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Sammanfattning

Fig. 1. Översiktskarta med läget för den arkeologiska 
undersökningen markerad. Skala 1:100000. © Lantmäteriet, 
Metria, MS2019/03948.

En arkeologisk undersökning i form av schakt-
ningsövervakning har genomförts på Östra torget i 
 Nyköping, i samband med markarbeten. Vid under-
sökningen påträff ades en äldre stenlagd torgyta som 
bedöms ha anlagts eft er stadsbranden år 1665. Under 
stenläggningen framkom fyra bebyggelseskikt med en 
sannolik datering till perioden 1500-tal fram till bran-
den år 1665. Denna äldre bebyggelse har tillhört ett  
kvarter som låg väster om Alla Helgona kyrka och som 
kan ses på den äldsta kartan från år 1665.
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Bakgrund

Antikvarisk bakgrund 

Nyköpings kommun ansökte hos Länsstyrelsen 
Södermanland om tillstånd att  schakta för ny service-
brunn och byte av en serviceventil vid Östra torget, 
inom fastigheten Öster 1:1, Nyköpings kommun, 
Södermanlands län (fi g. 1 och 3). Arbetsområdet var 
beläget inom fornlämning L1984:6709, som utgörs av 
ett  stadslager. Länsstyrelsen gav tillstånd till ingreppet 
under förutsätt ning att  arbetet övervakades av en arke-
olog och att  berörda delar av fornlämningen under-
söktes och dokumenterades (Lst beslut 431-4223-
2020). Fältarbetet genomfördes under juni 2020. 

Topografi  och fornlämningsmiljö

Resultaten av tidigare genomförda arkeologiska 
undersökningar inom kvarteret Åkroken i Nyköping,  
beläget cirka 400 meter väster om Östra torget, talar 
för att  dessa delar av dagens Nyköping  redan under 
vendeltid hyst en förhållandevis omfatt ande bebyg-

gelse. Samma undersökning visa också att  en regle-
rad stadsbebyggelse fanns inom kvarteret redan under 
1000-talets slut eller senast omkring år 1100 (Bäck 
2014:8). 

Nyköping omtalas skrift ligen första gången år 1250 
i samband med att  Drott ning Katarina testamen-
terar egendomar i Nyköping till Gudhems kloster 
(Broberg 1979:8). I det relativt sparsamma historiska 
källmaterialet framstår dock Nyköping som en fullt 
utvecklad centralort först vid 1200-talets slut.

Nyköping har haft  två medeltida församlingskyrkor 
och ett  kloster, samtliga tillkomna under 1200-talets 
slut. Kyrkornas tillkomst markerar en betydelsefull 
period i Nyköpings historia (Andersson & Redin, 
1980:27). Alla Helgona kyrka ligger cirka 20 meter 
öster om undersökningsområdet (UO, fi g. 3). Fran-
ciskanerklostret fanns inom kvarteret Flickskolan, 

Fig. 2. Läget för UO markerad (svart) med pil på karta fr ån år 1665. Skala 1:3000.
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Fig. 3. Läget för UO markerad (svart) med pil på aktuell stadskarta. Skala 1:3000.

cirka 200 meter sydväst om UO (Svedberg, 1983:2).

Den äldsta kartan över Nyköpings stad är från år 
1665. Denna avbildar både den äldre stadsplanen som 
försvann vid stadsplaneregleringen samma år och den 
nya som i stora drag sammanfaller med dagens.

År 1665 drabbades Nyköping av en brand som 
förstörde stora delar av staden. Den 24 juli år 1719 
intogs staden av en rysk galärfl ott a som brände och 
plundrade staden (Redin 1980:8).

Östra Torget
Den äldsta kända kartan visar att  det östra torget före 
år 1665 låg nordväst om Alla Helgona kyrka,  cirka 
25 meter norr om dess nuvarande läge (fi g. 2). Enligt 
samma karta utgjordes det aktuella undersöknings-
området då av kvartersmark. 

