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Sammanfattning
I samband med en arkeologisk schaktövervakning
utmed kvarteren Phoebus, Glaucus och Perseus i
Gamla stan i Stockholm, påträffades under Österlånggatan källarmurar och äldre gatunivåer. Schaktövervakningen genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen i Stockholm, med anledning av nedläggande av
ledning för fjärrvärme.

Fig. 1. Översiktskarta med undersökningsområdet
markerat. Skala 1:200000.
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De påträffade källarmurarna kan antas ha anslutit till
en äldre, medeltida bebyggelse i kvarteren. Källarna
kan konstateras ha skjutit ut från husen under den
dåvarande gatunivån. Delar av lämningarna bör också
kunna kopplas till värdshuset "Solen", känt från skriftliga källor från 1500-talet.

Bakgrund och genomförande
Antikvarisk bakgrund
En arkeologisk schaktövervakning har genomförts i
Österlånggatan efter beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut dnr 431-51410-2018), inom kvarteren Phoebus 13 och Glaucus 8 i Gamla stan i Stockholm (fig. 1, 3 och 5). Arbetet föranleddes av att
Stockholm Exergi AB utförde schaktningsarbeten
inför dragning av fjärrvärmeledningar.

Syfte och frågeställningar
Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera eventuella kulturlager,
konstruktioner och fynd som påträffades i samband
med schaktning.

Metoder och arbetsmoment
Dokumentation

Fig. 2. Kvarteret Medea i mitten och Österlånggatan
till höger. Teckning av Gustav Wilhelm Palm 1864.
Stadsmuseet, inventarienummer 117130.

Kulturlager och konstruktioner undersöktes och
dokumenterades med kontextuell metod. Manuell inmätning gjordes varefter planer och sektionsritningar digitaliserades i Arc Map. Valda objekt fotograferades.

om Baggensgatan. Den äldsta stadsmuren omnämns
första gången år 1288 och det har antagits att muren
löpt längs åsbranten i kanten på den höjdplatå som
utgör Gamla stans inre delar. Österlånggatan ligger
mellan 4-9 meter nedanför åsbranten och vid 1200talets slut gick strandlinjen utmed Österlånggatans
östra sida (Bergman & Söderlund 2015:8). Med tiden
innebar landhöjningen och medvetna utfyllnader att
staden växte utanför den äldsta murens begränsningar
och mot Saltsjön uppfördes en ny mur under 1400talet (Söderlund 2004:88ff ).

Fyndstrategi
Fynd insamlades kontextuellt. Inga registrerade fynd
har gallrats.

Analyser
Kalkbruksprover
En okulär analys utfördes på kalkbruk från flera av de
konstruktioner som framkom, i syfte att uppskatta
kalkbrukets ålder. Analysen genomfördes av Anna
Bergman vid Stockholms stadsmuseum.

Öster om Norra och Södra Benickebrinken låg kvarteret Medea som revs i slutet av 1800-talet. Bebyggelsen finns avbildad på en akvarell av Gustav Wilhelm
Palm från år 1864 (fig. 2). Norra Benickebrinken kallades tidigare Svartbrödra-eller Svartmunkabrinken på
grund av att klostret låg i dess västra sida. Det nuvarande namnet fick brinken av Jören Benick som vid

Topografi och fornlämningsmiljö
Österlånggatan omnämndes under 1400-talet som
en allmänningsgata eller som "långa gatan östantill".
Gatan var under medeltiden en av stadens huvudgator (Stahre et al 2005:85ff ). Österlånggatan sträcker
sig utanför den äldsta stadsmuren, som i den här
delen av staden har antagits funnits omedelbart öster

Fig. 3 . Fastighetskartan med läget
för schaktet. Skala 1:1000.
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mitten av 1500-talet bedrev en värdshusrörelse i det
rivna kvarteret (Stahre et. al. 2005:63).

ter i källarna under Norra och Södra Benikebrinken upptogs ett schakt i Österlånggatan. I rörgraven
i Österlånggatan dokumenterades en mur, sannolikt från efterreformatorisk tid (fig. 4). Muren bör
ha utgjort östra ytterväggen i en byggnad som ingått
i kvarteret Medea och dess läge antyder att kvartersgränsen legat cirka 2,5 m längre åt öster. I rörgraven
påträffades den orörda åsen på + 4,8 m ö h. Ovan åsen
fanns kulturlager som kan antas vara de äldsta på platsen. Ett jordprov från detta lager analyserades, men
gav ingen ytterligare information (Söderlund 2005:7).

