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Sammanfattning

Tyska S:ta Gertruds församling i Gamla stan i 
Stockholm ansökte om tillstånd hos  Länsstyrelsen 
 Stockholm för schaktning inom fornlämning 
L2015:7789 (stadslager). Arbetet omfatt ade byggan-
det av en ramp för tillgänglighetsanpassning inom 
kvarteret Juno 18. Länsstyrelsen beslutade att  en arke-
ologisk undersökning i form av en schaktövervakning 
behövde ske i samband med arbetena. Arbetet och 
övervakningen genomfördes under våren 2021. Vid 
undersökningen påträff ades grundmurar till ett  sten-
hus från 1500-talet samt spåren av en äldre träbyggnad 
som utifrån fyndmaterialet, i huvudsak olika typer av 
keramik, kan dateras till medeltiden, eft er år 1300.  

Figur 1, motstående sida. Översiktskarta med läget för 
den arkeologiska undersökningen markerad med cirkel. 
Skala 1:100000.
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Bakgrund

Antikvarisk bakgrund 

Tyska S:ta Gertruds församling ansökte hos Läns-
styrelsen i Stockholm om tillstånd att  schakta för ny 
tillgänglighetsanpassad entré till församlingshuset 
inom fastigheten Juno 18 i gamla stan i Stockholm 
(fi g.  3). Arbetsområdet var beläget inom fornlämning 
L2015:7789 som utgörs av ett  stadslager. Länsstyrel-
sen gav tillstånd till ingreppet under förutsätt ning att  
arbetet övervakades av en arkeolog och att  berörda 
delar av fornlämningen undersöktes och dokumen-
terades (Lst beslut 431-58521-2020). Fältarbetet 
genomfördes under perioden 2021-03-04 till 2021-05-31. 

Topografi  och fornlämningsmiljö

Bebyggelsen inom kvarteret Juno 18
Fastigheten Juno 18 ingår i ett  kvarter som var bebyggt 

under medeltiden och S:t Gertruds kyrka, eller  Tyska 
kyrkan, har en historia som är nära förknippad med det 
medeltida S:ta Gertruds gille. Gillet omnämns redan 
år 1389 och i en festsal i staden fi rades då skyddshelgo-
net S:ta Gertrud vid andliga måltider. Huset med fest-
salen låg invid Tyska Brinken där kyrkan idag är belä-
gen och under kyrkan fi nns ännu gilleshusets källare 
kvar (de Brun:14). I en historisk avhandling från 1791 
av Johan Anton Lüdeke, sedermera andre pastor vid 
Tyska kyrkan i Stockholm, beskrivs utifrån skrift liga 
källor från 1500-talet hur den dåtida bebyggelsen kan 
ha sett  ut (Fennö & Söderlund 2005:14) (fi g. 2). 

År 1571 fi ck tyska församlingen ett  privilegiebrev av 
Johan den III vilket gjorde det möjligt för de tyska 
invånarna och köpmännen i staden att  bilda en egen 
kyrkoförsamling. Gilleshuset förlängdes då och bygg-
des om till ett  kapell under 1580-talet. År 1607 var 

Figur 2. Skiss över bebyggelsen omkring år 1561 Läget för den senare kyrkan och gravkoret är återgivet med 
streckad linje. Ur Lüdekes avhandling fr ån 1791. Skissen är rektifi erad mot en modern stadskarta med det 
aktuella arbetsområdet markerat med rött . Skala 1:500.
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den då enskeppiga kyrkan färdigutbyggd och år 1618 
tillkom tornet. 1642 byggdes kyrkan om till en tvås-
keppig hallkyrka och fi ck därmed sitt  nuvarande utse-
ende (Anrep Bjurling 1993:13 ff ). 

Av en tomtkarta från år 1655 uprätt ad av Anders 
Torstensson framgår att   det aktuella arbetsom-
rådet omfatt ade läget för Tyska kyrkans förra hus 
(fi g. 4). Väster om Tyska kyrkans förra hus fi nns på 
kartan  även utritad en byggnad som fungerade som 
stadens riddarhus mellan åren 1627-1656 (Söderlund 
1991:2)

Kyrkan blev ägare till hela tomten först vid sekelskif-

tet år 1700 och hade ingen egen kyrkogård före 1700-
talets början. Före dett a hade tomten varit uppdelad i 
fl era fastigheter och sedan medeltiden bebyggd med 
olika hus. Eft er förvärvet av tomten beslutade försam-
lingens kyrkoråd att  bygga ett  eget gravkor inom fast-
igheten år 1716. Gravkoret användes för begravningar 
ända fram till år 1860. 

År 1878 fatt ade tornet till kyrkan eld. Branden drab-
bade även gravkoret och dess norra och södra fl yglar 
revs år 1881. I samband med rivningen fl ytt ades alla 
gravar till Norra begravningsplatsen i Stockholm.

