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Sammanfattning
I samband med en arkeologisk schaktningsövervakning inom fastigheten Juno 16 har murade konstruktioner dokumenterats. Anläggningarna utgörs av äldre
valv, skiljeväggar och tröskelnivåer. Det påträffades
även rester av äldre trä- och tegelgolv. Samtliga anläggningar tillhör det befintliga huset som stod färdigt år
1759.

I Svartmangatan upptogs ett schakt utmed byggnadens fasad. Under den befintliga fasadmuren framkom en äldre grundmur som kan ha tillhört ett hus
som finns utritat på en tomtkarta från år 1655.

Utöver detta framkom omrörda människoben i utfyllnadslager som hamnat här i samband med att huset
byggs. Ursprungligen har skeletten sannolikt varit
begravda på Svartbrödraklostrets kyrkogård som var
i bruk mellan åren 1336 och 1528.

Fig. 1. Översiktskarta med läget för den arkeologiska
undersökningen markerad. Skala 1:200000. © Lantmäteriet,
Metria, MS2019/03948.
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Bakgrund
Antikvarisk bakgrund

(a.a:9) Hela klostret revs dock inte. I den sydöstra
delen av den nuvarande fastigheten Venus, i hörnet
Benickebrinken/Prästgatan, står en medeltida byggnad kvar till flera våningars höjd och utgör en del av
det 1600-talspalats som idag upptar kvarteret. I köpehandlingar från 1500-talet kallades huset för det
”gamla klosterhuset” (a.a:9).

Skolfastigheter i Stockholm ansökte hos Länsstyrelsen Stockholm om tillstånd att schakta utmed fasaden
till fastigheten Juno 16 för dräneringsarbeten i anslutning till Storkyrkoskolan i Gamla stan (fig. 2). En
kompletterande ansökan inkom senare rörande invändiga renoveringar i källaren till skolan. Båda ingreppen var belägna inom fornlämningen L2015:7789,
som utgörs av ett stadslager. Länsstyrelsen gav tillstånd till ingreppen under förutsättning att arbetena övervakades av en arkeolog och att eventuella
lämningar dokumenterades och fynd tillvaratogs (Lst
beslut 431-22385-2019). Den invändiga arkeologiska
schaktningsövervakningen inom Juno 16 utfördes
under oktober 2019 och övervakningen i samband
med dräneringsarbetena utfördes i april 2020.

Klostermarken föll sannolikt i kronans ägo efter reformationen och var länge obebyggd. Johannes Messenius beskrev på 1620-talet att platsen förblev en örtagård och att gravarna på kyrkogården grävdes upp för
att tillverka salpetersbruk av benen. Han uppgav också
att Johan III hade påbörjat grundläggningen till en ny
kyrka på platsen, men att denna aldrig kom att färdigställas efter hans död. (Bergman 2017:6).

Topografi och fornlämningsmiljö

En tomtritning över kvarteret Juno från omkring år
1655 visar att aktuella delen av kvarteret var uppdelad i flera mindre privattomter. Den tomt som berörs
i denna rapport är "Salig Cantersteens efterleverskas
hus" (fig. 3).

Svartbrödraklostret
Inom de nuvarande kvarteren Venus och Juno samt
angränsande gatumark låg tidigare det så kallade
Svartbrödraklostret. Kung Magnus Eriksson donerade år 1336 mark till dominikanerna som år 1343
fick påvens tillstånd att anlägga ett kloster. Inom det
område där klostret kom att uppföras fanns vid denna
tid redan bebyggelse och gator, vilket sannolikt inneburit att bröderna inte varit helt fria att utforma sin
anläggning. Att den bestod av en kyrka i öst-västlig
riktning med anslutande längor kring en fyrsidig gård,
vilket brukar vara det vanliga, är därför inte självklart. Åtminstone delar av klosterkyrkan bör ha varit
färdigbyggd år 1350, men bygget pågick ännu år 1401
(Bergman & Söderlund 2012:7)

Den nuvarande fastigheten är en sammanslagning av
före detta fastigheterna Juno 7 och Juno 8. Inom det
tidigare Juno 8 fanns ett hus som på 1700-talet kallades för det Ehrenstrahlska huset. Fastigheten köptes
av källarmästare Per Henrik Fuhrman år 1759 och
undergick därefter en omfattande ombyggnad. I skriftliga belägg från år 1775 sägs det att han lät uppbygga
huset från grunden och att det då bortfördes åtskilliga kärror av mänskliga skelett. Huset utgörs av en
flygelbyggnad vars kortsida sträcker sig utmed Svartmangatan. Huset skall ha uppförts enligt en nybyggnadsritning från år 1759 (fig. 5). Det finns emellertid
uppgifter i brandförsäkringshandlingar om en flygel
med källare redan innan år 1759 och i vilken mån
huset nyuppfördes eller endast ombyggdes är svårt att
avgöra (Bergman 2017:6).

