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Sammanfattning
Östergötlands museum har under åren 2009-2011 utfört fyra arkeologiska förundersökningar i 
och kring Nygatan. Undersökningarna, som genomfördes som schaktningsövervakningar, för-
anleddes av diverse schaktningsarbeten, främst för fjärrvärme. 
 De arkeologiska resultaten innefattar flera bebyggelselämningar, bland annat ett möjligt sten-
hus samt ett lerklinat hus. Likaså hittades flera diken och trästolpar vilka förmodas ha markerat 
tomtgränser. Gatubeläggningar, t ex i form av kalkstensflis och glesa stenläggningar med småsten, 
var vanligt förekommande. Dessutom framkom odlingslager inom stora delar av undersöknings-
ytorna. Lämningarna bedömdes vara spår efter småskalig, hushållsnära odling och odlingsväxter 
som exempelvis palsternacka, oregano, fläder och kattmynta identifierades. Bebyggelse-, gatu- och 
odlingslämningarna har daterats till såväl medeltid som historisk tid.
 Spår efter hantverk i form av kopparhantering och bearbetning av ben hittades i Bokhållare-
gatan och Nygatan. Lämningarna har daterats till perioden 1000-1250 e Kr och kan höra sam-
man med den marknadsplats som antas ha legat i området för Stora torget. I Hospitalstorget och 
i Nygatan anträffades åtta gravar vilka daterats till perioden 1270-1620 e Kr. Gravläggningarna 
har således skett både under medeltiden och under efterreformatorisk tid. Tack vare dessa date-
ringar kan kyrkogården, som tidigare ansetts höra till det efterreformatoriska hospitalet, även 
kopplas till det medeltida franciskanklostret.

Emma Karlsson
antikvarie
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Skala 1:5000.

 © Lantmäteriverket MS2008/06551



4

Inledning
Östergötlands museum har under åren 2009-2011 utfört 
fyra arkeologiska förundersökningar i Nygatan, Bokhålla-
regatan, Djurgårdsgatan, Hospitalsgränd, Läroverksgatan 
och Torggatan samt i Trädgårdstorget, Hospitalstorget 
och Stora torget. Tre av undersökningarna föranleddes 
av schaktning för fjärrvärme. Den fjärde undersökningen 
gjordes i samband med ombyggnation av Bokhållarega-
tan. Totalt omfattade de fyra undersökningar cirka 700 
löpmeter schakt. Förundersökningarna genomfördes 
efter beslut från Länsstyrelsen Östergötland. Uppdrags-
givare var Tekniska Verken i Linköping AB och Linkö-
pings kommun. Ansvarig för undersökningarna, fält- och 
rapportarbetet, var undertecknad. 

Arkeologisk bakgrund
Linköpings historia i korthet
Linköping nämns för första gången i dokument från 
1100-talets början. Orten omtalas då som Liunga kau-
ping vilket syftar på marknads- och tingsplatsen vid Li-
unga (ljunghed). Orten tycks ha haft en föregångare öster 
om Stångån, invid vadstället Gamla Stångebro. Här har 
bland annat gravfält från yngre järnåldern, en skepps-
sättning och flera runstenar funnits, vilket vittnar om 
att platsen varit betydelsefull redan under järnåldern 
(Tagesson 2002:66ff).
 De äldsta lämningarna av orten Linköping är kyrkan 
S:t Lars vars äldsta gravar daterats till 1000-talet. Till 
den äldsta fasen av S:t Larskyrkans historia hör också 
flera tidigkristna gravmonument. Lämningarna pekar 
på att det sannolikt funnits en träkyrka i området för 
kyrkogården. Invid S:t Larskyrkan har det även stått två 
runstenar och nära domkyrkan har en tredje funnits. Vi-
dare har ett par fragment av tidigkrista gravmonument 
påträffats vid domkyrkan. Under 1100-talets första hälft 
blev Linköping biskopssäte och under sek let uppfördes 
domkyrkan, en stenkyrka vid S:t Lars och en biskopsgård 
(Tagesson 2002; Kaliff & Tagesson 2005:33ff; Karlsson 
2013; Modén 2010). 
 Det är först på 1280-talet som de första initiativen till 
en stadsbebyggelse i Linköping börjar ta form. Ett francis-
kankonvent, sannolikt inrättat år 1287, tillskrivs en vik-
tig roll i denna utveckling. Såväl arkeologiska lämningar 
som skriftliga källor visar att stadsbebyggelse etablerades 
under 1300-talets början. Staden tycks då ha grundlagts 
medvetet. Utvecklingen ska sannolikt kopplas samman 
med den aktiva stadspolitik som folkungaätten, speciellt 
Magnus Ladulås och Birger Magnusson, bedrev för att 
stärka kungamakten (Tagesson 2002; Kaliff & Tages-
son 2005:33ff).

Redan i mitten av 1300-talet verkar det ske en stagna-
tion i utvecklingen vilket förmodligen kan sättas i sam-
band med en rad faktorer såsom politiska svårigheter för 
kyrkan, jordbrukskris och digerdöden. Från och med 
1380-talet och framåt sker dock en förnyelse av bebyg-
gelsen, staden expanderar mot öster och Stora torget an-
läggs. Det arkeologiska fyndmaterialet visar på en rikare 
variation och en större andel importföremål vilket tyder 
på att stadsbefolkningen ökat och blivit rikare. Under 
perioden etablerade domkyrkan ett antal residens gårdar 
varav många hade stenhus (Tagesson 2002; Kaliff & Ta-
gesson 2005:33ff).
 I samband med reformationen drogs residensgårdarna 
in till kronan och kyrkan fick en ny och starkt nedsku-
ren organisation. I det arkeologiska materialet är denna 
period otydlig vilket tolkats som en stagnation och öde-
läggelse av stadsbebyggelsen. I början av 1600-talet sker 
dock stora förändringar i bebyggelsestrukturerna och 
hushållen får en ny och rikare materiell kultur (Tages-
son 2002; Kaliff & Tagesson 2005:33ff). År 1700 för-
störs stora delar av stadens bebyggelse i en eldsvåda. Ett 
decennium senare drabbas staden hårt av pesten. Stadens 
ekonomiska förutsättningar var därefter inte särskilt goda 
och staden blev under 1700-talet en utpräglad hantverks-
stad (Lindqvist 1987:84).

Gator, torg och tomter
De aktuella undersökningarna berörde främst Nygatan 
(S:t Larsgatan - Djurgårdsgatan), Bokhållaregatan, Lä-
roverksgatan (Nygatan - S:t Korsgatan), Djurgårdsgatan 
(Nygatan - Trädgårdsgatan) och Hospitalstorget. Därtill 
schaktades också mindre sträckor i Torggatan, Tanne-
forsgatan, Hospitalsgränd, Stora torget och Trädgårds-
torget. Nedan följer kortfattade beskrivningar av dessa 
gator och torg – från Trädgårdstorget i öster till Djur-
gårdsgatan i väster.
 I nedanstående redogörelse, och i följande resultatdel, 
kommer hänvisningar göras till ett antal historiska kartor. 
I syfte att göra texten mer läsbar kommer inte akt-num-
mer att anges löpande för de mest frekvent refererade 
kartorna. Det gäller stadsplanekarta 1651 (LMS D64-
1:3), geometrisk grundritning 1696 (Linköping stifts-
biblioteks samlingar), mätning 1757 (LMS D64-1:22), 
tomtmätning 1800 (LMS D64-1:29) och tomtmätning 
1854 (LMS D64-1:34). För övriga kartor anges akt-num-
mer löpande som referens.
 Trädgårdstorget anlades år 1862 och fick sin nu-
varande utbredning år 1927. På torget bedrevs handel 
med frukt, grönsaker och bröd (Höök 1968; Lindberg 
1976:115). Dessförinnan bestod området av stads-
tomter och av gatumark i form av Tanneforsgatan. 
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Figur 3. Karta över Linköping stad år 1900 med läget för de fotograferade vyerna markerade med A-Q (se figur 4). 
(Linköping stiftsbiblioteks samlingar, Stånggren 1898-1900)
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Figur 4A-Q. De aktuella gatorna och torgen kring sekelskiftet 1900. Foto: Östergötlands museums arkiv.
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Tanneforsgatan finns belagd i skriftliga källor från 1363 
och kallades fram till 1500-talet för Mölnogatan (Tages-
son 2002).
 Nygatan sträcker sig mellan Strandgatan i öster och 
S:t Korsgatan i väster. Planer på att anlägga gatan initie-
rades efter stadsbranden år 1700 (LMS D64-1:48; LMS 
D64-1:53; LMM 05-lin-14). Gatan tillhör alltså inte 

det medeltida gatunätet utan tillkom först efter år 1700. 
Den första etappen av gatan byggdes under 1700-talets 
första hälft och gatan färdigställdes i mitten av 1800-ta-
let. Nygatan var tänkt att ersätta Ågatan som transport-
led för vatten och gick därför först under benämningen 
Wattugatan. Namnet Nygatan nämns först år 1770 
(Hök 1968).
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under 1700- och 1800-talen för Landerydsgatan, Bad-
stugatan och Lilla Badstugatan (Hök 1968).
 Mellan Trädgårdstorget och Hospitalstorget korsas 
Nygatan av Klostergatan. Klostergatan är liksom Nyga-
tan anlagd i flera etapper. Den äldsta sträckan av gatan, 

I samband med att Nygatan anlades avvecklade man delar 
av en annan gata. Gatan, kallad Hospitalsgatan på 1696 
års karta, låg cirka 20 m norr om nuvarande Nygatan (i 
dagens kv Epåletten). En liten sträcka av gatan kvarligger 
dock och kallas idag Stora Badstugatan. Gatan kallades 

4K
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mellan dagens Stora Badstugatan och Tan ne fors gatan, 
har sannolikt medeltida ursprung och är markerad i det 
äldsta kända kartmaterialet. På 1600-talskartorna är ga-
tan inte namngiven men på 1757 års karta benämns den 
Klostergatan. Gatan omnämns även i flera domböcker 
under 1600-talet (Hök 1968). Mellan Hospitalstorget 
och Djurgårdsgatan korsar Nygatan ytterligare en gata: 
Apotekaregatan. Delar av Apotekaregatan återfinns på 
stadskartan från 1651. Under slutet av 1600-talet och 
början av 1700-talet utökades gatan och på 1757 års 
stadskarta är den återgiven i samma sträckning som idag.
 Hospitalstorget anlades i mitten av 1800-talet och 
användes från 1862 för handel med bland annat mjölk, 
gryn och styckat kött (Hök 1968). Dessförinnan hade 
området bestått av tomtmark ägd av hospitalet, vars 
byggnader och verksamhet då låg strax söder om torget. 
Hospitalstorget har även kallats Mjölktorget (Kugelberg 
1974:380) och Lasarettstorget (ÖM Top ark). I samband 
med att torget anlades uppfördes också två bazarbygg-
nader, en på torgets södra sida och en på den östra (Elf-
ström muntligen). Den södra byggnaden revs strax före 
sekelskiftet och den östra ett par år in på det nya seklet. 
I samband med att tomterna söder och sydost om torget 
reglerades i början av 1900-talet anlades Hospitalsgränd 
(Hök 1968:15; Linköpings stadsarkiv tomtkartor).
 Hospitalstorget och Stora torget binds samman av 
Bokhållaregatan. Gatans sträckning är sannolikt av 
medeltida ursprung och återges på både 1651 och 1696 
års stadskartor. På dessa äldre kartor är gatan dock inte 
namngiven men på 1757 års stadskarta anges namnet 
Bokhållaregatan.
 Stora torget är Linköpings enda medeltida torg. Tor-
get har dock varit något mindre än det är idag. I det nuva-
rande torgets södra del fanns, fram till 1700-talets andra 
hälft, ett litet bebyggt kvarter kallat Holmen (Lindberg 
1976:88ff; jfr 1757 och 1800 års karta). Det finns indicier 
som pekar på att platsen för torget under tidig medeltid 

varit ett vägmöte och marknadsplats. Utformningen av 
torget, såsom det ser ut i det äldsta kartmaterialet från 
1600-talet, har sannolikt tillkommit under 1400-talet 
(Tagesson 2002:176, 182, 343f). 
 Torggatan, som idag ansluter till Stora torgets sydväs-
tra hörn, var tidigare en del av Tanneforsgatan (Mölno-
gatan). I samband med att bebyggelsen på Holmen revs, 
och Stora torget utökades, delades vägen av, och kom att 
kallas Sydvästra Torggatan respektive Sydöstra Torgga-
tan (1854). Sedan sekelskiftet 1900 har de två gatorna 
hetat Torggatan respektive Tanneforsgatan (Hök 1968).
 I den undersökta sträckans västra del ligger Läro-
verksgatan och Djurgårdsgatan. Liksom Nygatan anla-
des Läro verksgatan efter stadsbranden 1700. Den södra 
delen av gatan anlades dock delvis inom äldre gatumark 
(1696 Galggatan) medan den norra delen dessförinnan 
bestod av tomtmark. Gatan fick sitt nuvarande namn år 
1864 i samband med att stadens nya läroverk (idag stads-
huset) stod färdigt. Dessförinnan hade gatan hetat Södra 
Kyrkogatan (Hök 1968). 
 Djurgårdsgatan finns markerad på 1600-talskartorna 
och hör alltså till stadens äldre gatunät. Namnet Djur-
gårdsgatan är däremot relativt sentida. Fram till slutet 
av 1800-talet hette gatan Galggatan då den förde fram 
till stadens avrättningsplats som var belägen söder om 
staden, i området för nuvarande Belvederen, Trädgårds-
föreningen. Möjligtvis är Galggatan samma gata som om-
talas som Thiwagatan (Tjuvagatan) i ett dokument från 
1370 (Hök 1968).
 Många av ovan beskrivna gator och torg har alltså 
anlagts på tidigare tomtmark. Enligt beskrivningarna 
till 1696 och 1757 års stadskartor tycks merparten av 
tomterna varit bebodda stadsgårdar medan ett par varit 
bebyggda med ekonomibyggnader. De historiska stads-
tomter som berörts av de aktuella markingreppen redo-
visas i nedanstående tabell.

4Q 4R
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Figur 5. De fyra undersökningsområdena markerade på 1696, 1757 resp 1854 års stadskarta. 2009 års undersökning 
(blå), 2010 års undersökning (rosa), Torggatan - Bokhållaregatan 2011 (grön) och Bokhållaregatan 2011 (gul).
Skala 1:3 000.
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Hospital, kloster och kyrkogård
Hospitalet, som legat strax söder om dagens Hospitals-
torg, inrättades på 1500-talet och var ett slags vårdan-
stalt för äldre, handikappade och sjuka. Det avvecklades 
på 1780-talet och verksamheten flyttades till Vadstena 
hospital. Hospitalets fastigheter kom istället att ingå i 
ett länslasarett som bedrev sin verksamhet här fram till 
1895 (Olofsson 1989:25). Runt förra sekelskiftet revs 
många av lasarettets byggnader, tomtmarken reglerades 
och i början av 1910-talet bebyggdes området återigen.
 Inom hospitalsområdet låg den så kallade Hospitals-
kyrkan. Kyrkan ska ha byggts under 1700-talet och revs 
1897. I historiska källor finns uppgifter om att hospitalet 
även haft en egen kyrkogård. I handlingar från 1600-ta-
lets mitt framgår bland annat att kyrkogården delvis va-
rit bebyggd. Bebyggelsen var emellertid olovligt uppförd 

och beslut fattades, vid flera tillfällen, att dessa stugor 
och kyffen skulle rivas. Kyrkogården har, enligt Kugel-
berg, sannolikt varit i bruk fram till år 1689. Därefter ska 
hospitalshjonen istället ha begravts på domkyrkogården 
(Kugelberg 1974:372ff). På 1696 års stadskarta – upprät-
tad endast sju år senare – är dock den forna kyrkogården 
inte markerad. Några andra tecken på kyrkogårdens läge 
finns inte heller på kartan. 
 Hospitalet hade inrättats i ett franciskanerkloster vil-
ket tvingats stänga i samband med reformationen. Kon-
ventet inrättades omkring år 1287 (Tagesson 2002:320) 
och har sannolikt övergetts någon gång mellan 1523 
och 1533 (Berggren 1908:19). Kunskapen om konven-
tet var länge mycket begränsad. År 2000 publicerades 
artikeln Var låg Linköpings franciskankonvent? i vilken 
Göran Tagesson argumenterade för att hospitalet tagit 

1696 Beskrivning 1757 Beskrivning
34 Per Olüfsson Läroverksgatan -
71 Jacob Hütton S:t Kors 46 Anders Hjulmakares arfwingar
94 Johan Andersson Gråsten Tannefors 51 Sämskemakaren Olof Söderstrands gård med gam-

malt stenhus inne på gården
83* Landz Cammererens ladugård S:t Kors 49 (del av) Landssecretairen Herr Sam :Z: Torpadius ”välbyggd 

gård”84 Magister Christian Kiörkioh i 
Söiderkiöping

85 Herr Eliae Amberj Erfwinge Nygatan -
86 Landt-Rändt. Thomas Hytton
88* Jöns Hansson i Skåhlby
96 Sahl Regem Fäldtskiär Hyfhingshof
97 Israel Månsson ladugård

100 Jöns Nilssons gårdh
101 Landz Cammr lada
113 Pehr Nilsson Smedz Tannefors 33 Sysslomannagården till Hospitalet. Hospitalstomt.
114 Feldskiär Hufhingshofz
115 Oluf Anderssons Enka
116 Tullskrif Axel Jönsson
122 Ebbe Andersson Nygatan -
123 Fältskiehr Mattias Ulrick
124 Magister Petri Simonij Erfr
125 Magister Bothvid Gladhem
133 Swen Hattemak ladugård
136 Magister Erich Styrenj
137* Lars Larssons Sämskare
143 Assesor Adlerberg gård Tannefors 8 Benct Hallins gårdstomt

1696: Tomt 100-116 hörde till Hospitalsområdet (jfr 1696 och 1701 års karta LMM 05-lin-16).
* Ej drabbat av stadsbranden, gäller undersökt del av tomten (enl LMS D64-1:20).
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Figur 7. Hospitalskyrkan sedd från 
syd väst. Kyrkan ska ha byggts på 
1770-talet och brukades av hospitalet 
och senare av länslasarettet. Mel-
lan 1895, när lasarettet flyttade sin 
verksamhet, och 1897 när kyrkan 
revs inrymde lokalen Östergötlands 
museiförenings samlingar. Foto: Öster-
götlands museum arkiv.

Figur 6. Hospitalskyrkan sedd från 
norr omkring 1897. I förgrunden ses 
Hospitalstorget och, framför kyrkan, i 
kanten av torget, ses en av de två ”ba-
zarbyggnader” som då låg på torget. 
Till höger i bild är porten som var en-
tré till Hospitalsområdet. Fotot är taget 
inte långt före det att kyrkan revs – vid 
fotograferingstillfället har man börjat 
demontera taket. Foto: Östergötlands 
museum arkiv.
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över klostrets byggnader, ägor och andra ekonomiska 
tillgångar. Tagesson pekade bland annat på äldre arkeo-
logiska undersökningar, där murade medeltida byggna-
der och gravar påträffats. Att konventet haft en kyrka 
(eller ett kapell) och en kyrkogård framgick indirekt i 
det knapphändiga skriftliga källmaterialet (Tagesson 
2000, Tagesson 2002:320, se även Tidigare arkeologiska 
undersökningar). 

Sedan de aktuella undersökningarna utfördes 2009-2011, 
har en rad arkeologiska undersökningar genomförts på 
Hospitalstorget och i kv Ekollonet, strax öster om tor-
get. Vid dessa grävningar har bland annat lämningar efter 
klostrets kyrka hittats i torgets södra del. Vidare har även 
ett 40-tal gravar på den tillhörande kyrkogården, norr om 
kyrkan, undersökts (Karlsson & Romedahl i manus a).
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Figur 8. Översiktskarta med lägena för nedan beskrivna, äldre undersökningar markerade. De svarta stjärnorna 
avser läge för ”dike/vattendrag(?)” i kv Epåletten och ”damm/kraftig källåder” i kv Elddonet.
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Tidigare arkeologiska 
undersökningar
I de aktuella torgen och gatorna har en mängd arkeologis-
ka undersökningar gjorts. Det rör sig främst om småskali-
ga undersökningar som utförts alltsedan 1910-talet, fram 
till omkring 2010. I det kommande kapitlet presenteras 

ett urval av dessa grävningar. Resultaten från dessa under-
sökningar har, i olika grad, betydelse för tolkningarna av 
de aktuella resultaten och därför presenteras en del mer 
översiktligt och en del mer detaljerat.
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Trädgårdstorget
1 - 1992 (Sjöquist 2015)

Hospitalstorget och Hospitalsgränd
2 - 1912 (ATA)
3 - 1973 (Öm Top ark)
4 - 1946 (Öm Top ark)
5 - 1974 (Öm Top ark)
6 - 1997 (Feldt 1997)
7 - 1995 (Skoglund 1995)
8 - 1992 (Feldt 1992)
9 - kv Ekollonet 1984 (Tagesson 1984)

Stora torget
10 - 1948 (Lindahl 1948)
11 - 1961 (Lindqvist 1961)

Nygatan
12 - 1965 (Hertz & Wahlqvist 1965)
13 - kv Drotten 1 1965 (Lindahl 1965)
14 - kv Elddonet 12 1928 (Öm Top ark)
15 - kv Elddonet 12 1931 (Öm Top ark)
16 - kv Epåletten 14 1988, 1990 (Lindgren-Hertz 1988, 
  Tagesson 1990)
17 - 1998 (Björkhager 2003)
18 - 1948 (Lindahl & Peterson 1948)

Läroverksgatan
19 - 1960 (Lindahl 1960)
20 - Kv Eolus 5 1980 (Ljungstedt 1980)
21 - Läroverksgatan, Nygatan, S:t Kors gata 1984-1985
  (Clareus m fl 1996)
22 - 2011 (Romedahl 2016)
23 - 2012 (Karlsson 2018) 

Djurgårdsgatan
24 - Djurgårdsgatan-kv Ekonomen 5 2001-2002 (Feldt 2004)

Bokhållaregatan
25 - 1983 (Hinze 1983)

Torggatan
26 - 2009 (Magnusson 2010)
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Figur 9. En liten kvinnofigur i keramik hittad vid en ar-
keologisk undersökning på Trädgårdstorget. Figuren kan 
dateras till 1300-1400-talen och typen brukar kallas 
Kruseler Püppchen. Foto Lasse Norr, ÖM.

Figur 10. Planritning över de två bebyggelselämningar 
som framkom vid 1912 års byggnation inom kv Elddo-
net 13, strax söder om Hospitalstorget. ATA.

Torgen

Trädgårdstorget
År 1992 utfördes arkeologiska undersökningar på Träd-
gårdstorget. Kulturlager och bebyggelselämningar, i form 
av två grundmurar och en syllstenskonstruktion, fram-
kom. Dessutom fanns en kullerstensbeläggning och ett 
kalkflislager vilka tolkades vara delar av en gårdsplan, gata 
eller ett golv. Däremot kunde lämningarna inte med sä-
kerhet kopplas samman med den äldre sträckningen av 
Tanneforsgatan. Bebyggelselämningarna bedömdes vara 
från 1500-1700-talen men fyndmaterialet visade att kul-
turlagren sannolikt tillkommit alltsedan 1200-talet (Sjö-
quist 2015).
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Hospitalstorget och Hospitalsgränd
På Hospitalstorget har, som tidigare nämnts, en rad un-
dersökningar genomförts mellan 2015 och 2017, det 
vill säga efter det att de aktuella undersökningarna gjor-
des och denna rapport påbörjades. Nedan följer därför 
en presentation av kunskapsläget inför de här aktuella 
undersökningarna.
 I och kring Hospitalstorget har ett tiotal undersök-
ningar gjorts. I samband med grävningar 1912 framkom 
och dokumenterades två murade byggnader. En av dessa 
byggnader låg inom kv Elddonet 13, direkt söder om tor-
get. Byggnaden hade ett tegelgolv lagt i fiskbensmönster 
och väggarna bestod av skalmurar av tegel. Tre pelar-
baser anträffades och rummet bedömdes ha varit välvt 
med sex mindre valv. Utifrån pelarbaserna utformning 
har byggnaden daterats till 1300-talets första hälft. Den 
andra byggnaden hittades i den södra delen av Hospital-
storget. Lämningarna var fragmentariskt bevarade med 
bland annat en kraftig mur i öst-västlig riktning. Även 
denna mur var uppförd som en skalmur av tegel (ATA; 

Tagesson 2000; Tagesson 2002:322; jfr Ljungstedt 
1975). År 1973 undersöktes den sistnämnda byggnads-
lämningen återigen. Någon rapport från undersökningen 
tycks inte ha gjorts men i Östergötlands museums topo-
grafiska arkiv finns en ritning och två tidningsartiklar. I 
artiklarna framgår bland annat att muren haft en sockel 
i kalksten och att den ursprungliga markytan bör ha le-
gat knappt en och en halv meter under befintlig markyta 
(ÖM Top ark). 
 Utifrån forskningsläget före 2015 bedömdes de två 
byggnadslämningarna höra till franciskanernas konvent 
(jfr Tagessson 2000). Den förstnämnda byggnaden skul-
le kunna vara konventets kapitelsal. Funktionen för den 
andra byggnaden var dock oklar. Efter 2015-2017 års 
undersökningar är det emellertid fastställts att de sist-
nämnda lämningarna är efter klostrets kyrka (Karlsson 
& Romedahl i manus a). 
 Vidare har, som nämnts i föregående kapitel, flera 
gravar påträffats norr och nordväst om ovan beskrivna 
bebyggelselämningar. Gravarna har framkommit vid 
tre olika tillfällen under 1900-talets första hälft. Vid 
Nygatan nr 38 (kv Elddonet 12) hittades fem gravar 
år 1928. Skeletten låg på 1,2 m djup och beskrivs i tid-
ningsartiklar som ”väl bibehållna”. Gravarnas läge finns 

Figur 11. Kolonnbaser och formtegel avbildat vid 1912 
års undersökning. Arkitekturdetaljerna pekar på en da-
tering till mitten av 1300-talet (Ljungstedt 1975:107). 
ATA.
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Figur 12. Fynd av skelett ger tidningsrubriker, då som 
nu. Bild och rubrik från artikel i Östgöta Corresponden-
ten 1946. ÖM Top ark.

att rekonstruera murens/byggnadens sträckning. Vid två 
senare tillfällen har murar anträffats mycket nära trans-
formatorstationen och möjligen rör det som om delar 
av en och samma konstruktion. Vid det första tillfället, 
i samband med ledningsdragningar år 1974, påträffades 
”0,4 m stora stenar i kalkbruk”. Utifrån den knapphän-
diga dokumentationen tycks muren ha löpt i öst-västlig 
riktning (ÖM Top ark). År 1997 reparerades 1974 års 
vattenledning, varvid ett par kraftiga stenar framkom 
som tolkades som en syllstenskonstruktion (Feldt 1997). 
Efter 2015-2017 års undersökningar står det klart att 
murarna Cnattingius noterade 1946, ingått i kloster-
kyrkans norra vägg.
 År 1995 grävdes ett schakt för VA-ledningar som 
berörde Nygatan och Hospitalstorgets norra del. 
Schaktnings arbetet var dock redan genomfört då ar-
keolog blev kontaktad. Därför kunde lämningarna en-
dast dokumenteras i schaktväggen (Ohlsén muntligen). 
I sektionen kunde bland annat en kullerstensläggning 
iakttas. På en äldre nivå fanns ett kulturlager som inne-
höll stora mängder kalkstens- och tegelfragment. Den 
förstnämnda kullerstenen tolkades som en äldre nivå av 
Hospitalstorget och det sistnämnda kulturlagret som en 
möjlig gatu- eller gårdsplansbeläggning. Vidare påträf-
fades en möjlig stengrund samt en större nedgrävning. 
Eftersom den senare sammanföll med Nygatans södra 
kant tolkades den ha ett samband med anläggandet av 
gatan (Skoglund 1995).
 Även söder om torget i Hospitalsgränd (Feldt 1992) 
och i kv Ekollonet 4 (Tagesson 1984) har förekomst av 
kulturlager påvisats. Vid den sistnämnda grävningen fann 
man även ett par gropar/stolphål.

