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Sammanfattning
I samband med en schaktövervakning utmed kvarteret Atlas 5 i Gamla stan i Stockholm, framkom
under Prästgatan källarmurar. En av murarna bedöms
vara en rest av bebyggelse som anlades på den gamla
murgatan innanför den äldsta stadsmuren, efter år
1350, och där överbyggnaden senare revs i samband
med en reglering av bebyggelsen år 1450.

Fig. 1. Översiktskarta med undersökningsområdet
markerat. Skala 1:200000.
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En annan mur har bedömts vara en källare som skjuter ut från den anslutande fastigheten Atlas 5. Denna
källare är fortfarande i bruk och dateras till 1600-tal.
Ytterligare en mur tolkas som en del av en utskjutande källare eller en äldre trappa som har kan ha haft
förbindelse med fastigheten Atlas 6.

Bakgrund och genomförande
efter den äldsta muren, men några säkra spår har ännu
inte påträffats. Det är inte heller klarlagt huruvida
muren sträckts sig utmed Prästgatans västra eller östra
sida. Den tidigare stadsmuseiarkeologen Hans Hansson menade till exempel att muren löpte utmed den
västra delen av Prästgatan, i det här aktuella området
vid kvarteret Morpheus (Hansson 1956:19), medan
andra hävdat att den funnits i den östra delen av gatan
(Hasselmo 1981:183, Cramér 2014). Dagens Västerlånggatan ligger nedanför den höjdplatå och åsbrant
som Prästgatan är belägen på, och höjdskillnaderna
gatorna emellan uppgår till mellan 4-9 meter. Vid
slutet av 1200-talet befann sig strandlinjen utanför och väster om Västerlånggatan och vid mitten av
1300-talet ersattes den äldre stadsmuren av en yngre
mur, placerad längre västerut mot vattnet (Bergman
& Söderlund 2015:8ff ).

En arkeologisk schaktövervakning i Prästgatan har
genomförts efter beslut av länsstyrelsen i Stockholms län (beslut dnr 431-53095-2018), utmed delar
av kvarteret Atlas i Gamla stan i Stockholm. Arbetet föranleddes av att Stockholm Exergi AB utförde
schaktningsarbeten inför dragning av fjärrvärmeledningar.

Syfte, metod och genomförande
Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera kulturlager, konstruktioner och fynd som påträffades vid schaktningen.
Kulturlager och konstruktioner undersöktes och
dokumenterades med kontextuell metod. Manuell
inmätning har gjorts varefter planer har digitaliserats i
ArcGIS. Valda objekt har fotograferats.

Under Prästgatan finns flera källare som sträcker sig
ut i gatumark, vissa är fortfarande tillgängliga medan
andra har tagits ur bruk och omnämns i skriftliga
källor, eller har påträffats vid arkeologiska undersökningar. De källare som tidigare påträffats i Prästgatan
har alla bedömts ha varit tillgängliga från kvarteren
väster om gatan och inte från husen på den östra sidan
av gatan (Bergman & Söderlund 2015:9).

Fynd
Inga fynd påträffades i samband med undersökningen.

Analyser
Kalkbruksprover
En okuläranalys har utförts av kalkbruk från flera
av de konstruktioner som framkom, i syfte att ge
en uppskattning av kalkbrukets datering. Analysen
genomfördes av Anna Bergman vid Stockholms stadsmuseum.

Vad gäller källarmurar i Prästgatan menade Hans
Hansson att källarna tillhört hus som uppförts på
Prästgatan efter att den gamla muren och murgatan
tagits ur bruk. Husen skall sedan ha rivits i samband
med en reglering av bebyggelsen vid mitten av 1400talet men källarna blev då kvar. Antagandet bygger
på ett tillägg i Magnus Erikssons stadslag som går ut
på att all byggnation som ligger innanför den gamla
muren och som är av sten skall rivas bort med en
bredd av sex alnar. Bredden sex alnar motsvarar ungefär Prästgatans nuvarande bredd (Hansson 1956:43).

Antikivarisk bakgrund och topografi
År 1489 omnämns dagens Prästgatan utmed kvarteret Morpheus som "nedre Almenningxghatan mellen
muren”. Namnet Prästgatan har skriftliga belägg från
år 1586 som ”Prästegathen emmellen mure” (Stahre
et al. 2005:67).

