kniv hittades i hus 
210 . Även i odlingslagret (500) i Rodgagatan framkom 
en kniv . En av knivarna (F605) har en smidesstämpel 
på bladet (se Konserveringsrapporten i appendix 6) .
 Hästen fungerade både som rid- och dragdjur . Spår 
efter hästar har påträffats i form av hästutrustning . To-
talt påträffades 26 hästskosömmar spridda i undersök-
ningsområdet . Dessutom framkom två fragmentariska 
hästskor ur olika kontexter . Den ena (F1292) hittades 
i lager 7836 under Hus 206 . Den andra (F2096) fram-
kom i Hus 204 . I nedgrävningen 8840, norr om Hus 

Figur 119. Två isläggar från kv Mässingen. Foto Lasse 
Norr, ÖM.

Figur 120. Exempel på knivar från undersökningen. 
Foto Lasse Norr, ÖM.

Figur 121. Sömnad var ett viktigt hushållsbestyr och 
i lager A1816 i Rodgagatan framkom en knappnål av 
guldglänsande kopparlegering (F1181). En fingerborg 
(F1900) hittades som ett lösfynd i kv Mässingen. Foto 
Lasse Norr, ÖM.

Figur 122. Någon gång, tidigast på 1730-talet, kastade 
någon en ryktskrapa i en avfallsgrop norr om hus 207. 
Foto Lasse Norr, ÖM.
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207 påträffades en ryktskrapa (F1180) . Fyllningen i 
nedgrävningen kan genom kritpipsfynd tidigast date-
ras till 1730-talet .
 Fynden berättar även om hantverk som utfördes 
inom undersökningsområdet . Förutom ett enda avsågat 
djurben (F790) från den sena gropen 5855 i kv Mäss-
singens östligaste del, tycks de hantverksspår som på-
träffades vara helt kopplade till metallhantering . Detta 
stämmer väl överens med att tre av byggnaderna i kv 
Mässingen utgjorts av smedjor (Hus 202, 204 och 208) . 
Där och i omgivande lager, samt i avfalls- och odlings-
kontexter, påträffades slagg, smältor, glödskal, bitar av 
stenkol och degelfragment
 Som ovan nämnts har selektering av slaggen genom-
förts i flera steg . Slaggen har därefter genomgått en gall-
ring och bestämning av materialet vid Geoarkeologiskt 
laboratorium vid Statens historiska museer (GAL) . I 
samband därmed konstaterades att den största ande-
len av materialet utgjordes av smidesslagg från järns-
mide . Bland slaggen fanns även bitar av smält lera som 
utgjort infodring till ässjor . Fynd av bergartsmaterial 
som utsatts för höga temperaturer kan representera 
konstruktionsdetaljer som suttit närmast blästret i äs-
sjan . Bland fynden fanns även bitar av järn, stenkol och 
ett degelfragment .  
 Fyndmaterialet visar att det var sekundärsmide, d v s 
föremålssmide, man ägnade sig åt i smedjorna i kvar-
teret . Som bränsle användes såväl stenkol som träkol . 
Degelfyndet visar att även gjutning förekom . För en ut-
förlig beskrivning av material, metod och resultat hän-
visas till rapporten från GAL i Appendix 5 .
 I botten av lager 2988, som avsatts på golvet i en 
av smedjorna (Hus 204), påträffades en anhopning 
av ostronskal . Enstaka ostronskal påträffades i andra 
kontexter men ingenstans i en sådan mängd som i Hus 
204 . Då de kalkrika skalen hittats i en smedja går fun-
deringarna till om man vid något tillfälle experimen-
terat med att använda ostronskal istället för kalk som 

Figur 123. I Hus 206 påträffades en griffel. Kan det 
vara spår efter en hantverkares eller bruksskrivares 
skrivdon för beräkningar eller noteringar? Eller är det 
spår efter en skolelev? Då vi inte vet vilka som bodde på 
gårdarna längs Slottsgatan under 1600-talet lämnar 
vi frågan öppen. Foto Lasse Norr, ÖM.

Figur 124. En liten förslaggad degel från Hus 204 på-
träffades vid GAL:s genomgång av slaggmaterialet. 
Foto Lasse Norr, ÖM.