Det finns i stort sett inga uppgifter om klostrets utseende eller planlösning i de skriftliga källorna. En
kyrkogård omnämns, liksom en kyrka. Man vet att
stadsbranden år 1407 drabbade klostret hårt. Det
uppges att flera bröder då brändes inne och att biblioteket förstördes. (Bergman & Söderlund 2012:8)

Under 1930-talet revs all bebyggelse utmed Prästgatan inom kvarteret Juno. Källarna inom Juno 16
utmed Svartmangatan berördes dock inte av rivningarna och kvarstår således än idag.

Klostret upplöstes år 1528 och år 1547 omnämns i
Stockholms stads tänkebok att klostret rivits och att
materialet återanvändts vid olika byggprojekt i staden
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Fig. 2. Karta med läget för Juno 16 i Gamla stan markerad med röd cirkel. Skala 1:2000.

Tidigare undersökningar

Svartmangatan
I Svartmangatan utanför fastigheten Juno 16 har inga
spår av klostret eller dess kyrkogård påträffats. Mitt
emot flygeln på andra sidan gatan ligger Tyska Brunnsplan. Fram till 1700-talets andra hälft sträckte sig kvarteret Cygnus längre söderut än idag. Liksom på flera
ställen i Gamla stan köpte brandkontoret in tomten
och rev bebyggelsen, för att skapa en större öppen yta
och undvika trängsel och olyckor vid brand.
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Spår av klosteranläggningen
Området kring Tyska Stallplan och före detta Svartbrödraklostret har berörts av flera byggnadsarkeologiska och arkeologiska undersökningar (fig. 4). På
1930-talet påträffades flera medeltida murar i Tyska
Stallplan, framför allt från klostrets södra och västra
längor (SR 51). Dessutom uppmärksammades det

Fig. 3. Karta från omkring år 1655 rektifierad mot modern registerkarta. Nu grävda ytor (schakt 1-3) markerade med rött. Efter
Bergman & Söderlund 2012:12.

härröra från klostrets norra länga framkom (Bergman,
2017:5).

gamla klosterhuset i hörnet av kvarteret Venus, samt
medeltida murar i en källare på tomten Juno 13,
vilka tillhörde den västra längan. På gården till Juno
8 påträffades ett stort antal gravar och området tolkades ha utgjort en del av klosterkyrkogården (SR 34).
Längre mot sydväst blottlades också en medeltida
källare, vilken även den tolkats ha tillhört klostret (SR
35). 1930-talets undersökningar kom dessvärre aldrig
att rapporteras.

Svartmangatan
I Svartmangatan grävdes två VA-schakt år 1991.
Schakten var 1,5 x 3 meter stora och cirka 2 meter
djupa. I det södra schaktet påträffades kulturlager en
meter under gatunivån och direkt under dessa framkom naturligt åsgrus cirka 1,6 meter under nuvarande
marknivå (SR 957).

År 2010 gjordes en undersökning på gården till kvarteret Venus. En mur som låg direkt under den nuvarande norra flygeln tolkades som tillhörande klosterkyrkan och ett intilliggande tegelgolv bedömdes ha
utgjort en korsgång. Under korsgången framkom även
gravar (Bergman & Söderlund 2011, SR 1098).

Under åren 2002 – 2003 utfördes schaktningar för
renovering av vatten och avloppsledningar på flera
Fig. 4, motstående sida: Tidigare undersökta ytor
i området kring Juno 16 markerade med grått.
Undersökningar omnämnda i texten även markerade
med nr i Stadsarkeologiskt register (SR). Nu
grävda schakt markerade med rött. Skala 1:400

År 2016 grävdes för fjärrvärme inne på Storkyrkoskolans skolgård (SR 1492), och murar som bedömdes
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Fig. 5. Ritning från år 1759. Del av ansökan om att få nyuppföra en gårdsflygel med källare (rött). Svartmangatan ligger
till höger om planritningen. (efter Bergman 2017).