Tidigare undersökningar

År 1980 utfördes en arkeologisk undersökning i 
samband med att  en springbrunn anlades på Östra 
torget (Svedberg 1983). Schaktet var cirka 3 x 4 meter 
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Fig. 4. Tidigare undersökningsschakt samt läget för aktuellt schakt mot kommunal fastighetskarta. Skala 1:500
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stort och schaktdjupet uppgick till 1,7 meter under 
dåvarande markyta (SR 228, fi g. 4). Schaktet berörde 
delvis samma yta som vid den här redovisade under-
sökningen. Vid undersökningen kunde observe-
ras fyra bebyggelsenivåer från olika hus, som datera-
des från 1500-tal och fram till år 1665. Utöver dett a 
påträff ades resterna av syllstensgrunden till ett  hus 
som bedömdes vara byggt eft er år 1665 (Svedberg 
1983:2). 

År 2008 genomfördes en arkeologisk undersökning 
inför en ombyggnad av Östra torget och Allhelgona-
vägen (Gustafsson 2008). Ett  större schakt upptogs i 
torgets västra del (SR 274:1, fi g. 4). Schaktet grävdes 
till 0,3 – 0,5 meter under dagens marknivå.  I schak-
tet framkom delar av bebyggelse som kunde dateras 
till tiden strax eft er år 1600, och lämningarna bedöm-

des utgöra resterna av ett  kvarter som tidigare funnits 
på platsen för dagens torg. Över delar av bebyggelsen 
framkom även ett  lager med sand som antogs höra 
samman med släckningsarbetet eft er stadsbranden år 
1665. Eft er branden föreföll ingen ny bebyggelse ha 
tillkommit inom området. 

I ett  långsmalt schakt, 1,7-2,0 meter djupt, utmed 
Allhelgonavägen påträff ades fl era äldre gatunivåer 
som daterades till eft er 1500-talet (SR 274:2, fi g. 4). I 
bott en av en provgrop påträff ades även resterna av en 
kavelbro som då antogs vara äldre än 1500-tal. 

Sammantaget visar tidigare undersökningar att  denna 
del av Nyköping varit bebyggd sedan åtminstone den 
senare delen av medeltiden (Gustafsson 2008:3). 
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Genomförande

Syfte och frågeställningar

Syft et med den arkeologiska undersökningen var att  
löpande undersöka och dokumentera mindre kompli-
cerade lämningar inom den del av fornlämningen 
som berördes samt att  tillvarata fynd. Mer komplice-
rade lämningar fi ck inte tas bort utan Länsstyrelsens 
godkännande. 

Metoder och arbetsmoment

Schaktet grävdes med maskin. Orörda kulturla-
ger grävdes för hand med kontextuell grävmetodik. 
Inmätningar gjordes med RTK-GPS. Dokumenta-
tionen har behandlats och lagrats i Intrasis. Valda 
lämningar har fotograferats.  

Dokumentation

Påträff ade kulturlager i schaktväggen dokumentera-
des i sektionsritningar och fotograferades. 

Fyndstrategi

Samtliga påträff ade fynd av högt antikvariskt intresse 
skulle tillvaratas. Fynd av bedömt lägre antikvariskt 

värde utgjordes av massmaterial, till exempel tegel 
och murbruk, samt recent material med datering till 
eft er år 1850.

Analyser

Makrofossilanalys
Prover för makrofossilanalys insamlades från utvalda 
och orörda kontexter. Analyserna genomfördes i syft e 
att  nå kunskap om lämningarnas funktion. Analysen 
utfördes av Jens Heimdahl, Arkeologerna/SHMM. 

Rapportering och registrering

Resultaten av undersökningen presenteras i denna 
rapport, i enlighet med Länsstyrelsens förfrågning-
sunderlag och Generellt förfrågningsunderlag för 
2020. Genomförda insatser och resultat har eft er 
godkännande av Länsstyrelsen Södermanland regist-
rerats i Kulturmiljöregistret (KMR). Rapporten fi nns 
lagrad och tillgänglig digitalt i Riksantikvarieämbetets 
tjänst för lagring av arkeologiska rapporter - Forndok.