Byggnadshistorik
Perseus 2
Fastigheten är en sammanslagning av två äldre byggnader, där den ena ligger vid Österlånggatan och
den andra vid Baggensgatan. Medeltida murverk har
dokumenterats i den gemensamma skiljevägg som
delade de två äldre fastigheterna. Byggnaden som
ligger mot Österlånggatan är på 1700-talet beskriven som en envånig stenbyggnad som inrymde ett
stall med spiltor för hästar, en bod och ett stort vagnshus med två portar. Under huset, med nedgång från
gatan fanns två källare (Bengtsson 2010:10ff ). I källaren under huset mot Österlånggatan dokumenterades i östra väggen mot gatan, två igensättningar till en
förmodat utskjutande källare. Igensättningarna var
90 cm breda, med ett avstånd av 45 cm från varandra
(a.a:11).

SR 1475. 2016.
I samband med schaktning för fjärrvärme upptogs ett
schakt i Österlånggatan och Ferkens gränd (fig. 4).
Mot söder anslöt schaktet in i kvarteret Perseus 2 och
det är till denna anslutning som det aktuella schaktet
har kopplats ihop. Utanför Perseus 2 framkom flera
kulturlager som handgrävdes. Kulturlagren påträffades på ett djup av 0,4 meter under markytan och fortsatte ned till schaktbotten. Det lager som innehöll
fynd daterades till perioden 1400-1500-tal (Bergman
2018:11).

Phoebus 13 (f.d. 1 och 9)
Medeltida murverk har dokumenterats i byggnadens
västra halva i källaren (f.d 1), sammanbyggd med södra
grannfastigheten (f.d 9) (Hasselmo 1981:158). Båda
fastigheterna revs på 1940-talet och ovan nämnda
dokumentation härrör från tiden innan rivningen.

Tidigare undersökningar
(SR=Stadsarkeologiskt register)

SR 276 C. 1958.
I ett schakt i Österlånggatan utmed kvarteret Phoebus
13 framkom murrester av tegel och gråsten och ett
valv, +3,75 m.ö.h . Lägesangivelsen är oklar (se fig. 4).

SR 587. 2001.
I samband med installation av offentliga toalet-
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Fig. 4. Schaktplan med tidigare undersökta ytor redovisade i Stadsarkeologiskt register (SR). Skala 1:200.
11

Resultat
Schaktet var totalt 41 meter långt, 0,8 meter brett och
upp till 1,3 meter djupt (fig. 4). Påträffade kontexter
redovisas i detaljplaner skala 1:100, bilaga.3. Upprättade sektionsritningar återfinns i bilaga 4, skala 1:50.

Schakt utanför kvarteret Phoebus 13

två ovanliggande Benickebrinkarna (Stahre et. al.
2005:66). Två skikt av muren grävdes bort.

K14 (raseringslager)
Lagret utgjordes av grå sand, kalkbruk och inslag av
tegelbitar som låg mot muren K2. En tegelsten som

K2 (grundmur till en byggnad)
Längst i söder framkom en gråstensmur fogad i kalkbruk. Stenstorleken var mellan 0,18 - 0,4 meter (fig
6). Av muren var två skift synliga i höjd, men grundmuren fortsatte djupare ned än befintligt schaktdjup.
Bredden uppgick till 0,8 meter. Konstruktionen tolkas
ha utgjort en grundmur till en byggnad. Sannolikt är
muren en del av kvarteret Medea, som revs vid slutet
av 1800-talet. Den mur som nu påträffades bör ha
utgjort en del av fastighetens östra begränsning mot
Österlånggatan. Muren var belägen cirka två meter
utanför nuvarande gatubegräsning åt väster. Österlånggatan bör av denna anledning ha varit cirka två
meter smalare innan kvarteret Medea revs på 1880talet. Inga fynd påträffades i intilliggande lager som

Fig. 7. Del av tegelsten med tassavtryck från hund
påträffad i raseringslagret K14.

uppmättes var 0,09 meter tjock. Lagret tolkas som ett
raseringslager som tillkommit när kvarteret Medea
revs i slutet av 1800-talet.