Stockholms Stadsmuseum har tidigare även gjort en
sammanställning av alla arkeologiska och byggnadsarkeologiska undersökningar som gjorts inom klosterområdet (Bergman & Söderlund 2012).

platser i Svartmangatan och i Själagårdsgatan. Detta
samordnades med en renovering av brunnen på
Tyska Brunnsplan. I de två schakt som låg intill korsningen av Svartmangatan och Tyska Skolgränd påträffades bevarade kulturlager till dryga meterns djup.
De bestod av grus varvat med tunna kulturlager, vilka
tolkades utgöra rester efter äldre gatunivåer. Det lager
som låg direkt på grusåsen var påverkat av brand. Från
brandlagret togs makroprov som visade förekomst av
sädeskorn. I Tyska Brunnsplan framkom en källarmur
från den bebyggelse i kvarteret Cygnus som revs på
1700-talet (Hedlund 2005, SR 278).
År 2016 (SR 1213) utfördes schaktningsarbeten för
fjärrvärme. Schaktet anslöt till fasaden till Juno 16 och
sammanföll delvis med den yta som redovisas i denna
rapport. Vid den tidigare undersökningen framkom
en kraftig grundmur som bedömdes kunna vara äldre
än den nuvarande fasaden som finns direkt ovanför
(Bergman, 2017:8)
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Genomförande
Syfte

Fyndstrategi

Syftet med undersökningen var att dokumentera
eventuella kulturlager, konstruktioner och fynd som
påträffades vid schaktningsarbetena.

Påträffade fynd skulle samlas in och hanteras med
utgångspunkt från undersökningens syfte och ambitionsnivå.

Metoder och arbetsmoment

Rapportering och registrering

Utfyllnadslagren i källaren till fastigheten Juno 16
grävdes för hand. Utvändiga schaktningsarbeten
utfördes med grävmaskin och öppnade ytor rensades
för hand med fyllhacka och skärslev.

Resultaten av undersökningen presenteras i denna
rapport, i enlighet med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag och Generellt förfrågningsunderlag för 2020.
Genomförda insatser och resultat har efter godkännande av Länsstyrelsen Stockholm registrerats i
Kulturmiljöregistret. Rapporten finns lagrad och tillgänglig digitalt i Riksantikvarieämbetets tjänst för
lagring av arkeologiska rapporter - Forndok.

Dokumentation
Påträffade kulturlager och anläggningar undersöktes och dokumenterades med kontextuell metod.
Manuell inmätning i plan och sektion av påträffade
kontexter upprättades i fält och digitaliserades i efterhand i ArcGIS. Samtliga kontexter beskrevs i text på
förtryckta blanketter. Valda objekt och miljöer fotograferades.

Fig. 6. Schaktning i Svartmangatan utanför Juno 16. Från norr.
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Resultat
Schakt 1, tidigare magasinsbyggnad
Schaktet var cirka 5 x 7 meter stort och grävdes till ett
djup av 0,75 meter under befintligt betonggolv (fig. 7).
I bottenplanet av byggnaden dokumenterades ett rum
med murar och valv, samt kulturlager. Nedan beskrivs
kontexterna i stratigrafisk ordning.

K6 Trägolv
Under befintligt betonggolv och ett modernt bärlager
(K5), framkom ett mörkbrunt lager med multnat trä
(K6, bilaga 3/sektion mot söder). Träfibrerna sträckte
sig i samma riktning. Lagret fanns endast i den västra
delen av rummet.
Tolkning: lagret tolkas ha utgjort ett äldre trägolv som
ingått i den befintliga byggnaden.

K8 Tegelgolv
I den östra delen av rummet framkom ett skift med
tegel som låg cirka 0,2 meter under golvet (bilaga 3/
sektion mot söder).

Fig. 8. Omrörda mänskliga skelettdelar påträffade i
utfyllnadslager under befintligt betonggolv, schakt 1.

K4 Byggnationslager
Tolkning: konstruktionen tolkas ha utgjort ett äldre
tegelgolv till den befintliga byggnaden, och kan antas
ha täckt den östra delen av rummet.