Fig. 5. Öppnad yta på Östra torget. I bakgrunden Alla Helgona kyrka. Foto fr ån sydväst.
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Resultat

Schakt

Större delen av den berörda ytan var störd i samband 
med tidigare schaktningsarbeten. Schaktet grävdes 
endast ned till fullt schaktdjup i den del som upptogs 
av äldre rörgrav. I den del av schaktet där det fanns 
orörda lager i plan, grävdes endast en del av en sten-
läggning från tiden eft er 1665 bort i plan, till en nivå 
av 0,6 meter under markytan. Orörda kulturlager 
som var synliga i schaktets väggar dokumenterades i 
två sektioner (fi g. 6, 7 och 8 samt bilaga 4). De arke-
ologiska kontexterna redovisas nedan i stratigrafi sk 
ordning. 

Kontexter

Torgyta anlagd efter år 1665
En halvmeter under nuvarande marknivå framkom en 
stenläggning (K1, fi g. 6, bilaga 4) med 0,1 meter stora 
stenar. Stenläggningen var bevarad på en 2,5 meter 

stor yta. Direkt under stenläggningen påträff ades ett  
sätt sandslager (K2, sektion 1,  bilaga 4) av grå fi n sand. 

Tolkning: Stenläggningen tolkas ha utgjort en del av 
en torgyta som anlagts eft er år 1665. 

Hus 1
0,4 meter under markytan framkom sotig lera och 
rikliga inslag av multnat trä (K10, sektion 2, bilaga 4). 
Direkt under dett a var ett  lager med ljus kompakt lera 
(K11, sektion 2, bilaga 4).

Tolkning: Lagret med multnat trä tolkas ha utgjort 
resterna av ett  trägolv till ett  hus. Det underliggande 
lerlagret tolkas ha fungerat som underlag för golvet 
och huset. Med ledning av tidigare undersökningar 
som gjorts i området (jmf Gustafsson 2008 och Sved-
berg 1983), bör huset vara anlagt före stadsbranden 
år 1665. 

Fig. 6. Plan över schakt och stenläggning, K1. Skala 1:100.
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Hus 2
På en nivå av 0,7 meter under markytan framkom 
mörk sotig lera med rikliga inslag av multnat trä (K3, 
sektion 1, bilaga 4). Ett  prov (P1, bilaga 5) togs i lagret 
för makrofossilanalys. Direkt under tränivån var ett  
lager med rostbrun sand (K4, sektion 1, bilaga 4). 
Även från dett a lager insamlades ett  prov för makro-
fossilnalys (P2, bilaga 5).

Tolkning: Lagret med multnat trä tolkas ha utgjort 
resterna eft er ett  trägolv, alternativt resterna av en rase-
rad träbyggnad. Prov nr 1 från lagret innehöll anima-
liskt matavfall som eventuellt talar för en köksnära 
kontext. I samma prov konstaterades även förekomst 
av frön från olika växter, något som kan anses styrka 
tolkningen av lagret som köksavfall. Intressant var 
spåren eft er medicinalväxter som skelört, bolmört 
och katt mynta som eventuellt antyder rumslig närhet 
till en örtagård. 

Det underliggande sandlagret tolkas ha utgjort ett  
bärlager för det ovanliggande trägolvet. Makrofossil-
analysen av P2 från dett a lager innehöll matavfall med 
fi sk-, däggdjurs- och fågelben. Sannolikt har föremål 
från det ovanliggande trägolvet trängt ned i det under-
liggande bärlagret och stärker ytt erligare antagandet 
att  ytan fungerat som kök i ett  hus. 

Hus 3
0,9 meter under markytan framkom ett  mörk lager 
av sotig lera och rikligt med multnade träfi brer (K5, 
sektion 1). I lagret togs ett  prov (P3, bilaga 5) för 
makrofossilanalys. Direkt under lagret K5 var ett  lager 
av kompakt, ljus lera (K6, sektion 1). 

