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Stormaktstiden och dess aktörer har under de se -
naste åren behandlats i en lång rad böcker. Fram -
gången med Peter Englunds Poltava: berättelsen
om en armés undergång från 1988 visade förlags -
världen den kommersiella potentialen i periodens
turbulenta historia. Utgivningen sammanföll med
en begynnande attitydförändring, både hos his-
torievetenskaperna och hos allmänheten. Stor-
makten Sverige hämtades in från skräpkamma -
ren och blev ånyo ett legitimt ämne för såväl
forskning som populär förmedling.

Inom arkeologin har framför allt slagfältsunder-
sökningar fått stor genomslagskraft i media (Knarr-
ström 2006), men även på en plats som Jönkö -
ping är spåren från stormaktstiden tydliga. Staden,
som nybyggdes efter Kalmarkrigets härjningar
1612, utvecklades snabbt i sin roll som gränsfäst-
ning och rustningsort (Björkman 1918; Rystad
1965; Ahlberg 2004, s. 437 ff). Under ett helt
sekel, fram till freden i Nystad 1721, basera des
den lokala ekonomin på leveranser till krigsmak-
ten. Framgång eller misslyckande berodde på
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A small number of artefacts found during the excavation of a 17th century work-
shop and storehouse in Jönköping, Sweden, indicates close contacts with the Baltic
provinces. The finds include personal objects, originating in Riga and Curonia, as
well as a hoard of coins minted in Reval, modern-day Tallinn – the capital of Esto-
nia.

Though the written sources offer no such information, it appears that people
with close ties to the Swedish dukedom of Livland used this building in the late
1650s. The so-called Tyska maden (The German Meadow) quarter was an industri-
al section of the forti fied city. Here German weavers, hired to start large-scale pro-
duction of cloth in Sweden, had their workshops. However, this important textile
industry fell into decline, partly because of diminishing orders from the Army, part-
ly due to devastating floods in 1650. As a consequence, room was available for new
activities.

The finds lead us to interesting questions on topics such as the mobility of peop -
le and ideas in Early Modern times, how strangers were able to blend in with the
local population and what ethnic markers people used to show different origins
within a rapidly expanding state such as 17th century Sweden.
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krigskonjunkturernas svängningar i den militär -
stat Sverige hade utvecklats till (Karlson 1996;
Magnusson 1996, s. 165; Pettersson 2007, s. 114
ff). 

Vid omfattande arkeologiska utgrävningar
som Jönköpings läns museum genomfört inom
stadsdelen Öster har delar av stadens båda fakto-
rier (grundade 1620) undersökts. År 2003–04
utfördes arbeten på Vapenfaktoriets tomter med
dess pistolsmedjor i kv. Apeln (Klingnéus 1997, s.
60; Nordström & Pettersson 2004). Tre år se -
nare var turen kommen till Vantmakeriet i det
närbelägna kv. Diplomaten, en av de första plat -
ser i landet där storskalig textilproduktion be -
drivits (Kjellman 1943, s. 123 ff; Nydolf & Sti -
beus 2008; Nordman & Pettersson 2009). Båda
dessa verksamheter ingick som viktiga delar i det
radikala moderniserings- och effektiviseringsar-
bete som lade grunden för den blivande stormak-
ten Sverige. Vapenfaktoriet överlevde till och
med militärstatens undergång och omvandlades
till industrikoncernen Husqvarna AB. Textilfak-
toriet försvann däremot redan efter en mansål -
der, men kvarlever idag som Tyska maden, nam-
net på den stadsdel i Jönköping där värvad arbets-
kraft en gång inhystes.

Om man bortser från lämningarna efter fäst-
ning och rustningsindustri döljer sig även mera
subtila avtryck i kulturlagren, Jönköpings blöta
underjordiska arkiv. Det handlar om spår efter de
människor som verkade och rörde sig inom stor-
maktens gränser, om en arbetets och kontakter-
nas arkeologi.