Byggnadshistorik

Prästgatan löper längs med den västra kanten av den
höjdplatå som utgör de äldsta och centrala delarna av
Gamla stan. Stadens första stadsmur, känd i skrift från
år 1288, antas ha följt Prästgatans sträckning i denna
delen av stadsholmen. Det har också tidigare framförts förslag på murar som skulle kunna vara rester

Nedan redogörs kort för fastigheterna på ömse sidor
om den aktuella schaktsträckningen i Prästgatan.
Atlas 1
Fastigheten finns inte med i medeltidsstadens
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uppteckning över medeltida byggnader i Gamla stan
(Hasselmo 1981:140).
Atlas 3
Fastigheten utgör en sammanslagning av flera tomter
på vilka det finns rester av medeltida byggnader. I
söder mot Prästgatan finns en tre våningar hög och tre
fönsteraxlar bred byggnad (Hasselmo 1981:142).

som sammanbyggdes och renoverades på 1600-talet.
Medeltida murar finns mot Skomakargatan, men inga
medeltida murar mot Prästgatan är kända (Nordberg
1975:80).
Atlas 6
Fastigheten anläggs sannolikt under 1600-talet
(Nordberg 1975:81).

Atlas 5

Morpheus 2 (f.d 2 och 3)

Fastigheten utgjordes från början av två fastigheter

Källarna inom fastigheten har daterats till medeltiden

Fig. 2. Fastighetskartan med läget för schaktet markerat med rött. Skala 1:5000.
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ning, cirka 2 meter ut från husets fasadliv. Den var
synlig i ett 5 meter långt parti och valvhjässan bör ha
legat strax under den nuvarande gatunivån. Murens
grundläggningsnivå framkom inte i det 2,7 meter
djupa schaktet. Lämningarna tolkades som antingen
en källare eller en avloppsledning (SR 211). Även år
1958 påträffades murar i Prästgatan utanför Morpheus 2 samt Morpheus 4. Schaktet sträckte sig 2,75
meter ut i gatan räknat från fasaden och tycks ha varit
3 meter djupt. Längst i norr påträffades en mellanvägg av tegel. Muren beskrivs inte och dess ålder kan
därför inte avgöras (SR 144). När två schakt upptogs
på 1990-talet framkom dock inga murar i detta läge
(SR 1340).

(Hasselmo 1981:153). I källaren till f.d Morpheus 3,
som nu ingår i Morpheus 2, finns en medeltida källare
med valv och väggar av tegel som skjuter ut under
Prästgatan. Källarrummet är fortfarande tillgängligt
från den nuvarande fastigheten.
Morpeus 4 (f.d 4 och 5)
Idag saknas en källarvåning under den del som ligger
an mot Prästgatan (Bergman & Söderlund 2015:56).
Det tycks dock tidigare ha funnits källare som sträckt
sig ut under Prästgatan från bottenvåningen framför
nuvarande fastighet (se SR144).
I Grundmuren till fastigheten Morpheus 4 har tidigare dokumenterats en öppning med valv och smygsida. Det finns dessvärre inga beskrivningar av teglet
och en datering är därför inte möjlig att göra (Bergman & Söderlund 2015:56).

År 1958 påträffade Ahnlund murar och valv under
Prästgatan (SR 144). En skiljemur som åtminstone
delvis var byggd av tegel låg i fastighetsgränsen mellan
f.d Morpheus 4 och 5 (nuvarande 4). På båda sidor av
muren hade rummen haft tunnvalv av natursten.

Morpheus 6
Fastighetens källarvåning finns endast i anslutning
mot Västerlånggatan. I bottenvåningen och i muren
mot Prästgatan finns en igensatt medeltida dörröppning med anslag av rundat formtegel, sannolikt har
denna tidiagre fungerat som en källare eller en trappa
upp mot gatan (Bergman & Söderlund 2015:57).

