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Sammanfattning
I samband med en schaktningsövervakning i Prästgatan utmed fastigheten Morpheus 6 i Gamla stan
i Stockholm, framkom murar till en källare under
mark som tolkas ha haft förbindelse med Morpheus 6.
Källaren tolkas ha varit rektangulär och 10 x 2,5 meter
stor. Källaren och förbindelseöppningen mot Morpheus 6 är medeltida och bör ha uppförts efter 1300talets mitt.

Fig. 1. Översiktskarta med läget för utredningsområdet
markerat. Skala 1:200000.
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Bakgrund
Antikvarisk bakgrund

yngre mur, placerad längre ut mot vattnet (Bergman
& Söderlund 2015:8 ff ).

Stockholm Exergi AB ansökte hos Länsstyrelsen i
Stockholm om tillstånd att schakta för en ny fjärrvärmeledning i Prästgatan, intill fastigheten Morpheus
6 i Stockholms kommun (fig. 2). Arbetsområdet var
beläget inom fornlämningen L2015:7789 (tidigare
RAÄ Stockholm 103:1), som utgörs av ett stadslager
som bland annat omfattar hela stadsholmen (Gamla
stan). Länsstyrelsen gav tillstånd till ingreppet under
förutsättning att arbetet övervakades av en arkeolog
och att eventuella lämningar och fynd tillvaratogs (lst
beslut 431-44406-2019). Fältarbetet genomfördes
under oktober 2019.

Under Prästgatan finns flera källare som sträcker sig
ut under gatumark, varav några fortfarande är tillgängliga från intilliggande fastigheter. Andra har tagits
ur bruk men finns omnämnda i skriftliga källor, eller
har påträffats i samband med arkeologiska undersökningar. De källare som tidigare påträffats i Prästgatan har alla bedömts ha varit tillgängliga från kvarteren väster om gatan (Bergman & Söderlund 2015:9).
Det finns dock undantag. En källare påträffades under
Prästgatan under våren 2019 som hade förbindelse
med Atlas 5 som ligger på den östra sidan. Denna
källare var då fortfarande i bruk (Wändesjö 2019:14).

Topografi och fornlämningsmiljö
Hans Hansson menade att de källare som inte varit
tillgängliga från något hus på ömse sidor av Prästgatan kan ha tillhört hus som uppförts på gatan efter att
den gamla stadsmuren och murgatan tagits ur bruk.
Husen ska sedan ha rivits i samband med en reglering
av bebyggelsen vid mitten av 1400-talet, 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).

År 1489 omnämns dagens Prästgatan utmed kvarteret Morpheus som ”nedre Allmenningsgatan mellan
murarna”. Namnet Prästgatan har skriftliga belägg från
år 1586 som ”Prästgatan mellan murarna” (Stahre et
al. 2005:67).
Prästgatan löper utmed 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
del av Stadsholmen. Det har tidigare framförts förslag
på murar som skulle kunna utgöra rester av den äldsta
stadsmuren, men några säkra spår har ännu inte påträffats. Det är inte heller klarlagt huruvida muren sträckt
sig utmed Prästgatans västra eller östra sida. Den tidigare stadsmuseiarkeologen Hans Hansson menade
att muren löpt utmed den västra delen av Prästgatan,
i det för denna övervakning aktuella området vid kvarteret Morpheus (Hansson 1956:19). Andra har istället hävdat att muren sträckt sig utmed den östra delen
av gatan (Hasselmo 1981:183, Cramér 2014).

Byggnadshistorik
Nedan redogörs kort för fastigheterna på ömse sidor
om den aktuella schaktsträckningen i Prästgatan.

Morpheus 6
I byggnaden finns betydande rester efter medeltida
murverk, som tillkommit under flera byggnadsetapper. En äldsta huskropp invid Prästgatan upptar
halva tomtdjupet, för att senare i sin helhet byggas
fram till Västerlånggatan. Mot Prästgatan finns medeltida murverk bevarat till drygt en våningshöjd. Det är
osäkert om den norra brandmuren tillhör denna fastighet eller den norra grannens (Hasselmo 1981:153).

