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Sammanfattning
I samband med en arkeologisk schaktningsövervakning i Jakobsgatan framkom grundmurar till två olika
hus som ingått i de tidigare fastigheterna Jakob Större
1, respektive Jakob Större 2 och 3. Jakob Större 3 var
en fastighet som tillkom vid 1600-talets mitt och
som revs 1971. I Husets källare drevs 1760 restaurangen Hamburgerkällaren som senare fick namnet
Hamburger Börs.

Grundmurarna som framkom var delar av byggnadernas gatufasader mot Jakobsgatan och låg cirka 14
meter längre söderut än dagens norra begränsning
för gatan, vilket visar att Jakobsgatan var betydligt
smalare innan rivningen år 1971.

Fig. 1. Översiktskarta med läget för schaktningsövervakningen
markerat. Skala 1:200000.
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Bakgrund
Topografi och fornlämningsmiljö

Antikvarisk bakgrund

Den nuvarande Jakobs kyrka stod färdig år 1643.
(Stahre et al 2005:169). Kyrkan hade en medeltida
föregångare som omnämndes första gången 1311
som ”kapellet på Norrmalm i Stockholm”. Kapellet
revs i samband med reformationen 1527 (Hedlund
2008:8).

Stockholm Exergi ansökte hos Länsstyrelsen om tillstånd att schakta för en ny fjärrvärmeledning inom
fastigheten Jakob mindre 5 i Stockholms kommun.
Arbetsområdet var beläget inom fornlämningen
L2015:7789/RAÄ Stockholm 103:1, som utgörs av
ett stadslager. Länsstyrelsen gav tillstånd till ingreppet
under förutsättning att en arkeolog övervakade arbetet och att eventuella lämningar och fynd dokumenterades och tillvaratogs (Lst beslut 431-43285-2019).
Den arkeologiska schaktövervakningen genomfördes under september 2019. Innan undersökningen
började hade redan hälften av schaktet grävts och den
del som låg närmast kvarteret Jakob mindre hade återfyllts.

År 1643 var Jakobsgatan känd under namnet ”Sanct
Jacobs grendh” och år 1646 som ”S. Jacophs kyrck
gata” (Stahre et al 2005:169). Jakobsgatan fick sin
sträckning efter gaturegleringen på 1640-talet. Vid
samma tid uppfördes de byggnader som låg norr om
gatan och som ingick i kvarteret Jakob Större.
År 1915 uppfördes ett församlingshus i före detta
Jakob Större 1 och 2. (Wall 1964:2). Detta hus låg i

Fig. 2. Fastighetskartan med läget för schaktningsövervakningen markerat med svart cirkel. Skala 1:10000.
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hörnet av Jakobsgatan och Västra Trädgårdsgatan,
närmast Jakobs kyrka.
Fastigheten före detta Jakob större 3 låg väster om
församlingshuset längs med Jakobsgatan. Huset byggdes vid 1600-talets mitt. I husets källare fanns 1730
en restaurang med namnet ”Neckens källare” som år
1760 bytte namn till Hamburgerkällaren. Först senare
tillkom namnet Hamburger Börs. (Wall 1964:5).
Så sent som 1970 finns fotografier av husets gatufasad med en sandstensportal från 1600-talet. Ovanför portalen fanns en backusfigur på en vintunna
som ursprungligen funnits på palatset Makalös, som
var en av stormaktstidens mest kända byggnader och
uppfördes mellan åren 1632 till 1642. Palatset låg vid
nuvarande Karl den XII:s torg (Wändesjö 1999:3).

1971 rivs husen som låg omedelbart norr om
Jakobsgatan inom kvarteret Jakob större (före detta
Jakob Större 1 och 2, före detta Jakob Större 3, f.d
Jakob Större 4 och 5, 16). Innan rivningen av husen
var Jakobsgatan betydligt smalare än den är i dag.

Tidigare arkeologiska undersökningar
Det finns inga tidigare undersökningar gjorda i
Jakobsgatan.