Stora torget
I Stora torget har tre mer omfattande undersökningar 
gjorts: år 1948, 1961 och 1980. Två av dessa utfördes i 
den södra delen av torget, inom den så kallade Holmen, 
nära de aktuella schaktningssträckorna. År 1948 påträf-
fades lämningar efter ett trähus som tolkades som en 
handelsbod som möjligen haft en verkstadsdel. Under 
byggnadslämningarna återfanns ett 10-tal kraftiga stolpar 
vilka tolkades som en pålning för byggnaderna. Lindahl 
(1949) menade att pålningen varit nödvändig då områ-
det var ”sankt och gyttjigt”. Detta skulle i sin tur bero på 
att ett vattendrag tangerat torget i sydvästlig-nordöstlig 
riktning. Utifrån dokumentationen och rapporten är det 
oklart huruvida det är en skriftlig källa som omnämner 
vattendraget eller om man hittat några lämningar efter 
vattendraget (förutom de ”gyttjiga” lagren). Fyndmate-
rialet var främst från 1500-1600-talen men i de äldsta 
skikten (i ”gyttjelagret”) hittades även medeltida fynd i 
form av stengods, en kam och ett par läderskor (Lindahl 
1949, ÖM Top ark).

dokumenterade på en planritning. År 1931 påträffades 
ytterligare en grav på intilliggande Nygatan 36 (kv Eld-
donet 12). Detta fynd tycks inte ha dokumenterats av 
någon arkeolog, utan finns endast omnämnd i en tid-
ningsnotis. Det tredje fyndet gjordes år 1946 då en under-
jordisk transformatorstation byggdes på Hospitalstorget. 
I schaktet framkom skelett och rester efter en husgrund. 
Fyndet finns omnämnt i två tidningsartiklar. På ett fo-
tografi i en av artiklarna kan man se 6-7 kranier och ett 
antal större rörben (ÖM Top ark). När gravarna hitta-
des menade man att de hörde samman med hospitalets 
kyrkogård (Kugelberg 1974:370) men i samband med 
Tagessons artikel (2000), blev det tydligt att de likväl 
kunde höra till en klosterkyrkogård (Tagesson 2000). 
Efter 2010 års undersökning (beskriven i denna rapport) 
samt 2015 - 2017 års undersökningar råder det inga tvi-
vel om att så är fallet (Karlsson & Romedahl i manus a). 
 När transformatorstationen anlades hittades även res-
ter efter en byggnad. Lämningarna var dock illa åtgång-
na innan någon undersökning kom till stånd. Arkeolog 
Bengt Cnattingius bedömde därför att det var omöjligt 
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Figur 14. Översiktsfoto över 1961 års undersökning i 
Stora torget fotograferat mot väster. Till höger i bild ses 
Storgatan. ÖM Top ark.

Figur 15. Vid grävningen 1961 hittades rester efter ett 
flätat staket i form av trästörar och trävidjor. ATA.

År 1961 undersöktes en yta strax sydost om 1948 års un-
dersökningsområde. Här framkom två faser med bygg-
nadslämningar, daterade till 1600-1700-talen respektive 
senmedeltid. Liksom vid tidigare undersökning var även 
dessa byggnader pålade och delar av undersökningsytan 
var sank. I ett av de yngre husen hittades stora mängder 
slagg och degelsmältor. Till den äldre bebyggelsefasen 

knöts även en rad störar till ett flätat staket. Den sen-
medeltida bebyggelsen var anlagd på ett träbemängt kul-
turlager. I trälagret hittades stengods och äldre svartgods 
vilket Lindqvist (1961) menar daterar lagret till 1200-ta-
lets senare hälft. I botten av schaktet, direkt ovan den 
sterila leran, framkom en hårdgjord yta som i söder be-
stod av ett gruslager och i norr av ett lager kalkstensflis. 

Figur 13. Grävningen 1948 i Stora torget väckte stor uppmärksamhet. Upptäckterna i schaktet lockar till sig stora ska-
ror åskådare och stadens tidningar publicerar åtskilliga artiklar om fynden. ÖM Top ark.
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Grundtopografin inom det undersökta området slut-
tade åt nordväst. Topografin och de ”sanka” jordlagren 
tolkades höra samman med det vattendrag som om-
nämnts vid 1948 års grävning (ÖM Top ark; jfr Tages-
son 2002:392f). Vattendraget har dock inte påträffats vid 
senare undersökningar i området eller närområdet. Tolk-
ningen får därför ses som osäker. Då läget för svackan och 
kalkstenslagret sammanföll kan man t ex även tänka sig 
att det rör sig om en hålväg. 

Gatorna

Nygatan
I Nygatan har flera mindre och några enstaka större un-
dersökningar utförts. Den mer omfattande grävningen 
gjordes 1965 och berörde sträckan Klostergatan - Hos-
pitalstorget. Schaktet grävdes alltså inom samma sträcka 
som det nu aktuella schaktet men på motsatt sida av ga-
tan. Enligt de plan- och profilritningar som upprättades 
framkom kulturlager, två nivåer med stenläggning, ett 

par eventuella grundmurar, två avskrädesgropar och en 
brunn. Lämningarna återfanns främst inom den västra 
delen av schaktet. I mitten av gatusträckan fanns inte 
några bevarade kulturlager. Här dokumenterades en-
dast ett par nedgrävningar (däribland brunnen) och en 
stenansamling. I den östra delen av schaktet påträffades 
inte några lämningar. Istället framkom berg på en halv 
meters djup under befintlig markyta (Hertz & Wahlqvist 
1965, ÖM Top ark).
 Samma år utfördes en undersökning i kv Drotten 1 
(Nygatan 34) som i norr gränsar mot Nygatan och sö-
der mot Stora Badstugatan. I tomtgräns mot den senare 
gatan dokumenterades ett par nivåer med äldre gatu-
beläggningar. Äldst var en risbädd och ovan denna ett 
sandlager, sannolikt sättsand för en kullerstensläggning. 
Inne på tomten fann man en delvis stensatt brunn. I 
brunnen, som bedömdes vara igenlagd under 1500-ta-
let, fann man bland annat rester efter en trästege, en räfsa 
och träfat. (Lindahl 1965, ÖM Top ark; se även Tages-
son 2002:371). Ytterligare en brunn har påträffats inom 
den aktuella sträckan av Nygatan. År 1948 undersöktes 

Figur 16. Planritning upprättad vid 1965 års undersökning i Nygatan, 
mellan Klostergatan och Hospitalstorget. ÖM Top ark.
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en brunn strax norr om kv Ekonomen (Nygatan 44-46), 
mitt emellan Apotekaregatan och Drottninggatan. Den 
ska ha hittats på 1,8 - 2,6 m djup och ha varit knuttim-
rad (Lindahl & Peterson 1948). 
 Som tidigare nämnts har gravar påträffats inom kv 
Elddonet, strax söder om Nygatan. Grävningen utför-
des 1928 och finns dokumenterad med en, delvis svår-
tydd, planritning. I museets arkiv finns även en samtida 
tidningsartikel. Förutom gravar framkom ett lager med 
kalkbruk, en ”damm”, en avskrädeshög och möjligen även 
spår efter en stenlagd gata. I en tidningsartikel framgår att 
en ”kraftig källåder” sprang fram i dammen och att avskrä-
deshögen innehöll en mängd keramikskärvor. Flera av 

skärvorna var från halvfärdigt och misslyckat gods vilket 
tolkades vara avfall från ett krukmakeri (ÖM Top ark). 
Tyvärr tillvaratogs inte materialet vilket gör det svårt att 
bedöma/bekräfta keramikens karaktär och huruvida det 
var av sekunda kvalité eller avfall efter tillverkning. De 
tillvaratagna fynden förvaras på Östergötlands museum 
och består av ett par svinbetar och två skaft till trefots-
grytor. Värt att notera är också att man tjugo år senare, 
i rapporten för grävningen på Stora torget, nämner ”ett 
vattendrag som påträffats vid Nygatan 38” (Lindahl 1949, 
ÖM Top ark), det vill säga inom samma tomt som ovan 
beskrivna grävning. Sannolikt är det alltså ”dammen” som 
1948 tolkats om som ett vattendrag.

Figur 17A-B. 1965 års schakt grävdes i den norra delen av Nygatan. ÖM Top ark.

A: Arbetet inspekteras av man med portfölj, antagligen byggledare/ingenjör av ritningsrullarna att döma. 
Foto mot öster, i höjd med Nygatan 31a enligt samtida uppmätning. 

B: I den östra delen var schaktet något bredare. Foto mot öster i höjd med Nygatan 31b och 29 enligt sam-
tida uppmätning. På den senare adressen låg då Linds bageri.
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Figur 18. Profilritning över brunn påträffad år 1965 i 
kv Drotten 1. I brunnen fanns bland annat resterna efter 
en trästege. ÖM Top ark.

Figur 19A-B. Fynd från brunnen i kv Drotten 1.

A: Fragment av en räfsa med inristat bomärke i form av 
ett armborst. Bomärket har satts i samband med en råd-
man Anders, som är omnämnd i en skriftlig källa 1520 

(Ljungstedt 1975:89). Foto: Lasse Norr, ÖM.

B: Resterna efter en stege. ÖM Top ark.

A

B
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År 1988 undersöktes en större yta inom kv Epåletten 14, 
strax norr om Nygatan och nordväst om Hospitalstorget. 
I den norra delen av undersökningsområdet, som endast 
förundersöktes, framkom ett 3 - 4 m brett dike. I norr 
avgränsades dikesbotten av berg. Över berget var flera 
nivåer med vattenavsatta lager. En skärva ”nästan-sten-
gods”, hittad i ett av dikets återfyllnadslager, användes 
för att datera igenfyllningen till 1300-1400-talen. Lind-
gren-Hertz (1988) menar i förundersökningsrapporten 
att det inte går att utesluta att diket kan ha ”ett naturligt 
ursprung” (Lindgren-Hertz 1988). Vid den efterföljan-
de slutundersökningen påträffades bebyggelselämningar 
från 1600-talet och rester efter den medeltida Hospitals-
gatan. Tagesson (1990) beskriver också i grävrapporten 
att områdets grundtopografi sluttade kraftigt åt sydväst. 
På det låglänta området, i den sydvästra delen av under-
sökningsområdet, fann man egendomliga rektangulära 
nedgrävningar. Nedgrävningarna tolkades som eventuella 
täktgropar alternativt som rester efter medeltida odlings-
land, med möjlig koppling till franciskanerna (Tagesson 
1990, 2002:412). Tolkningen av nedgrävningarna är 
dock osäker och andra tolkningar kan inte uteslutas. Det 
som talar emot att det är odlingsbäddar är bland annat att 
groparna har mycket olika djup, att de har jämna bottnar 
och att de ligger mycket nära varandra. Vore det frågan 
om odlingsbäddar borde avståndet mellan dem vara nå-
got större så man har kunnat gå emellan dem. Bottnarna 
på sådana gropar är inte sällan ojämna då man spadvänt 

jorden. Utifrån 2015-2017 års undersökningar tyder 
mycket på att nedgrävningarna ligger inom området för 
klostrets och hospitalets kyrkogård. Utifrån rapporten, 
fältdokumentationen och de tillvaratagna fynden är läm-
ningarna svårtolkade. Täktgropar förefaller dock vara en 
rimligare tolkning än odlingsbäddar. 
 År 1998 gjordes en ombyggnation av Nygatan mellan 
Apotekaregatan och Läroverksgatan. Arbetet, som inne-
fattade ny gatubeläggningen, innebar ett markingrepp där 
hela körbanan schaktades ner till ca 0,6 m djup. Arbe-
tet gjordes utan tillstånd enligt Kulturminneslagen och 
därför medverkade inte någon arkeolog. Schaktningen 
kom dock att uppmärksammas och en arkeologisk efter-
undersökning kom till stånd. Vid efterundersökningen 
konstaterades att gatan var kraftigt urschaktad av sentida 
ledningsdragningar och kulturlager kunde främst iakt-
tas i den norra delen av området. Lagren framkom på 
cirka 0,4 m djup och kunde inte begränsas inom schakt-
djupet. Kulturlagrens karaktär skiftade inom undersök-
ningsytan; de innehöll mer tegel, kalkbruk, sot och kol i 
anslutning till Apotekaregatan och Läroverksgatan än på 
övriga sträckan där de var mer homogena och med färre 
komponenter. Lämningarna i områdena närmast Apo-
tekaregatan respektive Läroverksgatan tolkades som spår 
efter bebyggelse förstörd i samband med stadsbranden 
år 1700. Dateringen baserades bland annat på ett mynt-
fynd. De mer homogena lagren tolkades som odlingsla-
ger (Björkhager 2003:7ff).

Figur 20. Vid 1988 års undersökning i kv Epåletten 14 fram-
kom sju rektangulära nedgrävningar (A19-A25). De var ca 2,0 
- 2,4 m breda och 3,7 - 5,3 m långa. De tolkades vid undersök-
ningstillfället som möjliga täktgropar eller som odlingsbäddar 
(Tagesson 1990). Foto mot söder. Östergötlands museum.

Figur 21. De rektangulära nedgrävningarna i kv Epåletten 14 
var 0,15 - 0,45 m djupa. I jordfyllningen hittades ett fåtal fynd: 
ett bryne, en bit flinta, en bit glas och en skärva stengods (Ta-
gesson 1990). Utifrån lagrens karaktär och nedgrävningarnas 
utseende är det högst tveksamt om det rör sig om odlingsbäddar. 
I bakgrunden rensas schaktväggen mot Nygatan. Foto mot syd-
ost. Östergötlands museum.
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Läroverksgatan
År 1960 gjordes schaktning för fjärrvärmeledningar i Lä-
roverksgatan. I samband med dessa dokumenterades ett 
brandlager och en äldre gatubeläggning, i form av en kul-
lerstensläggning. Under stenläggningen framkom sand. 
Lagren och konstruktionerna dokumenterades, inom ett 
kortare parti, av Anders Lindahl men ”enligt uppgift av 
arbetarna” hade lämningarna noterats inom en ca åtta 
meter lång sträcka från korsningen Läroverksgatan - S:t 
Korsgatan och söder därom. Lämningarna framkom på 
ca 1,3 m djup. Ovan dem var påfyllt material med sand 
och lera som rörts om i samband med tidigare lednings-
dragningar (Lindahl 1960).
 År 1980 utfördes en ombyggnation av det så kallade 
Nisbethska huset, i hörnet Nygatan och Läroverksgatan, 
varpå man bland annat fann rester efter ett äldre hus. 
Lämningarna, som hittades under det befintliga husets 
golv, bestod av en murad ”stenfot” till en byggnad, rester 
efter en stensatt gårdsplan och en avloppsränna. Bygg-
naden bedömdes vara äldre än år 1700. I samband med 
ombyggnationen grävdes även ett djupare schakt för en 
dagvattenledning norr om huset. Under en meter tjocka 
påförda, omrörda lager påträffades flera kraftiga brand-
lager, sannolikt från stadsbranden 1700. Därunder följde 
ungefär en meter tjocka kulturlager varav flera beskrivs 
innehålla gödsel och träfragment. I de två äldsta lagren 
fann man även läderspill (Ljungstedt 1980).
 I mitten av 1980-talet genomfördes en undersökning 
i Läroverksgatan (mellan Nygatan och S:t Korsgatan) 
och i Nygatan (väster om Djurgårdsgatan) i samband 
med schaktning för nya VA-ledningar. Schakten följde 
till största delen äldre ledningsschakt varpå kulturlager 
och andra lämningar endast kunde iakttas i schaktväg-
garna. Dokumentationen tycks vara knapphändig och 
sporadiskt utförd, vilket leder till att rapporten bitvis är 
svår att förstå. I Nygatan framkom ett brandlager som 
överlagrade ett brunt jordlager, det senare tolkades som 
ursprunglig markyta. I anslutning till Läroverks gatan 
upprättades två profilritningar. I den ena, strax intill ovan 
beskrivna Nisbethska huset, påträffades på 0,4 m djup ett 
cirka en meter tjockt lager med tegel, träflis, ben och kol. 
På motstående sida av gatan, i anslutning till kv Envigen, 
återfanns lämningar på ungefär samma djup. Yngst i den-
na sektion var trärester som tolkades som rester efter en 
kavelbro. Därunder var flera skikt med småsten, en rust-
bädd samt kulturlager med småsten, bark och ben. Lagren 
var sammanlagt knappt en meter tjocka. Profilen ritades 
inte men lagren beskrevs. Något anmärkningsvärt är att 
det under blålera och sand ska ha framkommit ”gammal 
markyta” (se Clareus m fl 1996 Profil 10). I den norra 

delen av schaktet framkom ett medeltida kulturlager på 
en meters djup. Om det fanns yngre kulturlager ovan 
detta framgår inte av rapporten. Lagret var knappt en 
meter tjockt och i det fanns bland annat en avfallsbinge. 
Den hade varit konstruerad med skiftesverk, tätad med 
mossa, och innehöll gödsel, läderspill, djurben och frag-
ment av ett laggat kärl. I området hittade man också res-
ter efter två tunnlock med inristade bomärken. Var dessa 
hittades är otydligt beskrivet i rapporten men möjligtvis 
var det i avfallsbingen (Clareus m fl 1996).
 Sedan den aktuella undersökningen genomfördes har 
två arkeologiska undersökningar gjorts inom Läroverks-
gatans norra del. Den första genomfördes våren 2011 med 
anledning av schaktning för fjärrvärme. Vid undersök-
ningen framkom bebyggelselämningar i form av en källa-
re, ett bränt trägolv och en möjlig syllstensrad. Myntfynd 
i källaren pekar en datering till 1300-talet. Vidare påträf-
fades kulturlager med stora mängder gjutformsfragment 
och ”stänk” av kopparlegering – lämningar efter ett gryt-
gjuteri. Gjutformarna indikerar en datering till perioden 
1400-1600-talen (Romedahl 2016). Den andra under-
sökningen utfördes våren 2012 med anledning av schakt-
ning för fjärrkyla. Inom en kortare sträcka, direkt norr 
om 2010 års schakt, framkom bebyggelselämningar och 
kulturlager (Karlsson i manus).

Djurgårdsgatan
Under 2001-2002 utfördes dräneringsarbeten kring en 
byggnad i kv Ekonomen 5. Byggnaden låg i direkt an-
slutning till Djurgårdsgatan. Dräneringsschaktet ligger 
parallellt, och nästintill dikt an, med fjärrvärmeschaktet 
från 2010. Kulturlager påträffades runt hela byggnaden. 
Öster om byggnaden, på tomtmark, framkom två homo-
gena kulturlager. Det understa av dessa bedömdes vara 
odlingsjord. I schaktet väster om byggnaden, i Djurgårds-
gatan, var lämningarna mer komplexa. Förutom kultur-
lager dokumenterades bland annat en träkonstruktion, 
en stenläggning och flera nedgrävningar. Dessutom inne-
höll ett kulturlager rikligt med kvistar vilket gav intrycket 
av en förmultnad risbädd. I en av nedgrävningarna iakt-
togs lager som tycktes vara vattenavsatta, vilket sågs som 
”strömvirvlar” i lagren. Nedgrävningen tolkades som dike. 
Flera kulturlager beskrivs också som ”feta” vilket tyder på 
en hög halt organiskt material (Feldt 2004a).
 Direkt norr om ovanstående byggnad utfördes en 
schaktningsövervakning år 1982. I schaktet, som grävdes 
för dagvatten, framkom ett brandlager, flera nivåer med 
stenläggningar samt en möjlig grundmur. Därtill fanns 
ett lager med ”sandblandad jord” som sannolikt motsva-
rar ovan nämnda odlingsjord (Eriksson 1982).
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Bokhållaregatan
I Bokhållaregatan har endast en arkeologisk observation 
gjorts. Undersökningen gjordes 1983 i samband med 
schaktning för avlopp. Stora delar av området var stört 
av tidigare ledningsdragningar men i den östra schaktväg-
gen, mot kv Domaren, kunde två kulturlager noteras. På 
0,3 m djup framkom ett sotblandat sandlager och på drygt 
en halvmeters djup påträffades ett lager med ”sandblan-
dad lera och sot”. I det sistnämnda lagret, på 0,8 m djup, 
fanns en småstensläggning (Hinze 1983). 

Torggatan
I Torggatan har flera smärre arkeologiska undersökning-
ar gjorts. År 2009 påträffades exempelvis en välbevarad 
källare, uppförd i sten och tegel, med välvt tak. Mur-
bruksprover och fynd pekar på en senmedeltida datering 
och byggnaden har sannolikt hört till en av de residens-
gårdar som legat längsmed gatan (Magnusson 2010; se 
även Tage sson 2002:358, 409). I hörnet Torggatan - 
Bokhållaregatan (inom kv Epåletten) har det sannolikt 

Figur 22. I samband med ett markarbete i Torggatan återupptäcktes en medeltida källare vilken ingått i ett hus som 
revs på 1950-talet. Arkeolog Mats Magnusson och Eva Modén samlar in murbruksprover från murverket. Foto mot sö-
der, Östergötlands museum.

legat ett medeltida stenhus. Huset, som syns på fotogra-
fier från sekel skiftet 1900, har dock aldrig undersökts 
arkeologiskt. Stenhuset har antagits vara den medeltida 
Helgeand s gården, som etablerades på 1340-talet. Loka-
liseringen av Helgeandsgården är dock inte helt oproble-
matisk då olika författare och forskare genom seklerna 
hänvisat till olika platser. Det rör sig främst om tre alter-
nativ: ovan nämnda plats i hörnet av nuvarande Bokhål-
laregatan och Torggatan, området strax väster om Stora 
torget samt platsen för det senare hospitalet (Tagesson 
2002:117, 323, 360). Flera källor hänvisar dock till att 
gården legat invid torget (t ex i handlingar från 1567) 
vilket skulle kunna utesluta tomten i hörnet Torggatan 
- Bokhållaregatan. Denna plats låg nämligen inte invid 
torget utan istället strax sydväst om den bebyggda, ovan 
nämnda, Holmen. Med dagens kunskap, t ex kännedom 
om läget för franciskanernas kloster, borde Helgeands-
gårdens läge kunna utredas på nytt. För detta krävs bland 
annat fördjupade studier av det skriftliga källmaterialet, 
vilket inte varit möjligt i samband med dessa projekt.
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Resultat
I följande kapitel presenteras resultaten från de fyra un-
dersökningarna. Redovisningen följer den kronologiska 
ordning i vilken undersökningarna genomfördes; 2009 
års undersökning beskrivs först och därefter följer 2010 
och 2011 års grävningar. Eftersom schakten vid 2009 
och 2010 års undersökningar var mycket långa har de 
delats in i tio delsträckor: Sträcka A - J. Sträckornas 
uppdelning följer den ordning i vilken arbetet utfördes. 
Lämningarnas läge beskrivs i texten utifrån upprättade 
profilritningar i antal meter från aktuell nollpunkt enligt 
fältdokumentationen.

Nygatan 2009
I samband med schaktning för ny fjärrvärme och fjärrkyla 
utfördes 2009 en arkeologisk förundersökning i Nygatan, 
mellan Trädgårdstorget och Hospitalstorget, i Hospitals-
gränd samt i Bokhållaregatan. Schakten var sammanlagt 
cirka 300 m långa. Schaktbredden var 1,4 - 2,3 m (i över-
kant) och djupet ca 1,2 m. Lämningar i form av kultur-
lager, huslämningar och gatubeläggningar påträffades i 
samtliga schakt. I regel framkom lämningarna på 0,4 - 
0,6 m djup under befintlig markyta.

Figur 23. Schaktöversikt med Nygatan 2009 (blå) och Nygatan 2010 (rosa) samt Torggatan - Bokhållaregatan 2011 
(grön) och Bokhållaregatan 2011 (gul). Eftersom 2009 och 2010 års schakt var mycket långa har de delats upp i tio 
delsträckor: Sträcka A-E (2009) och F-J (2010). Skala 1:2 500.

Figur 24. Det undersökta schaktet (Sträcka A) sett från 
Hospitalstorget, mot öster. Foto Emma Karlsson, ÖM.
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Sträcka A

Hospitalstorget - Klostergatan
Sträcka A omfattade en 65 m lång etapp mellan Hos-
pitalstorget och Klostergatan. Schaktet var 2,5 m brett 
och 1,3 m djupt. Lämningar anträffades i den västra de-
len av sträckan, inom den södra delen av schaktet. I plan 
fanns lämningar bevarade inom en 0,5 - 1,0 m bredd 
remsa. Lämningarna kunde överlag begränsas inom be-
fintligt schaktdjup med undantag för ett par djupare 
nedgrävningar. 
 I den östra delen var området däremot urschaktat. Här 
framkom även berg mycket nära markytan. 

Typ Läge Tolkning Datering/dateringsförslag
Nedgrävning -10 – -8 m Grop med oklar funktion, grav? -
Stenkonstruktion -1 – 1 m Husgrund? -
Nedgrävning -1 – -5 m Gränsdike. Högmedeltid? (anlagt) 

1600-tal? (destruerat)
Stenförstärkt yta 0,5 - 3 m Gatubeläggning till Hospitalsgatan. Medeltid
Träkonstruktion och golvlager 11 - 16 m Hus (fähus?) (tomt 124). 1600-tal
Stenförstärkt yta (?) 18 - 22 m Gårdsplan (tomt 124). 1600-tal?
Odlingslager och träkäppar 12 - 29 m Äldre markyta, eventuellt odling. 

Spår efter hägnad?
Medeltid

Dike? 16 - 18 m Gränsdike. Avfall efter benhantverk. 1000-1100-tal (brukat) 
1160-1260 (destruerat)

$+

$+ $+
$+

$+

#

#

#

#

#

0m

10m

20m

30m

-10m

Nedgrävning

Husgrund? Stenförstärkt yta

Stenförstärkt yta(?)

Träkonstruktion
Dike?

Nedgrävning/
gränsdike

!.
Profil mot S

Sträcka B

Sträcka E

Provgrop 
(med djupare del i SÖ)

1489280

1489280

1489290

1489290

1489300

1489300

1489310

1489310

64
76

29
0

64
76

29
0

Figur 25. Påträffade lämningar inom Sträcka A i plan, efter digitaliserade planritningar. Urschaktade områden är 
markerade med orange. Skala 1:250. 

Nedgrävning
I sträckans västra del påträffades delar av en nedgräv-
ning. Gropen hade en gravliknande form i plan och var 
ca 0,6 m stor och ca 0,6 - 0,8 m djup. Utifrån profilrit-
ningen framgår det att nedgrävningen är yngre än det 
äldsta matjordslagret (L73, L77) och att den igenfyllda 
gropen har täckts av ett raseringslager (L72). Eftersom 
nedgrävningen bedömdes som en presumtiv grav grävdes 
den till botten (1,4 m under markytan). Inget skelett på-
träffades dock. Delar av samma nedgrävning påträffades 
även vid 2010 års undersökning, se ritning Sträcka F L6. 
Inte heller då hittades något skelett.
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Stenkonstruktion
Mellan -1 m och 1 m påträffades en ca 1 m bred ned-
grävning som var fylld med ett par stora stenar samt en 
jordfyllning med stort inslag av tegel och kalkbruk (L4). 
Lämningen, som inte kunde begränsas inom det befint-
liga schaktdjupet, tolkades som en möjlig stenkonstruk-
tion (husgrund?) med nord-sydlig riktning. 