Dagens Västerlånggatan ligger nedanför den höjdplatå och åsbrant som Prästgatan är belägen på, och
höjdskillnaderna mellan gatorna varierar 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

Fastighetens källarvåning sträcker sig endast under
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Fig. 2. Karta med läget för schaktningsövervakningen markerat med röd cirkel. Skala 1:4000.

den del av huset som ligger närmast Västerlånggatan,
medan de cirka 5 meter som ligger närmast Prästgatan
inte tycks vara urschaktade. I bottenvåningen syns en
igensatt, medeltida dörröppning med anslag av rundat
formtegel i muren mot Prästgatan (fig. 8), sannolikt
till en källare eller en trappa upp till gatan (Bergman
& Söderlund, 2015:57).
I samband med en renovering på 1940-talet gjordes
omfattande murverksanalyser av Tord O:son Nordberg. Han föreslog att Morpheus 6, liksom grannarna
Morpheus 4 och 7, hade använt sig av den gamla
stadsmuren som vägg i bottenvåningarna och delvis
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på våning 1. Förmodligen utgick han från att det var
den naturligaste lösningen snarare än att antagandet
grundades på någon speciell observation. (Bergman
& Söderlund, 2015:57).

Atlas 6
Fastigheten anläggs sannolikt under 1600-talet
(Nordberg 1975).

Tidigare undersökningar
Hans Hansson dokumenterade år 1958 en tegelpelare
(fig. 3 och 11, SR 239b) i Prästgatan framför fastighe-

och 0,75 meter ut från grundmuren till den stående
byggnaden. Muren skrånade och dess nedre del mötte
husets grundmur nästan 5 meter längre ned, i höjd
med bottenvåningens golvnivå. Naturstensmurens
östra sida var anlagd mot åsen. Det är denna mur som
Hans Hanson tolkat som en del av den äldsta stadsmuren (Bergman & Söderlund, 2015:58).

ten Morpheus 6, samt en skiljemur i tegel i fastighetsgränsen mot Morpheus 7 (fig. 11, SR 239c). I schaktets västra kant framkom sandstenar (fig. 11, SR 239a)
som tolkades utgöra en del av ett källarvalv. Både
tegelpelaren, skiljeväggen och valvet tolkades som
rester av ett hus som byggts på den äldsta stadsmuren före 1400-talets mitt. Det som kvarstod av huset
var dess källare, sedan överbyggnaden rivits (Hansson
1961:18).

Vid en förnyad granskning har Hanssons tolkning av
den äldsta stadsmuren ifrågasatts. Ett nytt förslag är
att det från början har funnits en dörröppning från
Morpheus 7 till en källare eller en trappa i Prästgatan och att gråstensmuren (fig. 11, SR 239d) tillkommit när dörröppningen omvandlas till en källarglugg
(Bergman & Söderlund, 2015:58).

År 1998 framkom murar utanför Morpheus 6 som
tolkades utgöra rester efter hus som byggts efter det
att den äldsta stadsmuren tagits ur bruk. Murarna ritades in på en schaktplan men dokumenterades inte
närmare (Hedlund 2000, SR 1340, fig 4 och 11).

I februari-mars 2019 utfördes en undersökning i Prästgatan i samband med nedgrävning av fjärrvärme (fig.
4, schakt 2019a). Utanför Morpheus 6, men närmare
Atlas 6 framkom en sandstensmur 0,7 meter under
markytan. Anläggningen tolkades som en möjlig del
av en trappa som haft förbindelse med Atlas 6, eller
en källare under gatan (Wändesjö 2019:14). Det nu
aktuella schaktet (2019b) utgör en förlängning av det
arbete som utfördes då.

I samma schakt som omtalas ovan (SR 239) men
längre söderut, har även dokumenterats en kallmurad naturstensmur (SR 239d). Schaktet togs upp
sedan ett ras skett i bottenvåningen av Morpheus 7,
vid en glugg upp mot Prästgatan. Naturstensmuren
var i gatan cirka 0,8 meter tjock och 1,4 meter lång.
Den hade använts som en bakvägg i gluggen och var
uppbyggd av kluvna naturstenar i jämna skift, skodd
med mindre stenar och tegelskärv (fig. 3). Murens
övre del låg cirka 0,8 meter under Prästgatans nivå

Fig. 3. Murverk som Hansson påträffade utanför Morpheus 6 och 7 år 1958. Muren som
Hansson tolkar som den äldsta stadsmuren benämns ”gamla muren”. Stadsmuseets
arkiv F77200.
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Fig. 4. Aktuellt schakt (2019b) och tidigare schakt grävda i Prästgatan i anslutning till Morpheus 6. Skala 1:200.
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Genomförande
Syfte

Fyndstrategi

Syftet med undersökningen var att på ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera påträffade delar av fornlämningen L2015:7789.

