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Sammanfattning
En arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning genomfördes under april 2020 på Drottninggatan, Jakobsgatan och Fredsgatan inom fastigheten Norrmalm 4:34. De berörda områdena var belägna
inom fornlämningen L2015:7798, vilket utgörs av ett
stadslager. Den arkeologiska insatsen föranleddes av
schaktning för elledningar utförda av Ellevio AB.

Inom de berörda ytorna påträffades kulturlager som
kunde dateras till tiden efter år 1637. En grundmur
påträffades i linje med fasaden till nuvarande kvarteret
Tigern 7 mot Drottninggatan. Grunden kan eventuellt ha tillhört en byggnad som år 1650 ägdes av dåvarande riksskattemästaren Seved Bååt.

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

Väster om Drottninggatan, mellan Jakobsgatan och
Fredsgatan, ligger kvarteret Tigern. Här uppfördes
stenhus som tillhörde högadeln strax efter gaturegleringen år 1637. Under 1700-talet byggdes husen om
efter den så kallade Klarabranden år 1751. Fastigheten Tigern 7 (före detta 2,3) som ligger i hörnet mot
Fredsgatan revs år 1874 och nyuppfördes efter det
(Bedoire, 1971:2 ff ).

Ellevio AB ansökte hos Länsstyrelsen Stockholm om
tillstånd att schakta för nya elledningar i Jakobsgatan,
Drottninggatan och i Fredsgatan (fig. 3). Arbetsområdet var beläget inom fornlämning L2015:7789, som
utgörs av ett stadslager. Länsstyrelsen gav tillstånd
till ingreppet under förutsättning att arbetet övervakades av arkeolog och att berörda delar av fornlämningen undersöktes och dokumenterades (Lst beslut
431-3485-2020). Av ursprungligen tre planerade
schakt kom ytan längst mot söder att utgå och berördes således inte av arbetet. Fältarbetet genomfördes
under april 2020.

På andra sidan, mitt emot kvarteret Tigern, ligger
kvarteret Johannes Större 9 (före detta 6) Tomten
skapades år 1640 och ägdes av kanngjutaren Göran
Jeske. Han fick tomten som ersättning för en tidigare tomt som förstördes då Drottninggatan drogs
fram i samband med gaturegleringen. Huset byggdes
år 1640 och finns kvar än idag, vilket även framgår av
ankarjärnen (fig. 2) i andra våningen mot Drottninggatan (Rosell 1976:10).

Topografi och fornlämningsmiljö
Under åren 1601 till 1635 var Norrmalm en förstad
och kallades ”den norre förstaden”. Anledningen till
att förstaden inte var en del av Stockholm berodde
på att marken på Norrmalm till största delen ägdes
av kronan och inte av staden. Den övervägande delen
av de som då var bosatta på Norrmalm var anställda
av kronan, och endast en mindre del av befolkningen
utgjordes av borgare. På Norrmalm låg också flera av
kronans vapenfabriker.
Befolkningen på den norra malmen ökade betydligt
under de första decennierna av 1600-talet. Från år
1635 övergick allt mer mark från kronan till staden och
därmed undanröjdes de tidigare hindren för staden att
expandera i denna riktning (Sandberg, 2002:158 ff ).

Fig. 2. Fasaden med ankarjärnen inom kvarteret Johannes
Större 9. Från sydväst.

År 1637 inleddes gaturegleringen på Norrmalm och
först ut var området väster om Brunkebergsåsen.
Stadsplanerarna utgick från platsen kring nuvarande
Hötorget och lade ett rutnät utmed Brunkebergsåsens sträckning. Den viktigaste av de nya gatorna
var Drottninggatan som löpte i riktning ned mot
Stockholms ström. Redan innan de västra delarna av
malmen var klara, påbörjades även arbetet med att
reglera området öster om Brunkebergsåsen. Ett stort
problem var områdets höjdskillnader. Arbetet med
att jämna ut åsen och att färdigställa Jakobsgatan och
Fredsgatan, mellan malmens västra och östra delar,
blev klart först omkring år 1650 (a.a 2002:162ff ).