Nedgrävning 
Strax väster om ovanstående stenkonstruktion var en 
kraftigare nedgrävning. Nedgrävningens stratigrafiska 
förhållanden är svåra att reda ut utifrån den dokumen-
terade schaktväggen. På profilritningen tycks det fin-
nas två nedgrävningskanten/nivåer, dels från L60, dels 
från ett yngre kulturlager. Tolkningen försvåras även av 
att lämningen inte kunde begränsas inom det befintliga 
schaktdjupet eller åt väster där området förstört av flera 
moderna ledningsdragningar. Nedgrävningen var fylld 
med flera jordskikt varav många hade karaktär av brand- 
och raseringslager med stort inslag av tegel, kalkbruk och 
kol (L63-68). I lagren påträffades och tillvaratogs en 
bit sekundärbränt yngre rödgods, en bit hårt sekundär-
bränt taktegel och en bit fönsterglas (F112-113, F115). 
Även fönsterglaset uppvisar tecken på att ha utsatts för 
brand/värme. 
 Nedgrävningen, som även påträffats vid en undersök-
ning 1995, tolkades ursprungligen som en större avfalls-
grop anlagd efter en större brand. Men utifrån 2015-2017 
års undersökningar i kv Ekollonet och i Hospitalstorget 
har lämningen omtolkats. Exempelvis har delar av sam-
ma nedgrävning framkommit i ett schakt som öppna-
des 2016, direkt söder om, och parallellt med, 2009 års 
schakt. Utifrån 2016 års undersökning har lämningen be-
dömts kunna vara en del av ett större gränsdike. Vid den 
aktuella undersökningen (2009) framkom även ett större 
dike i den östra delen av Hospitalstorget (se Sträcka B). 
De båda lämningarna tycks vara delar av en och samma 
konstruktion. Dikets datering är baserad på preliminära 
resultat från 2015-2017 års undersökningar vilka tyder på 
att diket anlagts under medeltid, sannolikt högmedeltid. 

Nedgrävningens fyllning med bland annat brandpåverkat 
material går att koppla samman med närliggande bebyg-
gelselämningar som daterats till 1600-talet. Med tanke 
på inslaget av brandpåverkat material är stadsbranden 
år 1700 en rimlig orsak till destruktionen (Karlsson & 
Romedahl i manus a, Karlsson & Romedahl i manus b).

Stenförstärkt yta
Direkt öster om ovan beskrivna stengrund framkom en 
gles stenläggning. Konstruktionen, som återfanns på en 
meters djup, var sannolikt rester efter en äldre gatubelägg-
ning på den forna Hospitalsgatan. Förutom sten fanns 
enstaka bitar tegel i ytan. Stenarna påträffades i kontakt-
ytan mellan två jordlager; under var ursprunglig matjord 
(L7) och ovan var ett lager med enstaka djurben, kol- och 
tegelfragment (L5).

Träkonstruktion och golvlager
Mellan 11 och 16 m framkom tydliga spår efter en bygg-
nad. Lämningarna, som framkom på 0,8 m djup, bestod 
av större träfragment, stenar och golvlager. Träfragmen-
ten bestod av större trästycken varav merparten låg i NV-
SO riktning och ett par i NO-SV riktning, det vill säga 
vinkelrätt mot varandra. På ett ställe fanns trä bevarat i 
flera skikt ovan varandra (L30 vid 13 m). Fragmenten 
tolkades ingå i en huskonstruktion och vara rester efter 
syllträ och/eller bjälklag.
 Inom området för träet fanns även ett lager med stort 
inslag av träflis, bark och näver (L26) och ett sand- och 
lerlager (L27, L96). Båda lagren har bedömts vara spår 
efter golv. Golvlagren begränsades i väster och öster av 
stenar. I söder kunde golvnivån följas ett par meter inom 
Sträcka B men upphörde efter en recent störning vid 2 m. 
Ovan golvet var ett kompakt lager som upplevdes ”fett” 
och ”smetigt”, vilket tyder på ett högt organiskt innehåll 
(L34, L25, Sträcka B L95). Lagret tolkades vara avsatt 
under husets brukningstid. 
 I väster och öster sammanföll golvlagren utsträckning 
med två ansamlingar av större stenar, möjligen någon 
slags syllstenar (11 respektive 16 m). 
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Figur 26. Renritad profilritning mot söder 
för Sträcka A. Lämningar som omnämns 
i rapporttexten är markerade med färg. 
Skala 1:40.
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I och strax ovan golvlagret påträffades fynd av brända och 
obrända djurben, fragment av fönsterglas, hushållsglas 
och yngre rödgods (F105-106, F124-128). Makrofossil-
prover samlades in i plan, i anslutning till träkonstruktio-
nen (motsvarande L26, L34/L25). I provet var inslaget 
av kreatursdynga påtagligt och utifrån detta resultat tol-
kas byggnaden som ett fähus (Appendix 9). Strax under 
träkonstruktionen (L30) återfanns även en mängd ben 
från ett och samma djur som visade sig höra till ett 4 - 6 
månader gammalt svin. Griskultingen skulle kunna vara 
självdött i fähuset och därefter inte omhändertagits. Man 
kan även tänka sig att djuret medvetet deponerats där som 
ett husoffer. Läget för huset motsvaras före 1700-talet, 
och anläggandet av Nygatan, av tomtmark (tomt 124). 
Utifrån husets läge och fyndens karaktär borde huset 
vara från 1600-talet.
 Bebyggelselämningen täcktes av ett lager med kol (L32, 
L24, L16, Sträcka B L94). Lagret tolkades som ett brand-
lager vilket bör representera husets destruktion och kan 
sannolikt kopplas samman med stadsbranden år 1700.

Stenförstärkt yta (?)
Öster om fähuset kunde en nivå med sten iakttas i schakt-
väggen på 0,8 m djup (18 - 22 m). Stenarna, som främst 
bestod av småsten, låg i botten av ett luckert kulturlager 
(L54). Kanske kan stenarna vara rester efter en förstärkt 
gårdsplan i anslutning till fähuset, inom tomt 124. Även 
vid 1965 års grävning dokumenterades två nivåer med 
stenläggningar (på 0,5 respektive 0,75 m djup). Vid en 
jämförelse med 1696 års karta ligger även dessa inom 
ovan nämnda tomt. År 1965 påträffade man dessutom 
en brunn som också legat inom tomten.

Odlingslager och träkäppar
Ovanstående hus och eventuella stenläggning var anlagd 
på ett tjockare, homogent lager tolkat som ursprunglig 
matjord, möjligen odlingsjord (L28, L55). I lagret påträf-
fades yngre rödgods, stengods, hästskosöm och brända 
ben (F101-103, F108). Keramikskärvorna hittades i den 
övre delen av lagret. På nivån för lagret hittades även fem 
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Figur 27. Trä som tolkats ingå i en syll eller bjälklag till ett fä-
hus. Foto Emma Karlsson, ÖM.

Figur 28. Både den aktuella undersökningen och 1965 års gräv-
ning berörde tomt 124. Bebyggelselämningar påträffade vid de 
två undersökningarna inprickade på 1696 års karta. Fähuset 
(rött), stenförstärkta ytor (grått), avskrädesgropar (orange) och 
brunn (blå). Skala: 1:750.
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träkäppar (fyra i plan, en i profil). Käpparna var 0,05 - 
0,08 m i diameter med tillspetsade nederändar. Käppar-
nas funktion var svår att fastställa men möjligen har de 
ingått i någon slags hägnad.
 I matjordslagret togs jordprov för kunna styrka att det 
rörde sig om odlingsjord. Det analyserade provet innehöll 
dock inte några spår av odlingsväxter och köksavfall vilket 
brukar vara vanligt förekommande i odlingslager. Däre-
mot fanns ett tydligt inslag av latrinavfall vilket möjligen 
indikerar att det legat ett avträde i närheten (Heimdahl 
2011a, Appendix 9). 
 Totalt tillvaratogs cirka 800 gram djurben i lagret vilka 
bedömts osteologiskt. Materialet innehåller både köttrika 
och köttfattiga regioner av bland annat nöt och får/get. 
Ett fragment härrör från höna. Sammansättningen kan 
karaktäriseras som en blandning av slakt- och matavfall 
(Nyberg 2011, Appendix 4). 

Dike?
Direkt öster om ovan beskrivna hus påträffades en ned-
grävning (16 - 18m). Den var 1,7 m lång/bred och åter-
fanns i plan inom hela den orörda delen av schaktbotten 
(ca 0,9 m bred). Nedgrävningens djup gick inte att fast-
ställa inom det aktuella schaktdjupet. Därför grävdes en 
provgrop inom en 1 m lång sträcka. En halv meter under 
schaktbotten, på ca 1,7 m djup under nuvarande markni-
vå, anträffades nedgrävningens botten. Eftersom kontex-
ten inte kom att undersökas i sin helhet är den svårtolkad. 
Till att börja med tycktes det vara en större grop men 
mot nedgrävningens botten fick den en mer dikesliknan-
de form; ett dike grävt i NV-SÖ riktning, det vill säga i 
samma riktning som intilliggande Hospitalsgatan. Det 
eventuella diket har uppskattats till en bredd om 1,3 m.
 I botten av nedgrävningen fanns ett gråsvart, något 
strimmigt siltlager, som bedömdes vara avsatt (L47). Gro-
pen hade därefter fyllts igen med fem olika lager: två inne-
höll ett dominerande inslag av djurben (L43, L46) och 
tre innehöll mycket lera (L44, L45/L56, L52). Lagren var 
mycket likartade vilket gav intrycket att nedgrävningen 
fyllts igen under relativt kort tidsperiod. I den övre de-
len av nedgrävningen var ett homogent lager (L41) som 

möjligen kan motsvara/vara detsamma som intilliggande 
matjordslager (L28, L55).
 Analys av ett jordprov, taget i det avsatta bottenlagret, 
visar på spår av kreatursdynga och möjligen även latrin. 
Vidare fanns spår efter stora mängder nässlor som anting-
en kan ha växt i dikets närhet eller i dess botten. Det se-
nare alternativet, menar Heimdahl (2011a), skulle kunna 
stödjas av den rotfilt som fanns i jordprovet. I materia-
let fanns också enstaka hinnkräftor som visar att diket 
stått vattenfyllt tillräckligt länge för att sådana har hun-
nit utvecklas, antagligen månader i sträck. Men, tilläg-
ger Heimdahl (2011a), om rotfilten härrör från nässlor 
är det troligt att diket också periodvis torkat ut. Vid un-
dersökningstillfället noterades också att vatten trängde 
fram i bottenlagren. I makroprovet fanns även enstaka 
spår av köks- och bryggeriavfall (ben och pors) samt en 
sågad hornbit (Appendix 9).
 Två återfyllningslager bestod i stort sett enbart av 
djurben. Ett urval av dessa ben tillvaratogs: 8 kg (L43) 
respektive 3,5 kg (L46). Den osteologiska analysen visar 
att sammansättningen i de två lagren är mycket lika var-
andra. 70 - 80 % av benen hade spår efter hantering. Det 
rörde sig främst om avsågade ledändar och revben. Utöver 
detta fanns en del kluvna och avhuggna ben samt ben-
fragment med snittspår. När det gäller artfördelningen 
innehöll materialet i stort sett bara häst, nöt och stora 
gräsätare. Den låga frekvensen av köttrika element och 
hanteringsspåren visar att det rör sig om hantverksavfall 
(Nyberg 2011, Appendix 4).
 I de övriga fyllningarna hittades inte några fynd med 
undantag av en bit konglomerat med bränd lera, kol och 
metall (koppar?) (F111). 
 En avsågad ledände insamlad i ett av fyllnadslagren 
(L43) har med hjälp av 14C-analys daterats till 1160-1260 
e Kr (2 sigma, Ua-52989). Igenläggningen av nedgräv-
ningen bör alltså ha skett någon gång under denna period. 
Däremot är det oklart när gropen/diket ursprungligen 
grävts men de avsatta lagren i botten, inslaget av hinn-
kräftor samt rotfilt, och de inkalvade sidorna, pekar emel-
lertid på att den stått öppen en tid. Då nedgrävningens 
kanter hade kalvat in flera gånger var det också svårt att 
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avgöra från vilken marknivå/lager som diket grävts. När 
det gäller relationen till ovan beskrivna hus pekar såväl 
lagerföljden som dateringen på att diket/gropen är be-
tydligt äldre än fähuset.
 Nedgrävningens ursprungliga funktion tycks, med tan-
ke på det avsatta bottenlagret, inte ha varit avfallsgrop. 
Möjligen kan det röra sig om ett dike som fungerat som 
gräns för en tomt. År 2015 påträffades ett sådant gräns-
dike inom kv Ekollonet 1, knappt 40 m sydost om den ak-
tuella nedgrävningen (Karlsson & Romedahl i manus b). 
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De två dikena har liknande dimensioner och båda löper 
parallellt med Hospitalsgatan. Diket vid kv Ekollonet 1 
har dock legat på södra sidan om Hospitalsgatan med-
an den aktuella nedgrävningen har legat på norra sidan.
 Om den påträffade nedgrävningen skulle vara ett 
gränsdike borde det även ha återfunnits i 1965 års fjärr-
värmeschakt (se Tidigare arkeologiska undersökningar). 
I dokumentationen nämns dock inte någon sådan ned-
grävning. Det finns dock flera felkällor att beakta. Di-
ket kan ha varit svår att upptäcka då 1965 års schakt var 
grundare än 2009 års. Vidare kan de övre fyllnadslagren 
ha varit lerbemängda och därmed svåra att urskilja mot 
undergrunden. Möjligtvis kan fortsättningen på 2009 års 
dike anas i 1965 års profilritning, på en plats cirka sex m 
nordväst om 2009 års dike. I 1965 års dokumentation 
finns flera, om än vaga, tecken på detta. Till exempel inne-
håller kulturlagret trä inom den angivna sträckan, något 
som avviker gentemot omkringliggande lager. Träet i sig 
kan också tyda på bättre bevaringsförhållanden med hö-
gre vattenhalt. 

Figur 29. I botten av schaktet påträffades lämningar ef-
ter ett möjligt dike. Diket delundersöktes med hjälp av 
en djupare provgrop (grön linje). Nedgrävningens bot-
ten var ca 0,5 m bred och rester av den är markerad med 
streckad gul linje. Dikets botten i profil är markerad med 
gul linje. Foto mot sydost, Emma Karlsson, ÖM.

Figur 30. Förslag på dikets fortsättning mot nordväst 
baserad på observationer i 1965 års dokumentation. 
På 1696 års karta. Skala 1:750.
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Sträcka B

Hospitalstorget och Hospitalsgränd
Sträcka B omfattade ett 65 m långt schakt i den östra 
delen av Hospitalstorget och i den norra delen av Hos-
pitalsgränd. Schaktet var ca 0,9 - 1,8 m brett och ca 1,2 
m djupt. Inom stora delar av sträckan (0 - ca 40 m) sågs 
lämningar i plan. I schaktväggen sågs lämningarna mellan 
0 och ca 20 m, söder därom var schaktväggarna störda av 
sentida ledningsschakt. Öster om, och nästintill parallellt 
med schaktet, låg (minst) två äldre ledningar (fjärrvärme 
och gas). Från och med ca 40 m och söderut grävdes i det 
befintliga ledningsschakt.

Gatunivåer - sandlager
Inom den norra delen av sträckan fanns en nivå med 
sandlager (L103, L107). Lagret påträffades på 0,8 m djup 
och var knappt en decimeter tjockt. Det tolkades som 
ett sättsandlager för en stenläggning. Vid en jämförelse 
med 1696 års karta överensstämmer läget för lagret med 
sträckningen för 1600-talets Hospitalsgatan. 
 Sättsanden överlagrades av ett heterogent lager, tolkat 
som ett planeringslager (L101). Under sättsanden var 
ytterligare en, möjligen två, nivåer med kulturlager som 
borde representera gatumark. Överst av dem var ett he-
terogent lager med småsten och enstaka kalkflisor (L104) 

Typ Läge Tolkning Datering/dateringsförslag
Gatunivåer - sandlager 4 - 6 m Hospitalsgatan -
Husgrund 10 - 11 m ”Bazarbyggnad” på Hospitalstorget Sent 1800-tal
Gatunivåer - trälager 7 - 11 m Hospitalsgatan -
Dike 11 - 12 m Gränsdike Medeltid
Dike/damm 14 - 20 m Gränsdike och/eller damm Högmedeltid
Kalkstensgolv? 19 - 22m Hus? (tomt 115) 1600-tal
Raseringslager Ca 40 m Rasering efter kyrka 1500-tal
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Figur 32A. Renritad profilritning mot öster för Sträcka B. Lämningar som 
omnämns i rapporttexten är markerade med färg. Skala 1:40.
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och därunder var en tunn lins med ren silt (L105). Det 
stratigrafiskt äldsta lagret bedömdes vara ett matjordsla-
ger. Även i detta lager fanns enstaka småsten (L106). På 
1,2 m djup framkom orörd mark i form av silt (L108).

Husgrund
Vid cirka 10 m framkom en nedgrävning med stora ste-
nar som tolkats vara del av en husgrund (L120). Utifrån 
stratigrafin kan det konstateras att anläggningen är rela-
tivt sentida. Vid en jämförelse med en karta från år 1900 
finns en samstämmighet mellan husgrunden och en trä-
byggnad (en ”bazarbyggnad”) som legat längsmed torgets 
östra sida. Huset återfinns även på fotografier tagna kring 
sekelskiftet 1900. Sannolikt revs byggnaden i början av 
1910-talet då tomten öster om torget reglerades och be-
byggdes (Elfström muntligen).

Gatunivåer – trälager
I anslutning till ovanstående husgrund påträffades även 
kulturlager. Då lämningarna endast återfanns inom ett 
kort parti var de svårtolkade. De övre nivåerna tolkades 
samtliga vara utfyllnadlager. 
 På 0,8 m djup var ett tunnare lager som möjligen kan 
vara avsatt (L115). Det överlagrade ett tydligt raserings-
lager med stort inslag av kalkbruk och tegel. Därunder 
var ytterligare ett tunnare lager, möjligen nedbrutet 
trä (L117). Utifrån närheten till Hospitalsgatans äldre 
sträckning är det fullt möjligt att det rör sig om äldre 
vägbeläggningar. 
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Dike
Vid 11 - 12 m påträffades en 0,3 m bred och 0,2 m djup 
nedgrävning (del av L 118). Lämningen, som tolkades 
som botten av ett dike, hade en nordvästlig-sydöstlig rikt-
ning. I schaktväggen kunde även en annan, yngre ned-
grävning iakttas på samma plats (L125). Möjligen kan 
den senare nedgrävningen vara ett yngre dike även om 
detta inte kunde noteras i plan på grund av den sentida 
husgrunden. En möjlighet är att båda dikena represen-
terar en medeltida tomtgräns. Utifrån stratigrafin borde 
det äldsta diket kunna vara från tidig medeltid. 

Dike/damm
I höjd med ett kabelstråk vid 14 m gjordes två observa-
tioner. I den östra och västra schaktväggen började fle-
ra lager, inklusive det äldsta matjordslagret (L118), att 
”tippa” i sydlig riktning. Fenomenet noterades även plan 
på ca 1,4 m djup. 
 I den västra schaktväggen sågs, förutom det tippande 
matjordslagret, en nedgrävning fylld med omrörda kul-
turlager (L132). I lagret påträffades fynd från en rad oli-
ka tidsåldrar, bland annat formpressat glas, mynt präglat 
1719-20, del av en keramisk markplatta från en tidigare 
trottoarbeläggning (1900-talets första hälft) och yngre 
rödgods. I fält tolkades därför dessa ”tippande” lager höra 
samman med en recent störning.
 Men utifrån resultat från senare utförda undersök-
ningar i området (2015-2017) har lämningen tolkats om 
och de ”tippande” kulturlagren hör istället sannolikt sam-
man med ett medeltida gränsdike. Vid närmare gransk-
ning av 2009 års dokumentation står det även klart att 
den sentida nedgrävningen, i den västra schaktkanten, 
bör vara ett ledningsschakt som endast tangerar schaktet.
Diket undersöktes bland annat 2016 i ett schakt som låg 
knappt en meter öster om det aktuella. Djurben i bot-
ten av diket daterades då till perioden 1260-1400 e Kr 
(Karlsson & Romedahl i manus b).

2009 års ”tippande lager” är med högsta sannolikhet en 
indikation på en nedgrävningskant till detta dike. Någon 
begränsning åt söder kunde dock inte ses i 2009 års schakt 
eftersom schaktväggen var störd av yngre ledningsschakt. 
Resultaten från 2009 och 2016 års undersökningar pekar 
emellertid på att nedgrävningen/diket är betydligt bre-
dare än vad som kan förväntas av ett gränsdike. Möjligen 
rör det sig om den annan slags konstruktion/funktion, 
t ex en damm. (I figur 31 är dikets begränsning åt söder 
rekonstruerat efter 2016 års undersökning).

Kalkstensgolv?
I botten av schaktet hittades, inom en två meter lång 
sträcka, en nivå med flata kalkstenar. Det rörde som om 
cirka tio stenar som var 5 - 7 cm tjocka och av varieran-
de storlek. En av dem var tydligt blanknött och en bar 
spår efter mejselhugg. Samtliga stenar vara mycket skö-
ra och vittrade. Stenarna tycktes ingå i en konstruktion, 
men på grund av schaktets ringa bredd var det svårt att 
avgöra vilken typ. Möjligen är det del av ett golv eller en 
stensatt gångväg. Direkt ovan stenarna var ett lager med 
kalkbruk. I lagret hittades djurben och yngre rödgods. 
Utifrån skaftet till en trefotsgryta har fynden daterats 
till 1600-talets första hälft.
 Stenarna vilade på ett brunt lerlager med inslag av kol 
och träfragment. Kanske även det rester efter ett golv. La-
gerskiljet mellan överliggande och underliggande lager var 
omöjlig att urskilja. Det gick inte heller att med säker-
het avgöra konstruktionens stratigrafiska och rumsliga 
relation till ovan beskrivna dike/damm. Utifrån senare 
års undersökningsresultat är det dock högst sannolikt 
att diket/dammen lades igen före år 1600. Det är inte 
omöjligt att kalkstensplattorna är återanvända golvste-
nar från franciskanernas kyrka som legat ca 20 m sydväst 
om fyndplatsen. Platsen för det eventuella golvet ligger 
inom tomt 115 på 1696 års karta.
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Raseringslager
Söder om kalkstenskonstruktionen påträffades endast 
omrörda kulturlager och området bedömdes vara stört 
av sentida ledningsschakt. Inom en kortare sträcka i 
det sydöstra hörnet av torget, iakttogs dock 1-2 nivåer 
med tegel och kalkbruk mot botten av schaktet. Lagren 
dokumenterades översiktligt med foto och bedömdes 
2009 ha låg arkeologiskt potential, sannolikt sentida 
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utfyllnadsmassor. Efter 2015-2016 års undersökningar 
på Hospitalstorget vet vi emellertid att lagret/en är spår 
efter raseringen av franciskanernas kyrka. Kyrkans kor 
har legat ungefär fem meter väster om 2009 års schakt 
(Karlsson & Romedahl i manus a). 
 Söder om detta följde 2009 års schakt befintliga led-
ningsschakt som var fyllda med moderna fyllnadsmassor. 
Inget av arkeologiskt intresse kunde iakttas.

Figur 34. Flata kalkstenar tolkade som ett möjligt golv. Foto Emma Karlsson, ÖM.

Sträcka B



34

Sträcka C 

Klostergatan - Trädgårdstorget
Sträcka C omfattade ett drygt 40 m långt schakt i Ny-
gatan mellan Klostergatan i väster och Trädgårdstorget 
i öster. Schaktet var cirka 1,6 m brett i överkant och 0,8 
m brett i underkant samt 1,1 m djupt. Lämningar fram-
kom, både i plan och profil, inom ett 30 m långt parti i 

den västra delen av schaktet. Lämningarna kunde dock 
inte avgränsas inom aktuellt schaktdjup. Den östra delen 
av schaktet var stört av sentida schaktningsarbeten. Här 
kunde inget av arkeologiskt intresse ses.
 Grävningen utfördes i två omgångar. Ett kortare 
schaktparti direkt öster om korsningen med Klostergatan 
undersöktes i september och resterande del i november.

Typ Läge Tolkning Datering/dateringsförslag
Stengrund och
stenläggning 

3 - 8 m (plan)
8 - 11 m

Hus och gårdsbeläggning. 1696 (tomt 
136)

1500-1600-tal

Nedgrävning med sten 19 - 20 m Husgrund? (tomt 136) 1750-1850-tal
Brandlager, stenläggning och 
träkonstruktion 

27 - 34 m Stadsbrand, bebyggelse (tomt 137) Äldre än 1700?

Figur 35. Påträffade lämningar inom Sträcka C i plan, efter digitaliserade planritningar. Urschaktade områden är 
markerade med orange. Skala 1:250.
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Stengrund och stenläggning
Strax öster om korsningen med Klostergatan framkom 
rester efter en stenkonstruktion. På cirka 0,9 m djup på-
träffades en större mängd sten (0,2 - 0,4 m stora) och 
därunder, cirka 1,2 m under markytan, var rester efter en 
murad konstruktion med större stenar (0,5 m). Ovanpå 
stenarna och på norra utsidan av dem var murbruk. Strå-
ket med sten var cirka 0,7 m brett. Stenarna upphörde 
vid 8 m men tycktes vika av och fortsätta söder ut. (En-
ligt den skriftliga dokumentationen vek muren av mot 
norr men det rör sig sannolikt om en felaktig beskriv-
ning på grund av sammanblandning av väderstrecken.) 
Lämningen tolkades som en murad stengrund till ett hus.
 Murbruksprover tagna på stenarnas norra sida visar 
att det är utstruken fog/putspåslag.  Eventuellt har bru-
ket svaga spår av kalkfärg. Karaktären på murbruken 
tagna i konstruktionen lutar åt en eftermedeltida da-
tering men en medeltida datering går dock inte att ute-
sluta (Feldt muntligen). I lagren strax ovan och mellan 
stenarna påträffades djurben, fönster- och hushållsglas, 
spik, hästskosöm, kritpipsskaft och yngre rödgods (F19-
25). Keramiken har bedömts vara av 1600-talskaraktär.
 Direkt öster om muren anslöt en samtida stenläggning 
med småsten (A1). Bland stenen fanns enstaka djurben, 
tegel, slagg (F11) och ovan dem var fläckvis med kol och 
sot. Stenarna var lagda i ett lerblandat kulturlager med 
inslag av ren lera (L139). Stenarna sågs i plan mellan 8 
och 11 m men sättlagret går att följa till och med 13 m 
i profil. Längst i öster fanns ett tunt kol- och sotlager 
(L142) som enligt den upprättade profilritningen tycks 
vara yngre än sättlagret. Lagret representerar sannolikt 
en större brand. Några daterande fynd påträffades inte i 
eller på stenläggningen.

Eftersom lämningarna ligger inom Nygatan, som anlades 
efter 1700 års stadsbrand, bör de vara äldre än 1700-tal. 
Enligt 1696 års karta ligger lämningarna inom tomt 136, 
strax intill dåvarande Klostergatan. Till tolkningen ska 
dock en reservation läggas. Den ursprungliga gatan var, 
enligt 1757 års karta, smalare än dagens gata. Den nuva-
rande bredden återfinns först på kartor från 1800-talet 
mitt. Därmed är alltså inte helt omöjligt att huset och 
stenläggningen brukats även under 1700-talet. 
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Figur 37. Bebyggelselämningarna inprickade på 1696 
års karta. Hus med murad stengrund (rött) och sten-
läggning (grått). Skala 1:750.