K15 (utskjutande källarvalv)

Fig. 6. Foto mot grundmuren K2 som bedömts vara en del
av kvarteret Medea som revs på 1880-talet.

kunde datera muren. Ett kalkbruksprov daterades till
1500-tal eller yngre. Dateringen indikerar en överensstämmelse med de skriftliga källor som omtalar att ett
värdshus funnits i kvarteret Medea sedan mitten av
1500-talet. Värdshuset kallades för ”Solen” och hade
därför en sol på skylten. Dess dåvarande ägare, krögaren Jören Benicksson, har också fått ge namn till de
Fig. 5. Del av upptaget schakt i Österlånggatan. Från SSV.
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I norra änden av Pheobus 13, och två meter utanför
fasaden, framkom en mur av tegel, en meter under
gatan. Anläggningen var bevarad som en remsa mellan
moderna nedgrävningar för elektricitet respektive gas.
Muren var 0,35 meter bred och bestod av tegel ställd
på högkant (fig. 8). De tegelstenar som kunde mätas
var 0,09 - 0,12 m tjocka. Ett skikt av muren grävdes
bort.
Muren tolkas som den bortre änden av en utskjutande källare från kvarteret Morpheus. Bruksprovet
innehöll ett gråaktigt bruk med större vita klumpar
av kalk. Bruket dateras preliminärt till 1500-tal eller
yngre (Anna Bergman, muntlig uppgift). Tegeltjockleken på 12,5 cm antyder att muren kan vara medeltida, men kombinationen med kalkbruksprovet gör
att bedömningen blir 1500-tal. Den nuvarande fastig-

öre daterat till 1635 (fig. 14).

K5 (avsatt kulturlager på en gata)
Under sättsanden och 0,45 meter under markytan
framkom ett svart sotigt grusblandat lager med en
tjocklek av 0,1 meter. Lagret tolkas som ett kulturlager som avsatts på en gata (K4). Själva gatan är
endast delvis bevarad, medan det täckande kulturlagret täcker en större yta. I lagret framkom keramik av
yngre rödgods (BIIy, F22, F23) med en trolig datering
till tiden efter 1550 och (7) skärvor av stengods (CII,
F12-17, datering mellan 1300-1600).

Fig. 8. Det Utskjutande källarvalvet. Foto från öst.

K4 (kullerstensbeläggning, gata)
heten Morpheus 13 är byggd efter år 1940. Rester av
medeltida murverk har dock tidigare påträffats i källaren till det hus som stod på platsen innan, i samband
med rivningen av detta (Hasselmo 1981:158).

En stenläggning uppbyggd av cirka 0,1 meter stora
rundade stenar framkom cirka 0,6 meter under markytan (fig. 9). Stenläggningen var bevarad på tre mindre
ytor inom schaktet. Lagret fanns endast synligt i plan
men inte i sektion. Stenläggningen tolkas vara en äldre
nivå av Österlånggatan.

Schakt utanför kvarteret Perseus 1 och 2
Inom en cirka 19 meter lång sträcka utmed kvarteret
Perseus 1 och 2 framkom orörda kulturlager och sten/
tegelkonstruktioner från cirka 0,3 meter under markytan och ned till schaktbotten. Kontexterna redovisas
nedan i stratigrafisk ordning.

K7 (bärlager till en gata)
Ljusgrå fin sand med en tjocklek av 0,1 meter. Tolkas
som ett bärlager till gatubeläggningen (K4). I lagret
framkom en skärva från ett stengodskärl (CII, F24,
datering 1300-1600) och en skärva yngre svartgods
(BI, F25, datering till 1300-tal).

K3 (sättsand till en bortplockad gata)
0,3 meter under nuvarande marknivå framkom ett
0,25 meter tjockt lager med gul fin sand. Lagret tolkas
ha utgjort sättsand till en idag bortplockad gata. Ett
mynt slaget under drottnings Kristinas kröningstid,
hittades i sättsanden (F2) som utgjordes av ett ¼ dels

K11 (mur, vägg till ett trapplopp)
I höjd med Perseus 2 framkom en kallmurad gråstensmur 0,75 m under markytan. Konstruktionen var
uppbyggd av upp till 0,5 meter stora gråstenar och var
framgrävd upp till två skift i höjd eller 0,4 meter. Bredden uppgick till 0,9 meter.
I ett dokument från 1700-talet finns beskrivet att fastigheten Perseus 2 har haft en källare med en ingång
från Österlånggatan (Bengtsson 2010:10ff ). Tolkningen av den nu påträffade muren är osäker eftersom relativt litet av anläggningen togs fram, men ett
förslag är att den kan ha utgjort den östra väggmuren
till det trapplopp som nämns ovan. Muren bedöms
vara byggd under 1500-talet med ledning av fynd som
påträffades i ovan- och underliggande lager. Muren
kvarligger intakt.