Tidigare undersökningar
I Jakobsgatan och inom kv Johannes Större 9 (f.d 6)
schaktades år 1986 (SR 761, fig. 4) för framdragning
av kulvertar. Under rivna gårdshus i kvarteret påträffades murar som hade annorlunda orientering än
dagens gatunät. Bland annat framkom en tegelkonstruktion som antogs ha använts vid gjuteriverksamhet, en brunn och ett tegelgolv (Fredriksson 1989:10).
År 1978 revs delar av kvarteret Tigern i samband med
att nya departementsbyggnader skulle byggas (SR
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Fig. 3. Karta med läget för schaktningsarbetena markerade med rött. Schaktet längst i söder utgick. Skala 1:2000.

717, fig. 4). I samband med undersökningen inom
kvarteret Tigern påträffades avfallslager innehållande
bark, huggspån, pinnar, gödsel, hushållsavfall med
djurben, läder och keramik. Keramiken kunde dateras
till tidigt 1600-tal (Århem 1980:2).
I korsningen Fredsgatan-Drottninggatan framkom år
1982 en mur som troligen har en fortsättning vidare
ut i Drottninggatan (SR 730, fig. 4).
I samband med byte av rör grävdes ett 2,5 meter djupt
schakt i Fredsgatan år 1982. I höjd med fastighetsgränsen Lejonet 5/Lejonet 3 påträffades då ett källarvalv med en annorlunda orientering än dagens gatunät (SR 725, fig. 4).
År 1942 framkom rester av två hus i Fredsgatan, strax
öster om Drottninggatan (SR320, fig. 4). Husen daterades till tiden före stadsregleringen år 1637.
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1942 framkom rester av ett källarvalv i korsningen
Drottninggatan och Fredsgatan (SR 321, fig. 4), som
daterades till tiden före 1637.
Ett 3 meter djupt schakt grävdes i Drottninggatan år
1981. I en sektion finns två olika gatunivåer dokumenterade (SR 754, fig. 4).
Under år 2012 genomfördes en schaktningsövervakning i Drottninggatan, Strömgatan och Rosenbadsparken i anslutning till kvarteren Rosenbad och Lejonet i Stockholm. Totalt grävdes 9 schakt och i 4 av
dessa påträffades lämningar. I Drottninggatan, direkt
söder om korsningen med Fredsgatan (fig 4, schakt
märkt ”AK”), påträffades utfyllnadslager som bör
ha tillkommit under 1500- eller 1600-talet (Klange
2014:3). Lagren påträffades cirka 1 meter under dåvarande marknivå.
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Genomförande
Syfte

Fyndstrategi

Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera eventuella lämningar av
antikvariskt intresse.

Fynd insamlades med utgångspunkt från undersökningens syfte och ambitionsnivå. De fynd som påträffades i omrörda och återfyllda lager dokumenterades
och gallrades därefter i fält. Fynd som påträffades i
orörda kulturlager omhändertogs.

Metoder och arbetsmoment
Undersökningen genomfördes enligt en kontextuell
grävmetodik. Sentida utfyllnadsmassor grävdes bort
med maskin och orörda kulturlager grävdes för hand.

Dokumentation
Inmätningar gjordes manuellt. Lämningar av antikvariskt intresse dokumenterades i plan och sektion.
Analogt upprättade planer och sektioner har i efterhand digitaliserats och koordinatbestämts. Valda
objekt fotograferades.

Rapportering och registrering
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.

Fig. 5. Drottninggatan med schakt 2 vid korsningen Jakobsgatan. Från nordöst.

Fig. 4, motstående sida: Tidigare undersökta ytor
inom och i anslutning till nu grävda schakt. Endast de
undersökningar som omnämns i texten redovisasde med
SR-nr i planen.
Skala 1:1000.
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Resultat
Schakt 1
Schaktet var cirka 7 meter långt och 1-2 meter brett.
Schaktdjupet var mellan 0,3-1,05 meter. Schaktet
innehöll uteslutande moderna fyllnadsmassor.