Figur 36. Renritad profilritning mot söder för Sträcka C. Lämningar 
som omnämns i rapporttexten är markerade med färg. Skala 1:40.
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Nedgrävning med sten
Inom den västra delen av sträckan (0-20 m) var tre tjock-
are planerings-/utjämningslager (L133, L141, L144). I 
ett av dessa lager (L141) påträffades en bultlåsnyckel 
(L141, F135). Nyckeltypen har förekommit från medel-
tid fram till 1900-talet (Blomqvist 1941:100). Vid cirka 
20 m kunde en nedgrävning iakttas (A2). Nedgrävning-
en, som var 0,7 m bred, hade fyllts med stora stenar och 
lera. Stratigrafin tyder på att nedgrävningen var relativt 
sentida. Anläggningen var svårtolkad och skulle möjli-
gen kunna vara någon slags husgrund. I anslutning till 
nedgrävningen var även ett lerlager (L146) med samma 
typ av lera som i nedgrävningen. Lerlagret begränsades i 
öster av ett sentida ledningsschakt.

Brandlager, stenläggning och träkonstruktion
I den östra delen av sträckan, öster om ovan nämnda 
ledningsschakt, var stratigrafin något mer komplex med 
en rad olika typer av kulturlager. Bland annat fanns ett 
kraftigt brandlager med kol, sot, bränd sand och aska 
(L151). Under brandlagret var bland annat ett lager med 
mycket dynga (L158). Mot botten av schaktet framkom 
ett kulturlager med inslag av träflis (L153), ett ljust silt-
lager (L154) och en träkonstruktion i form av en timrad 
”knut”. Inom ett kortare parti kunde även en stenlägg-
ning iakttas (A3). Brandlagret har tolkats höra samman 
med stadsbranden år 1700 och kulturlagren och träkon-
struktionen som spår efter bebyggelse äldre än 1700. En-
ligt 1696 års karta motsvaras området av tomt 137. 
 Det faktum att kulturlagerbilden skiljer sig mycket 
jämfört med sträckan väster härom hör sannolikt sam-
man med att lämningarna legat inom olika tomter.

Figur 38. Bultlåsnyckel påträffad i ett utfyllnadslager. Typen har förekommit från medeltid fram 
till 1900-talet. Foto: Acta KonserveringsCentrum.
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Figur 39. Strax öster om korsningen Klostergatan/Nygatan på-
träffades rester efter en husgrund. Schaktets ringa bredd och 
befintliga ledningsdragningar försvårade såväl undersökning 
som dokumentation. Foto mot öster. Emma Karlsson, ÖM.

Figur 40. Den östra delen av samma husgrund som på figur 39. 
Kalkbruk insamlat från konstruktionen pekar på en eftermedel-
tida datering. Foto mot öster. Emma Karlsson, ÖM.
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Sträcka D 

Trädgårdstorget och Tanneforsgatan
Sträcka D bestod av flera schakt på Trädgårdstorget och i 
Tanneforsgatan. Totalt omfattade schakten ca 90 m. De 
var 1,2 m breda och 1,2 m djupa. Kulturlager påträffades, 
i plan och profil, inom en 30 m lång sträcka i torgets nor-
ra del. Vidare kunde kulturlager iakttas i schaktväggarna 
inom ett par kortare sträckor i det södra schaktet (som 
anslöt till undercentral på torget). Kulturlagren kunde 
inte begränsas inom det aktuella schaktdjupet.

Enligt de historiska kartorna motsvaras det undersökta 
området av gatumark (Tanneforsgatan) och tomtmark 
fram till slutet av 1700-talet då Nygatan anlades. Tomt-
marken utgjordes då av en och samma tomt. På 1696 
års karta är den betecknad 143 och innehas och/eller 
brukas då av Assessor Adlerberg. I mitten av 1700-ta-
let betecknas tomten Tannefors kvarter nr 8 och tillhör 
Borgare Hallin.
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Figur 42. Renritad profilritning mot norr för Sträcka D. Lämningar som omnämns i rap-
porttexten är markerade med färg. Skala 1:40.
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Figur 41. Påträffade lämningar inom Sträcka D i plan, efter digitaliserade planrit-
ningar. Urschaktade områden är markerade med orange. Skala 1:400. 
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Brandlager
Inom sträckan framkom även två nivåer med brandlager. 
Det yngsta lagret framkom i schaktets västra del och be-
stod av kol och sot (L29). Det äldre brandlagret bestod 
av kol, sot, bränd sand med inslag av slagg, djurben och 
träfragment (L16, L22, L33). Lagret överlagrade den 
ovan nämnda ursprungliga markhorisonten (L23, L34) 
och täcktes av ovan beskrivna kalkflislager (L21, L26). 
Inga fynd eller andra daterbara material hittades i ovan-
stående lämningar. Utifrån tidigare undersökningar på 
torget, där bland annat kalkflislager hittats, bedöms läm-
ningarna vara medeltida. 

Odlingsjord?
Det äldsta lagret inom sträckan bestod av ett homogent 
kulturlager med karaktär av odlingsjord (L6, L23, L34). 
I lagret påträffades enstaka kol, djurben och småsten. Ett 
makrofossilprov från lagret visade däremot inte några 
tydliga tecken på odling då spår av gödning eller dynga 
saknades (Appendix 9). Liknande lager har påträffats vid 
andra undersökningar i närområdet. Förkolnande fröer 
från ett par av dessa har visat på aktiviteter i området se-
dan äldre järnåldern (se exempelvis Karlsson 2014). 

Typ Läge Tolkning Datering/dateringsförslag
Stenförstärkta ytor 5 - 15 m, 20 - 22 m Gårdsplan och/eller gata/gränd Medeltid 
Brandlager 10 - 26 m, 26 - 27 m Brand Medeltid
Odlingsjord? 0 - 27 m Ursprungligt matjordslager (odling?) Medeltid
Nedgrävning med sten 21 - 26 m Påbörjad källare (tomt 143) 1700-tal
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Stenförstärkta ytor
Inom sträckan framkom två nivåer med stenförstärkta 
ytor. Yngst var två lager med kalkstensflis (L26, L21). 
Tydligast var ett 0,1 m tjockt lager med kalkstensflis samt 
inslag av gul lera (L26). Lagret, som sågs mellan 20 och 
22 m, begränsades i öster och väster av yngre nedgräv-
ningar. Öster om detta lager fanns ytterligare ett lager 
med enstaka kalkstensflis och kalkbruk (L21). De två 
lagren framkom på samma nivå och har tolkats vara sam-
tida. Materialet i lagren hade karaktär av byggnadsavfall. 
 Ett makrofossilprov, insamlat i kalkflislagrets övre del, 
innehöll en hel del smidesloppor som visar att det funnits 
en smedja i närheten. Det organiska materialet i provet 
var enligt Heimdahl (2011a) svårtolkat med möjliga spår 
av djurdynga, latrin och köksavfall. En sammansättning 
som är typiska för markskiktet i en urban miljö (Appen-
dix 9). De två lagren tolkades som möjlig beläggning på 
en gata/gränd eller gårdsplan.
 En andra, äldre nivå med sten påträffades mellan 5 och 
15 m. Den bestod av ett stråk med småsten som ställvis 
noterades i schaktväggen. Stenarna låg i den övre kon-
taktytan av ett äldsta matjordslager. Även denna äldre 
nivå med sten tolkades som spår efter en möjlig gårds-
plan eller gata/gränd.
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Nedgrävning med sten
I den västra delen av schaktet påträffades en större ned-
grävning. Den var drygt 3 m lång/bred och återfanns 
inom hela schaktets bredd. Djupet gick inte att faststäl-
la inom det aktuella schaktdjupet. Gropen var fylld med 
stora stenar och enstaka kol och tegel (L27). I materialet 
hittades fynd av fönster- och buteljglas, yngre rödgods, 
fajans, spik, slagg samt flera kritpipsskaft (F28-31). 
 Fynden pekar på en datering till 1700-talet och stra-
tigrafin tyder på att gropen bör höra till de sista händel-
serna på platsen innan tomtmark läggs om till gatumark. 
På 1757 års karta motsvaras platsen av tomtbeteckningen 
Tannefors nr 8 som då ägdes av Borgare Hallin. Han åla-
des i början av 1750-talet att riva de byggnader som fanns 

på tomten för att göra plats för Nygatan. Husen bestod 
av två små äldre trähus samt en påbörjad större träbygg-
nad (1757 års karta, litt d). Hallin bestred beslutet vilket 
bland annat resulterade i att 1757 års karta upprättades. 
Först sommaren 1759 rev han det påbörjade trähuset 
men det kom att dröja ända till 1786 innan de mindre 
trähusen togs bort och gatan kunde öppnas upp i hela 
dess bredd (Kraft & Lindberg 1946:484ff). 
 Platsen för den påträffade stenfyllda gropen samman-
faller med läget för Hallins påbörjade trähus. Nedgräv-
ningen kan vara rester efter detta hus, kanske kan det vara 
en påbörjad källare. En alternativ tolkning är att det rör 
sig om sten som grävts ner i samband med något av de 
två rivningstillfällena 1759 eller 1786.

Figur 43. Stenfylld nedgrävning inprickad på 1757 års karta. Skala 1:750.
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Figur 44. Det undersökta schaktet (Sträcka D) sett mot öster. Foto Emma Karls-
son, ÖM.
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Sträcka E 

Bokhållaregatan
Sträcka E omfattade totalt 70 löpmeter ledningsschakt. 
Schaktet var cirka 2,0 m brett och låg till största del i den 
östra delen av gatan. Inom en kortare stäcka i norr öpp-
nades även schakt i den västra delen av gatan. Schaktdju-
pet var 1,6 - 1,7 m och välbevarade lämningar, i form av 
kulturlager och konstruktioner, framkom från och med 
0,5 - 0,8 m djup. I den södra delen av schaktet (0 - 13 
m) kunde lämningarna inte begränsas inom det aktuel-
la schaktdjupet. I resterande delar av schaktet framkom 
orörd undergrund på 1,2 - 1,6 m djup under befintlig 
markyta. 
 Området var delvis stört av sentida schakt. Direkt väs-
ter om – och parallellt med – schaktet låg exempelvis en 
sentida vattenledning. De påträffade lämningarna sågs 
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Figur 45. När ungefär tio meter av Sträcka E schaktats uppstod 
en kraftig vattenläcka. På nolltid var hela schaktet vattenfyllt. 
Foto mot norr. Emma Karlsson, ÖM.

Figur 46. Påträffade lämningar (stenrader, träsyll, kalkflis-
lager) inom Sträcka E i plan, efter digitaliserade planritningar. 
Urschaktade områden är markerade med orange. Skala 1:250.
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därför endast i den östra schaktväggen vilken kom att 
dokumenteras. Inom en drygt 30 m lång sträcka i den 
centrala delen av schaktet var en relativt välbevarad yta 
om ca 1,4 m bredd. 
 Undersökningen och dokumentationen försvårades 
delvis av att arbetet utfördes under andra halvan av no-
vember vilket innebar dåliga ljusförhållanden. Värt att 
nämna är även att en vattenledning grävdes sönder i den 
södra delen av schaktet vilket medförde att dokumenta-
tionen här blev något bristfällig.
 Vid en jämförelse med kartmaterialet från 1600-talet 
motsvaras den undersökta ytan av gatumark. Enligt jäm-
förelser med 1696 års karta tangerar schaktet tomt 125.

Brandlager och raseringslager 
Inom den södra delen av sträckan (ca 0 - 34 m) framkom 
flera tunna lager som dominerades av sot, kol, trä, aska 
och värmepåverkad sand. De var relativt tunna, 0,05 - 
0,10 m tjocka (L8, L12, L29, L30) med undantag för 
ett lager som var ca 0,25 m tjockt (L40). Lagren har tol-
kats höra till en och samma händelse, en större brand. 

Typ Läge Tolkning Datering/dateringsförslag
Brandlager och 
raseringslager

0 - 34 m 
53 - 56 m (mot V)

Större brand med efterföljande raserings- 
och/eller byggnadsfas

1500-tal

Stenrader och lager med 
kalkstensflis

0 - 30 m Stensyllar/bebyggelse, gatubeläggningar, 
spår efter tomtgräns? (tomt 125)

1300 till 1500-tal

Lager med kalkstensflis 
och bränd lerklining

28 - 49 m Gatubeläggning, bebyggelse i 
närområdet

Slutet 1200-tal (gata) 
1200-tal? (bebyggelse)

Odlingslager och 
träkäppar 

10 - 30 m Odling, hägnader, spår efter tomtgräns? 1200-tal

Gropar och 
stenförstärkta ytor

28 - 47 m
25 - 40 m

Aktivitetsyta med avfallsgropar och 
hantverksavfall.

1000-tal till 1250

Stenförstärkt yta 49 - 56 m Trampad yta, gatunivå Medeltid
Heterogent lager med 
”ren” lera

0 - 12 m Omgrävda lager. 
Dike/brunn i närområdet? 
Utfyllnadsmassor i topografisk svacka?

900-1000-tal

N

Fjärrvärme

Telekabel TelekabelTelekabel

1

44

46

45

1

44

46

45

Profil mot Ö
55 54 53 52 51 50 49m56m

N

L LL LTT

T

×BII:4

T

T
T

T

T T

V

�

�

�

�

�

SL

49

50

51
52

53

Profil mot V
54 55 56m53m

Figur 47B. Renritad profilritning mot öster för Sträcka E. Lämningar som om-
nämns i rapporttexten är markerade med färg. Skala 1:40.

Figur 47A. Renritad profilritning mot väster för 
Sträcka E. Lämningar som omnämns i rapporttex-
ten är markerade med färg. Skala 1:40.
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Utifrån stratigrafin var lagren yngre än 1300-talet. En 
rimlig tolkning är att de härrörde från någon av de mer 
omfattande stadsbränderna under 1500-talet (exempel-
vis 1546, 1567).
 I den norra delen av schaktet, och på den västra si-
dan av Bokhållaregatan, påträffades två lager med rikligt 
innehåll av kalkbruk, tegel, kol och gul lera (L49, L50). 
Lagren har tolkats vara spår efter en rasering och/eller 
byggnation. Utifrån stratigrafin bedöms de kunna höra 
till samma tidsperiod/fas som ovanstående brand/brand-
lager. I raseringslagrens övre del hittades ett handtag till 
en trefotsgryta (F53). Utifrån handtagets utseende är en 
datering till 1500-talets andra hälft tänkbar (Romedahl, 
muntligen).

Stenrader och lager med kalkstensflis
Centralt inom schaktet anträffades tre, möjligen fyra, oli-
ka stenrader (6 - 30 m). Den första stenraden återfanns i 
den södra delen av schaktet. Här framkom stenar inom en 
ca 7,5 m lång sträcka (ca 6 - 13,5 m). De sågs främst i plan 
men nivån kunde även identifieras i schaktväggen vid ca 
6 m. Konstruktionen bestod av 0,4 - 0,5 m stora stenar, 
hade en NNV-SSO riktning och tolkades som möjliga 
syllstenar till en byggnad. Lämningarna var dock mycket 
fragmentariskt bevarade och tolkningen är därför osäker. 
 Den möjliga syllstensraden överlagrades av ett 0,05 m 
tjockt, kompakt, träflislager (L7) som kan höra samman 
med husets brukningstid och/eller destruktion. Träflis-
lagret täcktes i sin tur av ett 0,10 m tjockt lager med kalk-
stensflis och kalkbruk (L6). Kalkbruket, som var mycket 
nedbrutet, har utifrån karaktär bedömts kunna vara med-
eltida (Feldt, muntligen). Intill, och på samma nivå som, 
kalbrukslagret var ett annat, mycket snarlikt lager med 
kalkstensflis (L2). Skillnaden mellan de två lagren bestod 
i att det sistnämnda lagret inte innehöll kalkbruk. De två 
kalkflislagren har med stor sannolikhet tillkommit samti-
digt. I ett av lagren framkom en hästsko med hästskosöm 
(F49). Kalkflislagren överlagrades av ett tunt träbemängt 

lager (L3). Ovan detta var tidigare beskrivna brandhori-
sont (L8). Kalkflisen har tolkats som gatubeläggning på 
den medeltida föregångaren till Bokhållaregatan.
 Norr om ovan beskrivna lämningar påträffades ytterli-
gare en stenrad, vilken möjligen ingått i en huskonstruk-
tion. Den bestod av en stenrad med N-S riktning samt 
ett par kraftiga trästockar (13,5 - 18,0 m). Stenarna var 
0,2 - 0,4 m stora och ovanpå dem noterades rester efter 
trä. De påträffade trästockarna låg parallellt med varan-
dra. Då det inte framkom några stenar under trästock-
arna är det möjligt att de, liksom stenarna, utgjort del av 
en grundkonstruktion. Utifrån stratigrafiska iakttagelser 
bedömdes två trästockar ligga in situ (östra delen) med-
an de övriga tycktes utgöra en senare händelse, kanske 
del av destruktionsfasen av huset. I konstruktionen togs 
två prover för dendrokronologisk analys. En av stock-
arna var ek och den andra var furu. Analysen visar att 
eken fällts 1270-1290 e Kr. Tallen var enligt Lindersson 
(2010) svårbestämd men provet indikerar en möjlig av-
verkning kring 1279-1281 e Kr (Appendix 8). Stenraden 
och trästockarna sågs i plan men inte alls i intilliggande 
schaktväggen. Däremot var det överlagrande brandlagret 
tydligt i profil (L40).
 Ett tredje stenrad framkom mellan 20 och 30 m. Även 
denna hade en N-S riktning. Stenarna var 0,3 - 0,5 m sto-
ra och enstaka ca 0,8 m. I den södra delen av konstruk-
tionen fanns dubbla, parallella stenrader (20 - 23 m) och 
det går inte att utesluta att den östra av dessa rader ingår 
i ovanstående grundkonstruktion, alternativt ingår i en 
separat konstruktion (t ex hus). I denna östra stenrad var 
stenarna något mindre, 0,2 - 0,4 m i diameter. 
 Konstruktionen sågs i plan men endast inom ett kor-
tare parti av schaktväggen (ca 26 - 30 m). Enligt obser-
vationer i fält överlagrades stenarna, i plan, av en sotlins 
vilken sannolikt motsvaras av ett brandlager i profil 
(L29). Den tredje stenraden har tolkats som en möjlig 
syllstensrad till en träbyggnad.
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Väster om den andra och tredje stenraden, var ett lager 
med kalksten och kalkstensflis. Ovan kalkstenen var rik-
ligt med träpinnar, grenar och träflis. Vidare framkom 
enstaka bitar kalkbruk i lagret. Kalkbruket har utifrån 
karaktär bedömts kunna vara medeltida (Feldt muntli-
gen). Lagret var ca 0,1 m tjockt och avgränsades i öster 
av stenraderna. Därför ses inte lagret i profilritningen. 
Lagret bedöms vara en gatubeläggning på den medeltida 
föregångaren till Bokhållaregatan. 
 Den tredje stenraden tolkades som sagt som en hus-
lämning men en alternativ tolkning kan inte uteslutas. 
Möjligen kan stenarna ha utgjort en begränsning/gräns 
mellan gata och tomtmark. Exempelvis har en liknande 
lämning – gatubeläggning som avgränsas av stora stenar 
– påträffats i kv Brevduvan, Linköping (jfr Feldt & Ta-
gesson 1997:30f och Tagesson 2002:95). 
 Utifrån stratigrafin bedöms samtliga stenrader och 
kalkflislager vara från perioden 1300-1600 e Kr. De den-
drokronologiska analyserna pekar på att det andra huset 
(grundkonstruktion av sten och trä) uppfördes i slutet 
av 1200-talet. Utifrån de stratigrafiska relationerna be-
döms även den tredje stenraden/huset och gatubelägg-
ningen vara från denna tid. Den första stenraden, längst 
i söder, överlagas dock av lager som pekar på att den an-
tingen är något äldre än de övriga stenraderna, eller att 
den överlagrats (destruerats) tidigare än de övriga två. 
Inga fynd anträffades i anslutning till stenraderna eller 
i kalkstenslagret. Avsaknaden av fynd såsom yngre röd-
gods styrker antagandet att konstruktionerna destruerats 
före 1600-talet. 

Lager med kalkstensflis och bränd lerklining
Norr om den tredje stenraden framkom två lager med 
kalkstensflis och bränd lera (28 - 49 m). Båda lagren var 
0,1 m tjocka. Det yngsta/översta lagret dominerades av 
kalkstensflis men innehöll även bränd lera (L23). I det 
äldre/undre lagret var förhållandet det motsatta, bränd 
lera dominerade med inslag av kalkstensflis (L24). 

Figur 48. Gata som begränsas av stora stenar påträffad i kv 
Brevduvan, nordost om Stora torget. Kanske har stenraderna 
inom Sträcka E ingått i en liknande konstruktion. Foto mot 
norr, Östergötlands museum.
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Kalkstenslagret (L23) dokumenterades inom en ca 21 m 
lång sträcka av schaktväggen. Ovan lagret var ett tunt kul-
turlager som tolkats vara avsatt (L28). Kalkflislagret har 
tolkats vara en vägbeläggning alternativt ett planerings-
lager. Stratigrafin för lagret var något svårbedömd men 
enligt fältanteckningar ska stenar i den ”tredje stenraden” 
ha legat ovan kalkflislagret. Att stenarna överlagrar kalk-
stensflisen behöver dock inte utesluta att kan vara sam-
tida. Kalkflislagret har utifrån stratigrafiska förhållanden 
bedömts vara anlagt runt sekelskiftet 1300.
 Det äldre skiktet, lagret som dominerades av bränd 
lera (L24), innehöll förutom bränd lera och kalkstensflis 

även gulgrå lera och enstaka kol. På de brända lerfragmen-
ten sågs formade, plana och ”vågiga”, ytor och ett urval 
av dem tillvaratogs därför (F72). Fragmenten visade sig 
vara lerklining med avtryck efter flätverk eller annan lik-
nande anstrykningsyta (Stilborg, muntligen). Även den 
obrända leran i lagret tolkades vara rester efter lerkli-
ning. Kliningen härrör sannolikt från ett mindre/enklare 
trähus, med lerklinade väggar, som brunnit. Inom den 
aktuella sträckan hittades inte några andra byggnadsläm-
ningar som tydligt kan kopplas till det nedbrunna huset. 
Huruvida detta lerklinade hus legat i närheten eller om 
det brända materialet transporterats dit är således oklart. 
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Figur 49. Lager 24 dominerades av bränd lerklining. På fragmenten ses plana och ”vågiga” ytor, sannolikt spår efter 
flätverk. Totalt tillvaratogs ca 100 fragment om totalt ca 3 kg. Foto Lasse Norr, ÖM.
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Emellertid bedöms flera saker tala för att det destruera-
de huset stått mycket nära platsen; lagret dominerades 
av bränd lera; skiktningen i lagret/lagren visade att den 
brända leran deponerats först; materialet var osorterat, 
med såväl hårt bränd och sämre bränd/obränd lera i det 
äldsta skiktet. Husets destruktion – brand – bör ha skett 
strax före kalkflislagret lades ut, det vill säga runt sekel-
skiftet 1300. Underliggande kontexter pekar på att det 
lerklinade huset kan ha brukats under 1200-talet.

Odlingslager och träkäppar
Kalkflislagren och stenraderna överlagrade tre, likartade, 
homogena kulturlager (L4, L20, L22). De var samtliga 
runt 0,2 m tjocka, beskrevs som ”humösa” och innehöll 
enstaka kol, småsten och träfragment. Lagrens karaktär 
och stratigrafiska relationer talar för att de utgör en och 
samma äldre markhorisont. Utifrån lagrens homogena 
karaktär tolkades de i fält som odlingslager. Möjligen kan 
ytterligare två lager tolkas som odlingslager (L37, L45). 
De har dock en något annan karaktär, exempelvis tyck-
tes ett av dem vara mer lerhaltigt (L37). 
 I samtliga tre lager togs jordprover för makroskopisk 
analys. Analysen visade på ett innehåll som kan knytas 
till odling. Exempelvis dominerades det obrända frö-
materialet av ängsväxter vilket pekar på att jorden till-
förts gödsel. Annat material som Heimdahl (2011a) 
menar kan härröra från gödning är hallon, smultron och 
lingon, som här tolkats som rester efter latrin. Dessutom 
hittades ben, fiskfjäll och fiskben samt rikliga mängder 
förkolnad säd, vilket visar att jorden tillförts köksavfall 
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inom Sträcka E i plan, efter digitaliserade planritningar. 
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Skala 1:250.
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och spisaska. Spåren av säd dominerades av råg, vilket är 
typiskt i östgötska miljöer från mitten av 1200-talet fram 
i tidigmodern tid. I proverna fanns även näringskrävande 
ogräs, typiska för odlingsmiljöer, till exempel mållor och 
bolmört. Vidare påträffades även spår av odlingsväxter 
i form av kirskål, humle, malva, hjärtstilla, oregano och 
fläder. Av innehållet att döma menar Heimdahl att lag-
ren/horisonterna kan tolkas som spår efter hushållsnära 
örtagårdsodlingar, typiska för städer under både medel-
tid och efterreformatorisk tid (Appendix 9). Makrofossil 
från ett av odlingslagren (L4) har daterats med 14C-analys 
till 1185-1285 e Kr (2 sigma, Ua-41522).
 I odlingslagrets övre kontaktyta framkom en bit kera-
mik av rött gods med svartprickig, klar glasyr på utsidan. 
Glasyrtypen kallas ”apelsinhud” och godset kan dateras 
till 1200-1300-talen (Stilborg muntligen). I kontaktytan 
hittades även en koncentration av organiskt material. 
Materialet, som i fält tycktes vara halm, samlades in och 
vid analys visade det sig bestå av strådelar från örtartade 
växter. Merparten av växterna kom från lokalt växande 
ogräs, exempelvis mållor. En del av materialet tycktes vara 
”söndertuggat” och Heimdahl (2011a) menar därför, i 
sin rapport, att det antagligen kom från kreatursdynga. 
Sammansättningen i materialet pekade på att det rörde 
sig om någon slags blandmaterial som kan knytas till 
odling, där inslag av kreatursdynga och latrinrester kan 
tolkas som gödning. I provet fanns även spår efter möj-
liga odlingsväxter som malva, hjärtstilla och kattmynta. 
Sammansättningen liknade mycket den som förekom i 
odlingslagren. Heimdahl menar därför att materialet kan 
härröra från en gödselbinge eller liknande (Appendix 9).
 Inom sträckan hittades även ett 40-tal träkäppar/
trästörar vilka samtliga såg ut att vara neddrivna från 
odlingsjordens övre kontaktyta. Samtliga käppar åter-
fanns inom en 20 m lång sträcka i den centrala delen av 

schaktet. De var ca 5 cm i diameter och ca 0,20 - 0,45 m 
långa med tillspetsade nederända. Käpparna ingick inte i 
några tydliga konstruktioner men två rumsliga iakttagel-
ser kunde göras. För det första framkom samtliga käppar 
i schaktets östra del, det vill säga i samma del som tidi-
gare beskrivna stenrader. Vidare sammanföll merparten 
av käpparna i två kluster, en vid 11 - 17 m och den andra 
vid 24 - 28 m. Käpparna tolkas ha ingått i hägnader med 
flätverk liknande de som tidigare hittats i närområdet (jfr 
Lindqvist 1961). Hägnaderna kan t ex ha omgärdat od-
lingsytor. Att läget för käpparna sammanfaller med den 
förmodade tomtgränsen i öster tyder på att de även kan 
ha markerat tomtgräns.
 Ovanstående lämningar – odlingslager och träkäppar –
har alltså kopplats samman med odling. Utifrån stratigra-
fi, 14C-analys och keramikfynd har lämningarna daterats 
till 1200-talet. Hypotetiskt kan det tidigare beskrivna, 
lerklinade huset varit samtida med odlingslämningarna.