Fig 3. Utsnitt ur Lundgrens karta från 1885. Svart ring visar den tidigare fastigheten Jakob Större 3 som byggdes vid
mitten av 1600-talet.
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Genomförande
Syfte

Metoder och arbetsmoment

Syftet med undersökningen var att på ett vetenskapligt arbetssätt undersöka och dokumentera eventuell
förekomst av fornlämning inom arbetsområdet.

Schaktet grävdes med maskin. Inmätningar gjordes
manuellt då det inte gick att få tillräcklig noggrannhet
med GPS. De analoga planerna har därefter rektifierats i Intrasis. Valda objekt fotograferades.

Fig. 4. Schaktplan med påträffade grundmurar och tegelvägg. Skala 1:200.
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Resultat
Schaktet var cirka 25 meter långt och 2 meter brett.
Schaktdjupet uppgick till cirka 1,30 meter. I schaktet
fanns framgrävda husgrunder som redovisas nedan.

Husgrund av betong (K201)
I östra delen av schaktet fanns en husgrund gjuten i
betong som var cirka 5 meter lång och 0,3 meter bred.

Tolkning
Anläggningen tolkas som en grundmur till ett
församlingshus som uppfördes år 1915 inom före
detta kvarteret Jakob Större 1 och 2:s utbredning.
Församlingshuset revs år 1971 och de framkomna
grundmurarna tillhör den dåvarande byggnadens
fasad mot Jakobsgatan.

Fig. 5. Grundmuren K201 från norr.

Husgrund av gråsten (K203) och innervägg av tegel (K202)
I schaktets mitt framkom en husgrund av gråstenar
(K203) som var fogade i ett mörkt grått hårt bruk
med stora vita kalkbruksklumpar. Muren var bevarad till en höjd av 0,5 meter. I söder var endast en del
av muren framgrävd till ytan, delar av muren låg dold
i schaktväggen. I öster bildade muren en vinkel mot
norr som motsvarar husets östra gräns. Här var muren
bevarad till hela dess bredd som uppgick till 0,4 meter.
Innanför och norr om grundmuren fanns en 0,35
meter bred innervägg av tegel bevarad (K201).
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Fig. 6. Grundmuren K203 och innerväggen av tegel K202,
från norr.

Tolkning
Anläggningen tolkas som en grundmur till en byggnad som motsvarar fastigheten före detta Jakob Större
3:s norra fasad mot Jakobsgatan. Denna fastighet
byggdes vid 1600-talets mitt och i källaren drevs 1730
en restaurang med namnet ”Neckens källare” som
senare omkring 1760 bytte namn till ”Hamburgerkällaren”. Ännu senare tillkom namnet Hamburger Börs.
Fastigheten revs år 1971. Innan raseringen av byggnaderna var Jakobsgatan betydligt smalare än vad den
är idag. Grundmurarna ligger ca 14 meter söder om
nuvarande fasad mot gatan.
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Bilaga 1. Kontexter
Kontextnr Typ
201 Husgrundi
betong

Undersökt
Ja

Storlek
5m

Djup
0,3m

Beskrivning
Husgrundgjutenibetong.Varbevaradien0,25m
bredremsautmedschaktetssödraväggochlängsen
ca5mlångsträcka.

202 Innerväggav Ja
tegel

5m

0,3m

Konstruktionavtegelsomliggerlängsmeden
stenmur.Anläggningentolkassomeninnerväggav
tegel.

203 Grundmur Ja
avgråsten
fogadi
cementlikna
ndebruk.

8m

0,5m

Gråstensmurfogadiettmörktgråtthårtbrukmed
storavitakalstensklumpar.Murenvarbevaradtillen
höjdav0,5m.Isödervarendastendelavmuren
framgrävdtillytan,delaravmurenlågdoldi
schaktväggen.Motösterbildademurenenvinkelmot
norrsommotsvararhusetsöstragräns.Härvar
murenbevaradtillheladessbreddsomuppgicktill
0,4m.Anläggningentolkassomengrundmurtillen
byggnad.

13

En arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning
har genomförts inom kvarteret Jakob mindre på Jakobsgatan
i Stockholm. Vid schaktningsarbetena påträffades bland
annat bevarade grundmurar till ett hus från 1600-talet - en
föregångare till dagens Hamburger börs. Huset revs år 1971
och i samband med detta breddades också Jakobsgatan.
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