Fynd skulle insamlas och hanteras med utgångspunkt
i undersökningens syfte och ambitionsnivå. Efter
eventuell selektion skulle de lämnas till det museum
som Riksantikvarieämbetet anvisat.

Metoder och arbetsmoment

Analyser

Schaktningsarbetet utfördes med grävmaskin och
innehållet grovrensades med hacka och skärslev. En
bevarad kulturlagerklack invid östra schaktväggen
grävdes för hand med skärslev.

C-analys

14

Ett kolprov insamlades och 14C-analyserades i syfte
att erhålla ett dateringsunderlag. Provet insamlades
från en mur med liknande utseende och läge som en
närliggande mur som tidigare dokumenterats och då
bedömts kunna vara den äldsta stadsmuren (se kapitlet tidigare undersökningar, SR 239d). Det specifika
syftet med dateringsunderlaget var att om möjligt
bekräfta ett samband med den tidigare undersökta
muren. Analysen utfördes av Ångströmlaboratoriet i
Uppsala.

Dokumentation
Kulturlager och anläggningar har undersökts och
dokumenterats kontextuellt. Inmätningar gjordes
manuellt varefter upprättade planer har digitaliserats
och koordinatsatts i ArcGIS. Valda objekt har fotograferats.

Fig. 5. Foto av schaktet i samband med undersökningen. Från norr.
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Resultat
Källarmurar i förbindelse med
Morpheus 6
Utanför fastigheten Morpheus 6 framkom en mur av
huggna sandstenar, cirka 0, 2 x 0,2 meter stora (K2,
fig. 6, 10 och bilaga 3). I toppen av konstruktionen
fanns en del kalkbruk. Anläggningen låg med stötfog
mot grundmuren till Morpheus 6 och sträckte sig 1,20
meter ut i gatan. Två skift av muren togs bort efter tillstånd av Länsstyrelsen, vilket motsvarade en höjd av
cirka 0,3 meter. Muren upptog hela schaktets bredd av
0,8 meter. I den norra delen av schaktet finns en yngre
påbyggnad av muren (se K10 nedan). Anläggningen
fortsatte djupare ned än schaktets botten.
Ett 14C-prov togs från kol inneslutet i ett kalkbuksprov
i syfte att datera muren K2. Analysen gav en datering
till perioden 1690-1930, två sigma (95,4 % sannolikhet). Provsvaret tolkas som att det analyserade kalkbruket sannolikt tillhör den yngre påbyggda muren
K10, och således utgör en del av ett byggnationslager
som avsatts ovanför muren K2 (se K10 nedan samt
bilaga 4).
Utanför Atlas 6 påträffades en mur av huggna sandstenar cirka 0,2 x 0,3 meter stora som låg cirka 0,7 meter
under markytan (K3, fig. 7, 10 och bilaga 3). Endast
två stenar som var fogade i kalkbruk var synliga.
Muren sträckte sig 0,5 meter ut från den östra schaktkanten. Konstruktionen fortsatte djupare ned än det
aktuella schaktdjupet.

Fig. 6. Foto mot K2 från söder. Norr om skalstocken syns
en yngre påbyggnad av muren (K10).

med en tidigare undersökning under våren 2019. Då
tolkades anläggningen som en möjlig del av en trappa
som kan haft förbindelse med Atlas 6, eller en källare
under gatan (Wändesjö 2019:14). Då en större del av
muren nu framkommit kan det också konstateras att
det till konstruktionen även hört en del av en mur som
påträffades år 1998 (SR 1340a, fig. 11).
I Morpheus 6 bottenplan finns en igensatt medeltida dörröppning mot Prästgatan (fig. 8 och 11).
Öppningen är belägen intill fastighetsgränsen mot
Morpheus 4. Det är förmodligen denna passage som
lett vidare till källarutrymmet under gatan. Genom
dokumentationen från 1998 och SR 1340b (fig. 11)
så kan man se att det finns en öppning i murverket i
gatan som svarar mot den igensatta dörren. Muren K2
ligger stumt an mot Morpheus 6 fasadmur mot Präst-