Figur 3. Karta över Gamla stan med läget för den arkologiska undersökningen markerad med pil. Skala 1:5000.
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Figur 4. Anders Torstenssons tomtkarta fr ån år 1655. Kartan är rektifi erad mot en modern stadskarta med det 
aktuella arbetsområdet markerat med rött . Skala 1:500.

Figur 5. Utsnitt  av Jonas Brolins karta fr ån 1735 (ur Fennö & Söderlund 2005:8). Kartan är rektifi erad mot 
en modern stadskarta med det aktuella arbetsområdet markerat med rött . Skala 1:500.
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Bebyggelsen inom kvarteret Juno 17
Arkivuppgift er om bebyggelsen inom kvarteret är 
förhållandevis sparsamma. Kvarteren Juno 1, 10 och 
11 sammanslogs år 1810 till Juno 13. Eft er 1930-talets 
sanering av fastigheten revs bebyggelsen på den västra 
delen, inom det tidigare kvarteret Juno 1. De byggna-
der som inte revs bildade då ett  nytt  kvarter – Juno 17. 
Juno 17 tillkom således först år 1880, men i gatuhuset 
mot Svartmangatan fi nns kvar rester av en medeltida 
källare (Hasselmo 1981:151). 

Tidigare undersökningar

Inom fastigheten Juno 18, som motsvarar Tyska 
kyrkans tomt, har tidigare tre arkeologiska undersök-
ningar genomförts (fi g. 6). 

Framför Tyska kyrkans västra ingång grävdes år 1992 
ett  schakt i samband med dräneringsarbeten och 
platt sätt ning (SR 968). Schaktet var 5 x 5 meter stort 
och grävdes till ett  djup av 1,6 meter under dåvarande 
markyta. I schaktet påträff ades murar som sannolikt 
tillhört ett  medeltida hus som tidigare stått  i hörnet av 
Prästgatan och Tyskabrinken. Huset fungerade senare 
under 1600-talet som Storkyrkans pastorshus (fi g. 

Figur 6. Plan över tidigare undersökningar inom och i anslutning till kvarteret Juno 18 registrerade i Stockholms 
stads stadsarkeologiska register (SR). Skala 1:500.
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4). Byggnaden revs på 1730-talet (Fennö & Söder-
lund:2005).  

Inom Tyska kyrkans tomt grävdes år 2016 två schakt 
i samband med skadedjursbekämpning (SR 1200). 
Schakten grävdes till ett  djup av 0,5 meter under 
markytan. I schakten framkom omrörda djurben och 
ett  mindre antal omrörda skelett delar från människa 
(Wändesjö 2016).

I samband med byte av en avloppsledning år 2017 
grävdes ett  2,5 meter djupt schakt inne på Tyska 
skolans skolgård (blåmarkerat schakt, fi g. 6). I schak-
tet framkom murar som bedöms ha tillhört den östra 
fl ygeln till det gravkor som uppfördes år 1716 och 
som revs år 1881. Det påträff ades även murar till ett  
gårdshus som uppfördes på 1880-talet och som revs 
på 1930-talet. Gårdshuset var på 1880-talet samman-
byggt med det församlingshus som står kvar än idag 
inom fastigheten Juno 17 (Runer & Hammarsköld, 
2017).  
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Genomförande 

Syfte och frågeställningar 

Syft et med undersökningen var att  dokumentera 
eventuella lämningar av antikvariskt intresse enligt 
gängse arkeologisk praxis.

Metoder och arbetsmoment

Undersökningen genomfördes enligt en kontextuell 
grävmetodik. Sentida utfyllnadsmassor grävdes bort 
med maskin och orörda kulturlager grävdes för hand.

Insamlad fältdata har eft er fältundersökningen tolkats 
och relaterats till resultaten av tidigare undersök-
ningar samt tillgängliga arkiv- och kartuppgift er.

Dokumentation

Lämningar av antikvariskt intresse dokumentera-
des i plan och sektion och beskrevs i text. Plan- och 
sektionsritningar upprätt ades under fältarbetsfasen på 
ritfi lm som i eft erhand digitaliserades i GIS-miljö och 
koordinatbestämdes. Valda objekt fotograferades.

För klassifi cering av insamlad fältdata har använts 
begreppen ”kontext” (K), ”anläggning” (A) och 
”struktur”. Begreppet kontext avser i dett a fall den 
minsta identifi erbara händelsen, t ex en ”nedgrävning” 
eller ett  ”lager”. Flera kontexter kan sedan ingå som 
delar i en sammansatt  händelse i form av en ”anlägg-
ning”, till exempel i en "husgrund” eller ett  ”golv”. 
Anläggningar kan i sin tur ingå i en eller fl era större 
sammanhängande ”strukturer”, till exempel i ett  ”hus”.

Fyndstrategi

Fynd insamlades med utgångspunkt från undersök-
ningens syft e och ambitionsnivå. Fynd som påträff a-
des i orörda kulturlager omhändertogs och relaterades 
till aktuell kontext.