Under golvet, på 0,65 meter djup och på ömse sidor
om ett valv som sträcker sig i rummets riktning, framkom ett gråvitt, 0,05 m tjockt lager med hårt stelnat
kalkbruk (bilaga 3/sektion mot söder).

K7 Utfyllnadslager
Cirka 0,3 meter under golvet framkom ett lager med
mörkgrått grus (bilaga 3/sektion mot söder) med
inslag av omrörda människoben och djurben (fig. 8).

Tolkning: lagret tolkas som ett byggnationslager som
avsatts i samband med uppförandet av de omgivande
väggarna (K2, K3, K10, K13 och K14).

Tolkning: lagret tolkas som fyllning ovanför valvslagning. De mänskliga skeletten har sannolikt kommit
från närområdet och ursprungligen ingått i begravningar tillhörande Svartbrödraklostret, och som
senare hamnat i fyllningen efter det att valvet byggdes år 1759. På den innergård som ligger omedelbart
öster om det aktuella rummets vägg, framkom åtskilliga intakta gravar i samband med arkeologiska undersökningar på 1930-talet. Dessa tolkades då tillhöra
svartbrödraklostrets kyrkogård.

K2 Mur, skiljevägg

Fig. 7, motstående sida. Schaktplan med kontexter och
sektioner. Skala 1:100.
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I den östra delen av rummet påträffades en tegelmur
(fig. 7 och 9 samt bilaga 3/sektion mot söder) som var
bevarad upp till sex skift. Muren var framgrävd i plan
till en storlek av 0,6 x 2 meter. Muren är förbandmurad med fastighetens östra vägg (K10) och låg ovanför
valvkonstruktionen (K1). Tegeltjockleken uppgick
till 0,07 meter, vilket talar för att muren skall dateras
till efterreformatorisk tid.
Tolkning: muren tolkas som en eventuell skiljevägg
som är samtida med huset och byggd efter 1759.

Rummets östra vägg (K10), med två äldre
tröskelnivåer (K11 och K12).
Den östra väggen dokumenterades i en sektion (fig. 7
och bilaga 3/sektion mot öst) som visar att huset haft
flera byggnadsfaser efter år 1759. Under två befintliga öppningar i väggen finns äldre igensättningar. I
bottenkanten av dessa igensättningar påträffades även
äldre trösklar.
Den södra tröskeln (K11) framgrävdes upp till två
skift i höjd och bestod av tunna kalkstenar i det övre
skiftet och gråstenar i det nedre. Tröskeln sköt ut cirka
0,3 meter in i rummet från den östra väggen. Tröskeln
låg 0,5 meter under det befintliga betonggolvet (fig. 7
och 11 samt bilaga 3/sektion mot öst).

Fig. 9. Skiljeväggen K2, fotograferad mot norr.

K3 Mur, skiljevägg
Cirka 0,10 meter under golvet framkom en mur (fig. 7
och 10). Det övre skiftet bestod av tegel och därunder
framkom gråsten i flera skift. Muren var förbandsfogad med den västra rumsväggen. Insidan av muren var
täckt av puts. Muren vilade på tegelvalvet (K1) och
var förbandsfogad med förstärkningsbågen (K14).
Tolkning: muren har sannolikt utgjort en skiljevägg,
samtida med omgivande väggar och har uppförts
omkring år 1759.

Fig. 11. Tröskelnivå K11. Från väst.

Den norra tröskeln (K12) framgrävdes upp till två skift
i höjd och bestod av 0,6 meter stora kalkstenar. Det
underliggande skiftet bildade ett trappsteg som sköt
ut 0,36 meter. Tröskeln påträffades 0,6 meter under
befintligt betonggolv (fig. 7 och 12 samt bilaga 3/
sektion mot öst). Trappan antas fortsätta under färdigt
schaktdjup.
Tolkning: de äldre tröskelnivåerna kan antas visa den
samtida inre och förmodligen även yttre marknivån.

Den norra väggen K13, den västra väggen
och en förstärkningsbåge K14
Den norra väggen K13 är en tegelmur, förbandsmurad med både den västra (K14) och den östra väggen
(K10) och därmed samtida med dessa. Samtliga
murar är byggda efter år 1759.

Fig. 10. Skiljeväggen K3 och förstärkningsbåge K14. Från
sydöst.