Tolkning
Murresterna K2 och K3 tolkas ha utgjort delar av en
källare under Prästgatan som haft förbindelse med
Morpheus 6. Murarna i sig är fragmentariskt bevarade
och det är först när de jämförs med resultat från tidigare undersökningar som de går att förstå i ett större
sammanhang (fig. 11). Tolkningsförslaget omfattar
således även tidigare undersökta murar som ingår i SR
239 och SR 1340. Sammantaget bildar källarutrymmet en rektangulär byggnad som varit 10 x 2,5 meter
stor.
Delar av källarmuren K3 som påträffades vid schaktningsövervakningen dokumenterades även i samband
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Fig. 7. Foto mot källarmuren K3 från söder.

två sigma (95,4 % sannolikhet).

gatan, vilket talar för att denna del av källaren är byggd
något senare.

Morpheus 6 norra fasadmur mot Prästgatan

Gråstensmur
Mur uppbyggd av tre skift av skarpkantade gråstenar som varierade mellan 0,2 - 0,6 meter i diameter
(K10, fig. 10). Muren ligger stumt an mot Morpheus
6 i väster och fortsätter 0,8 meter öster ut i Prästgatan. Konstruktionen togs fram till en bredd av cirka
0,2 meter i toppen.

I samband med indragning av fjärrvärme genomborrades Morpheus 6 fasadmur mot Prästgatan (K11, fig. 9
och 10). Tjockleken på muren uppgick till 0,95 meter.
I borrkärnan fanns tegelstenar som hade en längd av
0,28 m, en tjocklek av 0,08 meter och en bredd av 0,14
m. Från borrkärnan togs även ett kalkbruksprov. Insidan av muren består av tegel, murade till två stenar i
bredd. Därefter finns gråstensmurverk ut till gatan.
Tolkning
Morpheus 6 har en medeltida datering och bör ha
byggts efter det att den äldsta stadsmuren tas ur
bruk vid mitten av 1300-talet. Anledningen till detta
förhållande är att den äldsta stadsmuren antas ha
funnits inom eller omedelbart intill kvarteret Morpheus i denna del av Stadsholmen. Av försvarstekniska
skäl är det osannolikt att kvarteret Morpheus anläggs
innan den äldsta muren förlorar sin funktion som
försvarsmur.

Kulturlager utanför Atlas 6
I den östra schaktkanten utanför Atlas 6 fanns kulturlager bevarade utmed en 4 meter lång sträcka (sektion
mot öster, fig. 10 och bilaga 3). En del av dessa lager
fanns kvar som en kulturlagerklack inom en 1,2 meter
x 0,2 meter stor yta. Kontexterna redogörs för nedan i
stratigrafisk ordning.

Fig. 8. Igensatt öppning mot Prästgatan, Morpheus 6.
Foto: A. Bergman, SSMDIGO22157.

Tolkning
Konstruktionen tolkas som en yngre mur byggd ovanför muren K2. Funktionen är oklar eftersom endast
en mycken liten del av muren framtogs. Ett 14C prov
som togs på muren K2 (bilaga 4), tillhör sannolikt
murbruk från denna senare konstruktion som avsatts i
form av ett byggnationslager ovanför den äldre muren
(K2) Provet daterades till perioden 1690 – 1930 med

Fig. 9. Borrkärna med tegel från genomborrningen av
Morpheus 6 norra fasadmur mot Prästgatan - K11.
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Fig. 10. Schaktplan med påträffade kontexter samt tidigare grävda schakt i Prästgatan. Skala 1:50.
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Avsatt lager på gata.

Fynd

Lagret K4 utgjordes av gråsvart sotig kulturjord som
framkom cirka 0,5 meter under markytan. Lagret
tolkas som ett avsatt lager ovanför en kullerstensgata
(K5).

Inga fynd av antikvariskt intresse påträffades i
samband med undersökningen.

Kullerstensgata
0,6 meter under markytan framkom en yta med lagda
rundade gråstenar (K5). Stenarna tolkas utgöra rester
av en kullerstensgata. Ytan med bevarade kullerstenar
täckte en mindre yta än den underlagrande sättsanden
vilket tyder på att kullerstenar plockats bort efter det
att gatan tagits ur bruk.