Tillvarataget fyndmaterial omhändertogs enligt Riks-
antikvarieämbetets anvisningar i ”Fysiskt omhän-
dertagande av arkeologiskt fyndmaterial” och 
”Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen 

Uppdragsarkeologi” och har hanterats i enlighet med 
Statens historiska museers rekommendationer. 

Analyser

14C-analyser
Provmaterial för 14C-analys insamlades i syft e att  
erhålla dateringar. Ett  prov skickades för 14C-analys.

Makrofossilanalys
En makrofossilanayls genomfördes av insamlade 
prover, dels i syft e att  identifi era lämpligt material för 
14C-analys, dels för att  besvara frågor rörande funk-
tion och miljö. 

Rapportering och distribution

Resultaten av undersökningen presenteras i denna 
rapport, i enlighet med Länsstyrelsens förfrågning-
sunderlag och Generellt förfrågningsunderlag för 
2021. Genomförda insatser och resultat har eft er 
godkännande av Länsstyrelsen Stockholm registre-
rats i Kulturmiljöregistret. Rapporten fi nns lagrad och 
tillgänglig digitalt i Riksantikvarieämbetets tjänst för 
lagring av arkeologiska rapporter - Forndok.
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Resultat

Schakt

Schaktet var 2-6 meter brett  och 17 meter långt och 
0,6 -1 meter djupt (fi g. 7 och 9). 

Nedan redogörs för de kontexter, anläggningar och 
strukturer som påträff ades i schaktet. De beskrivs i 
kronologisk ordning, med de yngsta lämningarna 
först. 

Fas 1 (modern tid)

K1 - kulturlager
Lagret innehöll brun silt och tolkas som ett  omrört 
kulturlager som använts som utfyllning i sen tid. Inga 
fynd påträff ades.

Fas 2 - stenhus (1561 - 1735)

K2 - lager, A3 – grundmurar
I den västra delen av schaktet framkom ett  raseringsla-
ger (K2) med rikligt innehåll av byggtegel och krossat 
kalkbruk (fi g. 9 och 11). Lagret påträff ades innanför 
och i anslutning till en husgrund av gråsten och tolkas 
utgöra ett  raseringslager som tillkommit när huset, 
som var byggt av sten och tegel, revs. 

I K2 påträff ades fynd av kritpipsskaft  som kan date-
ras till 1600/1700-tal (F39), samt keramik av sten-
gods som dateras till perioden 1300-1600 (F40, F41). 
I lagret påträff ades även en del av ett  rumpkakel till en 
kakelugn från 1600-talet (F43). 

Grundmuren A3 bestod av gråsten fogad i kalkbruk 
och med en insida klädd av tegel (fi g. 8 och 10). 
Grundmuren framgrävdes mot väst och öst i hela sin 
bredd, som här uppgick till 1,2 meter. Muren fram-
grävdes till en höjd av 0,25–0,3 meter, men fortsatt e 
vidare ned under schaktets bott en, varför dess faktiska 
bevarade höjd inte kunde fastställas. Den framgrävda 
höjden motsvarade två skift  av tegel och mellan ett  
och två skift  av gråsten. Teglen som ingick i muren 
var 0,85 meter tjocka vilket motsvarar en storlek som 
förekom under medeltid och 1500-tal. 

Grundmurarna A3 tolkas ha tillhört ett  hus som 
kan ses på Torstenssons tomtkarta från år 1655 (fi g. 
4). På kartan omnämns tomten som ”Tyska kyrkans 
förra huus”. Vid en rektifi ering av tomtkartan mot en 
modern stadskarta, framgår det att  den muren A3 
överensstämmer bra med med läget för tomtens västra 
gräns. Det bedöms därför som sannolikt att  det rör 
sig om samma hus som även ses på den skiss Lüdeke 
upprätt ar från skrift liga 1500-talskällor, och som 
motsvarar hur tomten ska ha sett  ut år 1561. Senare på 
Jonas Brolins karta från år 1735 (fi g. 5) fi nns ett  hus 

Figur 7. Inledande schaktning med maskin intill 
husväggen. I schaktet ses fr amtagna ledningar för el. Foto 
fr ån sydväst.

Figur 8. Den västra delen av grundmuren A3 fotograferad 
fr ån sydöst. 
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med ett  annorlunda utseende och det tidigare stenhu-
set har då rivits. 

Informationen från de historiska kartorna samt skrift -
liga källor visar sammantaget att  huset sannolikt 

fanns år 1561 och att  det revs mellan åren 1655 och 
1735. De murar som nu påträff ades tillhör stenhusets 
västra del och de murar som funnits längre mot öst, 
och som borde ha framkommit i schaktet, har troligen 
helt grävts bort i ett  tidigare skede. 

Fas 3 – trähus (1300 -1561)

K4 - lager 
Lagret innehöll sotig svartbrun silt, var 0,25 meter 
tjockt och framkom cirka 0,5 meter under nuvarande 
marknivå (fi g. 11). Lagret tolkas utgöra en del av rase-
ringen till ett  underliggande trähus. Inga fynd påträf-
fades. 