På 1990-talet kom muren i fastighetsgränsen mellan
f.d Morpheus 4 och 5 fram i dagen igen i samband
med en arkeologisk schaktkontroll. Därtill framkom
flera meter av yttermuren till rummet utanför Morpheus 4. Längre mot söder framkom även flera murpartier utanför f.d Morpheus 5 vilka tycks fortsätta över
fastighetsgränsen till Morpheus 6. Murarna lades in
på en schaktplan men dokumenterades inte närmare
(Hedlund 2000, SR 1340).

Tidigare undersökningar
Det finns tidigare undersökningar som delvis tangerat ytan för det aktuella schaktet (bilaga 2 och 3). Ett
flertal undersökningar har också utförts i närområdet.
Det bör dock understrykas att lägesangivelserna för
tidigare grävda schakt i många fall är något oklara, då
inmätningar som regel skett manuellt och i vissa fall
rekonstruerats i efterhand.
Nils Ahnlund vid Stockholms stadsmuseum följde år
1965 schaktningsarbeten utanför fastigheten Atlas 3 i
Prästgatan (SR 145). Schaktet var cirka 3 meter stort
och 2,5 meter djupt. En sektion uppmättes av den
södra schaktväggen och i sektionen finns delar av ett
gråstens- och tegelvalv inritat. Valvet börjar cirka 1,2
meter från huslivet och går sedan i vinkelrät riktning i
förhållande till huset.
År 1948 dokumenterade Hans Hansson en sandstensmur och rester av ett sandstensvalv i Prästgatan utanför fastigheten Morpheus 2. Muren löpte i gatans rikt-

Fig. 3. Del av upptaget schakt i Prästgatan. Från SÖ.
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Fig. 4. Schaktplan med påträffade konstruktioner och kulturlager. Skala 1:200 (Koordinatsystem ST74).
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Resultat
Schaktet i Prästgatan var 25 meter långt, 0,9 meter
brett och upp till 1,1 meter djupt. Bottenbredden på
schaktet varierade mellan 0,7 – 0,8 meter.

Schakt utanför Atlas 3
K1 (Källarmur under gata)
Längst i norr framkom en mur i sandsten som sträckte
sig i öst-västlig riktning. Muren framgrävdes till en
längd av 0,8 meter, men fortsatte längre in i den östra
och västra schaktväggen. Muren låg 0,6 meter under
markytan och var bevarad till en höjd av två skift med
sandstenar som var fogade i kalkbruk. Muren fortsatte
vidare under schaktets botten, som var belägen cirka
1,10 meter under markytan. Murens bredd uppgick
till 0,9 meter. Sannolikt är muren resterna efter en
vägg till en valvslagen källare under Prästgatan. Den
omgivande marken kring muren bestod av moderna
fyllnadsmassor och inga fynd påträffades som kunde
datera muren.
Vid en jämförelse med tidigare undersökningar är den
närmsta parallellen en mur som framkom 1965 framför kvarteret Atlas 3 (SR145). Den mur som då framkom var dock murad i gråsten och tegel och inte i
sandsten som den nuvarande, och det rör sig förmodligen inte om samma konstruktion.
Muren kan vara en del av en källare som skjutit ut
fastigheten väster om gatan (Morpheus 2) eller fastigheten öster om gatan (Atlas 3). Både fastigheten
Morpheus 2 och Atlas 3 har medeltida murverk som
angränsar mot Prästgatan och det kan inte uteslutas
en medeltida datering av källarmuren. Det finns dock
inga tidigare uppgifter om källare i detta läge eller
igensatta valv i befintliga grundmurar mot Prästgatan
som överensstämmer med den nu funna muren.
Ett annat alternativ är muren utgör en rest av bebyggelse som anlades på den gamla murgatan efter år
1350, i samband med att den äldsta stadsmuren ersattes av en yngre stadsmur längre västerut. Överbyggnaden till källaren kan i så fall ha rivits efter år 1450 i
samband med den reglering som framgår av tillägget
i Magnus Erikssons stadslag (jmf Hansson 1956:43).
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Fig. 5. Foto mot K1 från söder.

Efter godkännande av Länsstyrelsen Stockholm togs
det övre skiftet av muren bort för att få plats med fjärrvärmeledningarna. Övriga delar av muren kvarligger
intakta.