Den västra väggen K14 utgörs av en tegelmur med en
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Fig. 12. Tröskelnivå K12 samt trappa. Från nordöst.

Fig. 14. Valvet K1 från öst.

ovanliggande förstärkningsbåge (fig. 7 och 13 samt
bilaga 3/sektion mot öst). I söder är muren förbandsmurad med den ovan beskrivna skiljemuren (K3).
Den ovanliggande valvbågens norra del är förstörd. I
norra muren (K13) finns ett valvanfang som visar var
valvet ursprungligen vilat i denna riktning. Insidan av
muren är delvis täckt av puts.

på valvets topp fanns en igensatt öppning, 0,25 meter
i diameter stor.
Tolkning: tegeltjockleken på 0,075 meter motsvarar ett tegel som tillverkats i efterreformatorisk tid.
Valvet tolkas vara samtida med byggnaden därmed
anlagts efter år 1759. Valvet täcker taket till det rum

Tolkning: förstärkningsbågen har sannolikt förstärkt
skiljemuren för att något tungt vilat ovanför. Möjligen
har ett tegelgolv funnits ovanför. Tegelgolvet kan vara
det golv som man ser resterna av i södra schaktkanten
(K8, bilaga 3/sektion mot söder).

Fig. 13. Förstärkningsbågen K14. Från öst.

K1 Tunnvalv
Cirka 0,10 till 0,65 meter under golvet framkom ett
tunnvalv (fig. 7 och 14 samt bilaga 3/sektion mot
söder) som sträcker sig i rummets längdriktning.
Valvet var uppbyggt av 0,075 meter tjocka tegelstenar
lagda på högkant. Valvet var framgrävt till en längd av
4,5 meter och en bredd av 3,8 meter. Centralt placerad
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Fig. 15. Foto av valvets undersida, från nedre våningen
och Storkyrkobadets bassäng. Från söder.

där Storkyrkobadets bassäng finns (fig. 15).

Schakt 2
Schaktet var 0,6 x 8 meter långt och grävdes till ett
till ett djup av 0,5 meter (fig. 7). Den norra hälften av
schaktet var tidigare grävt i samband med nedläggning av befintligt rör. Den södra hälften grävdes för
hand. Överst fanns ett tegelgolv ned till ett djup av
0,08 meter. Därefter följde ett lager av betong ned till
0,22 meter. Underliggande lager bestod av modernt
grus ned till schaktets botten, 0,5 meter under golv.
Fig. 16. Fasaden till Juno 16 med den äldre grundmuren
K16. Från öst.

Tolkning: samtliga lager som undersöktes i detta rum
bedöms ha tillkommit i modern tid efter en ombyggnation på 1930-talet.

Tolkning: muren tolkas ha utgjort en grundmur till en
äldre byggnad. Tegeltjockleken talar för att muren är
efterreformatorisk. Enligt en nybyggnationsritning
från år 1759 uppförs flygelbyggnaden inom Juno 16
vid denna tid. I brandförsäkringshandlingarna finns
dock uppgifter om att en flygel funnits redan innan
detta. Möjligen tillhör den äldre grundmuren som nu
framkommit (K16) en del av det hus som funnits före
år1759. En möjlighet är att den hört till det hus som
finns på tomtkartan från år 1655 och som ägdes av
"salig Canterstens efterleverska" (fig. 3).

Schakt 3, Svartmangatan
Schaktet var 2 x 3 meter stort och grävdes till ett djup
av cirka 0,8 meter under nuvarande marknivå (fig.
6 och 7). Schaktet innehöll sentida utfyllnadsmassor och i den norra delen ett stråk med elledningar. I
östra delen fanns fjärrvärmerör. Det intressanta i detta
schakt är de murar som utgör fasaden till Juno 16 mot
Svartmangatan.

K15, kv. Juno 16, fasad mot Svartmangatan
Fasadmuren består av huggna kvaderstenar i gråsten
0,4 till 0,8 meter stora (sektion Svartmangatan). Mellan
skiften fanns ett utjämningsskift med 0,05 meter tunna
kalkstenar. Under markytan, på 0,6 meters djup, fanns
ett utskjutande skift av gråsten (K15) som sköt ut
mellan 0,5-0,25 meter från fasadlivet.
Tolkning: denna mur uppförs i samband med ombyggnationen år 1759. Den utskjutande sockeln talar för
att marknivån låg 0,6 m lägre när huset uppfördes.