K7 – lager
Lagret utgjordes av ett  0,1 meter tjockt svart lager 
med sot och kol, påträff at 0,7 meter under nuvarande 
marknivå. Lagret låg direkt ovanpå ett  trägolv (K8, fi g. 

Figur 9. Schakt med, sektioner, anläggningar och kontexter. Skala 1:200.

Figur 10. Den östra delen av grundmuren A3 fotograferad 
fr ån söder. 
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Figur 11. Sektionsritningar. Skala 1:25.
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11). I lagret påträff ades 35 stycken skärvor från olika 
keramikkärl. Av dessa bestod 17 stycken av olika sten-
godskärl som kan dateras till perioden 1300 – 1600. 
Det fanns även 11 stycken skärvor av yngre svartgods 
som kan dateras till samma period. I lagret påträff a-
des även en skärva av ett  polsk eller böhmiskt lergods 
(F10, fi g. 25) som kan dateras till perioden 1540 - 
1600. 

Ett  jordprov från lagret skickades för makrofossilana-
lys. Vid analysen identifi erades fyra fröer från olika 
sädesslag, varav tre var obestämbara medan ett  utgjor-
des av frö från havre. I provet identifi erades även rester 
av en hasselnöt samt ben från en mindre fi sk (bilaga 
4). 

Sädeskornet av havre, identifi erat i samband med 
makrofossilanalysen, valdes ut för 14C-analys.  Analy-
sen gav en datering av sädeskornet till perioden 1328 
– 1443 (2 sigma/95,4 % sannolikhet, bilaga  5).

Lager K7 tolkas utgöra ett  brandlager som tillkommit 
i samband med att  huset brunnit. Lagret ligger direkt 
ovanpå ett  trägolv och med ledning av den keramik 
som påträff ades, samt utifrån resultaten av 14C-anay-
lsen av ett  frö från havre, kan husets grovt bestäm-
mas ha brunnit under perioden 1300 – 1600. Före-
komsten av en skärva av ett  polskt gods (F10) innebär 
dock att  dateringen kan snävas in till att  ha skett  någon 
gång mellan år 1540 och 1600-talets början. Inslaget 
av fröer från olika sädesslag samt rester av hasselnöt 
och fi skben talar för att  den undersökta ytan kan ha 
utgjort en del av, eller varit i närheten av, köket till ett  
boningshus. 

A8 – trägolv
Under brandlagret K7, på ett  djup av 0,8 meter under 
nuvarande marknivå, framkom ett  0,04 meter tjockt, 
bränt trägolv (fi g. 9, 11 och 12). Plankorna var lagda 
i sydvästlig till nordöstlig riktning. Lagret tolkas ha 
utgjort ett  brädgolv inne i ett  trähus. Trähuset bör ha 
legat med långsidan med samma riktning som den 
senare bebyggelse har, som visas på Torstenssons 
tomtkarta från år 1655.

K9 – lager 
Under trägolvet A8, på ett  djup av 0,85 meter under 
nuvarande marknivå, framkom ett  gråvitt  lager av 

kompakt lera. I toppen av lagret påträff ades två skär-
vor av tyskt stengods (F36, F37). En av skärvorna 
(F37) har ett  stort dateringsspann mellan åren 1300 
-1600, medan den andra skärvan (F36) kan dateras 
till 1300-tal. 

Lagret tolkas ha utgjort ett  bärlager under trägolvet 
(A8) i ett  trähus. Fynden talar för att  huset har byggts 
eft er år 1300.

A6 - syllstensrad 
Väster om trägolvet A8 framkom en rad med gråste-
nar (A6, fi g. 9, 11 och 13). Stenraden påträff ades 
0,75 meter under nuvarande marknivå och tolkas ha 
utgjort en syllstensrad som har burit en syllstock till 
ett  trähus. 

Figur 12. Det brända trägolvet A8. Foto fr ån väst. 

Figur 13. Del av syllstensraden A6. Foto fr ån öst.
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Fynd

En lista över registrerade fynd återfi nns i bilaga 2. Inga 
omhändertagna och registrerade fynd har gallrats.

Keramik

Utgångspunkten för klassifi ceringen av keramiken är 
Mikael Johanssons tidigare utförda analys av keramik 
från Storkyrkobrinken ( Johansson 2012:46ff )

Stengods (CII) 
Stengods har bränts vid en mycket hög temperatur 
(cirka 1300 grader), vilket medfört att    leran sintrat 
(smält samman). Godset har tillverkats av förkvartära 
leror. Godstypen börjar tillverkas under 1200-talets 
slut. Totalt framkom 40 fragment från olika typer av 
krus i lager med datering till perioden från 1270-1600. 