Textilproduktionen som försvann
Vid mitten av 1650-talet var det kungligt initier-
ade textilfaktoriet i Jönköping, det s.k. Vantma-
keriet, på väg att avvecklas. Verksamheten hade
fört en vacklande tillvaro under ett antal år. Kvali-
tén på ullen från trakten hade tidigt vållat pro-
blem och man hade svårt att leverera de mängder
av kläde som Kronan efterfrågade (Kjellman 1943,
s. 129 f). Som en följd av Trettioåriga Krigets slut
i och med den Westfaliska freden 1648 bortföll en
stor del av leveranserna till krigsmakten. Dess-
utom drabbades staden och kanske framför allt
faktoriets tomter på Tyska maden av en för-
ödande översvämning år 1650 (Nordman & Pet-
tersson 2009, s. 70 ff). Med faktorn Peder Gud-
mundsson-Strömbergs död fem år senare upp -
hörde en textilproduktion som man under 35 år
försökt bedriva enligt de modernaste principer
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Fig. 1. Plan över hus 400:1 i kv. Diplomaten: en tvåvåningsbyggnad med vävstuga och lagerrum uppförd strax
efter 1637. —Building 400:1 on the Diplomaten site: a two-story storehouse with a weaver's workshop, built
shortly after 1637.
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med personal värvad i norra Tyskland (Karlson
1996, s. 132).

Fyndet i Vantmakeriets lagerhus
Ett av de hus på Tyska Maden vars grunder under -
söktes i kv. Diplomaten år 2007 var en stor två -
våningsbyggnad, hus 400:1, uppfört strax före
1640 (Linderson 2008). Timmerhuset hade stått
på en ovanligt stabil stengrund. Dess ena gavel
var vänd ut mot det stråk som idag kallas Målar -
gatan. Det fanns bara en eldstad i hela bygg -
naden, en hörnplacerad öppen spis i husets östli-
gaste rum. Övriga utrymmen var ouppvärmda.
Dessutom gav huset med sina plankgolv ett på -
fallande välstädat intryck. Där saknades nästan

helt de karaktäristiska spår av dynga och smuts
som lätt släpas in från gårdar och gator. Därför
tolkade vi hus 400:1 som en arbetsplats, en väv-
stuga med vidhängande lagerutrymmen, snarare
än som ett vanligt bostadshus (se Heimdahls ana -
lys av jordpro ver från hus 400:1 i Heimdahl &
Vestbö Franzén 2009).

De mest spännande fynden i denna byggnad
gjorde vi när dess västra rum rutinmässigt avsök-
tes med metalldetektor. Alldeles intill norra lång -
väggen låg en liten trave silvermynt undanstop -
pad. Antagligen hade slantarna varit omlindade
med tyg eller kanske papper, precis som dagens
rullar med växelmynt. Skatten består av femton
mynt i valören 1 öre SM, samtliga präg lade under
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Fig. 2, t.v. Myntskatten från hus 400:1 i okonserverat
skick. —Coin hoard as found in building 400:1.

Fig. 3, nedan. Myntskatten efter konservering. Femton
ettöres silvermynt från Kristinas regeringstid – sex
präglade i Reval. —Coin hoard after conservation. Fifteen
silver coins from the reign of Queen 
Christina, six struck in Reval.

104-111 Pettersson:Layout 1  10-06-14  12.19  Page 106



drottning Kristinas regeringstid (1632– 54). Extra
intressant var att sex av mynten slagits kring 1650
i estniska Reval, dagens Tallinn. Sta den hade
ingått i det svenska riket sedan 1561, då dess borg-
erskap frivilligt anslöt sig till Sverige (NE 2009).