Fig. 9. Kullerstensbeläggningen K4 och det underliggande
kulturlagret K5. Foto från öst.
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Fig. 10. Foto mot tegelvalvet (K13) och det ovanliggande
tätskiktet av lera (K12). Från öster.

den med kv Perseus 2. I nuvarande källare har man
tidigare dokumenterat två igensatta öppningar som
överensstämmer med tunnvalvets läge i Österlånggatan (Bengtsson 2010:10ff ). Bruket att bygga källaren
in under gatan utanför fastigheten var ett vanligt sätt
att utvidga sitt personliga källarutrymme i Stockholm
under framförallt medeltid. Ett bruksprov togs från
anläggningen, med en trolig datering till 1500-tal eller
senare (Anna Bergman, muntlig uppgift). Tegeltjockleken på 0,09 m kan tyda på att muren är medeltida.
Kombinationen av kalkbruksanalysen och tegelstorleken gör att en datering till 1500-tal är rimlig. Anläggningen grävdes inte bort.

K18 (byggnationslager med kalkbruk)
K12 (tätskikt av lera ovanför ett tunnvalv av
tegel)
I höjd med fastigheten Perseus 2 och 0,7 m under
markytan påträffades grå kompakt lera med en tjocklek av 0,32 m. Leran överlagrade ett underliggande
tunnvalv och tolkas vara ett tätskikt som förhindrat
att vatten trängt in i det underliggande källarutrymmet (fig. 10).

K13 (utskjutande källare i Österlånggatan
med förbindelse från Perseus 2)
Utanför fastigheten Perseus 2 och 0,8 m under markytan framkom ett tunnvalv, uppbyggd av tegel som var
ställda på högkant (fig. 10). De tegelstenar som gick
att mäta var 0,09 m tjocka och 0,32 m långa. Valvets
bredd uppgick till 2,5 m.
Tunnvalvet är en del av en utskjutande källare som fortsatt in under Österlånggatan men som varit förbun-

Figur 11. Mot kullerstensbeläggning (K17) från söder.

Utmed schaktbotten och omedelbart söder om tegelvalvet (K13) fanns ett gråvitt kompakt lager med kalkbruk. Lagret tolkas vara avsatt i samband med byggnationen av tegelvalvet.

K8 (avsatt kulturlager på en gata)
Svart sotigt grusblandat lager med en tjocklek av 0,12
m. Lagret tolkas som ett kulturlager som avsatts på en
gata (K17). Kulturlagret täckte en betydligt större yta
än den mindre bevarade gatubeläggningen. I lagret
framkom åtta fragment av stengodskrus (CII, F4-10,
datering mellan 1300-1600).

K17 (kullerstensbeläggning, gata)
Yta med kullersten (fig. 11). Tolkas som en äldre nivå
av Österlånggatan och som endast fanns bevarad på
en mindre yta som var cirka en m2 stor.

Fig. 12. Foto mot kullerstensbeläggning från söder (K16).
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K9 (bärlager till en gata)
Ljusgrått sandblandat grus med en tjocklek av 0,12
m. Tolkas som bärlager för en gatubeläggning (K17).
Lagret hade en större utbredning än den ovanliggande
stenläggningen.

K10 (avsatt kulturlager på en gata)
Svart sotigt grus med en tjocklek av 0,05 meter. Lagret
tolkas som ett avsatt lager ovanför en gata (K16).
Fynd av en skärva från yngre svartgods (BI, F26, datering till 1300-tal).

K16 (kullerstensbeläggning, gata)
Yta med kullersten (fig. 12). Tolkas som en äldre nivå
av Österlånggatan som fanns under ett avsatt lager
(K10). Denna nivå motsvarar färdigt schaktdjup.

Fig. 14. F2, ¼ Öre präglad för Drottning Kristina år
1635. Skala 2:1.

Fynd
Metall

(cirka 1300 grader) vilket medfört att leran sintrat
(smält samman). Godset har tillverkats av förkvartära
leror. Godstypen börjar tillvarkas efter cirka år 1300.

Myntet F2 utgörs av en ¼ öre, som präglats för drottning Kristina år 1635 (fig. 14). Myntet har konserverats och bestämts av Max Jahrehorn på Oxider AB.

Totalt framkom 16 fragment från olika typer av krus i
lager med datering till perioden från 1400-1635.