Siegburg – typ 1b
Ett  fragment har bedömts tillhöra denna godstyp 
(F6, fi g. 14). Godset utgörs av tidigt stengods, synlig 
magring. Färgen är gul till gulgrå. Både in- och utsi-
dan har oft a en ojämn yta med synliga magringskorn. 
Färgen är i huvudsak grå-gråbrun men ibland före-
kommer utvändig brun-rödbrun askglasyr. Godset 
är speciellt vanligt 1270 - 1350 men förekommer i 
ibland under tidigt 1400-tal.

Siegburg – typ 2 
Sex fragment bedöms tillhöra gruppen Siegburg typ 2 
och kännetecknas av ett  helt sintrat gods med ljusgrå 
till gulgrå färg (fi g. 15). Godset är fi nt med skarp hård 
brott yta.  Utsidan är ljusgrå till gulgrå. Godset har ett    
vitt  dateringsspann som sträcker sig från 1200-talets 
slut fram till 1600-talets första hälft .  

Siegburg – typ 3 
Tre fragment bedöms tillhöra gruppen Siegburg typ 
3. Godset är helt sintrat ljusgrått  till gulgrått  med en 
skarp brott yta (fi g. 16). Utsidan är belagd med en 
brun engobe. Insidan är i en obehandlad grå färg. 
Dateringen är vid och sträcker sig från 1300-tal fram 
till 1600-tal.

Waldenburg – typ 1
Ett  fragment har bedömts tillhöra denna godstyp (F5, 
fi g. 17). Godset är helt sintrat med en mörkgrå färg 
och en skarpkantad hård brott yta. Utsidan är engobe-
rad med askglasyr i en mörkt rödbrun färg. Insidan är 
obehandlad. Keramiken dateras till 1400-tal när det 
handlar om höga krus. 

Raären – typ 1
Sju fragment tillhör denna godstyp. Godset är 
välsintrat med en lätt  sandig brott yta (fi g. 18). Utsi-
dan är belagd med brun och grå engobe. Insidan har 
en färg i brunt eller grått  och ibland förekommer salt-
glasyr. Godset dateras från 1300-talet och fram till 
1600-talet. 

Figur 14.  F6 - fr agment av Siegburgkeramik, typ 1b.

Figur 15.  F26 - fr agment av Siegburgkeramik, typ 2.

Figur 16.  F3 - Siegburgkeramik, typ 3.
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Langerwehe – typ 6
Tre fragment tillhör denna godstyp. Godset är väl 
sintrat med en mörkgrå färg och vagt synlig magring 
(fi g. 19). Brott ytan är något sandig och ojämn. Utsi-
dan är belagd med engobe och/ eller med en askgla-
syr i mörkbrun-svart färg. Färgen invändigt är nästan 
svart. Godset dateras till 1300-talet.

Niedersachsen – typ 1a
En skärva tillhör denna godstyp som utgörs av ett  
tidigt stengods (F31, fi g 20). Godset är delvist sintrat 
och lätt  porigt och det fi nns i ytan synliga svarta 
prickar och vita kvartskorn. Brott ytan är ojämn och 
sandig. Färgen är oft ast grå. På utsidan fi nns en engobe 
som kan en brun färg eller en rödbrun violett  färg med 
en matt  till blank ton. Insidan har en matt  gråbrun till 
gråsvart färg.

Yngre svartgods – BI, typ 1
Av denna godstyp framkom ått a fragment av olika 
kärl. Godset har en gråbrun färg med tydlig sand-
magring som innehåller kvartskorn (fi g. 21). Brott y-
tan är porig, ojämn och sandig. Utsidan är oft a bränd 
och sotig med en gråsvart till grå färg. Ytan invändigt 
är oft a ljusgrå till gråblå. Godset dateras från 1300-tal 
fram till 1500-tal.

Figur 18.  F23 - fr agment av Raärengods, typ 1.

Figur 17.  F5 - fr agment av Waldenburgkeramik, typ 1.

Figur 20.  F31 - fr agment av Niedersachsenkeramik, typ 
1a.

Figur 19.  F34 - fr agment av Langerwehekeramik, typ 6.

Figur 21.  F11 - bukdel till kärl av yngre svartgods, B1, 
typ 1.
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Yngre svartgods – BI, typ 6
Tre fragment av denna godstyp påträff ades i samband 
med undersökningen. Godset är hårdbränt med svart 
till mörkgrå färg (fi g. 22). Brott ytan är ojämn, skarp-
kantad och porig. Utsidan har glätt ats och ibland fi nns 
även tunna ristade fåror. Godset dateras från 1300-
talet fram till 1500-talet. 

Äldre rödgods – BIIä
En skärva av äldre rödgods har hitt ats (F22, fi g. 23). 
Dateringsmässigt dyker det äldre rödgodset upp vid 
mitt en av 1200-talet och fram till mitt en av 1300-talet. 

Yngre rödgods – BIIy
Fyra skärvor har hitt ats av denna godstyp. Dateringen 
sträcker sig från mitt en av 1300-talet och framåt (fi g. 24).