Tolkning: Lagret K5 med multnat trä tolkas ha utgjort 
resterna av ett  trägolv till ett  hus. Makrofossilanalysen 
av P3 visade på förekomst av animaliskt matavfall i 
form av fi skben samt ben från däggdjur, vilket eventu-
ellt antyder närheten till ett  kök. Fröer från insamlade 
växter stärker denna tolkning. Återigen fanns medici-
nalväxter som skelört, bolmört, katt mynta och även 
hjärtstilla. Medicinalväxterna antyder närheten till en 
örtagård.

Hus 4
1,3 meter under markytan framkom ett  mörkt lager 
med sotig lera och rikligt med multnade träfi brer 
(K7, sektion 1, bilaga 5). I lagret påträff ades en skärva 
av gods från yngre rödgods (F1, se nedan). Direkt 
under och invid bott en av schaktet var ett  lager med 
kompakt, ljus lera (K8, sektion 1, bilaga 5).

Tolkning: Lagret K7 med multnat trä tolkas ha utgjort 
resterna av ett  trägolv till ett  hus. Keramik av yngre 
rödgods börjar tillverkas eft er år 1350, men blir inte 
vanligt förrän på 1500-talet. Lagret med ljus lera, 
K8, tolkas ha fungerat som ett  underlag till det ovan-
liggande trägolvet. Med utgångspunkt från tidigare 
undersökningar inom torget bör huset vara anlagt 
som tidigast under 1500-talet. 

Fynd

Keramik
Från omkring år 1350 uppträder de första daterbara 
säkra fynden av yngre rödgods i Sverige, men godsty-
pen blir mer allmänt förekommande först under 1500-
talet. I samband med den arkeologiska undersök-
ningarna vid Slussen i Stockholm, har en stor mängd 

Fig. 7. Sektion 1, foto mot norr. Se även bilaga 4.

Fig. 8. Sektion 2, foto mot norr. Se även bilaga 4.
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keramik analyserats. Här förefaller yngre rödgods ha 
blivit vanligt förekommande från omkring år 1520 
(Carlsson & Svensson 2019:200). 

Vid den nu aktuella undersökningen på Östra torget 
påträff ades en keramikskärva i lagret K7, från en kruka 
av yngre rödgods (F1, fi g. 9, bilaga 2). Keramiken 
dateras i dett a fall, med ledning av den stratigrafi ska 
kontexten, till 1500-tal.

Kommentar till resultaten

I samband med undersökningen framkom en sten-
lagd torgyta som bedömdes vara anlagd eft er stads-
branden år 1665. Under stenläggningen kunde iden-
tifi eras fyra bebyggelseskikt som i tid antas sträcka sig 
från 1500-talet och fram till branden år 1665. Bebyg-
gelsen har tillhört ett  kvarter som låg väster om Alla 
Helgona kyrka och som kan ses på den äldsta kartan 
från år 1665.

Undersökningarna som genomfördes 2008 visade att  
det fanns bebyggelse från ett  i dag försvunnet kvar-
ter som låg väster om Alla Helgona kyrka. Vid dett a 
tillfälle undersöktes dock endast en bebyggelsefas, 
som bedömdes ha tillkommit eft er 1600-talets början 
och som förstördes i samband med stadsbranden år 
1665. Eft er det verkar det inte ha tillkommit någon ny 
bebyggelse i den del av torget som då undersöktes. De 
undersökningar som gjordes med geosond, visade att  
kulturlagren fortsatt e minst 0,7 meter under den då 
framtagna ytan.   

År 1980 genomfördes en undersökning inom ett  
område som delvist omfatt ade det nu aktuella ytan. 

Vid dett a tillfälle påträff ades fem olika bebyggelsefa-
ser som bedömdes sträcka sig från 1500-tal och fram 
till 1700-tal. 

Resultaten av den nu genomförda undersökningen 
överensstämmer i stort med resultaten från tidi-
gare undersökningar. En skillnad är att  några spår av 
bebyggelse eft er branden år 1665 inte kunnat konsta-
teras. Ny kunskap har dock tillkommit genom resul-
taten från makrofossilanalyser av prover från olika 
golvlager. Spåren av köksavfall talar för att  det funnits 
en köksfunktion i de hus som omfatt ades av under-
sökningen. Intressant är också förekomsten av fröer 
från medicinalväxter som tyder på närheten till en 
örtagård. I övrig kan tilläggas att  kulturlagren kunde 
observeras fortsätt a under färdigt schaktdjup, och att  
det därför kan fi nnas äldre bebyggelse på lägre nivåer 
än vad som tidigare varit känt.