Keramik

Siegburg – typ 2

Utgångspunkten för klassificeringen av keramiken är
Mikael Johanssons keramikanalys för Storkyrkobrinken ( Johansson 2012:46ff )

Tolv fragment bedöms tillhöra gruppen Siegburg typ
2 och kännetecknas av ett helt sintrat gods med ljusgrå till gulgrå färg. Godset är fint med skarp hård brottyta. Utsidan är ljusgrå till gulgrå. Godset har ett vitt
dateringsspann som sträcker sig från 1200-talets slut
fram till 1600-talets första hälft. Den förekommen

Stengods (CII)
Stengods har bränts vid en mycket hög temperatur

Fig. 13. Ett urval av påträffad keramik av olika typ. Ej i skala.
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oftast i lager daterade från 1300-1450 ( Johansson
2012:84ff.).
Siegburg – typ 3
En skärva (F14, fig. 13) har bedömts tillhöra Siegburg
typ 3 som har ett helt sintrat ljusgrått till gulgrått gods
med en skarp brottyta. Utsidan är belagd med brun
engobe. Insidan i obehandlad grå färg. Godset dateras
från 1300-tal fram till 1600-tal ( Johansson 2012:85).
Langerwehe – typ 2
En skärva (F17, fig. 13) bedöms tillhöra Langerwehe
som har ett grått gods med i stort sett inga synliga
magringskorn. Utsidan har salt- eller askglasyr, vars
nyans kan variera mellan gröngrått till brunfläckigt.
Godset dateras från 1200-tal till 1600-tal ( Johansson
2012:83).
Yngre svartgods BI-typ 5
En skärva (F25, fig. 13) har ett gods som är tunt,
välformat och hårdbränt och har svart färg. Godset
har en väl synlig magring. Godset kan dateras från
1200-talets slut fram till 1300-talets mitt ( Johansson
2012:52).
Yngre svartgods BI-typ 10
En skärva (F26, fig. 13) har fint grått lergods med litet
inslag av sandmagring. Utvändigt glättad yta med en
mörkgrå nästan svart färg. Invändigt gråsvart färg.
Dateras till 1300-tal ( Johansson 2012:54).
Yngre rödgods (BIIy)
Från år 1350 och framåt finns de första daterbara
säkra fynden av yngre rödgods, men godstypen blir
inte vanlig förrän 1550. Det finns två skärvor av yngre
rödgods (F3, fig. 13, F22) som kan dateras till 15001600-tal.
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Tolkning av resultaten
Grundmuren till det rivna kvarteret
Medea

under befintligt schaktdjup innan de äldsta lagren kan
undersökas på platsen.

Del av den mur (K14) som bedömdes vara kvarteret Medeas östra begränsning mot Österlånggatan
har tidigare grävts fram cirka 20 meter längre söderut
(se SR 587). Muren antogs då vara efterreformatorisk (efter 1527) eftersom den var fogad i lerbruk
(Söderlund 2005:7). Det fanns inget lerbruk i den
del av muren som nu grävdes fram, men det är mycket
troligt att det ändå rör sig om grundmurar från samma
kvarter.

Källare under Österlånggatan
Phoebus 13
Utanför kvarteret Phoebus påträffades en mur av
tegel (K14) som antogs vara den yttre väggen till en
utskjutande källare som en gång haft förbindelse med
Phoebus 13.
År 1958 framkom ett valv (SR 276) i Österlånggatan utmed kvarteret Phoebus 13. Lägesangivelsen
är något oklar och det framgår inte heller om valvet
var byggt med tegel, men det kan vara del av samma
valv som nu påträffats. Det intressanta i samman-

Äldre gatunivåer i Österlånggatan
Vid nuvarande undersökning framkom fyra äldre gatunivåer i Österlånggatan, av dessa hade tre nivåer bevarade ytor med stenbeläggning (K4, K17, K16). Från
den övre, yngsta gatunivån fanns endast sättsanden
(K3) bevarad. Den yngsta nivån myntdaterades till år
1635 medan den äldsta gatan har bedömts vara anlagd
under 1400-tal.
Vid tidigare undersökningar i Österlånggatan har
äldre gatunivåer påträffats. År 2016 (SR 1487) grävdes
ett schakt som anslöt till fastigheten Perseus 2. Det är
denna anslutning som det nuvarande schaktet möter i
den norra delen. I den del av det tidigare schaktet som
ligger närmast nuvarande schakt påträffades tre nivåer
med kulturlager. Det övre lagret är detsamma som
det övre sättsandslagret (K3) i det här grävda schaktet. I det undre lagret från det tidigare schaktet fanns
fynd av keramik som daterades till 1400-1500-tal och
som motsvarar ett avsatt kulturlager (K5) påträffat vid
den nu genomförda undersökningen. Underst i det
äldre schaktet fanns ett lager utan fynd som motsvarar sättsandslagret K7 i det aktuella schaktet. Noteras
bör även att det tidigare schaktet var cirka 0,4 meter
grundare än nuvarande schakt.
Vid undersökningen 2001 (SR 587) framkom den
naturliga åsen på + 4,8 m. ö. h, vilket motsvarar ett
djup av ca 2,2 meter under markytan. Det nuvarande schaktet var cirka 1,30 meter djupt. Det finns
med andra ord cirka 1 meter tjocka kulturlager kvar