Lergods från Polen/Böhmen
En skärva har påträff ats med denna godstyp (F10, 
fi g. 25). Godset är hårt bränt och brott ytan är skivig, 
ojämn. Godsfärgen är oft ast gråvit. Ytan ojämn och 
ruggad eft ersom sandmagringen bryter igenom kärl-
väggen. Godset dateras från 1540-tal och en bit in i 
1600-talets början.

Fajans
En skärva från ett  fajanskärl påträff ades (F38, fi g. 26). 
Kärl i fajans blir vanliga i fyndmaterialet från 1600-
talets början och oft a är de importerade från Holland.

Kakel
En skärva av ett  kakelfragment påträff ades i samband 
med undersökningen (F43). Typen kallas för rump-
kakel och har ursprungligen varit en del av en 
kakelugn. Fragmentet hade en svart färg och framsi-
dan eller bladet hade växtmotiv. Typen kan dateras till 
1600-tal.

Figur 22.  F13 - Yngre svartgods typ 6.

Figur 23.  F22 - Äldre rödgods typ BIIä.

Figur 24.  F1 - Yngre rödgods typ BIIy.

Figur 25.  F10 - fr agment av lergods fr ån Polen/Böhmen.

Figur 26.  F38 - fajans
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Kritpipa
Ett  skaft  från en kritpipa framkom (F39). Skaft et kan 
inte dateras närmare än till 16/1700-tal.  

Glas
Fragment av ett  dricksglas framkom i samband med 
undersökningen (F35, fi g. 27). Fragmenten består av 
en fotdel och en del av kupan. Glaset tillhör möjligen 
en bägare av typen remmare. Glasbägare blir vanli-
gare i Stockholm eft er 1520-tal (Carlsson & Svensson 
2019:438).

Sammanfattande tolkning

De påträff ade lämningarna inom kvarteret Juno 18 
bedöms sammantaget utgöra spåren av två olika bygg-
nader, härrörande två olika tidsperioder. 

Det äldsta huset kan utifrån karaktären av berörda 
kontexter antas ha utgjort en träbyggnad. Arkivupp-
gift er, fyndmaterial och en 14C-datering talar för att  
huset har byggts senast någon gång under 1300-talet 
och sedan brunnit ned och rivits mellan åren 1540 
och 1561. Innehållet i ett  prov från ett  undersökt golv-
lager visade sig vid en makrofossilanalys innehålla 
spår av olika sädesslag, hasselnöt och fi skben, vilket 
indikerar att  den undersökta delen av bygganden kan 
ha ingått  i en köksmiljö till ett  bostadshus. 

Det yngre huset bedöms ha kunnat identifi eras i äldre 
skrift liga källor och kartmaterial och har varit byggt 
av sten. På en tomtkarta från år 1655 är byggnaden 
benämnd som ”Tyska kyrkans förra huus”. Utifrån 
arkivuppgift erna bör huset ha stått  färdigt senast år 
1561 och ha rivits före år 1735. I det raseringslager 
som bildats eft er det att  huset revs, återfanns kakel 
från en kakelugn och skaft  från en kritpipa som kunde 
dateras till 1600-talet.

Figur 27.  F35 - del av fot och kupa till en glasbägare.
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Utvärdering av undersökningsplan 

Undersökningen genomfördes i enlighet med av 
Länsstyrelsen beslutad undersökningsplan. 
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Bilaga 1. Kontexttabell

Nr Typ Beskrivning Längd m Djup m
K1 Lager Brun silt. Tolkas som ett utfyllnadslager tolkas som ett omrört kulturlager

som använts som utfyllning i sen tid. Det kom inga fynd i detta lager.
3 0,5

K2 Lager Raseringslager med tegel och kalkbruk. Lagret påträffades innanför och i
anslutning till en husgrund av gråsten och tolkas som ett raseringslager
som tillkommit när huset som var byggt av sten och tegel rivs.

3,3 0,6

A3 Husgrund Mur. Tegel och gråstensmur fogad i kalkbruk. Gråstenarna var mellan 0,3
till 0,5 m stora. Murens bredd uppgick till 1 meter och muren var
framgrävd till en höjd av 0,3 meter. Muren fortsatte under schaktbotten.
Murarna var invändigt klädda med tegel som var 0,14 m breda, 0,28 m
långa och 0,85 m tjocka. Teglet motsvarar en storlek som förekom under
medeltid och 1500 tal. Kalkbruket var gulbrunt. Tegelfasaden var i sin tur
putsad. Muren tolkas som grundmuren till en byggnad. Utsidan på muren
består av gråsten medan insidan är klädd med tegel och puts. Byggnaden
finns sannolikt benämd i skriftliga källor år 1561. Muren är inte
borttagen.

5,6 0,5

K4 Lager Lager med svartbrun silt. Lagret tolkas som en del av raseringen till ett
underliggande trähus. Det framkom inga fynd i lagret.