Bärlager till en stenlagd gata
Under stenläggningen, på ett djup av cirka 0,65 meter
under markytan, framkom ett lager med grå fin sand
(K6). Lagret tolkas ha utgjort sättsand till den ovanliggande kullerstensgatan K5.

Aktivitetsyta
Cirka 0,7 meter under markytan framkom ett lager
med gråsvart sotig kulturjord (K7). Lagret tolkas som
en trampad aktivitetsyta.

Raseringslager
Lager med kalkbruk och tegelbitar (K8). Lagret
är avgrävt i norr i samband med indragning av ett
modernt rör. Lagret K8 tolkas som ett utfyllnadslager
med innehåll av material efter en raserad byggnad.

Utfyllnadslager
Grått lager med grus (K9). Lagret tolkas som ett
utfyllnadslager.
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Fig. 11. Plan över påträffade murrester i anslutning till Morpheus 6. Äldre murar angivna med SR-nr. Den medeltida källarens bedömda
utbredning är markerad med röd streckad linje. En byggnadsritning över bottenvåningen till Morpheus 6 har digitaliserats och återges
rektifierad. Skala 1:50.
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Kommentar till resultaten
Källaren utmed Morpheus 6
De nyfunna murarna K2 och K3 samt de tidigare
undersökta murar som ingått i SR 239 och SR 1340,
utgör delar av en 10 x 2,5 meter stor källare som
funnits under Prästgatan och som har haft förbindelse
med Morpheus 6. Källarutrymmet överIappar fastighetsgränsen mellan Morpheus 5 och 6 med cirka 3
meter, men ligger i linje med gränsen mellan Morpeus
6 och 7. Intressant är att öppningen från Morpheus
6 är placerat i källarutrymmets mitt. Både källaren
under Prästgatan och fastigheten Morpheus 6 bör
vara uppförda efter det att den äldsta stadsmuren tas
ur bruk under mitten av 1300-talet.

Denna tolkning skiljer sig från tidigare antaganden att
murarna som ingått i SR 239 och SR 1340 tillhört två
separata hus med överbyggnader ovan mark.
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Matris
Sektionsritningar. Skala 1:50
14C-analys
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Kontext

Förhand.

Ejundersökt

Påträffadpå0,7Ͳ0,8mdjup. Ca0,3x1,2mstor.

Ca0,8mundergatnivån.

8 Lager,utfyllnadslager.

Ca0,3x1,2mstor.

Anläggningenfinns
kvar.

100%grävdesbort.

100%grävdesbort.

Förhand.

7 Lager,aktivitetsyta

Ca0,3x1,2mstor.

Påträffadpåca0,7mdjup

100%grävdesbort.

100%grävdesbort.

Förhand.

6 Lager(sättsand)

Ca0,3x0,3mstor.

Påträffadpåca0,55mdjup

Förhand

Ca0,3x1,2mstor.

5 Gata,
kullerstensbeläggning

Förhand

Ca0,3x0,7mstor.

Dennafinnskvar.

Undersöktdel%
Fynd
100%

3 Mur,källarmurartillen Påträffadpåca0,7mdjup.
källareundermarksom
harhaftförbindelsemed
Morpheus6.
Källarutrymmetutgörsav
enrektangulärbyggnad
somvarit2,5x10mstor.
4 Lager,avsattpåengata. Påträffadpåca0,5mdjup.

Diam.(m)
Undersökningsmetod
Påträffasöverhelaschaktet Maskin

Eftertillståndav
Lst,togstvåskift
bortihöjd.

Djup(m)
Påträffadpå0Ͳ0,5mdjup.

2 Mur,källarmurtillen
Förhand
Toppenliggerca1,0munder Sträckersigomedelbart
frånkvMorpheus7och
källareundermarksom gatan.
1,20mösterutiPrästgatan.
harhaftförbindelsemed
Morpheus6.
Källarutrymmetutgörsav
enrektangulärbyggnad
somvarit2,5x10mstor.

Typ
1 Lager,modernt
fyllnadslager

Stratigrafiskrelation
Överstalager

Lagermedtegeliettskift.
Överlagrasavkontext7
Fogadeimörktgråttkalkbruk (trampadyta).
medsynligakalkbruksklumpar.
Anläggningenavgrävdinorri
sambandmedmoderntrör.
Tolkassomettmöjligttrappsteg
somkanhöraihopmedkontext
3.