Fig. 9. F1, skärva fr ån kruka av yngre rödgods (BIIy).
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Bilaga 1. Kontexttabell

ID (K) Typ Djup under marknivå (m) Beskrivning Prov Annan
dokumentation

Kommentar

1 Konstruktion (stenläggning) 0,50 Stenläggning. Kan sannolikt dateras till
tiden efter 1665.

Ritning i plan och
sektion 1.

2 Lager (sättsand) 0,60 Sättsand som ligger under
stenläggningen (K2). Kan sannolikt
dateras till tiden efter 1665.

Ritning i sektion 1.

3 Lager (golvlager) 0,70 Sotig lera med inslag av multnat trä.
Tolkas som resterna efter en möjlig
golvyta i ett hus.

P1 Ritning i sektion 1. Samma lager som
K13.

4 Lager (utjämningslager) 0,85 Lager med roströd sand. Lagret tolkas
som ett möjligt utjämningslager.

P2 Ritning i sektion 1. Samma lager som
K14.

5 Lager (golvlager) 0,95 Sotig lera med inslag av multnade
träfibrer. Tolkas som resterna efter en
möjlig golvyta i ett hus.

P3 Ritning i sektion 1. Samma lager som
K15.

6 Lager (bärlager) 1,05 Ljus lera. Tolkas som ett möjligt underlag
till ett trägolv i ett hus.

Ritning i sektion 1. Samma lager som
K17.

7 Lager (golvlager) 1,30 Sotig lera med inslag av multnade
träfibrer, i toppen järnutfällning. Tolkas
som rester efter ett trägolv i ett hus.

P4 Ritning i sektion 1. Samma lager som
K18.

8 Lager (bärlager) 1,50 Ljus lera. Tolkas som ett underlag till ett
trägolv i ett hus.

Ritning i sektion 1. Samma lager som
K19.

9 Lager (modern utfyllnad) 0,10 Moderna fyllnadsmassor direkt under
modern stenläggning.

Ritning i sektion.

10 Lager (golvlager) 0,35 Svart kulturjord med inslag av multnade
träfibrer, sot och tegelflis. Tolkas som ett
multnat trägolv inne i ett hus.

Ritning i sektion 2.

11 Lager (bärlager). 0,50 Ljus lera. Tolkas som ett underlag till ett
trägolv.

Ritning i sektion 2.

12 Lagret utgår Ljus lera med inslag av tegelflis. Tolkas
som en del av lager 11. Lagret utgår.

13 Lager (golvlager). 0,50 Mörk lerblandad kulturjord med inslag
av multnade träfibrer och sot. Tolkas
som rester efter ett multnat trägolv i ett
hus.

Ritning i sektion 2. Samma lager som
K3.

14 Lager (utjämningslager). 0,70 Rostbrun sand. Lagret tolkas som ett
möjligt utjämningslager och bör vara del
av samma lager som K4.

Ritning i sektion 2. Samma lager som
K4.

15 Lager (golvlager). 1,00 Sotig lera med inslag av multnade
träfibrer. Tolkas som resterna efter ett
trägolv i ett hus.

Ritning i sektion 2. Samma lager som
K5.

16 Lager (utjämningslager). 1,30 Ljusgrå sand med inslag av grus. Tolkas
som ett utjämningslager.

Ritning i sektion 2.

17 Lager (utjämningslager). 1,35 Ljus lera. Tolkas som ett
utjämningslager.

Ritning i sektion 2. Samma lager som
K6.

18 Lager (byggnationslager) 1,60 Sotig lera med inslag av multnat trä.
Tolkas som rester av ett multnat trägolv
inne i ett hus.

Ritning i sektion 2. Samma lager som
K7.

19 Lager (utjämningslager). 1,65 Ljus lera. tolkas som ett bärlager som
fungerat som ett underlag till ett trägolv.

Ritning i sektion 2. Samma lager som
K8.