Schakt utanför Atlas 1 och 5
Kulturlagerklack (K5 och K6)
Utanför fastigheten Atlas 1 framkom, under moderna
fyllnadsmassor (K2), en 1, 3 meter lång och 0,3 meter
bred bevarad yta med kulturlager. Kulturlagret grävdes för hand med skärslev och dokumenterades i plan
och sektion (fig. 4 och 6). Identifierade lager redogörs
för nedan.
Cirka 0,6 meter under markytan framkom ett lager
med ljusgrå fin sand (K5). Lagret tolkas ha utgjort ett
bärlager till en idag borttagen gata. Inga fynd påträffades i lagret. Underliggande lager utgjordes av ett svart
lager med sot och kol (K6). Lagret tolkas utgöra ett
brandlager. Inga fynd framkom.

K3 (Källarmur och valv under gata).
Direkt söder om ovan beskrivna kulturlagerklack framkom en naturstensmur som sträcker sig i nord-sydlig
riktning till en längd av 3 meter och en bredd av cirka
0,5 meter (fig. 4, 6 och 7). Muren är äldre än de båda
kulturlager som redovisats ovan. Anläggningen påträffades cirka 0,6 meter under markytan och utgjordes
av naturstenar som var fogade i kalkbruk. Muren överlappar fastighetsgränsen till Atlas 1 i norr med cirka

Fig. 6. Sektion 1 mot nordöst och
kontexterna 2, 3, 5 och 6. Skala 1:50

Schakt utanför Atlas 6

en meter men bedöms vara en källare som åtminstone skjuter ut från fastigheten Atlas 5. Konstruktionen tolkas som del av ett naturstensvalv och yttre
källarvägg, belägen 1,15 meter väster om husets fasadliv. Endast toppen av valvet och cirka 0,3 meter av den
yttre källarväggen var synlig. Omkring 2 meter söder
om fastighetsgränsen till Atlas 5 var marken täckt av
betong (K10). Sannolikt fortsätter muren K3 in under
betongen längre mot söder. Lagret med betong har
förmodligen lagts ut som ett tätskikt, efter problem
med inträngande fukt i källaren.

K9 (Sandstensmur)
En sandstensmur (K9) påträffades 0,7 meter under
markytan (fig. 4 och 8). Murens längdriktning löper
i öst – västlig riktning och stack ut 0,2 meter från den
östra schaktkanten. Bredden uppgick till 0,4 meter
och muren var bevarad till en höjd av två skift som var
fogade i kalkbruk. Konstruktionen fortsatte djupare
ned än schaktbotten som låg 0,95 meter under markytan.
Muren ligger 1 meter väster om Atlas 6 fasadliv och
i linje med den norra kanten av en port som leder in
i källaren till fastigheten. Eftersom mycket litet var
bevarat av anläggningen är tolkningen osäker, men
det är möjligt att muren tillhört en äldre trappa som
tidigare lett ned i källaren till Atlas 6, och som då har
haft samma riktning som den befintliga trappan. Det
kan även vara så att muren utgjort en del av en källare
under Prästgatan, och som kan haft förbindelse med
Atlas 6. Fastigheten har bedömts vara byggd under
1600-talet (Nordberg 1975:81) och muren som nu
framkommit kan ha samma datering. Kalkbruket i
muren bedömdes vid en analys kunna dateras till
1600-tal. Konstruktionen kvarlämnades intakt.

Fig. 7. Källarmuren K3, foto från norr.

I samband med fältarbetet gjordes ett besök i källaren
till Atlas 5. I anslutning till källarmuren i gatan observerades ett rum i den befintliga källaren som såg ut att
skjuta in under gatan. Det fanns ingen möjlighet att
undersöka förhållandet närmare vid undersökningstillfället, men mycket talar för att källaren under gatan
fortfarande är i bruk. Det finns inga kända medeltida murverk i den del av Atlas 5 som ligger an mot
Prästgatan vilket talar för att den utskjutande källaren
är yngre än 1500-tal. Kalkbruket från anläggningen
bedömdes vid en okulär analys utförd av Anna Bergman vid Stockholms stadsmuseum härröra från 1500eller 1600-tal (Anna Bergman, muntlig uppgift).
Konstruktionen kvarlämnades intakt.