Figur 126. Ett degelliknande kärl med spår av färg på-
träffades öster om Hus 204. Foto Lasse Norr, ÖM.

Figur 125. Ostronskal från Hus 204. Foto Lasse Norr, 
ÖM.

slaggbildare i järnhanteringen på platsen . Kalken bin-
der ämnen till slaggen som inte är önskvärda i järnet 
vid ståltillverkning .
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I Bergwerkslexicon som utgavs 1789 av bergsveten-
skapsmannen Sven Rinman (1720-1792), ofta kallad 
"den svenska bergshanteringens fader" noteras följande: 
”Hvitt tackjärn af sköraste art, cementeradt, eller någ-
ra dygn hållit uti stark glödgning med kalk, väl tiltäpt 
uti eldfast käril, blifver endast därigenom förvandladt 
til smidgit stål, eller järn. Således kan kalken på mas-
ugnar så mycket mera vara en tjenlig fluss för järnmal-
mer, som den bidrager til andra tröga arters smältning.” 
(Jernkontoret) .
 I samma smedja som ostronskalen påträffades i hit-
tades även ovan nämnda degelfragment (F2098) bland 
slaggen som samlats i smedjans golvlager . Ytterligare 
ett degelliknande föremål (F794) togs tillvara vid un-
dersökningen . Detta påträffades direkt öster om Hus 
204 . Det som gör tolkningen av kärlet som en degel 
tveksam är att det inte verkar ha utsatts för hetta och 
invändigt finns flera färglager som tyder på att det an-
vänt som en liten färgpyts .

Sammanfattning av resultaten
Undersökningen visade att mycket av de historiska läm-
ningarna var starkt skadade av sentida bebyggelse och 
annan sentida verksamhet . För Sveaparkens räkning har 
det inte kunnat beläggas någon annan verksamhet än 
odling och den därpå följande parkanläggningen . Ar-
kivmaterialet pekar på att tomten varit bebodd under 
en kortare tid men endast sentida lämningar tolkade 
som möjliga rester av en stengrund påträffades . Även 
Rodgagatan uppvisade begränsat med lämningar . Där 
framkom bebyggelse i form av en källare, vilken sanno-
likt ska dateras till 1600-talets senare hälft . Innan dess 
utgjordes området av stadens jordar . Från yngre perio-
der återfanns endast mycket fragmentariska lämningar, 
däribland spår efter två yngre byggnader .
 I kv Mässingen kan den äldsta etableringen av bebyg-
gelsen sannolikt härledas till den första tiden för den 
Nya staden på 1610-talet . Bebyggelsen tycks i stort vara 
koncentrerad till området närmast Slottsgatan . Detta är 
dock en tolkning som måste ses i ljuset av att den mel-
lersta och norra delen av kvarteret var kraftigt störd av 
1700-talets odling och sentida aktiviteter . Sammanlagt 
kan sex bebyggelsefaser urskiljas från tidigt 1600-tal till 
och med stenhusbebyggelsen på 1800-talet .
 Innan området bebyggdes tillhörde det stadens 
jordar . Den makroskopiska analysen tyder på att det 
förekom odling av såväl köksväxter som kryddor/
medi cinalväxter redan innan bebyggelsen etableras på 
de berörda tomterna . Till denna tid, innan byggnader-
na uppförs, hör även diken och ett par avfallsgropar . 
Kanske har tomterna i kv Mässingen initialt fungerat 
som bakgårdar och odlingslotter till bebyggelsen i kv 