Fig. 15. Ritning från dokumentationen av kv. Perseus 2
upprättad i samband med ombyggnad år 1972-1973.
Röda pilar visar igensatta öppningar dokumenterade i
samband med ombyggnationen 1972-1973 (ur Bengtsson
2010).
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hanget är observationen av medeltida murverk i källaren till ett hus som revs på 1940-talet och som senare
ersattes med den nuvarande fastigheten Phoebus 13
(Hasselmo 1981:158). Valvet som nu hittats har med
stor sannolikhet haft förbindelse med det medeltida
hus som fanns här före 1940-talet.

Perseus 2
Det källarvalv (K13) som har haft förbindelse med
kvarteret Perseus 2 och som sträcker sig ut under
Österlånggatan upptäcktes i samband med den aktuella undersökningen. I samband med en ombyggnad 1972-1973 dokumenterades igensatta öppningar
i källarväggen mot Österlånggatan (fig. 15). Igensättningarna var 0,9 meter breda, med ett avstånd av
0,45 meter från varandra (Bengtsson 2010:10ff ). I
rapporttexten nämns att ”stor uppmärksamhet bör i
framtiden riktas mot schaktningar i trottoar och gatumark för att se om öppningar kan ha lett till källarutrymmen belägna under gatan” (a.a:11).
Det är detta källarutrymme som nu har påträffats.
Eftersom det finns två igensatta ingångar in i källarutrymmet kan det också antas att det utskjutande källarvalvet varit uppdelat i två utrymmen.
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KontextID(K)

Påträffadpåca0,3mdjup

Påträffadpåca0,6mdjup

Påträffadpåca0,55mdjup

Påträffadpå0,86mdjup

Påträffadpå0,6

Påträffad0,78mdjup

Påträffadpå0,88mdjup

3 Lager(sättsand)

4 Konstruktion(stenläggning)

5 Lager(avsattpågata)

6 Lager(bärlager)

7 Lager(sättsand)

8 Lager(avsattpågata)

9 Lager(sättsand)

Prover

Annan
dokumentation

Svartsotigtgrusblandatlagermedentjocklekav0,12
m.Tolkassomettkulturlagersomavsattspåen
bortplockadgata.
Ljusgråttsandblandatgrusmedentjocklekav0,12m.
Tolkassombärlagerförenbortplockadgata.

Svartsotigtgrusblandatlagermedentjocklekav0,10 Makroprov
m.Tolkassomettkulturlagersomavsattspåen
bortplockadgata.
Ljusgråttfintgrusmedentjocklekav0,10m.Tolkas
somettbärlagertillenbortplockadgata.Sammalager
somK9
Ljusgråfinsandmedentjocklekav0,10m.Tolkassom
ettbärlagertillenbortplockadgata.

Ljusgulbrunsättsandsomvar0,25mtjockt.Tolkas
somunderlagettillenbortplockadstenläggningeller
gata.
Stenläggninguppbyggdavca0,1mstorarundade
stenar.Bevaraspåmindreytorlängsmedschaktet.

Ritningiplanoch
sektion.

Ritningiplanoch
sektion.

Ritningiplanoch
sektion.

Ritningiplanoch
sektion.

Ritningiplanoch
sektion.

Ritningiplanoch
sektion.

Ritningiplanoch
sektion.

Ritningiplanoch
sektion.

Bruksprov,gråaktigt Ritningiplanoch
Gråstensmurfogadikalkbruk.Stenarnavarierade
sektion.
brukstoravita
mellan0,18Ͳ0,4mistorlek.Avmurenvartvåskift
synligaihöjd,mengrundmurenfortsattedjuparened kalkklumpar.Trolig
änfärdigtschaktdjup.Konstruktionentolkassomen datering:1500Ͳtal
grundmurtillenbyggnad.Sannoliktärmurenendelav elleryngre.
kvarteretMedeasomrevsvidslutetav1800Ͳtalet.
Undertidigt1600ͲtalfannsvärdshusetSolenidetta
kvartersomdrevsavJörenBenicksson.Värdshushade
drivitsihusensedan1500Ͳtalet.

Omrörtutfyllnadslagerbeståendeavmörkbrunoch
gulbrunluckersandmedrikligmängdgrus,småsten,
tegelfragment,betongsamttegelstenar.Påträffasi
helaschaktetnermotschaktbotten.