Nära myntskatten påträffade vi ett till häng -
smycke omgjort äldre silvermynt med valören 3
Groschen. Det är slaget i Riga för Sigismund Vasa
redan år 1590, d.v.s. under hans tid som hertig av
Lettland. Senare har silvermyntet försetts med
kantning och upphängningsögla, båda profes-
sionellt utförda i silver. I färdigt skick fick mynt-
hänget en diameter på 2,5 cm.

I ett sandlager som isolerat under husets trä-
golv, påträffades dessutom en liten silversölja med

blomdekor i hög relief. Dess format, diameter 1,4
cm, antyder att den låst ett smalt och tunt band.
Utformningen å sin sida visar att söljan sannolikt
burits synlig, kanske på ett strumpeband. En exakt
likadan sölja har tidigare påträffats vid en utgräv -
ning norr om Hovrättstorget i Jönköping (arkiv -
uppgift, Jönköpings läns museum). Det skulle
kunna röra sig om en lokal silversmeds verk, nå -
got som emellertid mot sägs av en direkt parallell
ur ett skattfynd från Rotebro i Sollentuna sn,
Uppland (SHM 17339: 25), nedlagt i början av
1600-talet.

Det fjärde avvikande fyndet var ett 4,3 cm
långt bältehänge av brons med genombruten de -
kor. Hänget väckte vår uppmärksamhet redan
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Fig. 4, ovan. Hänge gjort av ett silvermynt
slaget för Sigismund Vasa i Riga 1590, avers. —
Coin pendant, obverse.

Fig. 5, ovan t. h. Mynthänge i fig. 4, revers.
Rigas vapen och valören 3 Groschen angiven. 
—Coin pendant, reverse.

Fig. 6, t.h. Silversölja diam 1,4 cm.
—Silver strap buckle.
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från första stund eftersom dess formspråk så tyd -
ligt avviker från vad som kan förväntas dyka upp
i en småländsk 1600-talskontext. Ålderdomligt
eller främmande var frågan. Hänget visade sig ha
goda paralleller i Baltikum. I en grav som under-
söktes vid S:t Nikolaikyrkan i Ventspils år 2002
påträffade man en uppsättning kvinnosmycken,
inklusive närmast identiska bältehängen. Dess-
utom hade den gravlagda försetts med ett Karons-
mynt av svenskt ursprung, daterbart till drott-
ning Kristinas regeringstid (Lusens 2004). Den-
na grav i dåvarande hertigdömet Kurland är så -
ledes samtida med Jönköpingshänget.

Fyndet under golvet i hus 400:1 på tomt 218 i
kvarteret Diplomaten framstår som märkligt när
man jämför med övriga metallfynd från 2007 års
undersökning. Dess väl samlade datering och

föremålens anknytning till det baltiska området
avviker från vad som annars påträffades i detta
faktori- och hantverkskvarter. Alla framrensade
nivåer och byggnadslämningar avsöktes omsorgs-
fullt med metalldetektor. Ingenting liknande på -
träffades dock bland de drygt 50 hus, fördelade på
tolv olika tomter, som utgrävningen berörde. I
övrigt inskränkte sig metallfynden i västra delen
av hus 400:1 till några 1/4-öres mynt; kopparmynt
som också de präglats för drottning Kristina. Det
kan dock inte avgöras om de skall räknas in i det
här omtalade fyndet, eftersom denna typ av låg-
valörmynt tillhör grävningens mest frek vent före-
 kommande detektorfynd. Den massiva utmynt -
ningen under 1630-talet ledde snarast till att 1/4-
öresmynten kom i var mans hand (Linder-Welin
1951, s. 7ff ). Ibland fick det oväntade resultat – i
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Fig. 7. Lettiskt bältehänge i brons med
genombruten dekor, funnet i hus 400:1.
—Latvian openwork copper-alloy belt
pendant, found in building 400:1. 
Foto: Martins Lusens, ARG,Riga.

Fig. 8. Gravfynd från Ventspils i Kurland från 1600-talets mitt.
—Grave find from Ventspils, Curonia, mid-17th century.
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kv. Diplomaten förekom de vid flera tillfällen i
kontexter som lett till en tolkning som husoffer
(Nordman & Pettersson 2009, s. 148).

