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Fig 1. Karta över dagens centrala Karlstad med den aktu
ella delen av kvarteret Mercurius markerat. Skala 1:10 000. 
De undersökta ytornas läge inom kvarteret Mercurius 6 
och 7. Skala 1:1000.

2



Gisela Ängeby:

INLEDNING
Arkeologi i Karlstads innerstad, dvs inom den äldsta stads
kärnan (fornlämning 30 i Riksantikvarieämbetets fornläm- 
ningsregister), har hittills varit en i det närmaste okänd 
företeelse. Spridda iakttagelser från markarbeten under 
årens lopp, t ex vid grundgrävningar och ledningsarbeten, 
finns arkiverade på Värmlands Museum. Ar 1978 gjordes 
en mindre undersökning inom Stadshotellets tomt i kv 
Vågen, där man påträffade delar av den gamla kyrkogår
den med medeltida ursprung. Någon mera omfattande 
arkeologisk undersökning har inte gjorts i Karlstad förrän 
nu. I den här rapporten redovisas resultaten från de arkeo
logiska undersökningarna i kvarteret Mercurius 6 och 7, 
som personal från Riksantikvarieämbetet UV Väst i Kungs
backa utförde 1988 och 1989 (fig 1). Undersökningarna i 
kvarteret Mercurius 6 gjordes med anledning av Werm- 
landsbankens expansionsplaner i kvarteret, och den stod 
således för utgrävningskostnaderna. Utgrävningen i kvar
teret Mercurius 7 föranleddes av en planerad ny- och 
ombyggnation av Fastighets AB Regnbågen Bergslagen, 
Karlstad, vilka även svarade för undersökningskostnaderna. 
Hitintills har vår kunskap om Karlstads stadshistoria och 
tiden före stadsbildningen, då platsen kallas Tingvalla, 
enbart grundats på vad de skriftliga källorna kunnat be
rätta. Man vet alltså näst intill inget om orten Tingvallas 
äldsta historia sedd ur ett arkeologiskt perspektiv. För
undersökningen som gjordes i december 1987 och den 
slutundersökning som gjordes våren 1988 var de första i 
sitt slag i Karlstad och resultaten bör därför ses som viktiga 
komplement till den äldre stadshistoriska kunskapen. De 
visar att vi nu i viss mån kan nyansera den tidigare kända 
bilden.

Kv Mercurius ligger inom det område som upptas på den 
äldsta bevarade stadsplanen över Karlstad och som är 
daterad år 1646 (fig 2). Detta var den viktigaste anled
ningen til! att området undersöktes. En förundersökning 
hösten 1987 visade också att här fanns lämningar från 
1600-talet och eventuellt äldre. I några av provschakten, 
inom den yta där sedan den större undersökningen gjor

des, dokumenterades fyra bebyggelsefaser med spår av 
bränder. Frågeställningarna inför slutundersökningen var 
givna utifrån provundersökningsresultaten. För det första 
gav oss plogspår, som noterats under ett äldsta bebyggelse
skikt, anledning att ställa frågor kring platsens funktion 
före stadens tillkomst. Ett av undersökningens syften var 
att eventuellt lokalisera spår av aktiviteter som hört sam
man med det medeltida Tingvalla, en plats som i flera 
källor beskrivs som centralort och gemensam mötesplats 
för ”värmlänningar” redan under årtusendet efter Kristus. 
Vidare var syftet att kartlägga och datera den senare 
bebyggelsen, dess omfattning och successiva utveckling 
under 16- och 1700-talen. En undersökningsyta valdes ut 
som ligger i en skärningspunkt mellan äldre och yngre 
gatunät och kvartersindelning jämfört med äldre stadspla
ner. Den stora frågan var om det arkeologiska källmateria
let underjord kunde hjälpa oss att fixera äldre kartuppgifter 
mot dagens stadsplan samt se i vad mån kartorna speglar 
en verklighet eller enbart en tänkt plan av staden.

Skriftliga källor uppger entydigt att den södra stadsdelen, 
inom vilken kv Mercurius ligger, beboddes av enkelt, 
fattigt folk med olika sysselsättningar knutna till skepps
farten som skutfolk, dagkarlar och skeppmän. Frågan var 
hur sådana aktiviteter avspeglar sig i ett arkeologiskt 
material.