Renströmmen mellan Slottsgatan och Motala ström . 
På ett liknande sätt tycks tomt 13 och 14 i kv Stiernan 
ha fungerat i ett senare skede då landshövding och gre-
ve von Rosen enligt 1783 års stadskarta äger dessa så-
väl som en tomt i kv Heidelberg söder om Slottsgatan .
 Hertig Johans vision av en representativ och mo-
dern närmiljö till Johannisborgs slott, med trevånings 
stenhus eller hus i korsvirke eller trä i två våningar, 
kom sannolikt på skam på de undersökta tomterna . 
Det uppfördes inga stenhus på platsen förrän vid mit-
ten av 1800-talet, d v s ca 250 år senare . Byggnaderna 
bestod istället av timmer- eller skiftesverkskonstruk-
tioner på stensyll av obearbetad natursten . Den ringa 
mängden mur- och putsbruk som påträffades tyder 
på att väggarna var oputsade eller möjligen lerklinade . 
Inte heller tycks det ha uppförts några korsvirkeshus i 
kvarteret då mängden tegelskrot inte var särskilt stor . 
Eventuellt kan någon vägg, ut mot Slottsgatan ha va-
rit av korsvirke . Detta var inte möjligt att undersöka 
då de södra väggarna ligger under dagens trottoar och 
därmed utanför undersökningsområdet .
 Undantaget från trähus på stensyll utgörs av de älds-
ta smedje-/verkstadsbyggnaderna på Tomt 2, där det 
tycks röra sig om enkla stolpburna konstruktioner med 
kraftiga tegelskodda stolpar . Huruvida dessa bara var 
försedda med skärmtak eller om det även fanns någon 
form av brädväggar har inte varit möjligt att fastställa .
 Längs Slottsgatan fanns både bostadshus, verkstäder/
smedjor och uthus . Några stallbyggnader har dock inte 
kunnat identifieras bland byggnaderna även om fyndet 
av en ryktskrapa tyder på at det bör ha funnits sådana . 
Byggnader med olika funktioner har avlöst varandra 
över tid på tomterna . På Tomt 2 kan man se hur smed-
jan/verkstaden bytt plats med bostadshuset någon gång 
under loppet av 1600-talet . 
 Det har inte identifierats några brunnar på tomterna . 
Kanske beror detta på närheten till Motala ström . Det 
påträffades ett fåtal avfalls-/latringropar vilka med sä-
kerhet inte representerar den totala avfallshanteringen . 
Om det fanns andra typer av avfallsbingar på tomterna 
kunde inte påvisas .
 År 1719 ödeläggs Norrköping och genom man-
talslängderna går det att se att tomterna återbefolkas 
först på 1730-talet . Efter ödeläggelsen och under stora 
delar av det resterande 1700-talet tycks de mellersta 
och norra delarna av kvarteret ha nyttjats för tobaks-
odling . Mantalslängderna visar att tomterna vid den-
na tid ägdes av Mässingsbruket och det är möjligt att 
tobaksodlingen sköttes av brukets personal . Odlings-
verksamheten och den under 1800-talet uppförda be-
byggelsen har utplånat alla spår av äldre bebyggelse på 
tomternas bakgårdar .
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De fåtaliga spår av inredningsdetaljer som påträffades 
är vanskliga att göra några djupare tolkningar utifrån . 
Det är möjligt att föremål förflyttats mellan tomter 
t ex genom utfyllnader eller av lekande barn . Ett exem-
pel som skulle kunna styrka denna tanke är den soli-
tära släta gröna kakelskärvan som påträffades och som 
är av samma typ av kakelugn som man hittat skärvor 
från i kv Gubben . Den ringa mängden kakelfragment 
gör det mindre troligt att det förekommit kakelugnar 
eller kaklade väggpartier i husen .
 Fyndmaterialet uppvisar en rik variation av hushålls-
kärl . Variationen visar på Norrköpings internationella 
influenser, såväl som handelsstad som en stad med en 
stor invandrad befolkning . Bland kärlen finns en bland-
ning av såväl importerade stengods, fajanser och lergods 
som inhemskt och lokalt producerat gods . Ingen av de 
bebyggda tomterna utmärker sig med mer eller mindre 
av de olika godstyperna .
 Arkeobotaniken har blivit en allt viktigare del av den 
arkeologiska undersökningen . Den kan säga så mycket 
mer om vad som hänt på en plats genom analys av jord-
prover från olika kontexter . Inte minst stads arkeologin 
har på senare år kunnat dra stor nytta av makrofossil-
analyserna . Bara sedan sekelskiftet har medel tida och ti-
digmoderna trädgårdsodlingar upptäckts i nästan tjugo 
svenska städer (Heimdahl J, föredrag 2014) . I t ex Jön-
köping har förekomsten av vilda bär och nötter (hassel) 
i latrinavfall från 1600-talet och framåt varit så omfat-
tande att man kan ana en inte så föraktlig handel med 
dessa (Heimdahl 2009:29‒30) . Fenomenet har även 
observerats i Kalmar och Göteborg . Stadsborna själva 
har knappast traskat runt i myrmarkerna utanför sta-
den, utan plockandet bör ha bedrivits av fattiga och 
egendomslösa (Heimdahl 2013:15) .
 I kvarteret Mässingen önskade vi genom makrofos-
silanalyser hitta spår av odling, djurhållning och ren-
hållning samt utforska mathållningen . Med hjälp av 
analyserna kunde vissa specifika användningsområden 
urskiljas, såsom städad bod/hantverksmiljö (Hus 202), 
kök (Hus 206) och brygghus och smedja (Hus 208) . I 
sistnämnda hus fanns även stora mängder enbärskärnor 