Gropar och stenförstärkta ytor
Under ett av odlingslagren (L22) framkom ett tiotal gro-
par. Nedgrävningar sågs i botten av schaktet, mellan 30 
och 46 m, som mörkfärgningar mot den orörda under-
grunden (Grop 1 - 9). Dessutom kunde ytterligare ned-
grävningar noteras i schaktväggen vid 42 - 46 m (L47, 
L48). Nedgrävningskanterna var bitvis tydliga, bitvis 
otydliga. Flera gropar hade grävts genom äldre, åter-
fyllda gropar och det fanns även tecken på att nedgräv-
ningskanterna kalvat in i groparna. Därför var det inte 
alltid möjligt att begränsa de enskilda nedgrävningarna. 
Groparnas storlek varierade mellan 1,0 och 1,6 m bredd/
längd och djupen mellan 0,2 och 0,5 m. Groparna under-
söktes till största del för hand och de dokumenterades 
genom profilritning.
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Majoriteten av groparna var fyllda med brungrå lerig 
finsand och linser/partier med gul ”ren” lera (G1 - G7). 
I några av dem fanns även enstaka kolbitar och träfrag-
ment. Vidare innehöll en grop något mer kol och träfrag-
ment (G9). En fyllning skilde sig dock markant från de 
övriga; innehållet i Grop 8 dominerades av sot, kol, slagg, 
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Figur 51. Det undersökta schaktet (Sträcka E) sett mot 
söder. I förgrunden syns Grop 7 och Grop 8. Foto Emma 
Karlsson, ÖM.

Figur 52. I en av groparna framkom skärvor av ett kärl. 
Godset var av typen äldre svartgods som producerades 
från slutet av vikingatiden fram till mitten av 1200-ta-
let. Foto Lasse Norr, ÖM.

metallsmältor, hårt bränd lera samt enstaka träfragment 
och pinnar. Materialet i gropen var så pass omfattande 
att allt inte kunde tillvaratas. Inledningsvis handplocka-
des större bitar slagg och bränd lera men därefter gjordes 
ett stickprov/sampling av lagret om cirka 15 liter. Provet 
kom senare att vattensållas och materialet att tillvaratas. 
 Med undantag för ovanstående grop framkom myck-
et få fynd i groparna. Fynden bestod av enstaka djur-
ben och i en av groparna hittades keramik. Keramiken 
bestod av ett 15-tal fragment av ett och samma kärl av 
äldre svartgods (F65). Kärlet har haft en bikonisk form 
med en beräknad mynningsdiameter om ca 14 cm och 
en höjd om ca 11 cm. Spår på insidan av kärlet pekar på 
att det använts för matlagning. Kärltypen producerades 
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Figur 53. Renritad plan med groparna. Skala 1:50.

Figur 54. Renritade profiler, för lagerbeskriv-
ningar se Bilaga 4. Skala 1:20.
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Figur 55. Det svarta lagret i den nedre delen av schaktväggen är Grop 8. På fotot syns även kalkstensflis- och ler-
kliningslagret relativt tydligt. Foto mot öster, Emma Karlsson, ÖM.

från slutet av vikingatiden fram till mitten av 1200-talet 
(Stilborg 2010, Appendix 6). 
 I två av groparna hittades djurben (F82, F91). I Grop 
8 tillvaratogs knappt 800 g fördelat på 46 fragment. Elva 
av benbitarna uppvisade hanteringsspår varav nio bestod 
av avsågade benfragment.  Den osteologiska analysen vi-
sade även att materialet innehöll en blandning av hant-
verks-, slakt- och matavfall. Bland de identifierade arterna 
fanns nötkreatur, häst, får/get, svin och tamhöns. I Grop 
6 hittades ett hornkvicke från nötkreatur (Nyberg 2011, 
Appendix 4).

Jordprover insamlade i fyra av groparna har analyserats 
för makroskopiskt innehåll. Proverna från två av dem 
innehöll i stort sett inget material (G2, G4) medan de 
övriga två däremot innehöll rikligt med material (G8, 
G9). Den makroskopiska sammansättningen tycks be-
stå av olika typer av avfall: mockad fähusdynga (i form 
av ängsväxter i kombination med golvtäckande material 
som barr och mossa), latrin (i form av ätliga växtdelar 
som linfrö, smultron och hallon), och köksavfall (i form 
av fiskfjäll, hasselnötsskal och förkolnad säd). Dessutom 
fanns, i synnerhet i Grop 8, ett stort inslag av brännässlor, 

Kalkstensflis/lerklining

Grop 8
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som antagligen vuxit på avfallet i gropen. I provet från 
Grop 8 fanns även ett stort inslag av avfall från metall-
hantverk i form av slagg och smidesloppor (Heimdahl 
2011a, Appendix 9).
 Vidare utfördes såväl keramiska som arkeometallurgis-
ka analyser på fyndmaterialet från Grop 8. Materialet för 
den keramiska analysen omfattade bland annat ett stort 
antal smältor, smältugnsväggar och förglasade fragment 
samt ett fåtal gjutformsfragment och degelfragment. 
Utifrån den keramiska analysen menar Stilborg (2010) 
att materialet är rester efter gjutning av såväl stora som 
små föremål. Ett fragment efter en ässjefodring antyder 
att även järnsmide skett i anslutning till platsen. Den 
arkeometallurgiska analysen utfördes på ett urval me-
tallsmältor och metallklipp. Det analyserade materialet 
uppvisade en stor enhetlighet och visade sig bestå av i det 
närmaste ren koppar. Koppar har alltså smälts på platsen 
men Grandin (2010) menar att gjutning i ren koppar san-
nolikt inte varit fallet då detta kräver mycket höga tem-
peraturer. Istället borde någon form av kopparlegering 
ha använts (Appendix 6, Appendix 7). 
 Ett hasselnötsskal insamlat i Grop 8 har daterats 
med hjälp av 14C-analys till 1030-1220 e Kr (2 sigma, 
Ua-41521).
 På samma nivå som groparna framkom också ytor 
med stenar som pressats ner i undergrunden. De sten-
förstärka ytorna noterades mellan 24 och 40 m (i profil 
syns nivån som tydligast vid 30 - 33 m). Stenarna var ca 
0,05 - 0,15 m stora och ovan, och mellan, stenarna var 
brun lera med kvistar, småpinnar och ris. Bland stenarna 
hittades också relativt rikligt med djurben varav flera be-
stod av avsågade ledändar. 
 Ben insamlade från nivån har analyserats av osteolog 
(F88, F90, F97). Fyndposterna innehöll totalt drygt 4 kg 
djurben fördelat på ca 100 fragment. Knappt hälften av 
benen uppvisade hanteringsspår vilka i sin tur till hälften 
bestod av avsågade ben, företrädesvis ledändar men även 
en del revben. Utöver de sågade benen bestod hanterings-
spåren av kluvna, avhuggna skelettfragment och ben med 
snittspår. En svinkäke uppvisade även ett hål som sanno-
likt gjorts för att kunna hänga upp djurkroppen. Nyberg 
(2011) konstaterar att materialet innehöll en blandning 
av avfall efter hantverk, slakt och mat (Appendix 4).
 I samband med rensning av schaktväggen hittades även 
ett föremål i kopparlegering på nivån för stenarna (se 33 
m). I samband med konserveringen stod det klart att före-
målet var en halvfärdig bultlåsnyckel (F46). På nyckelns 
handtag sitter ingötet kvar. Dessutom sitter rester efter 
gjutformen kvar i nyckelns håligheter och längst med 
nyckelns kanter finns så kallat gjutskägg (Appendix 2). 
Nyckeln hittades endast två meter söder om Grop 8. Vid 
tillfället för den arkeometallurgiska analysen hade nyckel-
fyndet ännu inte uppmärksammats. Därför har inte 

några metallurgiska analyser gjorts på nyckelns metall-
sammansättning (jfr Grandin 2010). Nyckeltypen kan 
dateras till perioden vikingatid till högmedeltid (Blom-
qvist 1941:101).
 Groparna och de stenförstärkta ytorna har tolkats 
som en aktivitetsyta för hantverk. Fynden pekar på att 
såväl metall- som benhantverk utförts i området. Det 
makroskopiska innehållet tyder på att det även funnits 
boningshus och fähus i närområdet. Det påträffade fynd-
materialet (keramik, bultlåsnyckel) och 14C-analysen 
pekar samtliga på en datering av lämningarna till perio-
den sen vikingatid till 1200-talets mitt. Lämningar ef-
ter bronshantverk från denna period återfinns ofta i de 
tidiga stadsmiljöerna där hantverkarna sannolikt varit 
knutna till den politiska eliten. Liknande hantverks-
områden har till exempel undersökts i Skänninge (se 
Feldt & Nielsen 2013).

Stenförstärkt yta
I den norra delen av schaktet var kulturlagren tunnare 
och stratigrafin mindre komplex. Kulturlagren var sam-
manlagt ca 0,4 m tjocka och undergrunden framkom på 
1,2 m djup under befintlig markyta. I kontaktytan mellan 
två kulturlager var lagret mycket kompakt och innehöll 
småsten (L44/L45). Skiktet sammanfaller med nivån 
för tidigare beskrivna kalkflislager (L23). I den aktuel-
la kontaktytan påträffades en hästsko (F48). Nivån har 
tolkats som en trampad yta, en gatunivå eller liknande. 
Lämningen bedöms vara medeltida. 

Figur 56 A-B. I den stenförstärkta ytan hittades en halvfär-
dig bultlåsnyckel. Foto Lasse Norr, ÖM. Röntgenbild ACTA 
KonserveringCentrum.
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Heterogent lager med ”ren” lera
I den södra delen av schaktet framkom ett mycket hetero-
gent kulturlager (0 - 12 m). Lagret, som överlagrades av 
ett av de ovan beskrivna odlingslagren, var minst 0,4 m 
tjockt men det kunde inte begränsas inom schaktdjupet. 
Det bestod av ljus gråbrun, grå och blågrå sandig silt (L5). 
I lagret fanns linser och partier med ”ren” lera. Lagret 
var vid undersökningstillfället ”smetigt” och ”löst” och i 
botten av schaktet trängde vatten upp. Det senare skulle 
kunna vara ett tecken på ett naturligt vattenflöde i om-
rådet. Men, fenomenet kan även ha orsakats av tidigare 
nämnda vattenläcka. 
 I lagret framkom ett par bitar djurben av nötkreatur 
och svin (F83). Ett analyserat jordprov visar att lagret 
nästan helt saknade spår av gödning i form av dynga och 
latrin. Istället fanns endast spår av en ogräsflora. Lagrets 
heterogena karaktär och avsaknaden av gödning och jord-
förbättrande material tyder på att det inte rör sig om ett 
odlingslager (Heimdahl 2011a, Appendix 9). 

Att orörd undergrund inte påträffades inom det aktuella 
partiet, pekar på att här varit en topografisk svacka alter-
nativt större nedgrävning. Det heterogena lagret har där-
för tolkats som ett utfyllnads-/utjämningslager i denna 
svacka/nedgrävning.
 Inslaget av den ”rena” leran pekar på att jordmassor-
na bland annat tagits från en eller flera djupare nedgräv-
ningar där undergrund (i form av gråblå lera) påträffats. 
Med tanke på att leran inte var uppblandad med övrigt 
material borde massorna inte ha flyttats mer än ett par 
gånger innan de deponerats i området. Om massorna flyt-
tats fler gånger skulle leran sannolikt ha varit mer upp-
blandad med övrigt material. Med andra ord kan lagret 
även indirekt vara spår efter en djupare nedgrävning, 
exempelvis en brunn eller dike i närområdet. Makrofos-
sil från lagret har daterats med 14C-analys till 890-1030 
e Kr (2 sigma, Ua-41523). 

Figur 57. Närbild på det heterogena lagret i profil. I lagret fanns rikligt med inslag av ”ren” gråblå lera. 
Foto Emma Karlsson, ÖM. 
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Nygatan 2010
I samband med schaktning för ny fjärrvärme och fjärrkyla 
utfördes 2010 en arkeologisk förundersökning i Nygatan 
(mellan Hospitalstorget och Läroverksgatan), Djurgårds-
gatan (mellan Nygatan och Drottninggatan) och i Läro-
verksgatan (mellan Nygatan och S:t Korsgatan). Schakten 
var sammanlagda totalt cirka 330 m långa. Schaktbred-
den var 1,7 - 2,7 m (i överkant) och djupet 1,2 - 2,0 m. 
Lämningar i form av kulturlager, träkonstruktioner, sten-
läggningar, byggnadslämningar och gravar påträffades i 
schakten. Lämningarna anträffades i regel på 0,4 - 0,6 m 
djup under befintlig markyta.
 Schaktet som grävdes 2010 överlappade delvis 2009 
år schakt. Därför berör Sträcka F delvis lämningar som 
även framkom inom Sträcka A (-7 m på Sträcka A mot-
svarar 0 m på Sträcka F).

Sträcka F 

Hospitalstorget - Apotekaregatan 
Sträcka F omfattade en ca 100 m lång etapp mellan Hos-
pitalstorget och Apotekaregatan samt ett knappt 20 m 
långt schakt i Hospitalstorgets norra del. Det längre 
schaktet var 3,4 m brett i överkant och 2,3 m i under-
kant. Djupet varierade mellan 1,0 och 1,6 m. Lämningar 
framkom inom ett ca 30 m långt parti i schaktets östra 
del och en ca 25 m lång sträcka i dess västra del. 
 I öster var kulturlagren överlag tunna och kunde be-
gränsas inom befintligt schaktdjup. I den västra delen 
var lagren mäktigare och innehöll mer trä och fukt. Här 
kunde inte lämningarna begränsas inom schaktdjupet. 
I den östra delen påträffades kulturlager inom en 0,5 m 
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Figur 58. Översiktsplan för Sträcka F. Urschaktade områden är markerade med orange. Skala 1:600.

Figur 59. Renritad profilritning mot söder för Sträcka F. Lämningar som 
omnämns i rapporttexten är markerade med färg. Skala 1:40.
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bred remsa (i plan) i den södra delen av schaktet. Även 
i den västra delen återfanns lagren i den södra delen av 
schaktet men de var bättre bevarade i plan och återfanns 
inom ett 1,5 - 2,0 m brett område. I mitten av sträckan 
var ett drygt 40 m långt parti utan bevarade lämningar. 

Det andra, kortare schaktet i Hospitalstorget, följde be-
fintlig fjärrvärmeledning. Schaktet var 2,0 m brett i över-
kant och 0,7 - 1,5 m brett i underkant samt 0,8 - 1,3 m 
djupt. Lämningar anträffades i schaktväggarna och under 
den befintliga ledningen.

Typ Läge Tolkning Datering/dateringsförslag
Gravar 4,5 - 6 m (nr 1) 

14 - 15 m (nr 2) 
22 - 23 m (nr 3) 
Hospitalstorget (nr 4 - 8)
19 - 20 m (ev)

Gravar på kyrkogård till franciskanernas 
kloster och till kronohospitalet.

Sent 1200-tal till 1600-tal

Odlingsjord och nivå 
med småsten

0 - 22 m (0 - 6 m) Ursprungligt matjords-/odlingslager 
samt trampad yta.

Medeltid (vikingatid)

Lager med kalkstensflis 6 - 16 m Avfall från byggnadshytta, använt som 
förstärkning av väg/gårdsplan.

Medeltid

Stolphål och dike? 15 - 16 m komplettera Tomtgränsmarkeringar? Medeltid - historisk tid
Stolphål och härd 13 - 14 m, 45 - 47 m Boplatslämningar Äldre järnåldern
Övrigt 15 - 30m Kulturlager/jordmassor sannolikt 

bortforslade.
1700-tal

Brunn eller dike? 59 - 63 m Brunn, gränsdike? Alt topografisk 
svacka.

-

Stenrad och stolphål 76 - 81 m Syllstenar till hus (tomt 60, 1757) 1750 -1900
Stolphål/trästolpar 82 m (plan) 90 m (plan) Oklar funktion. 1600-1750
Tunt trälager 78 - 82 m Golv i hus (tomt 102) 1600-1750
Planeringslager 75 - 95 m Planerings-/utfyllnadslager inför 

byggnation
1600-1650

Äldre markyta och 
matjordslager

88 - 89 m Äldre markyta, spår efter metallhant-
verk (slagg) matjordslager

Medeltid

Stenläggning 95,5 - 98 m Gatubeläggning Historisk tid
Dike 94 - 95 (97) m Tomtgräns? Medeltid
Äldre markyta och 
matjordslager?

96 - 98 m Odling? Topografisk svacka - periodvis 
vattensjukt område?

Tidig medeltid

Sträcka F
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Gravar
Inom den östra delen av etappen påträffades åtta gra-
var med totalt nio skelett/individer. Tre av gravarna 
framkom i Nygatan och fem i Hospitalstorget. På tor-
get hittades skeletten i kanterna av, och under, befint-
ligt fjärrvärmeschakt. Nedan följer en sammanfattande 
beskrivning om gravskick och utförda analyser. För de-
taljerade beskrivningar se Gravbeskrivningar (Bilaga 2) 
och Osteologisk analys (Appendix 5).
 Majoriteten av skeletten anträffades på 0,9 - 1,2 m 
djup under befintlig markyta. En av gravarna var emel-
lertid betydligt grundare. Där hittades skelettet på 0,45 
m djup. Ursprungligen har dock sannolikt även denna 
grav varit djupare. Utifrån de stratigrafiska förhållandena 
verkar det nämligen som om jordmassor, vid något till-
fälle, tagits bort inom en del av sträckan. Fyllningarna till 
gravarna innehöll enstaka fynd av djurben, keramik och 
bryne vilket vittnar om närhet till bebyggelse.
 Samtliga individer var lagda på rygg med huvudet i 
väster och fötterna i öster. Händerna var placerade över 
bäckenet och/eller över bröstkorgen. I en av gravarna 
hade två individer begravts samtidigt. I samband med rap-
portarbetet har arkeoanatologiska bedömningar utförts 
utifrån fotodokumentation (se Menander 2018:65ff). 
Skelettens anatomiska lägen och avsaknaden av spår efter 
kista visar att de gravlagda sannolikt varit svepta. Fynd 
av en hyska i en av gravarna kan tyda på att individen 
gravlagts i kläder.
 Den osteologiska analysen visade att skeletten härrör 
från två kvinnor, fyra män och tre barn/ungdomar. De 
vuxnas ålder vid dödstillfället varierade inom spannet 40 
- 60 år och barnen har varit 2 år, 12 - 14 år samt under 
18 år. Tandstatusen var överlag dålig för de vuxna indivi-
derna, med långtgående tandlossning där alveolerna växt 
igen. I vissa fall hade även käkbenet tillbakabildats. När 

det gäller övrig hälsostatus fanns det exempel på en indi-
vid med reumatisk sjukdom. Vidare uppvisade två indi-
vider läkta frakturer på revben och en individ en kraftig 
benpåväxt på ett av lårbenen. Benmassan har enligt Ny-
berg (2012) sannolikt bildats på grund av en långvarig 
inflammation. Inflammationen i sig har antagligen orsa-
kats av en skada, exempelvis ett djupt sår eller en spricka 
i skelettet. Ett av skeletten bar spår efter ett kirurgiskt 
ingrepp; En av kvinnorna hade fått båda fötterna am-
puterade. Båda benen var läkta vilket visar att kvinnan 
överlevt ingreppet. Vidare var hennes lår-, sken- och vad-
ben mycket bensköra vilket tyder på att hon inte belastat 
benen efter amputationen (Nyberg 2012, Appendix 5).
 Att det legat en kyrkogård i området har varit känt se-
dan tidigare. Gravar har hittats vid flera tillfällen under 
1900-talets första hälft. Då menade historiker och arkeo-
loger att de härrörde från hospitalshjon som gravlagts 
på hospitalets kyrkogård. Någon sådan kyrkogård finns 
dock inte markerad i det äldsta kartmaterialet. Tagessons 
hypotes om läget för franciskanernas konvent öppnade 
dock upp för en omtolkning av gravarna – de skulle även 
kunna höra till klostrets kyrkogård (Tagesson 2000). 
 Gravarna som påträffades vid den aktuella under-
sökningen har daterats med hjälp av tre 14C-analyser 
till 1270-1390 e Kr (2 sigma, Ua-41604), 1320-1450 
e Kr (2 sigma, Ua-41605) och 1420-1620 e Kr (2 sigma, 
Ua-40603). Dateringarna pekar således på att gravlägg-
ningarna skett både under medeltiden och under efterre-
formatorisk tid. I och med ovanstående dateringar, som 
pekar på en användningstid från sent 1200-tal till början 
av 1600-talet, kunde Tagessons hypotes alltså stärkas. Se-
dan den aktuella undersökningen genomfördes 2010 har 
klostrets kyrka lokaliserats och ytterligare gravar under-
sökts (Karlsson & Romedahl i manus a).
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Figur 61. Påträffade lämningar i den östra delen av Sträcka F, efter digitaliserade planritningar. Skala 1:350.

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

1000CalAD 1200CalAD 1400CalAD 1600CalAD 1800CalAD

Calibrated date

Ua-41604  681±30BP

Ua-41605  512±33BP

Ua-41603  417±30BP

Figur 60. Tre av de nio skeletten har daterats med hjälp av 14C-analys. 
Dateringarna spänner över perioden 1270 till 1620 e Kr.
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Figur 62. I Nygatan och i Hospitalstorget hittades totalt åtta gravar. 

A: Grav 1 hittades och undersöktes en regnig junidag. Foto mot sydost. Emma Karlsson, ÖM.

B: Grav 2 innehöll kvarlevorna efter en kvinna som fått båda sina fötter amputerade. Foto mot söder. Emma Karlsson, 
ÖM.

C: Grav 3 påträffades på knappt en halvmeters djup. Ett av kranierna hade skadats av trottoarens kantsten. Foto mot 
väster. Emma Karlsson, ÖM.

D: Grav 4-6 låg under befintlig fjärrvärmeledning. Foto mot sydväst. Emma Karlsson, ÖM.

A B

Sträcka F



59

N

T T T

Frischakt?
Område med mycket sten

S

S

S

S

S

39

Profil mot S
36 37 38 39 40 41 42m35m

C D

GFGFGFGF
GF

GFGFGFGF
GF

GF

GF

GF
GF
GF

!.

!.

Figur 63. Läget för de påträffade gravarna inprickade 
på 1696 års karta. Rött markerar gravar hittade vid den 

aktuella grävningen 2010. Gult markerar gravar an-
träffade under 1900-talets första hälft. Skala 1:1 500.
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Odlingsjord och nivå med småsten 
Inom sträckans östra del fanns – mot botten av schak-
tet – ett homogent kulturlager med karaktär av odlings-
jord (L3). Inom vissa partier överlagrade odlingslagret 
ett infiltrationslager (L4). Ett makrofossilprov från od-
lingslagret innehöll, förutom träkol och träflis, ett fåtal 
oförkolnade fröer av ängsväxter (starr) och ogräs (målla, 
åkervinda, trampört) samt den fuktälskande växten tig-
garranunkel. Ängsväxterna och tiggarranunkeln kan en-
ligt Heimdahl (2011a) i sammanhanget tolkas som spår 
av gödning med kreatursdynga och ogräsen kan mycket 
väl vara hemmahörande i en odlingsjord. Därtill påträf-
fades fröer av hallon och smultron, som kan vara spår av 
latrinavfall. Vidare hittades ett förkolnat korn av havre. 
Den analyserade jordens innehåll kan alltså tolkas som 
spår efter jordförbättring och därmed, indirekt, även 
stärka tolkningen av odling. Det förkolnade havrekor-
net har daterats med hjälp av 14C-ananlys till perioden 
890-1020 e Kr (2 sigma, Ua-44796). Intressant i sam-
manhanget är att lämningar som påträffades 2009, strax 
norr om platsen för odlingslagret, också daterats till den-
na period (Sträcka E, L5).
 I lagret framkom även en tunn lins med småsten (L8) 
vilken tolkats som spår efter en trampad yta som för-
stärkts med sten (0 - 6 m). En liknande lagerföljd – ett 
äldsta matjordslager med småsten i den övre kontaktytan 
– påträffades även inom Sträcka A, strax öster om den 
aktuella platsen (jfr Sträcka A, L6, L7).

Lager med kalkstensflis
Mellan 6 och 16 m framkom två lager med kalkstensflis. 
Det äldsta av dem var 0,2 m tjockt och bestod av kalk-
stensflis och kalkbruk (L19, L25). Stenmaterialet, som 
varierade i storlek mellan 0,01m och 0,10 m, överlagrade 
det äldsta matjordslagret. Ovanpå kalkstensflisen fanns 

ett tunt, sannolikt avsatt, lager (L18) och ovan detta var 
ytterligare ett påfört kalkstenslager (L17). Det sistnämn-
da var 0,10 m tjockt och innehöll enbart kalkstensflis 
(0,01 - 0,10 m stora). I det äldsta av lagren hittades en bit 
av en bearbetad kalksten. Lagren är sannolikt avfall från 
en byggnadshytta verksam i området, t ex vid uppföran-
det av franciskanernas klosterkyrka strax söder om plat-
sen. Kanske har materialet använts till en stenförstärkt 
gårdsplan eller väg. Värt att notera är att lagren även kan 
identifieras i 1995 års undersökning på Hospitalstorget 
(Skoglund 1995).

Stolphål och eventuellt dike
Strax väster om Grav 2 fanns två större nedgrävningar 
(L24, L26). De var 0,80 m respektive 0,55 m långa/breda. 
I en av dem fanns rester efter en trästolpe bevarad. Det 
gick inte att med säkerhet avgöra från vilken nivå gro-
parna grävts men, utifrån den bevarade stratigrafin, kan 
man konstatera att de är yngre än ovan nämnda kalkstens-
lager. Båda nedgrävningarna har bedöms vara stolphål. 
Cirka 15 m väster om de två stolphålen sågs ytterligare 
en nedgrävning i schaktväggen (L32). I dess övre del var 
nedgrävningen 1,0 m och i botten 0,40 m bred/lång. Uti-
från nedgrävningens form i profil, med en rundad botten 
och relativt sluttande nedgrävningskanter, kan det röra 
sig om ett dike. I igenfyllningen var rikligt med stenar 
och tegel. Då stratigrafi/kulturlager i stort sett saknas 
i anslutning till diket är det omöjligt att bedöma ålder.
 Vid en jämförelse med historiska kartor ligger de tre 
stolphålen i gränsen mellan tomt 96 och 97 på 1696 års 
karta och i gränsen mellan tomt 57 och Nygatan på 1757 
års karta. Kanske kan det röra sig om stolpar i ett staket/
plank som avgränsat tomterna. Det eventuella diket sam-
manfaller med tomt 97:s södra gräns och skulle hypote-
tiskt kunna vara ett gränsdike.
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Stolphål och härd
Inom den östra delen av sträckan framkom fem mörk-
färgningar vilka sågs i botten av schaktet i den orörda 
undergrunden. Vid undersökning visade de sig vara fyra 
stolphål och en härd. Stolphålen var runda och cirka 
0,25 m stora och 0,20 m djupa. Kol insamlat i härden 
har daterats med hjälp av 14C-analys till 360-100 f Kr (2 
sigma, Ua-44797), det vill säga äldre järnålder. Möjligen 
kan anläggningarna vara lämningar efter en boplats (för 
anläggningsbeskrivning se Bilaga 3).

Övrigt
Strax väster om Hospitalstorget, inom ett ca 15 m långt 
parti, var kulturlagren mycket tunnare än inom övriga 
delar av sträckan. Sannolikt har jordmassor grävts bort 
i området och topografin delvis ändrats. När detta skett 
är inte möjligt att säga utifrån undersökningen. En möj-
lighet är att det skedde i samband med anläggandet av 
Nygatan i mitten av 1700-talet. 

Tunnlock

Stenrad

Stenläggning

Trästolpe

Trästolpe

Dike

1489180
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Figur 64. Påträffade lämningar i den västra delen av Sträcka F, efter digitaliserade planritningar. Skala 1:200.