6 0,5

K5 Ugn Anläggningen utgår, för fragmentarisk att bedöma.
A6 Syllsten Syllstensrad. Anläggningen bestod av en rad med gråstenar som

varierade i storlek mellan 0,15 m till 0,30 m. Anläggningen tolkas som en
syllstensgrund till en träbyggnad.

1,5 0,75

K7 Lager Svart lager med sot och kol. Tolkningen är att lager (K7) består av ett
brandlager som tillkommit efter det att huset brinner. Lagret ligger direkt
ovanför ett trägolv

5 0,7

A8 Golv Trägolv. Trägolvet bestod av brända plankor som var ca 0,04 meter
tjocka. Plankorna sträckte sig i sydvästlig till nordöstlig riktning. Lagret
tolkas som ett brädgolv inne i ett trähus.

5 0,8

K9 Lager Ljusbrun lera, inslag av sot i toppen av lagret. Lagret tolkas som ett
bärlager av lera under trägolvet i ett hus.

5 0,85



Bilaga 2. Fyndtabell

Nr Kontext Material Sakord Antal Fragm.grad Vikt g Godstyp Del Formtyp Proviniens Anmärkning
1 7 Keramik Kärl 1 Fragment 8 BII:4 Buk Myn Skål 1350 1600 tal
2 7 Keramik Kärl 1 Fragment 11 BII:4 Buk Bot Kruka 1350 1600 tal
3 7 Keramik Kärl 1 Fragment 12 CII:2 Buk Krus Siegburg, typ 3 1300 1600 tal
4 7 Keramik Kärl 1 Fragment 5 CII:1 Buk Krus Siegburg, typ 2 1300 1600
5 7 Keramik Kärl 1 Fragment 8 CII:2 Buk Krus Waldenburg, typ

1
Drejås, 1400 tal

6 7 Keramik Kärl 1 Fragment 3 CII:1 Buk Krus Siegburg, typ 1b 1270 1350
7 7 Keramik Kärl 1 Fragment 18 CII:2 Buk Krus Siegburg, typ 3 Drejfåror, 1300 1600 tal
8 7 Keramik Kärl 1 Fragment 1 CII:2 Buk Krus Siegburg, typ 3 1300 1600
9 7 Keramik Kärl 1 Fragment 1 CII:1 Buk Krus Siegburg, typ 2 1300 1600

10 7 Keramik Kärl 1 Fragment 2 Lergods Buk Kruka Polen/Böhmen 1540 1600
11 7 Keramik Kärl 1 Fragment 26 BI Buk Gryta Typ 1 1200 1400
12 7 Keramik Kärl 1 Fragment 8 BI Buk Gryta Typ 1 1200 1400
13 7 Keramik Kärl 1 Fragment 2 BI Buk Kruka Typ 6 Glättad utsida, 1300 1500
14 7 Keramik Kärl 1 Fragment 2 BI Buk Kruka Typ 6 Glättad utsida, 1300 1500
15 7 Keramik Kärl 1 Fragment 2 BI Buk Gryta Typ 1 1200 1400
16 7 Keramik Kärl 1 Fragment 2 CII:2 Buk Krus Langerwehe, typ

6
1300 tal

17 7 Keramik Kärl 1 Fragment 2 BI Buk Kruka Typ 6 Glättad utsida, 1300 1500
18 7 Keramik Kärl 1 Fragment 5 BI Buk Gryta Typ 1 1200 1400
19 7 Keramik Kärl 1 Fragment 3 BI Buk Gryta Typ 1 1200 1400
20 7 Keramik Kärl 2 Fragment 7 BII:4 Buk Kruka 1350 1600
21 7 Keramik Kärl 1 Fragment 14 BII:4 Buk Kruka 1350 1600
22 7 Keramik Kärl 1 Fragment 2 BII:1 Buk Kruka 1250 1350
23 7 Keramik Kärl 1 Fragment 20 CII:2 Buk Hänk Krus Raären, typ 1 1300 1600
24 7 Keramik Kärl 1 Fragment 9 BI Buk Gryta Typ 1 1200 1400
25 7 Keramik Kärl 1 Fragment 6 CII:1 Buk Krus Siegburg, typ 2 1300 1600
26 7 Keramik Kärl 1 Fragment 17 CII:1 Buk Krus Siegburg, typ 2
27 7 Keramik Kärl 1 Fragment 38 CII:1 Buk Krus Siegburg, typ 2 1300 1600
28 7 Keramik Kärl 1 Fragment 4 BI Buk Gryta Typ 1 1200 1400
29 7 Keramik Kärl 1 Fragment 14 BI Buk Bot Kruka Typ 1 1200 1400
30 7 Keramik Kärl 1 Fragment 3 CII:2 Hänk Krus Raären, typ 1 1300 1600
31 7 Keramik Kärl 1 Fragment 16 CII:2 Buk Krus Niedersachsen,

typ 1a
1300 1350

32 7 Keramik Kärl 1 Fragment 1 CII:2 Buk Krus Siegburg, typ 3 1300 1600
33 7 Keramik Kärl 1 Fragment 5 CII:1 Buk Krus Siegburg, typ 2 1300 1600
34 7 Keramik Kärl 1 Fragment 13 CII:2 Buk Bot Krus Langerwehe, typ