K16, äldre grundmur
Direkt under Junos fasadmur (K15), cirka 0,7 meter
under nuvarande marknivå, framkom en grundmur
uppmurad av 0,20-0,5 meter stora gråstenar som var
fogade i lerbruk (K16, fig. 7 och 16 samt bilaga 3/
sektion mot S och kv. Juno fasad). I murens fasad mot
Svartmangatan fanns ett rullskift med tegel stående på
högkant. Tegelstenarna var 0,75 meter tjocka. Skiftet
sköt ut 0,6 meter från fasadlivet till Juno 16.
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Schakt
1

1

1

1

1

1

Nr
1

2

3

4

5

6

Multnatträgolv

Modernt
bärlager

Byggnationslager

Mur,skiljevägg

Mur,skiljevägg

Typ
Tegelvalv

Framkom0,25
mundergolv.

Framkom0,10
mundergolv.

Påträffadpåca
0,65mdjup.

Påträffadpåca
0,10munder
golv.

Hartäckthela
ytanvästerom
valv.

Hartäckthela
ytan.
100%

Brungråttlagermedmultnatträ.Tolkas
somresterefterbjälklagochgolv.

Gråttgrus,bärlagertillovanliggande
betonggolv.

Vitthårtlagermedstelnatkalkbruk.Tolkas
sombyggnationslagersomavsattsi
sambandmedbyggandetavden
underliggandetegelvalvet.

Övreskiftavtegel.Därundergråsteniflera
skift.Modernmur,liggermedstötfogmot
västrarumsväggen.Insidanavmurenär
täcktavcement.Murenvilarpåtegelvalvet
(K1).

Tegelmursomvarbevaradupptill6skift.
Murenvarframgrävdiplantillenstorlek
av0,6x2m.Murenärförbandmuradmed
fastighetensöstraväggochlågovanför
valvkonstruktionen(K1).Tegeltjockleken
uppgicktill0,07m.

Anläggningenfinns
kvar.

Anläggningenfinns
kvar.

Beskrivning
Gråttsandblandatgrus.Modernt
utfyllnadslager.

Undersöktdel%
Anläggningenfinns
kvar.

Täckerytornapå Lagretfinnskvar.
ömsesidorom
valvslagning
0,65munder
golv.

0,5x2mstor.

Diam.(m)
4,5mlångtoch
4mbrett.
Tegeltjockleken
uppgicktill0,075
m
(efterreformator
iskt).
Toppenliggerca Iplanframgrävd
0,3munder
tillenstorlekav
golv.
0,6x2m.

Djup(m)
Påträffadpå
0,10Ͳ0,75m
djup.

UnderlagrarK5(sättsand)ochöverlagrar
K7(utfyllnadslager)

Underlagrarmoderntbetonggolvoch
överlagrarK6ochK8.

ÖverlagrasavK7(utfyllnadslager).

ÖverlagrasavK4(byggnationslager).

Underlagrasavmodernamassoroch
överlagradebyggnationslager(K4).

Stratigrafiskrelation
Överlagrasavkontext9(utfyllnadslager)

Bilaga 1. Kontexttabell

Schakt
1

1

1

1

1

1

1

Nr
7

8

9

10

11

12

13

Mur,rummets
norravägg.

Tröskelmed
trappa

Mur,rummets
östravägg.
Tröskel

Utfyllnadslager

Tegelgolv

Typ
Utfyllnadslager

Framkom0,75
mundergolv

Framkom0,55
mundergolv.

Framkom0,7m
undergolv.

Framkom0,1m
undergolv.

Djup(m)
Framkom0,3Ͳ
0,6munder
golv.

Ca2x6mstor
yta.

Ca0,3x1,2m
stor.

Finnskvar

Finnskvar

Finnskvar

Finnskvar

Lagretfinnskvar.

Diam.(m)
Undersöktdel%
Täckerytornapå
ömsesidorom
valvslagning0,3Ͳ
0,6munder
golv.

Tegelmursomutgördeninrenorraväggen.

Tröskelstenarsomskjuterutca0,3mini
rummetfråndenöstraväggen.Tröskeln
finnsdirektunderenusprunglig
dörröppningsomsenaresattsigen.
Trappasomskjuterutitvåsteginåtoch
nedåtirummetochtillenlängdav0,4m.
Trappenfinnsdirektunderenursprunglig
dörröppningsomsenaresattsigen.