Brunn eller dike?
I den västra delen av Sträcka F, drygt 30 m öster om kors-
ningen Nygatan - Apotekaregatan, kunde en större ned-
grävning, alternativt naturlig topografisk svacka, noteras i 
schaktväggen. Områdena öster och väster om det aktuella 
partiet var störda av yngre grävningar vilket gjorde läm-
ningen svårtolkad. Nedgrävningen/svackan sågs inom ett 
ca fyra m långt parti av schaktväggen. Djupet gick dock 
inte att avgöra inom det aktuella schaktdjupet på 1,20 m. 
Nedgrävningen var fylld med brungrå kompakt lera med 
enstaka inslag av tegel, kol och djurben (L44). Då lagret 
framkom direkt under moderna bärlager på knappt 0,30 
m djup tycktes nedgrävningen först vara relativt sentida. 
Efter avslutat fältarbete konstaterades dock ovan nämn-
da jordförflyttning vilket innebär att nedgrävningen kan 
vara äldre än vad som först antogs. Utifrån dokumenta-
tionen går det inte att utesluta en medeltida datering. 
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Nedgrävningen tolkades i fält som en möjlig grop eller 
brunn. Strax väster om gropen/brunnen framkom ett 
lager direkt ovan undergrunden som tolkades som ett 
ursprungligt matjordslager (L46).
 Enligt 1696 års karta ligger lämningen i den södra de-
len av tomt 100. Utifrån andra undersökningar, utförda 
efter den aktuella grävningen, kan lämningen även tolkas 
som ett presumtivt gränsdike liknande det som framkom 
på Sträcka B. 

Stenrad och stolphål
Inom den västra delen av sträckan framkom även en rad 
med 0,20 - 0,30 m stora stenar. Konstruktionen, som var 
tre m lång, framkom på cirka 0,55 m djup under befint-
lig markyta. En av stenarna var en bearbetad kalksten, 
sannolikt undre delen av en handkvarn (F35). Kvarnen 
bedöms, utifrån liknande fynd, vara från 1600-1700-ta-
let (jfr SHM inv nr 34665/fnr 12307). Stenraden tol-
kades som en syllstensrad. I schaktväggen, direkt öster 
om konstruktionen, sågs ett möjligt stolphål (L50) som 
också kan höra till huskonstruktionen.

_̂

_̂

_̂

Figur 65. Läget för det presumtiva gränsdiket inprickat 
med röd symbol på 1696 års karta. De gula symbolerna 
avser liknande lämningar påträffade vid tidigare under-
sökningar: i norr ett dike/vattendrag(?)i kv Epåletten 
och i söder en damm/kraftig källåder i kv Elddonet (se 
Arkeologisk bakgrund). Skala 1:1500.

Figur 66. Den påträffade syllstensraden tolkades ha 
ingått i ett hus inom tomt 60. Det presumtiva huset in-
prickat på 1757 års karta. Skala 1:750.
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Figur 67. I syllstensraden hittades en bearbetad kalksten, sannolikt den undre delen av en handkvarn.
I släpljus syns slipspår i stenens yta. Foto: Lasse Norr, ÖM.

Stenraden hade samma orientering som Nygatan och 
har tolkats som en möjlig syllstensrad för ett hus inom 
tomt 60 (1757). Den ligger i tomtens norra del, i direkt 
anslutning till Nygatan. Med tanke på konstruktionens 
orientering, som överensstämmer med Nygatan, bör 
lämningen vara anlagd efter gatans tillkomst runt 1750.
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Tunt trälager
Inom samma område som ovanstående stenkonstruktion 
påträffades noterades ett tunt trälager/trälins. Lagret 
sågs på drygt 0,7 m djup, inom en ca 3 - 5 m lång sträcka 
(L51, L53). Ett skaft till en trefotsgryta i yngre rödgods 
hittades i lagret (F14). Typologiskt kan skaftet dateras 
till sent 1500- eller tidigt 1600-tal. Lagret tolkades som 
rester efter ett trägolv. På 1696 års karta motsvaras plat-
sen för golvet av det nordöstra hörnet av tomt 102.

Planerings-/utfyllnadslager
Mellan 75 och 95 m fanns ett till två skikt med tjockare 
kulturlager (L47, L48, L62). Lagren var ca 0,4 - 0,6 m 
mäktiga och innehöll fragment av tegel, kol, småsten, 
kalkbruk, träpinnar och lerlinser. I dem hittades fynd som 
spik, djurben, fönsterglas, dryckesglas och yngre rödgods, 
(F11-12, 20-23) och ett tunnlock av trä (ej tillvarataget). 

Lagren var stratigrafiskt äldre än ovanstående trägolv och 
tolkades som planerings-/utfyllnadslager utlagda under 
1600-talets första hälft.
 Inom Sträcka F gjordes, som ovan nämnts, flera ob-
servationer som pekar på att den ursprungliga topogra-
fin ändrats. Det gäller inte bara förhöjningar som tagits 
bort utan även topografiska svackor som fyllts igen. De 
aktuella planerings-/utfyllnadslagren framkom strax 
öster om korsningen Nygatan - Apotekaregatan. Här 
fram kom inte den orörda undergrunden inom befintligt 
schaktdjup på 1,3 m vilket ska jämföras med att under-
grunden anträffades på en 1,0 m djup vid Hospitalstor-
get och mitt på sträckan på 0,5 m djup under befintlig 
markyta. Med andra ord har de påförda lagren sannolikt 
haft till syfte att fylla ut en topografisk svacka i området. 
Värt att nämna är att korsningen Nygatan - Apoteka-
regatan än idag är en topografisk lågpunkt. På 1696 års 
karta sammanfaller det låglänta området (inom Sträcka 
F) med tomt 102 (jfr figur 68). 

Stolphål/trästolpar
I schaktets västra del anträffades även två stolphål/trä-
stolpar i plan (82 m, 90 m). Den förstnämnda låg i nära 
anslutning till tidigare beskrivna stensyllsrad. Nedgräv-
ningen kan anas i profil där man ser att den grävts ge-
nom ett tunt trälager (L53). Det andra stolphålet låg i 
schaktets norra del. Läget för stolpen på 1757 år karta 
är i Nygatan och den bör därför vara äldre än gatans till-
komst. Stolpen tycks ha varit grävd genom ett utfyll-
nadslager (L62). I det sistnämnda stolphålet framkom 
ett fragment av en trefotsgryta. Godset var glaserat med 
en klargrön glasyr (F54). Stolparnas funktion kunde inte 
avgöras. De bör, utifrån stratigrafin, vara yngre än cirka 
1600 men äldre än 1750-tal.

Figur 68. Läget för det möjliga trägolvet (rött) inprickat 
på 1696 års karta. Skala 1:750.
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Figur 69. I ett av planerings-/utfyllnadslagren påträffades ett tunnlock. Foto mot väster. 
Emma Karlsson, ÖM.
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Äldre markyta och matjordslager
Planeringslagren överlagrade ett grått lerigt kulturlager 
(L63) vars tjocklek inte gick att begränsa inom befintligt 
schaktdjup. Lagret var minst 0,2 m tjockt och beskrevs vid 
undersökningstillfället som ”blött”. I den övre kontakt-
ytan hittades slagg (F8) och i lagret fanns komponenter 
som kol, stenar, ben, träflis och enstaka tegelfragment. 
Lämningen har tolkats som ett möjligt matjordslager och 
ytan med slagg som en äldre (äldsta?) markhorisont. Inga 
daterbara fynd gjordes i lagret men utifrån övriga strati-
grafin kan man tänka sig en medeltida datering.

Stenläggning
I anslutning till Apotekaregatan, mellan ca 95,5 och 97 m, 
framkom en stenläggning (L72). Den bestod av 0,1 - 0,4 
m stora stenar som bildade en relativt ojämn yta. Ovan 
stenarna var ett utjämningslager (L74) och ovan detta vi-
lade sentida bärlager och asfalt. Vid framrensning av ste-
narna framkom fynd av brända och obrända ben (F101, 
F202), fönsterglas (F204) och yngre rödgods (F203, 
F127). Fynden och stratigrafin pekar på konstruktio-
nen inte är äldre än 1600-talet. Stenläggningen tolkades 
som rester efter en gatubeläggning på Apotekaregatan.

Dike
Under ovan beskrivna stenläggning framkom flera, mer 
eller mindre, träbemängda kulturlager (L62-70). I schakt-
väggen sågs även en (eller flera?) nedgrävningskanter som 
avgränsade lagren åt väster. I öster kunde inte någon ned-
grävningskant iakttas inom schaktdjupet. Här fanns dock 
en yngre nedgrävning (L61). 
 I nedgrävningen var bland annat ett brunt, smetigt/
blött kulturlager (dynga?) med rikligt inslag av träfrag-
ment och pinnar (L69). Ett analyserat jordprov insam-
lat i lagret dominerades av ängsväxter (sannolikt med 
ursprung i dynga), fuktkrävande tiggarranunkel och den 
starkt näringskrävande blå-/rödmållan. Vidare fanns res-
ter efter hinnkräftor vilket bekräftar att det rört sig om 
en fuktig lokalmiljö där vatten varit stående åtminstone 
periodvis (Heimdahl 2011b, Appendix10).

Nedgrävningen tolkades som ett dike eller brunn. En-
ligt historiska kartor låg den i gränsen mellan tomt- och 
gatumark i slutet av 1600-talet. Kanske kan det röra sig 
om ett dike som fungerat som tomtmarkering. Nedgräv-
ningen var dock svårundersökt på grund av flera sentida 
störningar, vilket gör tolkningen osäker. Inga fynd på-
träffades i lagren. Utifrån stratigrafin kan man tänka sig 
en (sen?) medeltida datering.

Äldre markyta och matjordslager
Direkt väster om ovanstående dike framkom ett lager, 
mot botten av schaktet, som kan vara en äldre (äldsta?) 
markhorisont (L70). Lagret, som alltså är äldre än ovan-
stående nedgrävning, bestod av ljus brungrå lera med en-
staka inslag av kol, trä och småsten och överlagrade i sin 
tur ett lager med grå lera (L68). Den grå leran tolkades i 
fält eventuell vara undergrund. 
 Jordprover från båda lagren har analyserats. Innehållet 
i dem visade sig domineras av de näringskrävande örterna 
blå-/rödmålla. Dessutom var ett stort inslag av ruderat-
växter som trivs på störd mark (t ex odlingsjord) vilket 
gör att dessa markhorisonter måste betraktas som starkt 
kulturpåverkade, möjligen odlade. I L68 fanns dessutom 
en hel del hinnkräftor vilket Heimdahl (2011b) menar 
kan tolkas på två sätt; antingen kan hinnkräftorna följt 
med i vatten som använts vid bevattning av odlingar el-
ler så har området varit sankt och periodvis översvämmat 
vilket lett till att hinnkräftorna avsatts i lagret. Heimdahl 
menar även att intrycket av en småskalig odling förstärks 
av kulturväxtfynd i form av hjärtstilla och örtagårds-
relaterade växter som renfana och malva. Även humle 
kan räknas in i kategorin örtagårdsväxter, men den kan 
också vara spår efter köksavfall. Dessa växter är samtliga 
kända för användning inom den medeltida medicinen 
(Appendix 10).
 Proverna visar alltså att båda lagren innehöll rikligt 
med urbana, eller boplatsnära, spår. Fröer av tiggarranun-
kel insamlade i L70 har daterats med hjälp av 14C-analys 
till 1040-1260 e Kr (2 sigma, Ua-44489).
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Sträcka G

Apotekaregatan – Läroverksgatan
Sträcka G omfattade en 75 m lång etapp mellan Apote-
karegatan och Läroverksgatan. Schaktet var 2,5 m brett 
och 1,3 m djupt. I den östra delen av schaktet var schak-
tet något djupare (1,4 - 1,6 m). Kulturlager framkom 
inom en ca 60 m lång sträcka. Lämningarna återfanns 

Typ Läge Tolkning Datering/dateringsförslag
Utfyllnadslager med trä och 
lera

0 - 6 m Topografiskt låglänt område. Armering/gatubelägg-
ning? Utfyllnads-/planeringslager.

Medeltid

Raseringslager och husgrund 7 - 11 m Bebyggelse (tomt 88) Efterreformatorisk tid
Lager med kol och slagg 11 - 16 m Metallhantverk (brukningsfas?) Senmedeltid?
Stolphål, kalkbrukslager, trä- 
och sandlinser

42 - 52 m Bebyggelse? (brukningsfas, destruktionsfas?) (tomt 
84-85)

-

Odlingsjord? 39 - 58 m Äldre matjordslager, odlingslager? Medeltid?
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i den södra delen av schaktet, inom en 0,5 - 1,2 m bred 
remsa, medan övriga ytor var störd av sentida lednings-
schakt. Mellan 0 och 40 m var kulturlagren mäktiga och 
kunde inte begränsas inom befintligt schaktdjup. Väster 
om detta var lagren tunnare och undergrund framkom 
på ca 1,0 - 1,2 m djup. Längst i väster var området helt 
stört av recenta störningar.

Figur 71. Renritad profilritning mot söder för Sträcka G. Lämningar som 
omnämns i rapporttexten är markerade med färg. Skala 1:40.

Figur 70. Översiktsplan för Sträcka G. Urschaktade områden är markerade med orange. Skala 1:400. 
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Utfyllnadslager med trä och lera
Direkt väster om Apotekaregatan, mellan 0 och 6 m, 
framkom sex nivåer med kompakta kulturlager. Tre av 
dem tycktes innehålla en stor andel nedbrutet trä (L78, 
L80, L82). Mellan dessa var leriga lager (L79, L81). Un-
dergrund framkom inte inom schaktdjupet. I botten av 
schaktet, under den äldsta nivån med trä, var däremot 
ljusgrå lera (L83) som sannolikt motsvarar L68 inom 
Sträcka F. 
 Det yngsta av lagren (L78) framkom på ca 1,15 m djup. 
Det var 0,06 m tjockt och bestod av mörkbrun silt med 
inslag av träfragment. I plan dokumenterades även flera 
stenar och enstaka större träfragment men dessa tycktes 
inte bilda någon struktur. 
 Den andra nivån med trä (L80) framkom på ca 1,30 
m djupt. Lagret var 0,10 m tjockt och bestod av kompakt 
brun lera/silt med inslag av träfragment. Ett analyserat 
jordprov visar att det makroskopiska innehållet domi-
nerades av de fukt- och näringsälskande arterna röd-/
blåmålla och tiggarranunkel. Därtill fanns det också 
spår av latrin (bär) samt dynga (ängsväxter och ogräs). 
Provet innehöll också rotfilt som vittnar om att marken 
varit bevuxen, vilket i sin tur pekar på en utomhusmiljö 
(Heimdahl 2011b, Appendix 10).
 I och på lagret framkom ett par stenar, större träfrag-
ment och träkäppar. Stenarna låg i anslutning till två 
större stolphål med rester efter 0,4 m stora trästolpar. 
Stenarna kan vara rester efter stenskoning kring stol-
parna och/eller efter en enklare stenläggning som legat 
runt stolparna. Över och mellan stenarna hittades tegel, 
spik, murbruk (F108), ett bearbetat horn (F105) och en 
möjlig knacksten (F111). I ett av stolphålen fanns äggskal 
och mindre djurben. De större träfragmenten tolkades i 
fält som delar av en eventuell träkonstruktion men, med 
tanke på den undersökta ytans ringa storlek, är tolkning-
en osäker. På nivån fanns även fyra kraftigare träkäppar. 
Käpparna var fyrkantiga, ca 0,1 m i diameter och drygt 
0,1 m långa. Den fyrkantiga formen och stolparnas längd/
djup tyder på att det är den tillspetsade, nedre delen av 

Figur 72. Det undersökta schaktet (Sträcka G) sett från Apote-
karegatan mot väster. Foto Emma Karlsson, ÖM.

stolpen som bevarats. Därför har käpparna sannolikt dri-
vits ner från ett yngre lager/marknivå.
 Mot botten av schaktet fanns det tredje skiktet med 
trä (L82) som bestod av ett 0,04 m tjockt lager med ned-
brutet trä.
 Mellan ovanstående tre kulturlager var två leriga la-
ger. Det yngsta var 0,1 m tjockt och bestod av beige-
grå, flammig lera med enstaka tegel- och träfragment 
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(L79). Ett analyserat jordprov visar att lagret i stort sett 
var innehållslöst, med undantag för träflis. Det tyder på 
att lagret legat isolerat från påverkan (Heimdahl 2011b, 
Appendix 10). 
 Den andra nivån bestod av ett 0,15 m tjockt lager med 
grå lera (L81). Lagret innehöll relativt rikligt med kol-
bitar samt enstaka träfragment, tegelfragment, obrända 
och brända ben. Vid analys av lagret visade det sig inte 
bestå av lera utan istället av dynga. Dessutom fanns, i 
likhet med överliggande trälager, rikligt med spår efter 
röd-/blåmålla och tiggarranunkel. Vidare fanns spår efter 
latrin (bär) och bryggeriavfall (pors) (Heimdahl 2011b, 
Appendix 10).
 Vatten trängde ut ur samtliga ovan nämnda lager (i 
profil) vilket bör höra samman med topografiska för-
hållanden i området kring korsningen Apotekaregatan 
- Nygatan. Lagren har tolkats som olika typer av utfyll-
nadslager som lagts ut i ett låglänt, sankt, område. De 
tjockare träbemängda lagren (L78, L80) bedöms ha 
utgjort markhorisonter. Heimdahl (2011b) menar att 
det makroskopiska innehållet pekar att det rör sig om 
tomtmark (bakgård) eftersom ytan varit bevuxen. Lagret 

med lera (L79) och dynga (L81) bedöms, utifrån inne-
håll och tjocklek, båda vara påförda och ha fungerat som 
utfyllnads-/planeringslager.
 I lagren framkom inte några daterbara fynd. Däremot 
kan avsaknaden av yngre rödgods indikera en medeltida 
datering. Med tanke på inslaget av tegel och kalkbruk är 
en hög- och/eller senmedeltida datering tänkbar.

Raseringslager och husgrund
Vid ca 7 - 11 m anträffades spår efter bebyggelse i form av 
ett raseringslager (L88) och en möjlig stengrund (L97). 
Det förstnämnda bestod av ett 0,2 m tjockt lager med 
brungrå lerig sand som innehöll rikligt med tegelfrag-
ment, tegelbrockor, stenar och kalkbruk. Under rasering-
en fanns en stensansamling med 0,3 - 0,6 m stora stenar. 
Invid stenarna hittades yngre rödgods (F126). Stenarna 
tycktes delvis vara nedgrävda och har tolkats som en möj-
lig husgrund. I anslutning till stenarna kunde dock inte 
några tydliga golvlager eller andra huskonstruktioner 
iakttas. På 1696 års karta ligger konstruktionen inom 
tomt 88. Det yngre rödgodset och stratigrafin pekar på 
en datering till efterreformatorisk tid.
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Figur 73. Västra delen av Sträcka G i plan, efter digitaliserade planritningar. 
Urschaktade områden är markerade med orange. Skala 1:100.
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Lager med kol och slagg
Vid 11 - 16 m framkom ett lager med kol (L95). Det var 
0,04 - 0,12 m tjockt och innehöll relativt rikligt med slagg 
(F109, F129). I fyndposten för slagget finns även en del 
bitar förglasad lera. Vidare hittades även en möjlig smälta 
av kopparlegering (F110). Även i underliggande kultur-
lager (L99, L96) tillvaratogs slagg (F113). 
 Huruvida kollagret var avsatt eller påfört var svårt att 
avgöra. Det stora inslaget av slagg, både i kollagret och i 
underliggande kulturlager, pekar dock på att metallhan-
tering skett på platsen eller i närområdet. Området för 
lagret ligger enligt 1696 års karta över två tomter (tomt 
86, 88).
 I de underliggande kulturlagren fanns enstaka tegel-
fragment och kalkbruk. Stratigrafiskt är kollagret äldre 
än ovan beskrivna husgrund (7 - 11 m) och yngre än de 
träbemängda lagren (0 - 6 m). I lagret framkom inte nå-
got daterbart material men utifrån ovanstående strati-
grafiska observationer föreslås en senmedeltida datering.

Stolphål, kalkbrukslager trä- och sandlinser
I den östra delen av sträckan, mellan 42 och 52 m fram-
kom ett antal lämningar som kan vara spår efter bebyggel-
se. Det var ett stolphål (L109), ett raseringslager (L113) 
och flera tunnare lager med trä/kol (L107, L115), sand 
(L112, L116) och lera (L110). Raseringslagret var 0,2 m 
tjockt och dominerades av kalkbruk med enstaka inslag 
av tegelfragment. De tunnare lagren kan eventuell vara 
spår efter golv. Inget daterbart material påträffades i an-
slutning till lämningarna.
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Odlingsjord?
Inom ett cirka 20 m långt parti, mellan 39 och 58 m, 
framkom undergrund (sand) i botten av schaktet. Ovan 
undergrunden var ett homogent, brungrått jordlager 
(L106). Lagret, som var ca 0,2 m tjockt, tolkades som ett 
äldre matjords-/odlingslager. Jordprov, som samlades in 
på flera ställen i lagret, visade att det innehöll rikligt med 
träkol, träflis och kalkbruk. Heimdahl menar att fröerna 
som påträffades kan tolkas som fragmentariska rester ef-
ter dynga och spisavfall (Appendix 10). I lagret hittades 
en koppartråd/ten (F123). Organiskt material insamlat 
i lagret skickades för 14C-analys men analysen gav inget 
resultat då provet visade sig vara av för dålig kvalité. 
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Sträcka H 

Djurgårdsgatan 
Sträcka H omfattade ett knappt 60 m lång schakt i Djur-
gårdsgatan, mellan Nygatan och Drottninggatan. Schak-
tet var 2,8 m brett i överkant, 2,0 m i underkant och 1,2 
- 1,5 m djupt. Lämningarna var mycket välbevarade på 
sträckan och orörda kulturlager framkom i plan inom 
hela schaktets bredd. Lämningarnas karaktär skiftade 
inom etappen. I den norra delen var stratigrafin enkel 
med få kulturlager. I schaktets centrala del var däremot 
lämningarna mer komplexa. På grund av detta kom både 

östra och västra schaktväggen att dokumenteras inom det 
aktuella partiet. Från och med Trädgårdsgatan och sö-
derut var lagerföljden återigen enklare och dessutom var 
området mer påverkat av störningar. Den centrala delen 
av sträckan motsvaras av tomtmark på 1600-talet (tomt 
83, 1696) medan övriga sträckor då legat i gatumark. Vi-
dare framkom, till skillnad mot flera andra sträckor, un-
dergrund i botten av hela schaktet. 

Typ Läge Tolkning Datering/dateringsförslag
Stenlager 3 - 56 m Stenläggning på Djurgårdsgatan? 1800-tal
Horisont med spridda 
stenar

6 - 13 m Rester av gatubeläggning av sten? 1700-tal

Brandlager och 
kalkbrukslager

3 - 6 m
13 - 19 m

Större brand med efterföljande raserings- och/
eller byggnadsfas

1700

Stolphål, käpphål och 
grop

6 - 19 m (plan)
19 - 20 m plan

Tomtgräns (Djurgårdsgatan - tomt 83, 84). 
Avfallsbinge (tomt 83). 

Medeltid - historisk tid

Odlingsjord? 3 - 17,5 m Äldre matjordslager/markyta, odling? Medeltid - historisk tid
Svackor med heterogena 
sandlager

18 - 31 m Vattendrag (dike?) Tidig - högmedeltid

Utfyllnadslager samt hori-
sont med trä och småsten 

14 - 32 m Utfyllnadslager med träfragment i vattensjukt 
område? Trampad yta/markhorisont (gata?)

Hög - senmedeltid

Träkonstruktion och 
utfyllnadslager

21 - 26 m
20 - 26 m

Spång? Gränsmarkering?
Restprodukt efter metallhantering?

Senmedeltid

Diken och odling? 33 - 42,6 m

36 - 37 m V
39 - 40 m V
41 - 56 m (plan)

Äldre matjordslager/markyta, odling?

Tomtdiken (tomt 80, tomt 83)

Medeltid - historisk tid
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Figur 74. Renritad profilritning mot väster för Sträcka H. 
Lämningar som omnämns i rapporttexten är markerade med 
färg. Skala 1:40.
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Figur 76. Översiktsplan för Sträcka H. Urschaktade om-
råden är markerade med orange. Skala 1:400.

Figur 75. Den undersökta sträckan (Sträcka H) sett från kors-
ningen mellan Nygatan och Djurgårdsgatan, mot sydväst. Foto 
Emma Karlsson, ÖM.
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Stenläggning
Den yngsta nivån med lämningar var en stenläggning 
(L117). Stenarna var 0,2 - 0,3 m stora, skarpkantade och 
placerade på högkant i ett lager sättsand. I sandlagret 
framkom sten, kalkbruk och tegel av sentida karaktär. 
Ovan stenläggningen var stenkross och inom ett kort 
parti fanns även en nivå med huggen gatsten. Stenlägg-
ningen bedömdes vara en gatubeläggning till Djurgårds-
gatan, och sannolikt inte äldre än 1800-talet.

Horisont med spridda stenar
Under ovanstående stenläggning/sättsandlager kunde 
en horisont med enstaka, spridda stenar iakttas. Nivån 
kunde inte noteras i plan men var tydlig i schaktväggen 
(6 - 13 m). Stenarna var ca 0,2 m stora och låg på ett ca 
0,25 m tjockt sandlager (L124). Såväl stenar som sand-
lager framkom dock endast i den västra schaktväggen. 
Sannolikt är stenarna spår efter en gatubeläggning. Av-
saknaden av lämningarna i den östra delen kan förklaras 
med att denna del av schaktet, enligt historiska kartor, 
varit tomtmark (tomt 84). Utifrån stratigrafin kan man 
tänka sig en datering till 1700-talet.

Brandlager och kalkbrukslager
I den norra delen av schaktet dokumenterades även 
ett brandlager (L119) med värmepåverkad silt, sot och 
aska. Det var cirka 0,05 - 0,10 m tjockt och överlagrade 
ett tunnare lager med kalkbruk (L121). Ytterligare ett 
kalkbrukslager återfanns söder om brandlagret (L126). 
De två kalkbrukslagren framkom på samma nivå och be-
döms höra till samma fas. Brand- och kalkbrukslagrets 
stratigrafiska relation till ovanstående gatubeläggning var 
otydlig men det fanns en antydan att brand- och kalk-
brukslagren var äldre. Förslagsvis rörde det sig om spår 
efter stadsbranden år 1700 där tomt 84 var en av de som 
”avbrändes”.

Stolphål, käpphål och grop
I botten av schaktet sågs ett antal mörkfärgningar i un-
dergrunden. Vid undersökning visade de sig bestå av åtta 
stolphål och ett käpphål. Stolphålen var överlag 0,2 - 0,4 
m stora. Djupet varierade men majoriteten var mellan 0,1 
och 0,4 m djupa. I två av dem fanns tydliga rester efter 
trästolpar. Stolphålen och käpphålet bedömdes vara från 
medeltid eller historisk tid. Då de ligger i gränsen mellan 
gatu- och tomtmark på 1696 års karta (tomt 83, 84) tol-
kades de vara rester efter en någon slags gränsmarkering, 
exempelvis ett staket. 
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Figur 77. Påträffade lämningar (stolphål, käpphål och 
gropar) inom den norra delen av Sträcka H i plan, efter 
digitaliserade planritningar. Urschaktade områden är 
markerade med orange. Skala 1:200.
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Vid ca 20 m framkom även en stor grop som tolkats som 
en avfallsbinge (A6). Gropen var träfodrad och 0,8 m i 
diameter. Den var ca 0,25 m djup men bedöms ursprung-
ligen ha varit djupare. Fyllningen bestod av ljusgrå silt, 
enstaka stenar, tegel och djurben (L1). Gropen ligger 
inom tomtmark i slutet av 1600-talet (tomt 83). Utifrån 
stratigrafin kan gropen som äldst vara från senmedeltid 
men en datering till 1500-1700-talen är också möjlig. 
(för anläggningsbeskrivningar se Bilaga 3).