vilket tolkas som att man framställt enbärsdricka i bygg-
naden som annars tolkats som smedja . I källaren, Hus 
201, har man återanvänt virke från ett fähus vilket vi-
sade sig genom förekomst av dynga, mossa, hö och trä-
flis – typiska ingredienser på fähusgolv .
 Endast en möjlig latrin från 1600-talet undersöktes 
(Hus 211) . Denna innehöll djurdynga och latrinavfall, 
inklusive bär och fikon . De sex olika bärsorter som på-
träffades kan dock inte jämföras med Jönköpings tolv 
olika sorter som dessutom förekom i betydligt större 
mängder . Att äta vilda bär och nötter verkar inte ha 
varit speciellt vanligt i Norrköping . Det kan kännas 
egendomligt då båda städerna invaderades av utländsk, 
främst tysk, arbetskraft under 1600-talet . Dessa invand-
rare var vana vid en delvis annorlunda matkultur, där 
bärätandet tycks ha varit en naturlig del, vilket resulta-
ten från Jönköping visat (Heimdahl 2009:31; 2013:15) . 
 Norrköpings odlingsspår från 1600-1700-talen lik-
nar spåren från samma tid i t ex Jönköping . Man har 
haft små täppor/kålgårdar på tomterna där man bland 
annat odlat grönsaker, kryddor och rotfrukter .
 Makrofossilproverna innehöll även annat än frö-
er och växtrester . I flera prover fanns smidesloppor, 
glödskal och smältor (Hus 204 och 208) vilka bekräf-
tar tolkningen av smedjor .
 Undersökningen i kv Mässingen visar närmast på 
en befolkning med strävsamt arbetande hantverkare, 
sannolikt med koppling till Mässingsbruket, under 
hela den undersökta tidsperioden . Först mot slutet av 
1700-talet tycks kopplingen försvagas . Det är huvud-
sakligen anställda vid mässingsbruket som är bosatta i 
kvarteret när mantalslängderna ger information under 
1700-talet . Vad gäller nationaliteten på 1600-talets be-
folkningen går det inte att säkerställa huruvida det var 
svenskar eller invandrade arbetare som bodde på tom-
terna . Under 1600-talet övervägde dock den utländska 
arbetskraften bland mästare och erfarna hantverkare 
medan lokalbefolkningen arbetade som hantlangare 
och drängar eller skötte körslor och andra uppgifter åt 
Mässingsbruket .

Undersökningsresultat
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Undersökningsresultat

Figur 127. Sammanfattande fasindelning över bebyggelsen i kv Mässingen.
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Förmedling och 
kommunikation
Norrköpings förflutna, med dess fascinerande historia 
av arbetskraftsinvandring under stormaktstid, av han-
del och hantverk och av ständig kamp mot naturför-
hållanden och katastrofer, utgör en viktig berättelse i 
sig . Således låg det invävt i uppdraget att tillvarata och 
förmedla kunskapen om lämningar efter århundraden 
av skiftande liv och verksamhet, allt ifrån det uppenbara 
och storskaliga ner till den enskilda människans tillvaro .
 Förutom en Redovisning av utförd arkeologisk under-
sökning (daterad 2014-11-11) och föreliggande rapport 
har undersökningsresultaten förmedlats och kommu-
nicerats på många olika sätt . Målet var att resultaten 
skulle komma såväl den arkeologiska forskningen som 
hembygdsföreningar, lokalmedia, kommunens kultur-
förvaltning och den intresserade allmänheten till del . 
Inför fältarbetet utarbetades en plan för förmedlingen 
i samarbete med Norrköpings stadsmuseum .
 Under fältarbetsfasen genomfördes visningar på 
plats på onsdagarna, dels en kortare lunchvisning kl 
12 .30, dels en lite längre visning kl 18 .00 . Samman-
lagt omfattade dessa planlagda tillfällen tio visningar . 
Till det kommer två visningar under Arkeologidagen 
(2014-08-31) samt några specialvisningar för grupper 
från bl a Norrköpings stadsmuseum och Löfstad slott . 
Sammanlagt besöktes visningarna av ca 240 personer . 
Till detta kommer ett stort antal ströbesökare som stan-
nade till och pratade med arkeologerna när de passerade 
förbi på Slottsgatan .