Fig. 8. Schakt 2 med kulturlagret K2 i botten av schaktet.
Från söder.

sade hörn. Anläggningen framgrävdes till en bredd av
0,8 meter och en höjd av 0,3 meter. Muren fortsatte
ned under färdiggrävt schaktdjup.

Fig. 7. Schakt 1, från öst.

Schakt 2
Schaktet var 66 meter långt och 1 meter brett. Djupet
uppgick till mellan 0,7-1,05 meter under nuvarande
gatunivå.

K2, avsatt kulturlager
Utmed en cirka 2,5 meter lång sträcka och på ett
djup av 0,65 meter framkom ett sandblandat kulturlager (K2). Lagret fortsatte djupare ned än schaktets
botten. I lagret påträffades keramik av yngre rödgods
som kan dateras till 1600-tal. Keramiken utgjordes av
delar från två fat (F1, F2) och en del av en kruka (F3).
Sannolikt har lagret avsatts efter gaturegleringen år
1637. Området där kulturlagret påträffades utgjordes
av land vid 1600-talets början, beläget cirka 85 meter
öst om den dåvarande strandlinjen.

Det är oklart om muren tillhör det nuvarande huset
eller inte. Grundmuren kan vara äldre än den nuvarande fastigheten som stod färdigt år 1874. Det
äldsta stenhuset som stått på platsen efter gaturegleringen år1637 ägdes av dåvarande rikskattemästaren
Seved Bååt, och beskrevs år 1660 som ett av de mest
framträdande palatsen på Norrmalm. År 1751 brann
huset ned i samband med Klarabranden och byggdes
om. Senare, år 1874, revs slutligen byggnaden helt i
samband med att det nuvarande huset uppfördes.

K3, grundmur till byggnad
En grundmur till en byggnad framkom 0,45 meter
under markytan, i linje med fasaden till nuvarande
kvarteret Tigern 7 mot Drottninggatan. Muren framkom cirka 1,6 meter utanför det befintliga husets avfa-

Fig. 6, motstående sida: Schaktplan med påträffade
kontexter. Skala 1:400.
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Fig. 8. Grundmuren K3 i schakt 2. Från öst.
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Bilaga 1. Kontexttabell
Nr

Schakt

Typ

Djup(m)

Storlek(m)

Undersöktdel%

Fynd

Beskrivning

2

2

Lager

Påträffadpå0,6m
djup.

2,5

Lagretfortsätter
djupareänfärdigt
schaktdjup

Keramik

Brunsvartsandblandatkulturlagermed
inslagavkeramik.Lagrettolkassomavsatt
efterregleringen1637.

3

2

Grundmur

Påträffadpå0,4m
djup.

0,5

Finnskvar

GrundmurentillhörfastighetenTigern7.
Hörnetavbyggnadenharrivitsavmedan
grundmurenundermarkbevarats.Muren
bestoravhuggnagråstenarsomvarupp
till0,8mstora.Endastenlitendelav
murengrävdesframiplan.

Bilaga 2. Fyndtabell
Nr

Kontext

Material

Sakord

Antal

Fragm.grad

Vikt(g)

Beskrivning

Gods

Del

Kärlform

Färg

Glasyr

1
2
3

2
2
2

Keramik
Keramik
Keramik

Kärl
Kärl
Kärl

1
1
1

Fragment
Fragment
Fragment

6
5
2

Fat
Fat
Kruka

BIIy
BIIy
BIIy

Botten
Brätte
Buk

Fat
Fat
Kruka

Grön
Brun
Svart

Blyglasyr
Blyglasyr
Blyglasyr

Bilaga 3. Sektionsritning, skala 1:40

En arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning
har genomförts inom fastigheten Norrmalm 3:43 i Stockholms
kommun och län. Vid undersökningen påträffades inom kvarteret
Tigern 7 på Drottninggatan, kulturlager samt en grundmur till en
byggnad. Lämningarna daterades till 1600-tal eller senare.

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