Odlingsjord?
Inom en drygt tio m lång sträcka, 3 - 17,5 m, framkom 
ett lager med gråbrun lerig sand med enstaka kolstänk 
(L120). Lagret var ca 0,15 - 0,20 m tjockt och hade en 
otydlig övergång mot undergrunden. Utifrån karaktär 
och stratigrafi tolkades det som ett äldre matjordslager 
som möjligtvis även har odlats.

Svackor med heterogena sandlager
Inom en drygt 15 m lång etapp (13 - 31 m) framkom två 
svackor/nedgrävningar med strimmiga sandlager och ett 
äldsta ”matjordslager” som skiljde sig mycket jämfört med 
motsvarande matjordslager norr och söder om sträckan.
 Den nordligaste svackan/nedgrävningen noterades 
först i plan mellan ca 19 - 23 m. Där påträffades, på 
knappt 1,2 m djup under markytan, ett område med ett 
heterogent sandlager bestående av gul och brun sand 
(L131). Lagret avtecknade sig tydligt i plan där den olik-
färgade sanden bildade fläckar, strimmor och ”virvlar”. 
Det senare tolkades som ett tecken på att lagret helt, el-
ler delvis, var vattenavsatt. I schaktväggarna sågs även 
att lagret fyllde en 0,3 m djup svacka. Svackans avgräns-
ningar var relativt otydliga i profil men ett tydligt, dju-
pare parti återfanns inom en ca fyra meter lång sträcka 
(18,5 - 22m). De heterogena sandlagren återfanns även 
utanför svackan (t ex L141). 
 I det strimmiga lagret (L131), som fyllde svackan, togs 
flera jordprover varav två har analyserats för makrosko-
piskt innehåll. Analysen visade på innehåll av latrin och 
dynga men kvantiteten varierade kraftigt mellan pro-
verna. Det ena provet, insamlat vid svackans ena kant, 
visade sig innehålla mycket få växtrester medan det an-
dra provet, taget centralt i svackan, hade rikliga spår ef-
ter nedbrutet latrinavfall (hallon, smultron, lingon och 
björnbär). Däremot fanns inte några makroskopiska spår 
(t ex hinnkräftor) som visar att svackan haft stillastående 
vatten. (Heimdahl 2011b, Appendix 10).
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Figur 80. Inom svackans djupare del sågs två avlånga, parallella 
mörkfärgningar vilka tolkades som möjliga hjulspår. Foto mot 
norr, Emma Karlsson, ÖM.

Figur 79. I schaktbotten ses de flammiga, heterogena sandlagren 
samt botten av avfallsbinge (A6). Foto mot nordväst. Emma 
Karlsson, ÖM.

Huruvida svackan var en nedgrävning eller naturlig for-
mation var svår att avgöra. Med tanke på de strimmiga, 
möjligen vattenavsatta, sandlagren och svackans dimen-
sioner tolkades den dock som ett vattendrag (vattenfåra). 
Då det fanns svaga antydningar till nedgrävningskanter 
kan man tänka sig att vattendraget delvis reglerats/på-
verkats av människan. Vid undersökningar utförda inom 
kv Eddan, strax sydost om det aktuella undersöknings-
området, har dammar, tolkade som möjliga fiskdammar, 
påträffats. I anslutning till dessa hittades även ett större 

dike vilket möjligen kan ha försörjt dem med vatten 
(Konsmar m fl i manus). Kanske hör vattendraget sam-
man med dessa lämningar.
 Inom svackans djupare del sågs (i plan) två avlånga, pa-
rallella mörkfärgningar med N-S riktning. De visade sig 
bestå av mycket grunda nedgrävningar/spår fyllda med 
brun sand. Dessa nedgrävningar/spår var 0,25 m breda 
och 1,6 - 2,0 m långa. Avståndet mellan dem var ca 0,9 
m, från centrum till centrum. Lämningen var svårtolkad 
men möjligen kan det röra sig om hjulspår. Alternativt 

Sträcka H
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Figur 81. Svacka med heterogena sandlager i östra schaktväggen (mellan pilarna). Foto mot sydost. Emma Karlsson, 
ÖM.

kan det vara spår/avtryck efter en träkonstruktion (jfr 
Karlsson & Räf 2006:32f). En svintand som påträffa-
des i ett av ”spåren” har daterats till 1040-1220 e Kr (2 
sigma, Ua-44798).
 Värt att nämna är att svackan/vattendraget även fram-
kommit vid en tidigare undersökning, direkt öster om 
det aktuella schaktet. Vid 2001 års undersökning upp-
fattades dock inte svackan men man kan skönja den i de 
då upprättade profilritningarna (jfr Feldt 2004a, 10-17 
m, L17, L20).

Den andra svackan/nedgrävningen framkom cirka ca sju 
m söder om ovan beskrivna vattendrag (jfr L153-154 vid 
29 - 31 m). På flera sätt påminde lämningarna om varan-
dra men här noterades en tydlig nedgrävningskant i plan. 
Emellertid visade sig lämningen vara störd av två senare 
nedgrävningar i den västra delen av schaktet (se L152, 
L155) och möjligen var det dessa kontexter som skapade 
den tydliga nedgrävningskanten. I den östra schaktväggen 
var nedgrävningskanterna betydligt otydligare. 
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Svackan/nedgrävningen var 0,3 - 0,4 m djup och sågs 
inom en ca 3 m lång sträcka. På grund av ovan nämnda 
störningar beskrivs nedan lagerföljden i den östra schakt-
väggen. I botten fanns ett tunt lager med grus med in-
slag av enstaka mindre stenar, träfragment och relativt 
rikligt med djurben och tegelfragment (L178). I lagret 
hittades en hel hästsko av typen toffelsko (F303). Tof-
felskorna kom till Sverige under 1300-talet och kom att 
vara den vanligast förekommande typen under senme-
deltiden (Lindeblad & Nielsen 1997:75). Lagrets ringa 
tjocklek pekade på att det var avsatt i botten av nedgräv-
ningen. Ovan detta var ett strimmigt lager med gul och 
gråbrun sand (L179). Det heterogena, strimmiga, utse-
endet kan tyda på att lagret var vattenavsatt. Det yngsta 
igenfyllnadslagret bestod av mörk gråbrun, kompakt sand 
med enstaka kolstänk och småsten (L177). Även denna 
svacka/nedgrävning var svårtolkad men vattendrag eller 
dike är tänkbart. Förekomsten av tegel och toffelsko i 
botten pekar på en datering till högmedeltid.
 Mellan de två svackorna var ett flammigt, fläckigt la-
ger med ljus gråbrun samt gul silt och med enstaka kol-
stänk (L141). Lagret var ca 0,10 - 0,25 m tjockt och svårt 
att avgränsa mot undergrunden. Makroskopisk analys av 
lagret visade att det innehöll spår av latrin och dynga, i 
likhet med jorden i svackorna. Heimdahl (2011b) me-
nar därför i sin rapport att lagret visar på en urban miljö 
(Appendix 10). Utifrån den aktuella undersökningen är 
lagrets tillkomst inte möjlig att förklara. Möjligen kan det 
vara någon slags infiltrationslager.
 Den daterade svintanden indikerar att det norra vat-
tendraget kan ha legat öppet under tidig medeltid. Tof-
felskon, förekomst av tegel och stratigrafin, visar på att 
det södra vattendraget kan dateras till högmedeltid. Det 
strimmiga, heterogena fyllnadslagret tyder på att svack-
orna succesivt fyllts igen med sand, latrin och dynga. 

Utfyllnadslager samt horisont med trä och småsten
Inom samma sträcka som ovan beskrivna lämningar, 
framkom en nivå med trä och småsten samt flera kultur-
lager med inslag av träfragment. Den förstnämnda nivån 
var äldst och återfanns i anslutning till vattendragen. Den 
bestod av en kontaktyta med träflis, pinnar, bark och 
småsten samt enstaka läderfragment och djurben (L171). 
Nivån, som sågs tydligast i den östra profilen (16 - 29 m), 
tolkades som en trampad markyta som förstärkts med trä 
och sten. Lämningen tolkades som en möjlig gatunivå. 
Av upprättad profilritning att döma var kontexten yngre 
än det norra vattendraget men eventuellt samtida med 
det södra. Djurbenen i ytan har sannolikt avsatts under 
brukningstiden. Ett ben från den trampade nivån (L171) 
har daterats med hjälp av 14C-analys till 1310-1440 e Kr 
(2 sigma, Ua-44490). 
 Ovan den trampade ytan fanns flera skikt med yngre 
kulturlager vilka sammanlagda var ca 0,25-0,40 m tjocka 
(L127-128, L137, L140, L143-144, L149-151, L156, 
L167-170, L172, L180). Lagren varierade i utseende 
men gemensamt var att de innehöll träfragment. I ett av 
de yngsta lagren var rikligt med bearbetat träspill samt 
pinnar, näver och bark (L173). I plan noterades också 
enstaka kalkstensflis och en bit slagg hittades (F132). 
Ytterligare en bit slagg anträffades i lagren (F208). Träet 
återfanns i såväl horisontella som vertikala lägen, vilket 
tyder på att lagret var påfört. Inslaget av trä kan indikera 
att området periodvis varit vattensjukt.
 På de äldsta stadskartorna ligger de påträffade lämning-
arna inom tomt 83, i utkanten av staden. När tomterna 
etableras i området är oklart. Enligt kartans beskrivning 
var tomten bebyggd med ladugård vid sekelskiftet 1700. 
Lagren kan vara utfyllnads- och planeringslager som lagts 
ut i samband med tomtens tillkomst och brukningstid. 
I lagren framkom inte några daterande föremål. Avsak-
naden av yngre rödgods kan tyda på att lagren är äldre 
än 1600-talet. Utifrån dateringen av tramphorisonten är 
perioden 1400 - 1600 tänkbar.
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Träkonstruktion och utfyllnadslager
Mellan 21 och 26 m påträffades rester efter en träkon-
struktion. Lämningen var bitvis svårundersökt då den 
delvis låg under ett befintligt fjärrvärmerör. Konstruk-
tionen framkom på samma nivå som ovan beskrivna trä-
bemängda kulturlager. I plan sågs flera olika trästycken, 
bland annat en två m lång och ca 0,35 m bred ”stock” som 
i dokumentationen beskrivs som ihålig. Huruvida denna 
ihålighet verkade vara naturlig eller bearbetad framgår ty-
värr inte av fältdokumentationen. Stocken var 0,3 - 0,4 
m bred och ca 0,2 m hög. Vidare bestod konstruktionen 
av minst två tunnare trästycken (”plank”). Samtliga trä-
rester låg parallellt med varandra i NNV-SSÖ riktning. 
Däremot återfanns de olika trästyckena på lite olika ni-
våer. Den kraftigare ”stocken” hittades på 0,7 m djup 
medan ”planken” framkom på ca 0,85 m djup. Direkt 
söder om konstruktionen påträffades ett par kraftiga 
trästörar. Utifrån den rumsliga närheten bedömdes de 
tillhöra konstruktionen. Vidare fanns en större sten di-
rekt under träet vilken tolkades höra samman med kon-
struktionen. I plan noterades att träet låg på en nivå med 
sand vilket dock inte sågs i schaktväggarna.
 Lämningen var mycket svårtolkad men eftersom den 
tycktes bestå av flera kortare trästycken, vilka dessutom 
var av olika karaktär, borde det inte vara frågan om en 
byggnad. Värt att notera är att konstruktionens riktning 
var identisk med ett stort begränsningsdike som hittades 
i kv Eddan (Konsmar m fl i manus). Med tanke på det 
stora inslaget av trä i intilliggande lager, som bitvis upp-
levdes som en ”risbädd”, kanske träkonstruktionen kan 
vara rester efter en spång. Tolkningen stöds delvis av 2001 
års undersökning öster om det aktuella schaktet. Då fann 
man en träkonstruktion som tolkades vara rester efter 
en gatubeläggning strax nordost om den nu anträffade 
konstruktionen (Feldt 2004a). Korrelationen till Eddan-
diket kan även tyda på att det är någon form av gränsmar-
kering. Ytterligare en tolkning, om än högst hypotetisk, 
är att det är spår efter någon form av konstruktion för att 
leda vatten. I samband med undersökningarna av tidigare 

nämnda dammar i kv Eddan hittades exempelvis en trä-
ränna (Konsmar m fl i manus).
 Träkonstruktionen överlagrades av ett 0,1 - 0,3 m 
tjockt svartgrönt lager med sotig silt (L135, L163). Lag-
ret dominerandes av ”grus” av krossad (?) slagg och/eller 
annat förslaggat material. Det innehöll även småpinnar 
och träfragment. Den gröna färgen tolkades som teck-
en på att slaggen innehöll koppar. I profil fanns en svag 
antydan till att lagret bestod av flera skikt. Ett jordprov 
samlades in men har inte prioriterats för analys.
 ”Slagglagret” återfanns inom en sex meter lång sträcka 
och överlagrade träkonstruktionen och ”risbädden”. Det 
tolkades som ett utfyllnads-/utjämningslager som lagts 
ut i samband med destruktionen av träkonstruktionen. 
Lager med identisk karaktär framkom vid undersökning-
arna i kv Eddan (Konsmar m fl i manus). Vid den aktuella 
undersökningen framkom inte några daterande fynd i lag-
ret. Lagren i kv Eddan bedömdes dock vara senmedeltida 
utifrån de stratigrafiska förhållandena. Då lagret hade en 
ovanlig karaktär är det högst sannolikt att de tillkommit 
under samma tidsperiod. Därför bör såväl ovan beskriv-
na träkonstruktion som slagglagret vara senmedeltida.

Diken och odling?
I den södra delen av sträckan (33 - 56 m) framkom ett la-
ger med ljusgrå, lite flammig, sand med enstaka kolstänk 
(L157). Lagret är det stratigrafisk äldsta inom etappen 
och tolkades som ett äldre matjordslager/markyta som 
möjligtvis kan ha odlats. 
 Här påträffades också tre diken, varav två i N-S rikt-
ning och ett i Ö-V. De två förstnämnda dikena var ca 
4,5 - 6,5 m långa, 0,40 - 0,55 m breda och 0,15 - 0,25 m 
djupa. Det nordligaste av dem innehöll brun lera med in-
slag av dynga, enstaka träpinnar och djurben. Mot bot-
ten av diket var enstaka 0,15 - 0,20 m stora stenar. Diket 
tangerade schaktväggen och kan anas i profilritningen vid 
39 - 40 m. Fyllningen i det södra diket bestod istället av 
ljus gråbrun, humös finsand med inslag av enstaka små-
sten och tegel. Lagret var svagt melerat med gul finsand. 
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Det Ö-V diket var ca 0,4 m brett och 0,2 m djupt. Fyll-
ningen bestod av gråbrun, lerig sand med prickar av 
brun lera och i botten av nedgrävningen var en sandlins 
(L159). Ett jordprov från dikets fyllning har analyserats 
makroskopiskt i syfte att klargöra om närmiljön präglats 
av enbart odlingar eller en mer differentierad gårdsmiljö. 
Provet innehöll rikligt med ogräs och dynga men även en 
del latrin (hallon, smultron) och köksavfall (fiskben och 
fiskfjäll). Heimdahl (2011b) menar därför att det mer 
pekar på en urban, hushållsnära miljö och inte en åker-
miljö. Även jord från ett av ovanstående diken med N-S 
riktning analyserades men det visade sig innehålla mycket 
lite makroskopiskt innehåll (Appendix 10).
 Vid en jämförelse med de historiska kartorna framgår 
att det Ö-V diket ligger inom tomt 83 och att de två an-
dra, N-S dikena ligger i gränsen mellan tomt och gatu-
mark. De sistnämnda har därför tolkats som gränsdiken.
 I dikena hittades inte några daterbara fynd och då de 
främst framkom i plan var de stratigrafiska förhållandena 
svåra att bedöma. Det finns dock en antydan till att det 
Ö-V diket var grävt från den äldsta markytan (jfr L157, 
L159). Enligt kartmaterialet ligger detta dike i tomtmark 
1696 men efter regleringen efter stadsbranden år 1700 
tycks det ha legat i gatumark. Sammantaget pekar det på 
att det Ö-V diket kan vara äldre än 1700.

$+$+

$+

$+

Figur 83. De påträffade lämningarna inom Sträcka H 
inprickade på 1696 års karta. Riktningen för den möjli-
ga, äldre ägogränsen markerad med streckad linje. 
Skala 1:600.

Figur 82. Renritad profilritning mot öster för Sträcka H. 
Lämningar som omnämns i rapporttexten är markerade med färg. 
Skala 1:40.
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Figur 84. Träkonstruktionen under framrensning, till vänster om trästocken syns det grönsvarta 
”slagglagret”. Foto mot sydost. Emma Karlsson, ÖM.
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Typ Läge Tolkning Datering/dateringsförslag
Brandlager 0 - 3 m

8 - 14 m
Större brand med efterföljande rasering. 1700

Murar och tegelgolv 0 - 4 m Hus (tomt 34). Äldre än 1700
Stenläggningar och risbädd 8 - 13 m Gatubeläggningar till Galggatan. Medeltid till 1700
Grundmur och lerlager? 8 - 14 m Recent störning samt utjämnings-/konstruktionslager 

alt bebyggelselämningar.
1900-tal? 
samt äldre än 1700

Sträcka I 

Läroverksgatan
Sträcka I omfattade ett ca 56 m långt schakt i Läroverks-
gatans södra hälft. Schaktet var ca 2,0 m brett i överkant 
och 1,0 m i underkant. Djupet varierade mellan 1,3 och 
1,4 m. Stora delar av schaktet var stört av sentida schakt-
ningar men inom två kortare partier fanns bevarade 
lämningar. Norr om korsningen med S:t Korsgatan do-
kumenterades lämningar inom en 4 m lång sträcka (pro-
fil 1) och söder om S:t Korsgatan återfanns de inom ett 
6 m långt parti (profil 2). Orörd undergrund framkom 
inte inom schaktdjupet.
 På 1696 års karta består den södra och den norra de-
len av det aktuella undersökningsområdet av tomtmark 
(tomt 34, 84, 86) och däremellan av gatumark i form av 
gatan Galggatan.

Brandlager
De stratigrafiskt yngsta lämningarna bestod av två brand-
lager. Den ena återfanns i den norra delen av schaktet 
och den andra i den södra delen. Det förstnämnda lag-
ret beskrivs i fältdokumentationen som ett brandlager 
och enligt profilritningen framgår att lagret även inne-
höll tegel och kalkbruk (L6, profil 1). Det södra lagret 
var ett brand- och raseringslager med rikligt inslag av sot, 
kol, kalkbruk och tegel (L7, profil 2). Båda lagren var 
runt 0,15 m tjocka och har tolkats som spår efter stads-
branden år 1700. Dateringen utgår från de stratigrafiska 
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Figur 85. Översiktsplan för Sträcka I och Sträcka J. 
Urschaktade områden är markerade med orange. 
Skala 1:600.

Figur 86. Renritade profilrit-
ningar mot öster för Sträcka I. 

Lämningar som omnämns i rap-
porttexten är markerade med 

färg. Skala 1:40.
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Figur 87. Det undersökta schaktet (Sträcka I) sett från kors-
ningen mellan Läroverksgatan och S:t Korsgatan, mot söder. 
Foto Anders Lundberg, ÖM.

Figur 88. Det undersökta schaktet (Sträcka I) sett från kors-
ningen mellan Läroverksgatan och S:t Korsgatan, mot norr. 
Foto Anders Lundberg, ÖM.

förhållandena i kombination med resultat från en senare 
utförd undersökning, direkt norr om det aktuella schak-
tet (Karlsson i manus).

Murar och tegelgolv
Norr om S:t Korsgatan framkom två murar och ett te-
gelgolv (profil 1). Murarna, som var ca 0,5 m breda och 
0,6 m höga, bestod av 0,2 - 0,5 m stora stenar som fogats 
med gulvit lera. Några tydliga innerväggar/-ytor kunde 

inte iakttas. Mellan murarna, på 1,3 m djup framkom 
ett tydligt tegelgolv. Tegelstenarna var av ålderdomlig 
karaktär och var 0,13 m breda och 0,09 m tjocka. De 
var placerade tätt intill varandra i en NO-SV riktning. 
Ovanpå teglet var ett tunt lager kalkputs. Stenarna låg i 
ett lager sättsand (L2). Ovan, och mellan, murarna var 
ett raseringslager med rikligt innehåll av natursten, tegel-
fragment, kalkbruk och grus (L5). Ovan denna rasering 
var ovan nämnda brandlager (L6).

Sträcka I



84

Murarna och tegelgolvet tolkades som rester efter ett hus. 
Då området sedan 1700-talet varit gatumark måste huset 
vara äldre. Med tanke på att destruktionen (raserings-
lagret) tydligt överlagrades av brandlagret är det möjligt 
att huset redan var rivet år 1700. Byggnaden låg i slutet 
av 1600-talet inom det sydöstra hörnet av tomt 34, i nära 
anslutning till Sandkorsa gata, som motsvaras av dagens 
S:t Korsgatan. Tomten ägdes och/eller brukades 1696 
av Per Olüfsson. Sandkorsa gata hör till det medeltida 
gatunätet och finns omnämnt i källor från 1300-talets 
första hälft (Hök 1968:24). 
 Det framkom inte några daterande fynd i anslutning 
till huslämningen. Värt att notera är att tomtens södra 
gräns inte ligger i linje med övriga tomtgränser längsmed 
gatan. Istället är tomtgränsen förskjuten något åt söder 
vilket kan tyda på att vägen anpassats efter något inom 
tomten, förslagsvis det aktuella huset. Byggnaden skulle, 
utifrån antagandet att vägen anpassats efter huset, kunna 
vara från medeltiden. Det enda som, med säkerhet, kan 
beläggas är dock att byggnaden är äldre än Läroverksga-
tans tillkomst på 1700-talet.

Stenläggningar och risbädd
Söder om korsningen med S:t Korsgatan framkom flera 
nivåer med stenläggningar och planeringslager (profil 
2). På 0,65 m djup under markytan framkom den yngsta 
stenläggningen som bestod av 1-2 nivåer med sten vilka 
låg i sättsand (L6). Stenläggningen, som överlagrades av 
ovan beskrivna brandlager, bör vara rester efter gatu-
beläggning på Galggatan. Under sättsanden fanns flera 
skikt med kulturlager vilka kan tolkas som planerings-
lager. Flera av dessa lager bestod av sandig lera och det 
yngsta av dem innehöll tegel (L9). Mot botten av schak-
tet framkom en andra nivå med stenläggning (L1). Ste-
narna låg i ett brungrått kulturlager med enstaka träflis. 
Även denna stenläggning har tolkats som en gatubelägg-
ning. En mindre provgrop grävdes i anslutning till ste-
narna vilket visade att de i sin tur vilade på en risbädd. 
Ett prov för 14C-analys samlades in på denna nivå men 
har inte kunnat återfinnas i samband med rapportarbetet. 
Den yngsta stenläggningen var sannolikt från 1600-talet 
medan den äldsta stenläggningen och risbädden skulle 
kunna vara medeltida.

Figur 89. I den östra schaktväggen påträffades rester efter en byggnad i form av två murar och ett tegelgolv. Foto mot 
sydost. Anders Lundberg, ÖM.

Sträcka I
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Grundmur och lergolv?
Mellan 12 och 13 m, direkt söder om ovan beskrivna 
stenläggningar, hittades en stenkonstruktion som i fält 
tolkades som en grundmur (profil 2). Muren var kallmu-
rad och bestod av 0,25 - 0,50 m stora stenar (L11). Di-
rekt norr om grundmuren framkom ett tunt lager med 
grå, ren lera (L3). Lerlagret anträffades på ca 0,8 m djup 
under dagens markyta. Det var kompakt och tolkades i 
fält som ett möjligt lergolv.
 Fälttolkningen stödjs dock inte av de historiska kartor-
na av vilka det framgår att lämningarna legat i gatumark. 
I den upprättade profilritningen tycks det dessutom som 
om grundmuren är yngre än ovan beskrivna brandlager, 
som kopplats till stadsbranden 1700, medan lerlagret är 
stratigrafiskt äldre. 
 Den så kallade grundmuren har därför tolkats om och 
bedöms vara en nedgrävning/störning av något slag som 
borde vara yngre än 1700. När det gäller lerlagret har pa-
ralleller gjorts med en tidigare undersökning i närheten. 
Ett liknande (samma?) lerlager anträffades nämligen på 
1980-talet på motsatt sida av Läroverksgatan, cirka åtta 

Figur 90. Det förmodade stenhuset (murar och tegelgolv) samt 
läget för ”grundmur och lergolv?” inprickade på inom 1696 
års karta. Huset ses i den norra delen av kartan, inom tomt 34 
medan läget för de sistnämnda lämningarna motsvaras av ga-
tumark. Skala 1:750.

m söder om det aktuella partiet. Detta lerlager låg enligt 
rapporten också på ca 0,8 m djup och överlagrade i sin 
tur rester efter en kavelbro (Clareus m fl 1996:18f). En 
möjlighet är att det rör sig om någon slags utjämnings-/
konstruktionslager för gatan.
 Lerlager är emellertid inte en vanlig lämningstyp i 
äldre gatumark. Om man tänker sig att det trots allt var 
ett lergolv måste Galggatan ha haft en annan sträckning 
under medeltiden är under 1600-talet. Den äldsta beva-
rade källan som nämner gatan är från 1370, då den kall-
las Thiwagatan.

Sträcka J 

Nygatan väster om Djurgårdsgatan
Sträcka J omfattade ett schakt i Nygatan, väster om kors-
ningen med Djurgårdsgatan. Schaktet var ca 40 m långt, 
1,3 m brett och 1,4 m djupt. Inom sträckan var områ-
det stört av sentida schakt. Inget av arkeologiskt intres-
sen framkom.

Sträcka I - J
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Torggatan - Bokhållaregatan 
2011
I samband med schaktning för fjärrkyla utfördes 2011 en 
arkeologisk förundersökning i Torggatan, Stora Torget 
och Bokhållaregatan. Schaktet var cirka 65 m långt, 1,3 
m brett (i överkant) och 1,20 - 1,35 m djupt. Schaktet 
följde befintligt schakt för fjärrvärme. Kulturlager och 
en nivå med småsten framkom i Bokhållaregatan. Läm-
ningarna kunde iakttas inom en ca fem meter lång sträcka 
och på ca 0,6 m under befintlig markyta. Lagren var sam-
manlagt ca 0,4 m mäktiga. I de övriga delarna av schaktet 
framkom inget av arkeologiskt intresse.
 Schaktet i Bokhållaregatan anslöt till den norra de-
len av 2009 års schakt. De påträffade lämningarna låg 
cirka tre meter norr om 2009 års dokumenterade profil. 
Kulturlagren kunde endast ses i den västra schaktväggen 
då resterande ytor var störda av sentida markingrepp. 
Lagren i schaktväggen bedömdes bestå av en cirka 0,1 
m bred ”orörd” remsa. Kulturlagret lossnade bitvis från 
schaktväggen och ”bakom” var sand sannolikt från sen-
tida ledningsschakt.

Typ Läge Tolkning Datering/dateringsförslag
Raseringslager 5 - 8 m Raserings- och/eller byggnadsfas 1500-tal
Stenförstärkt yta 5 - 10 m Gatubeläggningar 1200-1500-tal
Odlingslager 5 - 10 m Ursprunglig matjords-/odlingslager Före 1200-tal

Figur 91. Översiktsplan för Torggatan - Bokhållaregatan 
2011. Urschaktade områden är markerade med orange. 
Skala 1:600.

Figur 92. Renritad profilritning mot väster för Torggatan - Bokhållaregatan 2011. Lämningar som omnämns i rap-
porttexten är markerade med färg. Skala 1:40.
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Raseringslager
På 0,6 m djup under markytan framkom ett 0,25 m tjockt 
raseringslager med kalkbruk och enstaka tegelbitar (L3). 
Ovan raseringen var ett lager som tycktes bestå av omrör-
da kulturlager och moderna massor. Raseringslagret har 
tolkats höra samman med samma händelse/period som 
raseringslager L49 och L50 i 2009 års schakt, strax söder 
om det aktuella schaktet. Utifrån resultaten vid 2009 års 
undersökning tycks lagret ha tillkommit efter en större 
brand och keramikfynd pekar på en datering till 1500-ta-
let (se Sträcka E). Kalkbruket skulle kunna representera 
såväl rasering som byggnation efter en stadsbrand.