Beskrivning

Påträffadpå1,05Ͳ1,15mhöjd Svartsotigtgrusmedentjocklekav0,05m.Lagret
fortsätterunderfärdigtschaktdjup.

Påträffadpåca0,5mdjup

2 Konstruktion(mur)

10 Lager(avsattpågata)

Börjarpå0,2Ͳ0,3mdjup(från
gatunivån)ochfortsätter
ställvistillschaktetsbotten,
upptill0,8mtjockt

Djup(m)

1 Lager(utfyllnadsmassor)

Typ

Sammalagersom
K9.

OBSsereviderad
beskrivningefter
framrensning

Kommentar

Bilaga 1. Kontexter

KontextID(K)

Ytamedkullersten.Tolkassomenrestaven
gatubeläggningunderavsattlagerK10.
Ytamedkullersten.Tolkassomenrestaven
gatubeläggningunderavsattlagerK8.
Gråvitlagermedkalkbruk.Tolkassomavsatti
sambandmedbyggnationavtegelvalv.

16 Konstruktion(stenläggning)

18 Lager(byggnationslager)

17 Konstruktion(stenläggning)

Tegelmur,bevaradsomenremsamellannedgrävning
förelrespektivegas.Murenvar0,35mbredoch
bestodavtegellagdapåhögkant.Enmätttegelsten
var0,12mtjock.Murentolkassomändenpåen
utskjutandekällarefrånkvMorpheus.

15 Konstruktion(mur)

Påträffadpå0,9mhöjd

13 Konstruktion(tegelvalv)

Gråkompaktleramedentjocklekav0,32m.Lagret
överlagrarettunderliggandetunnvalochtolkasvara
etttätskiktsomförhindratattvattenträngtini
källarutrymmet.
Tegelvalv,uppbyggtavtegelsomliggerpåhögkant.De
tegelstenarsomgickattmätavar0,09mtjockaoch
0,32mlånga.Valvetsbredduppgicktill2,5m.
Tunnvalvetärenutskjutandekällaresomgåttinunder
Österlånggatanmensomvaritförbundenmedkv
Perseus.Inuvarandekällarefinnsspåravenigensatt
öppningsomlettinitunnelvalvetundergatan.Detta
varettvanligtsättattutvidgasittpersonliga
källarutrymmeiStockholmunderframförallt
medeltid.
Gråttlagermedsand,kalkbrukochinslagavtegelbitar
somliggermotmurenK2.Entegelstensomuppmättes
var0,09mtjock.Lagrettolkassomettraseringslager
somtillkommitnärkvarteretMedearevsislutetav
1800Ͳtalet.

Påträffadpå0,6mhöjd

12 Lager(tätskikt)

Kallmuradgråstensmur,uppbyggdavupptill0,5m
storagråstenar.Murenvarframgrävdupptilltvåskifti
höjd.Murengrävdesintebort.

Beskrivning

14 Lager(utfyllnadsmassor)

Påträffadpå0,7mhöjd

Djup(m)

11 Konstruktion(mur)

Typ

Bruksprov,gråaktigt
brukstoravita
kalkklumpar.Trolig
datering:1500Ͳtal
elleryngre.

Bruksprov,gråttbruk
medvita
kalkklumpar.Trolig
datering:1500Ͳtal
elleryngre.

Prover

Ritningiplanoch
sektion.

Ritningiplanoch
sektion.

Annan
dokumentation
Ritningiplanoch
sektion.

Kommentar

Fyndnr. Kontext Material
1
3 CuͲleg
2
3 Keramik
3
3 Keramik
4
8 Keramik
5
8 Keramik
6
8 Keramik
7
8 Keramik
8
8 Keramik
9
8 Keramik
10
8 Keramik
11
8 Keramik
12
5 Keramik
13
5 Keramik
14
5 Keramik
15
5 Keramik
16
5 Keramik
17
5 Keramik
18
5 Keramik
19
5 Glas
20
Lösfynd Keramik
21
7 Keramik
22
5 Keramik
23
5 Keramik
24
7 Keramik
25
7 Keramik
26
10 Keramik
27
5 Keramik
28
14 Keramik

Sakord
Mynt
Kakel
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kritpipa
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Kärl
Byggnadsdel

Antal
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
3

Fragm.grad
Intakt
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Komplett

Vikt(g)
11
11
5
3
3
2
3
2
3
5
4
6
3
2
4
11
2
3
7
11
2
21
7
2
2
2
Krus
Kruka
Kruka
Krus
Kruka
Kruka
Krus
Tegel