Tidigare undersökningar berör delvis det aktuella
schaktet. De murar som nu framkommit har dock
inte undersökts tidigare och bör ligga utanför tidigare
schakt. De konstruktioner som tidigare dokumenterats har inte heller återfunnits i det aktuella schaktet. Detta beror sannolikt på att de murar som tidigare
framkommit, dvs SR 211, SR 144 och SR 1340, kan
antas ha tagits bort vid samma tillfälle, vilket sällan
framgår av dokumentationen.
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Sandstensmur,ca0,8Ͳ0,9x0,9mst,påträffadpå0,6Ͳ0,65m Överlagrasavkontext2
(utfyllnadsmassor)
djup.Ca0,5Ͳ0,6mhögmättfrånschaktbotten.2steni
bredd.Murenbeståravtvåsynligaskiftsandsten(5stenar
synligaiplan)ochärfogadigulbruntkalkbrukvilket
innehållerkol.Stenarnaärca0,3Ͳ0,5mstoraochca0,2m
tjocka.Eftertillståndavlänsstyrelsentogsde3stenarvilka
utgjordedetövreskiftetbort.

Prover
Bruksprovtogs,innehåller
koncentrationavkol.Provet
analyseradesej.

Annandokumentation
Ritningiplanochprofil

Överlagrasavkontext2
(utfyllnadsmassor)
Överlagrasavkontext5
(sättsand)

Lagermedbetong,påträffadpå0,7mdjup.Tolkassomett
tätskiktsomhargjutitsovanförenutskjutandekällareföratt
undvikainträngandefuktibefintligkällaretillAtlas5.

Överlagrasavkontext2
Sandstensmur,påträffadpå0,7mdjup.Ursprungligfasad
motN.MurenärstördmotSdärettjärnrörgår(gasledning). (utfyllnadsmassor)
Denbevaradedelenavmurenär1stenibredd,stenarnaär
upptill0,26mbredaoch0,13mhöga,framkommeri2skifti
höjd.Fogadeigråvittkalkbruk.UtskjutandekällarefrånAtlas
6?Ellerenäldretrappnedgång/passagenerikällaren?Den
framkomnamurenliggerilinjemeddennuvarande
källartrappan.HarsannoliktgåttirätvinkelutfrånAtlas
fasad(hypotes,gårinteattavgöradåendastendelavmuren
ärblottad).

Ljusgråfinsand.Tolkassomettbärlagertillenbortplockad
gata.
Svartlagermedsotochkol.Tolkassomettbrandlager.

Ritningiplanochprofil.

Bruksprov,Gråaktigtmedvita Ritningiplanochprofil
synligakalkklumpar.Trolig
datering:15Ͳ1600Ͳtal.

Ritningiplanochprofil

Ritningiplanochprofil

Moderntutfyllnadslagerbeståendeavmörkbrunochgulbrun Underlagrargatstenensamt
Blandadefyndavobrända
luckersandmedrikligmängdgrusochsmåsten.Innehåller ställvissättsand,överlagrar
djurben,flintgods,lergods,
buteljglas,metallföremålosv. enstormängdtegelfragmentsamttegelstenar(meden
kontext1(mur),3
tjocklekomca0,05m).Påträffasihelaschaktetnermot
(stenläggning),4(mur),5
(sättsand),7(stenläggning),9
schaktbotten.
(mur)
Gråstensmur,ca2,2mbred,fogadikalkbruk.Stenarnaca
Överlagrasavkontext2
Bruksprov,Bruketgråaktigt Ritningiplanochprofil
0,2Ͳ0,3mst.2skift?
(utfyllnadsmassor)
medvitasynligakalkklumpar.
Troligdatering:15Ͳ1600Ͳtal.

Fynd
Enstakastengodssamtfajans
(fyndpåträffadeianslutning
tillmurenvidrensning))

Bilaga 1. Kontexter

Bilaga 2. Äldre undersökningsschakt. Skala 1:200

Bilaga 3. Tidigare kända konstruktioner. Skala 1:200

En arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning har
på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm genomförts inom fastigheterna Atlas 5 m. fl, i Prästgatan i Gamla stan. Vid övervakningen påträffades och dokumenterades bland annat ett antal
tidigare ej kända murar till källare, lämningar vilka redogörs för
i denna rapport.
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