Gråsvartsotigkulturjord.Tolkas Överlagrasavkontext6
somentrampadytaovanfören (sättsandtillen
konstruktion..
kullerstensgata).

Gråfinsand.Tolkassom
Överlagrasavkontext5
sättsandentillenovanliggande (sättsand)
gata.

Rundadegråstenar.Tolkassom Överlagrasavkontext4
restavenkullerstensgata.
(Gråsvartkulturlager)

Gråsvartsotigkulturjord.Tolkas Överlagrasavkontext1,
(modernamassor).
somettlagersomavsatts
ovanförenkullerstensgata.

Muravhuggnasandstenarca0, Överlagrasavmodernamassor.
2x0,2mstorasomvarfogadei
kalkbruk.Murenliggermed
stötfogmotMorpheus7:s
grundmurochsträckersig1,20
mutigatan.Tvåskiftavmuren
togsborteftertillståndavLst,
vilketmotsvaradeenhöjdavca
0,3m.Murenupptoghela
schaktetsbreddav0,8m.I
norradelenavschaktetfinnsen
yngrepåbyggnadavmuren,se
K10.
Muravhuggnasandstenarca Överlagrasavmodernamassor
0,2x0,3mstora.Endasttvå
stenarsynligasomvarfogadei
kalkbruk.

Beskrivning
Gråttsandblandatgrus.
Moderntutfyllnadslager.

Bruksprovmedett
mörkgråttkalkbruk
medstoravita
kalkbruksklumpar.

Bruksprovmedett
mörkgråttkalkbruk
medstoravita
kalkbruksklumpar.

Bruksprovmedett
mörkgråttkalkbruk
medstoravita
kalkbruksklumpar.
Urdetta
kalkbruksprov
framtogsettCͲ14
prov(UaͲ65233)
medettdatering
tillperioden1690Ͳ
1930medtvå
sigma(95,4%
sannolikhet).
Bruksprovmedett
mörkgråttkalkbruk
medstoravita
kalkbruksklumpar.

Prover

Bilaga 1. Kontexter, tabell

Typ
9 Lager,utfyllnadslager.

11 Fasadmur.

10 Mur

Kontext

Påträffad0,6munder
gatunivån.

Djup(m)
Påträffadpåca0,8mdjup

Ca0,2x1,0mstor.

Diam.(m)
Ca0,3x1,2mstor.

Borrprov

Ejundersökt

Undersökningsmetod
Ejundersökt

Anläggningenfinns
kvar.

Anläggningenfinns
kvar.

Undersöktdel%
Lagretfinnskvar.

Fynd

Stratigrafiskrelation
Överlagrasavkontext7
(trampadyta).

Isambandmedindragningav Fasadmuren(K11)äräldreän
fjärrvärmegenomborrades
källarmurenigatan(K2).
Morpheus6fasadmurmot
Prästgatan.Tjocklekenpå
murenuppgicktill0,95meter.I
borrkärnanfannstegelstenar
somhadeenlängdav0,28m,
entjocklekav0,08mochen
breddav0,14m.Från
borrkärnantogsävenett
kalkbruksprov.Insidanav
murenbeståravtegel,murade
tilltvåstenaribredd.Därefter
finnsgråstensmurverkuttill
gatan.

Uppbyggdavtreskiftav
Överlagrasavmoderna
skarpkantadegråstenarsom
utfyllnadsmassor(K1).
varierademellan0,2Ͳ0,6mi
dm.Liggerstumtanmot
Morpheus7ivästeroch
fortsätter0,8mösteruti
Prästgatan.Varframtagentill
enbreddavca0,2mitoppen.
Tolkassomenyngremursomär
byggdovanförK2.

Beskrivning
Gråttlagermedgrus.Tolkas
somettutfyllnadslager.

Prover

Bilaga 2. Kontextmatris

Nr=kontext(setabellbilaga1)

1

4

10

5

6

7

9

8

2

11

3

K1, K3-9

K1, K2, K10

Bilaga 3. Sektionsritningar. Skala 1:50

Bilaga 4. 14C-analys

En arkeologisk undersökning i form av schkatningsövervakning
har genomförts vid fastigheten Morpheus 6 på Prästgatan i
Gamla stan, Stockholm. Vid undersökningen påträffades murar
som, tillsammans med tidigare observationer, kopplas til ett
medeltida källarutrymme som haft förbindelse med Morpheus 6.
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