6
1300 tal

35 7 Glas Kärl 2 Fragment 8 Fot Buk Bägare
36 9 Keramik Kärl 1 Fragment 3 CII:2 Buk Krus Langerwehe, typ

6
1300 tal

37 9 Keramik Kärl 1 Fragment 3 CII:2 Buk Krus Raären, typ 1 1300 1600 tal
38 2 Keramik Fat 1 Fragment 7 Fajans Buk Fat 1600 tal
39 2 Keramik Kritpipa 3 Fragment 8 Skaft Kripa 1600 tal
40 2 Keramik Kärl 1 Fragment 7 CII:2 Buk Krus Siegburg, typ 3 1300 1600
41 2 Keramik Kärl 1 Fragment 1 CII:2 Buk Krus Raären, typ 1 1300 1600 tal
42 2 Keramik Kärl 1 Fragment 2 CII:2 Buk Krus Raären, typ 1 1300 1600
43 2 Keramik Kakel 1 Fragment 48 Rumpkakel Rump Blad Ugnskakel Svart, växtornamentik



Bilaga 3. Matris

Fas 1 Omrört sentida kulturlager

Fas 2. Stenhus Raseringslager efter raserad byggnad

Grundmur till en stenbyggnad

Fas 3. Trähus Brun silt

Svart lager med sot och kol

Trägolv i hus
= Anläggning

= Kontext
Bärlager

Syllstensgrund i hus

7

6

8

1

2

3

4

9



Bilaga 4. Makrofossilanalys
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Achene Arkeobotanik

et al.
et al

Beskrivning av prov 

Corylus avellana
Avena sp. Avena sativa

et al. 
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Bilaga 5. 14C-analys

Ångströmlaboratoriet
Tandemlaboratoriet

Kol-14 gruppen

Besöksadress:
Ångström Laboratoriet
Lägerhyddsvägen 1

Postadress:
Box 529
751 21 Uppsala

Telefon:
018 – 471 3124

Telefax:
018 – 55 5736

Hemsida:
http://www.tandemlab.uu.se

E-post:

radiocarbon@physics.uu.se

Uppsala 2022-03-11

John Wändesjö
Uppdrag Arkeologi
Enspännaregatan 56
165 57 HÄSSELBY

Resultat av 14C datering av makrofossil från Tyska Kyrkan,
kv. Juno 18, Gamla Stan, Stockholm. (p 4058)

Förbehandling av makrofossiler:

1. 1 % HCl tillsätts (10 h, under kokpunkten) (karbonat bort).

2. 0.5 % NaOH tillsätts (1 h, 60 °C). Löslig fraktion fälls genom tillsättning av konc. HCl. Fäll-
ningen som till största delen består av humusmaterial, tvättas, torkas och benämns frak-
tion SOL. Olöslig del, som benämns INS, består främst av det ursprungliga organiska
materialet. Denna fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen SOL däremot
ger information om eventuella föroreningars inverkan.

Före mätningen av 14C-innehållet i acceleratorn förbränns det tvättade och intorkade materialet,
surgjort till pH 4, till CO2-gas som i sin tur grafiteras genom en Fe-katalytisk reaktion. I den
aktuella undersökningen har fraktionen INS daterats.

RESULTAT

Labbnummer Prov δ13C‰ V-PDB 14C ålder BP
Ua-73138 Tyska kyrkan, M4, K7 −24,7 519 ± 29

Med vänliga hälsningar

Melanie Mucke/Daniel Primetzhofer

1/2

Melanie Mucke
2022.03.11
13:18:34 +01'00'

Melanie
Mucke
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Ua-73138: 519 ± 29 BP

68.2% probability
AD 1407 - AD 1431 (67.0%)

95.4% probability
AD 1328 - AD 1344 (5.6%)
AD 1396 - AD 1443 (89.6%)

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2020)
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En arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 
genomfördes under våren 2021 inom kvarteret Juno 18 i Gamla 
stan i Stockholm. Undersökningen genomfördes efter beslut av 
Länsstyrelsen Stockholm och föranleddes av byggandet av en 
ramp för tillgänglighetsanpassning till Tyska kyrkans försam-
lingshus. I samband med arbetena påträffades och dokumente-
rades resterna av två byggnader. Den äldre byggnaden var ett 
trähus som utifrån fyndmaterial och resultatet av en 14C-analys 
kunde dateras till efter år 1300. Den yngre byggnaden var ett 
stenhus från 1500-talet som med ledning av skriftliga källor och 
äldre kartmaterial bör ha rivits senast någon gång före 1700-
talet första hälft.