Under en kortare period hade vi även möjlighet att 
berätta och besvara frågor på arabiska, då SFI-prakti-
kanten och arkeologen Hiba Issa från Syrien deltog i 
undersökningen i en dryg vecka . Detta var mycket upp-
skattat av förbipasserande på väg till eller från migra-
tionsverkets lokaler längre österut på Slottsgatan .
 Förutom de schemalagda visningarna har under-
sökningarna presenterats genom offentliga föredrag på 
Norrköpings stadsmuseum och Östergötlands museum 
samt med ett föredrag vid årsmötet för branschorgani-
sationen M-ARK . Undersökningen presenterades även 
i tidningsartiklar i Norrköpings tidningar vid två till-
fällen, i Corren Extra, på Kultursidan .nu och i inslag 
på Radio P4 Östergötland .
 Undersökningen har presenterats med text och 
bilder på Östergötlands museums hemsida . På Face-
book-sidorna Östergötlands museum, Avdelningen för 
arkeologi och byggnadsvård på Östergötlands museum 
och Norrköpings stadsmuseum har information och 
bilder från undersökningen lagts ut fortlöpande under 
hela fälttiden . Senare har strönotiser lagts ut efter hand 
som rapportarbetet fortskridit .
 Som ett led i förmedlingsarbetet publicerades fyra 
artiklar med utgångspunkt i undersökningen i den po-
pulärvetenskapliga tidskriften Arkeologi i Östergötland 
2015 (Feldt 2015; Jeppsson 2015; Nilsson Schönborg 
2015; Sjöquist 2015) . Dessutom har hittills tio artiklar 
publicerats på Östergötlands museums blogg: Arkeologi 
och byggnadsvård i Östergötland och ytterligare en arti-
kel under rubriken Kulturhistorier på Jönköpings läns 
museums hemsida (se Referenser: Digitala referenser) .

Förmedling och kommunikation
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Under hösten 2014 utförde Östergötlands 
museum en arkeologisk undersökning i kv 
Mässingen 1:7-1:9, södra delen av Svea-
parken (kv Saltängen 1:1 m fl) och västra 
delen av Rodgagatan. Undersökningen 
utfördes i samarbete med Jönköpings 
läns museum. Undersökningsområdet 
var förlagt till stadsdelen Saltängen i den 
nordligaste delen av S:t Johannes 96:1, 
Norrköpings medeltida och tidigmoderna 
stadsområde. Bebyggelsen i stadsdelen 
etablerades under tidigt 1600-tal då om-
rådet benämndes Nya staden. 
 I kv Mässingen var de bevarade äldre 
läm ningarna koncentrerade till partiet 
när mast Slottsgatan, där det framkom 
2-4 bebyggelseskikt under 1800-talets 
kraftiga stengrunder. I området finns spår 
efter metallhantering. På bakgårdarna har 
man bland annat odlat tobak. De äldsta 
tomtgränserna utgjordes av djupa diken. 
 Rodgagatan var kraftigt nedschaktad 
i sen tid. Här påträffades en källare med 
kallmurad grund och trägolv.
 Sveaparkens lämningar var kraftigt 
störda men visade såväl på bebyggelse 
som odling. I området hittades dessutom 
slagg och annat smidesavfall.

Smeder och tobak
på Mässingsbrukets tomter

Ann-Charlott Feldt och Ann-Marie Nordman