Bilaga 2. Fyndtabell

Nr. Kontext ID Material Sakord Antal Fragm.grad Vikt (g) Beskrivning Gods Del Kärlform Färg Glasyr
1 7 Keramik Kärl 1 Fragment 2 Kruka BIIy Buk Kruka Brun Blyglasyr



Bilaga 3. Matris

Modernt

Torgyta, efter år 1665

Hus 1, före 1665

Hus 2

Hus 3

Hus 4

9

10

11

14

13

16

18

15

1

3

5

7

17

19

2

4

6

8



Bilaga 4. Sektioner

Sektion 1. Från norr. Skala 1:20

Sektion 2. Från norr. 
Skala 1:20



Bilaga 5. Makrofossilanalys

Makroskopisk analys av jordprov från Östra torget, 
Öster 1:1, Nyköping 
 
Teknisk rapport 
 
Jens Heimdahl, Arkeologerna – Statens historiska museer 2020-06-29 

 
 
Bakgrund 
Under den arkeologiska schaktövervakningen inom fornlämning L1984:6709, stadskulturlager vid 
Östra torget, fastigheten Öster 1:1, Nyköping (Projekt UA 20024, Lst dnr 431-4223-2020) insamlades 
fyra jordprover för makroskopisk analys med fokus på växtrester. De provtagna kontexterna utgjordes 
av golv och raseringslager som exponerades i en sektion (profil 112). Syftet med analysen är att 
undersöka huruvida det makroskopiska materialet kan kasta något ljust över lämningarnas karaktär 
och bidra till den arkeologiska tolkningen. Proverna inkom till laboratoriet 2020-06-25 och 
analyserades omedelbart. 
 
 
Metod och källkritik 
Provtagningen genomfördes av arkeologerna under utgrävningen och hade torrvolymer på omkring en 
halvliter jord. Inkomna till laboratoriet preparerades proverna genom flotation enligt metod beskriven 
av Wasylikowa (1986) och våtsiktades i siktar med minsta maskstorlek 0,25 mm. Även den 
kvarvarande flotationsresten av tyngre minerogent material våtsiktades och genomsöktes. 
Identifieringen av materialet skedde under ett stereomikroskop med 7–100 gångers förstoring. I 
samband med bestämningarna utnyttjades litteratur (främst Cappers m. fl. 2012) samt 
referenssamlingar av recenta fröer.  Den makroskopiska analysen har främst behandlat 
växtmakrofossil (som inte är ved eller träkol), men även puppor, fekalier, smältor, slagg, ben mm har 
eftersökts.  
 
De provtagna lagren definierades med skarpa kontakter som visar att den postdepositionella 
bioturbationen varit begränsad. Materialet bedöms huvudsakligen ligga in situ sedan övergivandet och 
eventuell omlagring av material har således skett innan depositionstillfället. 
 
 
Analysresultat 
I resultattabellen har det material som inte är förkolnade fröer och frukter kvantifierats enligt en grov 
relativ skala 1–3 prickar, där 1 prick innebär förekomst av enstaka (ca 1-5 st.) fragment i hela provet. 2 
prickar innebär att materialet är vanligt – att det i stort sett hittas i alla genomletningar av de 
subsamplingar som görs. 3 prickar innebär att materialet är så vanligt att de kan sägas vara ett av de 
dominerande materialen i provet och man hittar det var man än tittar. 
 
För att underlätta tolkningen av resultaten har växterna i analysen kategoriserat i fem ekologisk-
kulturella grupper i syfte att belysa växtresternas tafonomi. 
 



 
 
 
Diskussion 
De tre golvlagren (1, 3 och 4) utgjordes alla huvudsakligen av lerig silt/siltig lera i vilket organiskt 
material fanns bevarat. Huvuddelen av detta material antas ha blandats med leran i samband med att 
skräp trampats in i golven. Brandlager 2 utgjordes huvudsakligen av sand och träflis. Samtliga lager 
var likartade till innehållet när det gäller de huvudsakliga komponenterna av träkol, träflis, tegel och 
benfragment.  
 