Beskrivning
Mynt
Plankakel
Fat
Krus
Krus
Krus
Krus
Krus
Krus
Krus
Kruka
Krus
Krus
Krus
Krus
Krus
Krus
Kruka
Butelj

Siegburg

Siegburg

Osäkerkontext
Siegburg

Siegburg
Siegburg
Raeren
Siegburg

Siegburg
Siegburg
Siegburg
Siegburg
Siegburg
Siegburg
Siegburg

Anmärkning

CII
BIIy
BIIy
CII
BI
BI
CII

Skaft
Mynning
Mynning
Mynning
Buk
Buk
Buk
Buk

Krus
Kruka
Kruka
Krus
Kruka
Kruka
Krus

Fat
Krus
Krus
Krus
Krus
Krus
Krus
Krus
Kruka
Krus
Krus
Krus
Krus
Krus
Krus
Kruka

BIIy
CII
CII
CII
CII
CII
CII
CII
BIIy
CII
CII
CII
CII
CII
CII
BIIy

Brätte
Buk
Buk
Buk
Buk
Buk
Buk
Buk
Mynning
Buk
Buk
Buk
Buk
Hänk
Buk
Buk

Kärlform

Gods Del

Grå

Grå
Brun
Brun
Grå

BrunGul
Grå
Grå
Grå
Grå
Grå
Grå
Grå
Brun
Grå
Grå
Brun
Grå
Grå
Grå
Brun

Färg

Blyglasyr
Blyglasyr

Asknedslag
Saltglasyr
Blyglasyr

Blyglasyr

Blyglasyr

Glasyr

Bilaga 2. Fynd

Bilaga 3. Schaktplaner. Skala 1:100

Bilaga 4. Sektionsritningar. Skala 1:50

Sektion 1. K2 och K14.
Från S.

Sektion 2. K3, K5, K7, K8, K9. Från Ö och N.

Sektion 3. K3, K5, K7, K8, K9, K10. Från Ö.

Sektion 4. K3, K5, K7, K11, K12, K13. Från Ö.

Sektion 5. K15. Från Ö.

Bilaga 5. Matris
Se bilaga 1 för beskrivning
av kontexter.

1

1900Ͳtal

14

1800Ͳtal

3

1600Ͳtal

5

1500Ͳtal

4

7

11

12

2

14

13

8

17

6

9

10

16

18

1400Ͳtal

Bilaga 6. Konserveringsrapport

OXIDER
Avlägsna - Skydda - Bevara

Konserveringsrapport gällande
mynt från Österlånggatan
Gamla stan, Stockholm

Max Jahrehorn
Rapport juni 2019
K19-240
OXIDER

OXIDER

Avlägsna - Skydda - Bevara

Konserveringsrapport
MJ

Rapport id: K19-240

Ort/Anläggning:

Österlånggatan, Gamla stan (RAÄ Stockholm 103:1)

Kontaktperson:

Johan Runer, Uppdrag arkeologi

Föremål:

Mynt

Material:

Cu-legering

Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

1

Antal:

1

Foto:

1

2019-04-15
2019-06-03

Mått:
Vikt in:

10,98g

Vikt ut:

9,62g

Behandling:

Myntet täcks i det närmaste helt av täta och hårda krustbildningar och under dessa syns en viss vittring
av ytorna, med inslag av koppar(II)klorid. I ytterkanten på något ställe noteras underliggande brunröda
metall, någon präglings yta är inte synlig.

Myntet före konservering.
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OXIDER

Avlägsna - Skydda - Bevara

Konserveringsrapport
MJ

Rapport id: K19-240

Röntgenfotografi på myntet för att studera dess
status samt eventuell information.

Myntet identifieras som; Kristina ¼ Öre, 1635.

Myntet rengörs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trästicka samt mjuk pensel, för att
avlägsna hårdare föroreningar. Krustorna och föroreningarna på åtsidan vidhäftar mycket hårt och kan
i stort sätt endast jämnas något, ett avlägsnande skulle medföra att underliggande präglingen går
förlorad. För att nå något djupare så rengörs ytorna lätt med EDTA-diNa 1,5% samt följande urlakning
i värmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med följande kontrollerad torkning.
Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas.

Myntet efter konservering.
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OXIDER
Avlägsna - Skydda - Bevara

En arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning
har på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm genomförts
på Österlånggatan inom fastigheterna Phoebus 13 med
flera i Gamla stan. Vid övervakningen påträffades och
dokumenterades bland annat ett antal murar till källare samt
äldre vägnivåer, lämningar vilka redogörs för i denna rapport.

Uppdrag arkeologi i Sverige AB. www.uppdragarkeologi.se. info@uppdragarkeologi.se