Flygelbyggnadensöstravägg.

Lagermedrundadegråstenar0,10Ͳ0,4m
stora.LiggerunderbyggnationslagretK4,
K9ochK2.LagretliggerovanförvalvetK1.
Betyderattkonstruktionslagrettillkommiti
sambandmedbyggetavdenöstra
flygelväggen(K10).

Lagermedtegeliettskift.Fogadeimörkt
gråttkalkbrukmedsynliga
kalkbruksklumpar.Tolkassometttegelgolv

Beskrivning
Mörkgråttgrusmedinslagavmänniskoben
ochdjurben.Tolkassomfyllningovanför
valvslagning.Benenharsannoliktkommit
frånnärområdetochkyrkogårdentill
Svartbrödraklostretsomhamnati
fyllningenefterdetattvalvetbyggs1759.

SamtidamedK10.

UnderlagrarK4(byggnationslager)

ÖverlagrarK9(utfyllnandslager)

ÖverlagrarK9(utfyllnandslager)

LiggerunderbyggnationslagretK4,K9och
K2.LagretliggerovanförvalvetK1

ÖverlagrasavK5(moderntbärlager).

Stratigrafiskrelation
Underlagrarkontext6(multnatträ).
Överlagrarbyggnationslager(K4).

Schakt
1

3

3

Nr
14

15

16

Fasadmurmot
Svartmangatan.

Fasadmurmot
Svartmangatan.

Typ
Muroch
förstärkningsbåg
e,rummets
västravägg.

Framkom0,6m
under
markytan.

Djup(m)
Förstärkningsbå
genligger
omedelbart
underbefintligt
golvochmuren
finns0,3m
undergolv.

Diam.(m)

Juno16fasadmurmedhuggna
kvaderstenarigråsten0,4till0,8mstora.
Mellanskiftenfannsutjämningsskiftmed
0,5mtunnakalkstenar.0,7munder
markytanfannsettutskjutandeskiftav
gråsten(fortfarandeK14)somskötut
mellan0,5till0,25mfrånfasadlivet.
Murenharsannoliktbyggts1759ienlighet
medbygglovshandlingar.

Grundmurav0,20till0,5mstoragråstenar UnderlagrarK15(yngremur)
somvarfogadeilerbruk.Ifasadenfanns
ettrullskiftmedtegelståendepåhögkant.
Tegelstenarnavar0,75mtjocka.Dettaskift
skötut0,6mfrånkvJuno16:sfasadliv.
Murentolkassomengrundmurtillenäldre
byggnad.Tegeltjocklekentalarföratt
murenärefterreformatorisk.

Finnskvar

ÖverlagrarK16(äldremur)

Beskrivning
Stratigrafiskrelation
Murmedovanliggandeförstärkningsbåge. K13=K3.UnderlagrarK4(byggnationslager)
Muren0,3minnanförvästraväggenoch
gårihopmednorraväggen.Isödergår
murenihopmedenskiljemur(K3).Alla
dessamurarärförbandsmuradeoch
samtida.Valvbågensnorradelärförstörd.I
norramurenfinnsettvalvanfangsomvisar
varvalvetursprunligenvaritfäst.Insidanav
murenärdelvistäcktavputs.
Förstärkningsbågenharsannoliktförstärkt
skiljemurenförattnågottungtvilat
ovanför.Troligenharetttegelgolvfunnits
ovanför.Tegelgolvetärsannoliktdetgolv
somsynsisödraschaktkanten(K8).

Finnskvar

Undersöktdel%
Finnskvar

Bilaga 2. Matris över undersökta kontexter

5

6

Modernt

8

7

4

3

2

10

11

12

13

14

15

9

1

1759

16

1655

Bilaga 3. Sektionsritningar, skala 1:40

Schakt 1

Schakt 1

Schakt 1

Schakt 3

En arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning
har genomförts inom och i anslutning till fastigheten Juno 16 i
Gamla stan, Stockholms kommun och län. Vid undersökningen
påträffades bland annat mänskliga kvarlevor som tolkas ha
ett samband med ett tidigare Svartbrödrakloster som under
medeltiden fanns inom kvarteret. Vidare påträffades även
murar och trösklar hörande till äldre byggnadsfaser inom
fastigheten.
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