Stenförstärkt yta
Under raseringslagret var ett 0,10 - 0,15m tjockt lager 
med gråbrun sandig lera (L4). I lagrets undre kontaktyta 
var en tydlig horisont med småsten. Stenarna var 0,03 - 
0,08 m stora och bestod av såväl gråsten som kalksten. 
På nivån för stenarna fanns enstaka djurben. Vidare till-
varatogs två bitar tegel (ett formtegel och ett fragment 
med ristning) och en bit konglomerat (?) med slagg och 
sand/lera (F3, F4, F5). 
 Ett analyserat jordprov, insamlat från kontaktytan, 
dominerades av träkol och träflis. Likaså förekom köks-
avfall i olika former och avfall från metallhantverk. Me-
tallhantverket representerades av smidesloppor/glödskal 
och mineralsmältor. Vidare innehöll provet en del kalk-
bruk (Heimdahl 2012, Appendix 11).
 Horisonten med sten tolkades som en gles stenbelägg-
ning på en gata. Ett djurben insamlat mellan stenarna har 
daterats med hjälp av 14C-analys till 1180-1275 e Kr (2 
sigma, Ua-42007).
 Lämningen bedöms höra samman med en liknande 
stenläggning som framkom 2009. I den norra delen av 
2009 års schakt, strax söder om den aktuella lämningen, 
hade en horisont med sten påträffats (L44/L45). Läm-
ningarna från såväl 2009 som 2011 framkom på cirka 0,9 
m djup och de två horisonterna hade identiska karaktärer.

Odlingslager 
Under ovanstående stenläggning var ett homogent la-
ger med brun sand (L5). Lagret var 0,2 m tjockt och 
bedömdes vara en äldsta markhorisont. Utifrån lagrets 
homogena karaktär och tjocklek tolkades det som ett 
odlingslager. Ett analyserat jordprov visade sig dock en-
dast innehålla träkol och förkolnade örtfragment. Men 
Heimdahl (2012) menar att lagret trots detta kan tolkas 
som en markhorisont med kulturpåverkan, troligtvis av 
odling (Heimdahl 2012, Appendix 11).
 Lagret bedöms höra samman med de odlingslager som 
framkom 2009 (L4, L20, L 22). Lagren som påträffades 
2009 framkom i samma stratigrafiska läge som det ak-
tuella lagret. Utifrån jämförelsen med 2009 års resultat 
och stratigrafin bedöms odlingslagret ha brukats under 
1100-talet.
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Bokhållaregatan 2011
I samband med markingrepp för en så kallad sopsugs-
anläggning utfördes 2011 en arkeologisk förundersök-
ning i Bokhållaregatan. Schaktet, som var ca 2,0 x 1,5 m 
stort och 1,6 m djupt, låg drygt tre meter väster om 2009 
års schakt. Läget motsvarades av 34 - 36 m inom Sträcka 
E och avståndet mellan 2009 års profil, och den aktuella, 
uppgick till knappt fem meter.
 Den västra delen av schaktet var urschaktat, sanno-
likt ett frischakt för byggnaden. Även den västra delen 
av ytan var störd och uppfylld med moderna fyllnads-
massor. I mitten av schaktet låg en äldre fjärrvärmeled-
ning. Följaktligen var stora delar av undersökningsytan 
förstörd och de orörda ytorna bestod av två remsor om 
0,3 respektive 0,5 m bredd. Lämningar framkom på 0,8 
m djup och bestod av kulturlager, en stenläggning, ett 
lager med kalkstenflis samt ett dike. 
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Figur 94. Renritad profilritning mot söder för Bokhållaregatan 2011. Läm-
ningar som omnämns i rapporttexten är markerade med färg. Skala 1:40.

Figur 93. Påträffade lämningar i plan, efter digitalise-
rade planritningar. Urschaktade områden är markerade 
med orange. Skala 1:150.
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Stenläggning och kalkstenslager
De yngsta lämningarna bestod av tre nivåer med kultur-
lager. De var samtliga ca 0,2 m tjocka men var annars 
relativt olika varandra. Det yngsta skiktet innehöll te-
gelkross, kalkbruk och enstaka träflis (L16). Därunder 
var ett ljust, melerat sandlager med enstaka träkol (L15). 
Äldst var ett brunt lager med rikligt inslag av träflis och 
tegelkross (L14). Vidare innehöll det sistnämnda lagret 
träkol, brända lera, kalkbruk och djurben. I lagren till-
varatogs bland annat yngre rödgods (F14), en nål i kop-
parlegering (F17) och en bit glas (F18). Lagrens karaktär 
pekade på att det rörde sig om någon slags utjämnings-/
planeringslager.
 Under dessa tre lager framkom en nivå med sten. I 
plan sågs lämningen som en ojämn stenläggning med 
0,10 m samt enstaka 0,15 - 0,20 m stora stenar. Mate-
rialet bestod både av gråsten och kalksten. Direkt under 
stenläggningen framkom två skikt med kalkstensflis. 
Det översta var 0,06 - 0,25 m tjockt i vilket majoriteten 
av kalkstenarna låg i horisontellt läge (L6). I det undre 
skiktet, som endast återfanns inom en kortare sträcka, 

Figur 95. Det undersökta schaktet sett mot söder. Foto 
Emma Karlsson, ÖM.

Figur 96. På cirka 1,4 m djup framkom en ojämn sten-
läggning. Foto mot sydväst. Emma Karlsson, ÖM.
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var däremot lejonparten av kalkstenen ställda på högkant 
(L4). Varken i stenläggningen eller i lagret med kalksten 
framkom några fynd.
 Stenläggningen tolkades som en möjlig gatunivå. 
Kalkstenslagren bedöms ha varit fyllnadsmassor/utjäm-
ningslager i och över ett igenfyllt äldre dike. Utifrån 2009 
års resultat och stratigrafin är en datering till 1300-tal 
tänkbar för både stenläggningen och kalkstenslagren.

Nedgrävning
I schaktbotten i den östra delen av schaktet sågs en 0,2 - 
0,3 m bred remsa med mörkt kulturlager. I syfte att klar-
göra lagrets tjocklek grävdes en djupare provgrop upp i 
det sydöstra hörnet av schaktet. Tack vare denna kunde 
det konstateras att lämningen var en ca 0,6 m bred och 
1,2 m djup nedgrävning. Utifrån lämningens karaktär 
i plan och profil bedömdes den vara ett dike. Nedgräv-
ningens riktning var i den närmaste N-S, densamma som 
riktningen på gatan och diket har därför tolkats som ett 
möjligt gränsdike för tomtmark (tomt 95). 
 Förutom tidigare beskrivna kalkstenslager innehöll 
diket tre tjockare kulturlager. Äldst var ett 0,4 m tjockt, 
gråsvart lager med rikligt innehåll av träkol samt ensta-
ka småsten, djurben och bränd lera (L1). I det hittades 
tre bitar bränd lera (F2, F3, F23) samt obrända djurben 
(F1). Därefter hade ett 0,2 m tjockt mörkgrått lerigt lager 
tillkommit (L2). Även detta skikt innehöll träkol men i 
mindre omfattning än i föregående lager. Här framkom 
två djurben, varav ett var en avsågad ledände från häst 
(F5). Även i det överliggande lagret, som bestod av grå 
lera med enstaka små kolfragment (L3), framkom en av-
sågad ledände (nötkreatur) (F7).
 I dikets östra kant fanns två silt- och lerlager som san-
nolikt kalvat in i diket (L7, L8). De inkalvade lagrens re-
lation till bottenlagret (L1) tyder på att det senare skulle 
kunna höra till dikets brukningstid. Dikets nedgrävning 
bedöms ha skett från en marknivå som motsvaras av ett 
tunt melerat kulturlager med inslag av kolstänk (L12). 
I lagret hittades en bit horn med spår efter bearbetning 
(plan snittyta) (F9) och en nål (?) i kopparlegering (F10). 
Ovan denna äldre marknivå fanns ett 0,1 - 0,2 m tjockt 
kulturlager som beskrevs som organiskt/gödselhaltigt 
och innehöll enstaka träkol och bränd lera (L13). Lagret, 
vars homogena karaktär påminde om ett odlingslager, var 
svårt att särskilja från dikets fyllning (L2). Det kan tyda 
på att diket fyllts igen med ett intilliggande matjords-/
odlingslager.
 Jordprover från dikets tre fyllnadslager har analyse-
rats för makroskopiskt innehåll (L1-L3). Resultatet visar 
på ett delvis likartat material: samtliga tre prover domi-
nerades av träkol och innehöll material som Heimdahl 
(2012) menar består av köksavfall (fisk, djurben, för-
kolnat spannmål och ärtor), spår efter metallhantverk 

(smidesloppor och små slaggfragment) och vad som tro-
ligtvis är djurdynga (ängsväxter som starr och säv) och 
latrin (hallon och smultron). Därtill kommer ett fynd av 
en delfrukt av palsternacka (L2) som kan tolkas som att 
diket legat i anslutning till en kålgård där denna grönsak 
odlats (Appendix 11). Delfrukten av palsternacka har, 
tillsammans med frön av svinmålla från samma jordprov, 
daterats med hjälp av 14C-analys till 1160-1270 e Kr (2 
sigma, Ua-43766).
 Diket låg ungefär fyra meter väster om den plats där 
gropar, med bland annat avfall efter kopparhantering, på-
träffades inom 2009 års schakt. Innehållet i de tre analy-
serade lagren påminde mycket i sammansättning om det 
i 2009 års gropar (Heimdahl 2012, Appendix 11). På ni-
vån för 2009 års gropar framkom även en stenförstärkt 
markhorisont i vilken det hittades rikligt med hantverks-
avfall i form av avsågade ledändar. 2009 års lämningar 
daterades med hjälp av 14C-analys och fynd till perioden 
1000-1250 (se Sträcka E).
 Diket bedömdes, utifrån analyserat 14C-prov, stratigra-
fi, karaktär och 2009 års resultat, vara från samma period 
som 2009 års gropar och stenförstärkta ytor, det vill säga 
från perioden 1000-1250. Vidare pekade 14C-analysen på 
att diket kan ha anlagts under den första hälften av denna 
period och återfyllts under den senare. Det återfyllda di-
ket täcktes av ovan beskrivna kalkflislager vilket innebär 
att diket bör ha återfyllts någon gång under 1200-talet.

Figur 97. I botten av schaktet påträffades lämning-
ar efter ett dike. Diket delundersöktes med hjälp av en 
provgrop i schaktets sydvästra hörn. Resterande del av 
lämningen kvarligger under sopsugen. Foto mot söder. 
Emma Karlsson, ÖM.
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Slutsatser och slutord
De fyra undersökningarna i och kring Nygatan har be-
lyst flera av de uppställda frågeställningarna. När det 
gäller lämningar efter bebyggelse har flera byggnader 
och presumtiva byggnader pekats ut. Lämningarna re-
presenterades framförallt av syllstenar och stengrunder 
samt rester efter träsyllar och golv. På grund av tidigare 
urschaktningar och schaktens ringa omfattning var det 
dock svårt att utröna byggnadernas funktion och delvis 
även deras datering. Utifrån jämförelser med historiska 
kartor kunde dock de flesta husen dateras till antingen 
tiden före, eller tiden efter, stadsbranden år 1700. 
 Till de mer ovanliga bebyggelselämningarna hörde res-
ter efter ett lerklinat hus samt ett hus med stenmur och 
tegelgolv. Den förstnämnda byggnaden, som sannolikt 
var från tidig medeltid, anträffades i dagens Bokhållare-
gatan. Det andra huset, med murade väggar och tegel-
golv, hittades i dagens Läroverksgatan men låg i slutet av 
1600-talet i det sydöstra hörnet av tomt 34. Huruvida 
huset varit helt uppfört i sten gick inte att utröna utifrån 
de påträffade lämningarna. Några daterande fynd gjor-
des inte i anslutning till huset men utifrån dess läge är 
en medeltida datering fullt tänkbar. Under medeltiden 
fanns även murade byggnader på granntomterna, exem-
pelvis den så kallade Stenhusgården, en av Linköpings få 
bevarade profana medeltidsbyggnader, som daterats till 
1400-talets början (Tagesson 2002:355). Vidare har en 
murad källare, som daterats till 1300-talet, påträffats i 
Läroverksgatan norr om den aktuella undersöknings-
ytan (Romedahl 2016). Liksom många andra medeltida 
stenhus/stenkällare i området kring Stora torget och de 
medeltida sträckningarna av Storgatan och S:t Korsgatan 
har byggnaden legat ut mot gatan i hörnet av tomten (jfr 
Tagesson 2002:347, 357).
 En av de uppställda frågeställningarna rörde om det 
fanns spår efter tomtgränser inom undersökningsområ-
dena. I schakten har ett tiotal diken/presumtiva diken, 
med varierande karaktär, framkommit varav flertalet an-
tagits vara tomtgränser. Dikena har, med två undantag, 
varit svåra att datera närmare. I Bokhållaregatan och i 
Nygatan har två diken med snarlik karaktär påträffats. 
Material från båda dikena har daterats med 14C-analys 
och bägge resultaten pekar på att de återfyllts mellan 
1160 och 1270 e Kr. Utifrån detta borde dikena ha an-
lagts någon gång under perioden 1000-1160 e Kr. Dess-
utom framkom lämningar i Hospitalstorget vilka, utifrån 
resultat från senare utförda undersökningar i området, 
tolkats vara spår efter ett större gränsdike med medeltida 
datering (Karlsson & Romedahl i manus a, b).
 Vid undersökningarna påträffades även flera stolphål/
trästolpar i Nygatan och Djurgårdsgatan. De tycktes över-
lag vara från efterreformatorisk tid. Deras funktion var 
svårbedömd men vid jämförelser med historiska kartor 

sammanföll flera av dem med tomtgränser. Möjligtvis rör 
det sig om rester efter plank eller liknande konstruktio-
ner mellan tomterna.
 Förutom stadstomter berörde undersökningsområde-
na även äldre gatumark. Tydliga lämningar efter gatube-
läggningar framkom i Bokhållaregatan, Hospitalstorget/
Hospitalsgränd, Djurgårdsgatan och Läroverksgatan. I 
Bokhållaregatan anträffades flera lager med kalkstensflis 
varav ett lager även innehöll rikligt med grenar, kvistar 
och ris. Även i Hospitalsstorget och Trädgårdstorget hit-
tades kalkflislager vilka även dessa kan ha utgjort mark-
beläggning men då inom tomtmark. Kalkflislagren tycks 
ha tillkommit under 1300-talet. 
 På flera platser noterades också glesa stenläggningar 
med småsten (knaddersten) vilka tolkats som förstärk-
ning av gator och gårdsplaner. Sådana ytor fanns exem-
pelvis i Djurgårdsgatan, Bokhållaregatan, Hospitalstorget 
och Trädgårdstorget. De stenförstärkta ytorna har främst 
knutits till tidig- och högmedeltid. I Djurgårdsgatan och 
Läroverksgatan framkom även rester efter gatubelägg-
ningar/armeringar i form av ris, kvistar och andra träfrag-
ment. Även dessa har bedöms vara medeltida.
 Förutom ovanstående, relativt tydliga, gatulämningar 
framkom lager som med hjälp av historiska kartor tolkats 
som gatubeläggningar. Dessa lämningar hittades främst 
i Hospitalstorget/Hospitalsgränd och bestod av tunna-
re skikt med sand och trä. Sammanfattningsvis kan det 
konstateras att det fanns en stor variation vad gäller gatu-
beläggningarnas karaktär och bevarandegrad.
 Vidare fanns även frågor om eventuella lämningar efter 
odling i området. Utifrån lagrens karaktär och analyse-
rade jordprover har flera lager bedömts vara brukade för 
odling. Då jorden kan ha brukats under lång tid och/eller 
under flera olika tidsperioder är det svårt att få tillförlit-
liga dateringar. Stratigrafiskt hörde dock odlingslagren 
ofta till de äldsta skikten och medeltida dateringar har 
därför ofta föreslagits. Ett par 14C-analyser utförda på 
fröer insamlade i odlingslager i Bokhållaregatan samt i 
Nygatan (i höjd med Hospitalstorget) visar att hushålls-
avfall – tolkat som jordförbättring – tillförts jorden un-
der perioden 1000-1280-talet. 
 Lämningarna bedöms vara spår efter småskalig, hus-
hållsnära odling. I flera fall har även träkäppar påträffats 
i anslutning till odlingsjorden. Dessa skulle kunna vara 
rester efter hägnader kring odlade ytor. I de analyserade 
jordproverna har följande odlingsväxter identifierats: 
palsternacka, kirskål, humle, malva, hjärtstilla, oregano, 
fläder, kattmynta och renfana. Palsternackan har daterats 
med hjälp av 14C-analys till 1160-1270 e Kr. 
 I Hospitalstorget och i Nygatan framkom åtta gravar. 
Gravskicket var tydligt kristet där de gravlagda var pla-
cerade på rygg, i öst-västlig riktning. Samtliga individer 
bedömdes ha varit begravda i svepning. Den osteologiska 
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analysen visade att såväl män som kvinnor och barn var 
representerade.  En av kvinnorna hade fått bägge fötterna 
amputerade och överlevt ingreppet. Gravarna daterades 
med hjälp av flera 14C-analyser till perioden 1270-1620 e 
Kr vilket alltså pekar på att gravläggningarna skett under 
såväl medeltid som efterreformatorisk tid.
 Att en kyrkogård legat i området var känt sedan tidi-
gare men det var inte fastställt under vilken tidsperiod 
den använts. Länge menade historiker och arkeologer att 
gravarna i området härrörde från hospitalets kyrko gård, 
det vill säga från efterreformatorisk tid. Men i början 
2000-talet framfördes hypotesen att hospitalet, före re-
formationen, varit platsen för stadens medeltida francis-
kankloster (Tagesson 2000). Upptäckten och dateringen 
av de aktuella gravarna innebar att teorin, för första gång-
en, kunde stärkas. Sedan gravarna upptäcktes år 2010 har 
även klostrets kyrka påträffats och ytterligare gravar un-
dersökts inom området för Hospitalstorget (Karlsson & 
Romedahl i manus a).
 När det gäller spår efter hantverk framkom fynd ef-
ter metallhantering och benhantverk. Tydligast var läm-
ningarna i Bokhållaregatan och i Nygatan, strax öster om 
Hospitalstorget. Här påträffades rikligt med bearbetade 
djurben, företrädesvis avsågande ledändar. Den osteolo-
giska analysen visade att häst och nötkreatur dominerade 
materialet. Ett av benen, tillvarataget i ett dike som åter-
fyllts med stora mängder ben, daterades med 14C-analys 
till 1160-1260 e Kr. Däremot fanns inte några fynd som 
kunde kopplas till själva tillverkningen av benföremål. 

Istället verkar det röra sig om avfall efter framtagning 
av råämnen för benhantverk. Tänkbart är att slakt, 
styckning och bearbetning/preparering av material för 
hantverk gjorts i området. Själva tillverkningen av ben-
föremålen har däremot skett på andra platser, t ex har ett 
rikligt fyndmaterial efter kamtillverkning framkommit 
vid tidigare grävningar i kv Absalon, nordväst om Stora 
torget (Feldt 2004b, Feldt i manus).
 I Bokhållaregatan framkom också en grop med rest-
produkter efter metallhantering i form av metallsmältor, 
smältugnsväggar, förglasade fragment m m. I det tillvara-
tagna materialet fanns även ett fåtal gjutformsfragment 
och degelfragment. Den keramiska analysen visade att det 
rörde sig om rester efter gjutning av såväl stora som små 
föremål. Ett fragment efter en ässjefodring antydde att 
även järnsmide skett i anslutning till platsen. Ett urval av 
de tillvaratagna metallsmältorna och metallklippen analy-
serades arkeometallurgiskt. Analysen visade att materialet 
bestod av, i det närmaste, ren koppar. Koppar har alltså 
smälts på platsen men gjutningen borde ha gjorts i någon 
typ av kopparlegering. I nära anslutning till gropen hit-
tades också en halvfärdig bultlåsnyckel gjuten i koppar-
legering. På nyckelns handtag satt ingötet kvar, i nyckelns 
håligheter fanns rester efter gjutformen och längs med 
nyckelns kanter fanns så kallat gjutskägg. Nyckeltypen 
förekom under perioden vikingatid till högmedeltid.
 Materialet i avfallsgropen daterades med hjälp av en 
14C-analys till 1030-1220 e Kr. Lämningar efter brons-
hantverk från denna period återfinns ofta i de tidiga 

Figur 98. Bitvis var undersökningsområdena mycket urschaktade, främst på grund av ledningsdragningar. Här syns 
korsningen mellan Nygatan och Klostergatan där fornlämningen är helt förstörts av de många markingreppen. Foto 
mot nordväst. Ann-Charlott Feldt, ÖM.
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stadsmiljöerna där hantverkarna sannolikt varit knut-
na till den politiska eliten (se Feldt & Nielsen 2013). 
Bronshantverket är extra intressant i ljuset av att staden 
tillkommit på mark som sannolikt disponerats/ägs av 
kungamakten (se Tagesson 2002:175)
 I och i anslutning till avfallsgroparna i Bokhållaregatan 
fanns även spår efter hushållsavfall i form av slakt- och 
matavfall från nötkreatur, häst, får/get, svin och tamhöns. 
De analyserade jordproverna visade på innehåll som kan 
tolkas som spår efter fähusdynga, latrin och köksavfall. 
Det senare representerades av fiskfjäll, hasselnötsskal 
och förkolnade sädeskorn. Dessutom hittades keramik 
av typen äldre svartgods som producerades från viking-
atiden fram till mitten av 1200-talet. Området kring 
dagens Bokhållaregatan var alltså rik på tidigmedeltida 
lämningar av varierande karaktär. 
 Lämningarna i Bokhållaregatan kan höra samman med 
den marknadsplats som antas ha legat i området för da-
gens Stora torget. Arkeologiska lämningar pekar på att 
denna marknadsplats, som sannolikt även varit plats för 
ting, legat i anslutning till ett vägmöte. När dessa aktivi-
teter som tidigast lokaliserats till platsen har varit oklart 
men man har tidigare antagit att det borde skett tidigast 
omkring 1100 (Tagesson 2000:176; Gustin 2007:29). De 
många tidigmedeltida dateringarna i området för dagens 
Bokhållaregatan är alltså de första reella dateringarna för 
denna marknadsplats.
 Många av de uppställda frågeställningarna kunde så-
ledes besvaras men undersökningarna har också väckt en 
rad nya frågor, rörande områdets ursprungliga topo-
grafi, markförhållanden och förekomst av naturliga, och 
reglerade, vattendrag. Inom flera sträckor fanns tydliga 
skillnader i den äldre topografin jämfört med dagens. Ex-
empelvis verkar det som om området kring korsningen 
Nygatan - Apotekaregatan varit låglänt och jordprover 
insamlade i bottenskikten antydde att området periodvis 
varit översvämmat. I flera av dessa topografiska svackor 
påträffades påförda utjämnings-/utfyllnadslager. Men 
även det motsatta förhållandet – att jordmassor tagits 
bort – noterades vid undersökningen. Tydligast var detta 
i Nygatan, väster om Hospitalstorget. Fenomenet med 
”jordförflyttning” har uppmärksammats vid en tidigare 
undersökning i staden – i Repslagaregatan, öster om S:t 
Larskyrkan (se Karlsson 2013). 
 Vidare påträffades strimmiga lager i Djurgårds gatan 
som tolkades vara vattenavsatta. Lämningarna var myck-
et svårtolkade men ett tolkningsförslag är att lagren kan 
vara spår efter ett vattendrag som helt, eller delvis, reg-
lerats. I närheten av det presumtiva vattendraget har 
dammar, tolkade som möjliga fiskdammar, påträffats 
(se Konsmar m fl i manus). Kanske kan det förmodade 
vattendraget kopplas samman med dessa lämningar. Att 
klargöra förhållandena kring såväl topografi, vattendrag 

och till viss del även gränsdiken, försvårades emellertid 
av att schaktdjupet inom flera sträckor inte kom att nå 
orörd undergrund. 
 Utifrån undersökningsresultaten står det klart att de 
topografiska förhållandena har ändrats mycket under 
århundrandena. Förhållanden som kan vara en (av fle-
ra) förklaringar till hur stadsrummet utvecklats och ut-
formats under såväl medeltid som historisk tid. Frågor 
kring de topografiska förhållandena är därför relevanta 
att studera vid framtida undersökningar i staden. För 
att kunna arbeta med dessa frågeställningar krävs nog-
granna mätdata av såväl dagens topografi som de äldre 
markhorisonterna samt att lämningarna undersöks till 
orörd undergrund.
 Avslutningsvis kan ett par allmänna iakttagelser vara 
värda att nämna. För det första visar undersökningarna 
att lämningar från 1700- och 1800-talen är underrepre-
senterade. En förklaring kan vara att dessa markskikt 
tagits bort vid anläggningsarbeten allt sedan slutet av 
1800-talet. Detta får till följd att de första kulturlagren 
man påträffar i schakten ofta är betydligt äldre än vad 
man kanske först förväntar sig – de har inte sällan varit 
medeltida. Den andra iakttagelsen rör de tidigmedel tida 
lämningarna i staden. Lämningar från denna tid har ti-
digare främst hittats kring domkyrkan och S:t Larskyr-
kan och det finns därför ett fokus kring dessa platser 
som ortens enda tidigmedeltida ”arenor” (jfr Tagesson 
2002:178, 182). Men de utförda undersökningarna har 
visat på att dessa platser, som i relation till ovanstående 
kan uppfattas som perifera, också har lämningar från ti-
dig medeltid. De tidigmedeltida dateringarna och även 
många av de övriga resultaten, har varit möjliga att få ge-
nom en rad naturvetenskapliga analyser. Därför kan det 
vara på sin plats att poängtera hur viktiga dessa analyser 
är för att kunna utvinna så mycket ny kunskap som möj-
ligt från relativt småskaliga undersökningar där det t ex 
är betydligt svårare att arbeta med stratigrafi och fynd-
sammansättning som underlag för dateringar. Slutligen 
visar också undersökningarna på hur väldigt få orörda 
ytor det finns i dagens stadsrum. I takt med att gator och 
fastigheter i allt högre grad schaktas ur, som en följd av 
ledningsdragningar och byggnationer, förstörs allt mer 
av fornlämningen. Därför är det av stor vikt att alla kvar-
varande lämningar undersöks med en hög ambitionsnivå 
– de är våra sista arkeologiska pusselbitar!

Och sist, men inte minst, ett stort tack till 
Tekniska verken, 

Linköpings kommun 
och NCC Roads 

för mycket goda samarbeten.
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Östergötlands museum utförde under åren 2009-2011 fyra arkeologiska 

förundersökningar i och kring Nygatan, Linköping, Östergötland. Vid 

undersökningarna framkom bebyggelse-, gatu- och odlingslämningar från 

medeltid och historisk tid. Dessutom påträff ades fl era diken och trästolpar 

vilka förmodas ha markerat tomtgränser. Tidigmedeltida hantverksläm-

ningar i form av kopparhantering och bearbetning av ben hittades också. 

Dessa kan höra samman med den marknadsplats som antas ha legat i områ-

det för Stora torget. I Hospitalstorget och Nygatan anträff ades åtta gravar 

vilka daterats till perioden 1270 - 1620 e Kr. Tack vare undersökningens 

dateringar kan kyrkogården, som tidigare ansetts höra till det efterrefor-

matoriska hospitalet, även kopplas till det medeltida franciskanklostret.