 
Golvlager, prov 1 (K3) samt 3(K5) 
Prov 1 och 2 innehöll de rikaste lämningarna efter växter, i synnerhet prov 1. Nästan samtliga växter 
som förekommer i prov 3 förekommer också i prov 1, och det förefaller som om byggnaderna som 
legat på samma plats speglar en likartad närmiljö och funktion.  
 
Här återfinns ett mycket brett spektrum växter som kommer från olika avfallskategorier, med strand 
och ängsväxter (ofta från stalldynga), ogräs (lokalflora), insamlade växter (köksavfall och latrin). Av 
stort intresse i detta fall är förekomsten av fyra odlade medicinalväxter i form av hjärtstilla, kattmynta, 
skelört och bolmört. Förekomsten av odlingsväxterna kan möjligen kasta ett ljus även över de andra 
växtkategorierna. Om byggnaden legat i anslutning till en örtagård har odlingsjord trampats in i 
lergolvet. Detta skulle förklara stalldyngan och köksavfallet då sådant avfall regelbundet använts för 
att gödsla och jordförbättra odlingsjordar i trädgårdar.  
 
Byggnaden har alltså legat i anslutning till en örtagård, men det är svårare att urskilja exakt till vad 
den använts. Matavfallet gör det möjligt att den är någon form av kök, men som vi tidigare konstaterat 
kan detta avfall också härröra från odlingsjorden. 
 
 

Östra torget, Nyköping Provnummer 1 2 3 4
Sektion C112 K 3 4 5 7

Kontext

G
ol

vl
ag

er

B
ra

nd
la

ge
r

G
ol

vl
ag

er

G
ol

vl
ag

er

Analyserad vol. l 0,4 0,4 0,5 0,3
Obränt träflis och bark (0-3)

Träkol
Däggdjurs- och fågelben

Fiskfjäll och -ben
Mineralsmältor

Tegel
Kalkbruk

Oförkolnade fröer
Strand Havssäv Schoenoplectus lacustris 2

Knaggelstarr-typ Carex flava -typ 6 1
Småsäv (ospec.) Eleocaris/Scirpus sp. 1
Svinmålla-typ Chenopodium album -type 1
Revsmörblomma Ranunculus repens 1
Vitklöver Trifolium repens 1
Brännässla Urtica dioica 2 1
Hasselnötsskal Corylus avelana 2
Hallon Rubus idaeus 4 4
Skelört Chelidonium majus 1
Bolmört Hyoscyamus niger 3 4 1
Hjärtstilla Leonurus cardiaca 1
Kattmynta Nepeta catarica 1

Odlat

Övrtigt

Animaliskt matavfall

Vedartade växter

Äng

Ogräs

Insamlat



Golvlager, prov 4 (K7) 
Provet från detta golv innehöll betydligt mindre material än de andra golven och det är därför svårt att 
närmare ringa in byggnadens funktion. 
 
 
Brandlager, prov 2 (K4) 
Detta prov innehåller främst stora mängder träflis. Mängden träkol är så måttlig att det är rimligt att 
ifrågasätta om det verkligen är fråga om ett brandlager. Kanske är det snarare en rasering (möjligen 
brandpåverkad)? I samtliga prover förekommer små mängder mineralsmältor som vanligen bildas vid 
husbrädner. Dessa är dock så vanligt förekommande i städer så att de snarast är att betrakta som en 
slags bakgrundsbrus. I rena brandlager brukar ofta större mängder påträffas. 
 
I lagret förekommer också en mindre mängd ben och fiskfjäll. I detta sammanhang har detta material 
rimligt att förklara som att de kommer från själva byggnaden, som i så fall kan tolkas som ett kök. Om 
Rasering K4 utgör överbyggnaden på golv K5 så styrker detta byggnadens funktion som kök. 
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En arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning 
har under juni 2020 genomförts på Östra torget i Nyköping. 
I samband med schaktningsarbetet påträffades och 
dokumenterades dels en äldre stenläggning till torget, daterat 
till efter stadsbranden år 1665, dels äldre lämningar av 
bebyggelse från 1500- och 1600-tal.