Över Östersjön – en tolkning
Så hur skall då de baltiska fynden från Tyska Ma -
den bäst förstås? Vid 1600-talets mitt var de bal-
tiska territorierna omstridda, men också integ-
rerade delar av det svenska stormaktsväldet. Bal -
tikum var en sannskyldig kornbod, där städer
som Riga och Reval överträffade det mesta i res -
ten av riket. Och folk rörde sig över långa av -
stånd. Som ett näraliggande exempel kan näm-
nas att den livländske affärsmannen Reinhold
Rademacher på 1650-talet hämtade smeder från
Reval till sin järnmanufaktur, sedermera etable-
rad i Carl Gustafs stad, d.v.s. Eskilstuna (Mörner
2001, s. 193).

En annan rörlig grupp var de studenter som
reste i motsatt riktning – till en lockande högre
utbildning vid universitet som det i Dorpat. Här
fanns sammanlagt 611 unga män från främst Små-
land, Västergötland och Sörmland inskrivna un -
der svensktiden (ibid. s. 197).

Yrkeskunniga hantverkare, gesäller, köpmän,
studenter, soldater och många andra rörde sig
inom det vidsträckta riket. Vissa reste ensamma,
andra kom åtföljda av sina familjer, alldeles som
de tyska textilarbetarna gjorde i Jönköping år
1621. När Vantmakeriet etablerades lejde fak-
torn Peter Struve tio vävare med mästarbrev.
Totalt kom emellertid denna invandrargrupp att
räkna ca 150 personer inklusive hustrur, barn,
gesäller och lärpojkar (Björkman 1918, s. 199).
Över en natt ökade befolkningen i den nyanlag-
da fästnings- och faktoristaden med en tiondel.

Bakgrunden till de baltiska fynden i Jönkö ping
skulle också kunna betraktas utifrån ett konflikt -
relaterat perspektiv. Sommaren 1656 var den
svenska armén under Karl X Gustav sedan ett år
tillbaka fastlåst i ett till synes ändlöst ställnings -
krig nere i Polen. I det läget såg den ryske tsaren
sin chans att anfalla Finland och de svenska
provinserna i Baltikum (Englund 2000, s. 412 ff).
I juli gick den ryska huvudstyrkan in i det svagt
försvarade hertigdömet Livland. Staden Dorpat
kapitulerade, medan Riga höll ut trots en och en
halv månads belägring med kraftig be skjutning.
Från härjade städer och landsbygd gick en flykt-

ingström västerut över Östersjön. Det är inte
omöjligt att några sökt sig till Jön köping.
Myntskattens ursprung och terminus post quem-
datering till början av 1650-talet skulle kunna
stödja en sådan hypotes. Men här tiger det
skriftliga källmaterialet. Idag finns inga kända
uppgifter om baltiska flyktingar på platsen.

Vad som däremot är påtagligt är att de bal -
tiska föremålen påträffats i en del av Jönköping
som bebotts av stadens tyskspråkiga minoritet. I
gamla hansastäder som Riga var det tyskättade
borgerskapet tongivande och tyskan ännu ett var-
dagsspråk inom stora grupper av befolkningen.
Vad som än var bakgrunden har Tyska madens
invånare vid den här tiden kunnat erbjuda en
språkgemenskap för stora grupper från rikets
nytillkomna östra delar. Vare sig man var inflyt-
tad hantverkare, vandrande gesäll eller flykting
borde detta ha varit ett gott argument för att slå
sig ner bland Vantmakeriets gårdar.

Att föremålen påträffades instoppade under
ett plankgolv tyder på att de gömts undan avsikt -
ligen; en närmast reflexmässig åtgärd i många
situationer. Så vad är det då egentligen som har
påträffats? De två hängena och silversöljan bör
närmast tolkas som kvinnodräktens tillbehör, i
vilket fall som helst personliga tillhörigheter.
Mynten har å sin sida förvarats förpackade i en
rulle, inte löst i en börs vilket hade varit naturli-
gast om de brukats dagligdags. Att föremålen inte
låg samlade, utan spridda inom ett begränsat
område under ett trägolv långt in i ett lagerrum,
tyder på att ägaren inte hittat alla sina undan-
gömda tillhörigheter. Det bör ha varit svårt att se
småting när man lyfte på golvplankorna inne i
mörkret. Det som missades förblev gömt i mer än
350 år.

De faktiska omständigheterna kring före -
målens historia kommer sannolikt att förbli okän-
da; deras ägare likaså. Det äldsta skriftliga käll-
material som direkt berör Tyska madens in -
vånare härstammar från slutet av 1680-talet och
är alltså mer än trettio år yngre än de här skisse-
rade händelseförloppen. Ändå har fyndet av väl-
daterade baltiska smycken och mynt i Jönköping
bidragit till en personligt färgad inblick i stor-
maktstidens kontaktmönster och människo-
öden.
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Tack till Monica Golabiewski Lannby vid Kungliga
Myntkabinettet, Martins Lusens vid Architectural Re -
search Group i Riga och Ulla von Wowern vid Lunds
Universitets Historiska Museum för bestäm ningar av
mynt och andra föremål, samt till Elisabet Regner vid
Historiska museet för upplysningar om Rotebrofyn-
det.
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Summary

Jönköping belongs to a group of Swedish towns
that were established or extensively rebuilt in the
early 17th century to meet the demands of an
emerging military state. In 1620 two Royal
Chartered Factories were founded there: one to
make fire arms for the army, the other to make
cloth to be used for uniforms. The former was
based upon a reorganisation of local gunsmiths,
while the latter relied on imported technology
and highly skilled weavers recruited in northern
Germany.

The site of these important textile production 
facilities was excavated in 2007. Beneath the
wooden floor of a large warehouse a small hoard
was found by means of a metal detector. It
includes a number of Swedish silver coins struck
in Reval (today’s Tallinn in Estonia), a late-16th
century coin from Riga reused as a pendant, a
diminutive silver buckle and a bronze pendant
with parallels from a mid-17th century female
burial in Ventspils, Latvia.

How should we interpret this closed find of
17th century objects originating in the Baltic ter-
ritories? Why do they appear in a fortress town in
central Sweden? The eastern provinces, consist-
ing of modern Estonia and Latvia, had become
an integrated part of the Swedish realm by the
1650s. Cities like Riga and Reval/Tallinn sur-
passed most other towns in the country. Rich
grain harvests from the region proved essential for
both commerce and subsistence.

It was possible to travel over long distances,
from Northern Germany to the Polar Circle or
from the borders of Russia to the North Sea, and
still be within territories under Swedish supre -
macy. Some groups of people such as skilled crafts-
men, merchants, students and soldiers frequent-
ly did so. For instance, we know from written
sources that 611 young men from southern Swe-
den studied at the new University in Dor-
pat/Tartu during the seven decades of Swedish
rule.

But the Baltic territories were also constantly
disputed, becoming a scene for violent clashes
between the two dominating powers in the re -
gion, Sweden and Russia. In 1656 the army of the
Czar invaded, which led to widespread devasta-
tion and the sacking of a number of towns, al -
though Riga managed to withstand a siege last-
ing for more than a month.

Whether the little hoard was left behind by
refugees from that war, or hidden by someone
with business contacts in the Baltic provinces, we
will never know. But the find does provide a vivid
picture of how different origins the ordinary peo-
p le of a provincial Swedish 17th century town
could have. Places like Jönköping with its fortress
and factories were part of a general plan to mod-
ernise the country. As a consequence they also
became important meeting places and true melt-
ing pots for experience and new ideas.
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