Vidare skulle våra frågor, knutna till det enskilda området 
inom kvarteret, även kunna leda till en diskussion om 
Karlstads funktion som stad och dess förhållande till land
skapet i övrigt, t ex samtida konkurrerande Vänerhamnar. 
Vi hade nu en möjlighet att låta ett arkeologiskt material 
komplettera de historiska källorna. Ett exempel på detta är 
yrkesinriktningen av den södra stadsdelen. I arkivmaterialet 
står att läsa om olika påbud som blev ålagda stadsborna att 
utföra. Men genomfördes dessa alltid? Ett exempel är 
påbud om stenläggningen av gator, i första hand Kungs
gatan, från år 1653. Kartor och äldre handlingar har inte 
alltid visat sig stämma med de lämningar som finns beva
rade under mark. För Karlstads del har den här undersök
ningen kunnat visa, att kvarteret Mercurius inte bebygg
des förrän tidigast vid 1600-talets andra hälft, trots den bild 
de äldre kartorna visar. Stadens ytmässiga utbredning och 
kvartersindelning enligt de äldsta kartbilderna ger således
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snarast en bild av vilka områden som var tänkta som 
stadsjordar och inte de som verkligen varit bebyggda.

HISTORISK OCH GEOGRAFISK 
BAKGRUND

Topografi
Karlstad ligger vid Klarälvens deltamynning i Vänern, ett 
förhållande som i hög grad präglat stadens topografiska 
förutsättningar. Oavbrutet tillförs deltaområdet nytt san- 
digt-moigt material som förändrar naturmiljön och formar 
nya landområden. Sandgrundsudden är exempel på ett 
relativt nytillkommet landområde, som bildats under 1800- 
talet. För Karlstadsborna i äldre tider medförde Klarälvens 
vatten - eller Storälven som den ännu kallades på 1600-talet- 
återkommande bekymmer som översvämningar och sand
bankar som måste muddras för att inte hindra den så 
viktiga sjöfarten. Karlstad är den enda staden i Sverige vars 
stadskärna ligger direkt på ett aktivt delta, som med sina 30 
km2 dessutom utgör det ytmässigt största utanför fjäll
kedjan. I stora drag består grundtopografm i Karlstad i 
övrigt av de bergknallar, som för ca 3000 år sedan bildade 
skärgård i Vänerfjärden. Exempel på några av dessa tidi
gare skärgårdsöar är Regementsområdet, Lagberget, Herr
hagen, Kvarnberget samt Lamberget. Sedimentmaterial 
har allteftersom fyllts upp mellan öarna och slutligen har 
den topografi som karakteriserar Karlstad idag formats. 
En bildserie över Karlstadsdeltats geomorfologiska ut
veckling från tidpunkterna 700-talet e.Kr, 1200-talet samt 
1700-talet visar att det landområde, som på 1500-talet 
skulle rymma den äldsta stadskärnan, i stort sett haft 
samma utsträckning sedan yngre järnålder. Under en 500- 
årigtids period, mellan 1200-talet och 1700-talet, skerpga 
av deltabildningsprocessen inga påtagliga markförskjut
ningar kring detta centrala område, dvs vid och omkring 
den äldsta stadskärnan. Klarälvens skiftande flöde vid 
deltamynningens förgreningar bör ha varit en avgörande 
faktorför bebyggelsens rumsliga utveckling (SUNDBORG- 
HEIJKENSKJÖLD 1972 och HEIJKENSKJÖLD 1981).

Karlstads historia - en översikt
De äldsta dokumenten där ” Thingwalla” omnämns är från 
1200-talet, närmare bestämt år 1290 då en kyrkoherde 
Laurentius Arwidi (Lars Arvidsson) omtalas. I medeltida 
handlingar uppges att Tingvalla var en centralort och 
gemensam mötesplats för värmlänningar. Olaus Magnus 
skriver på 1550-talet att platsen redan under 1000-talet 
hade karaktär av köpstad. Några arkeologiska belägg för 
detta har vi inte idag, men det är möjligt att här legat någon 
form av handels- eller marknadsplats. Namnet skvallrar 
också om funktionen som tingsplats. Landskapets äldsta 
historiskt kända samfärdsled passerade området och en 
medeltida pilgrimsled hade Tingvalla som utgångspunkt 
med Nidaros (Trondheim) som slutmål, omständigheter 
som talar för Tingvalla som en betydelsefull knutpunkt 
redan innan platsen fick status som stad genom privilegie- 
brevet utfärdat den 5 mars 1584. Tingvallaöns läge vid 
Klarälvens mynning i Vänern och med tillströmmande 
vattendrag norrifrån, bör i alla händelser väga tungt för 
lokaliseringen av en centralort. Lidköping är den enda 
orten runt Vänern med stadsprivilegier under medeltiden. 
Däremot fanns det gott om marknadsplatser runt sjön, 
Tingvalla uppges vara en av dem (ERNVIK 1983 s 43). År 
1347 vet man att Magnus Eriksson, på sin väg till Norge för 
att krönas till konung, höll ting och vapensyn på Lag
berget. Samma år omtalas att en kyrka skall finnas och 
troligen låg denna där Stadshotellet nu ligger i kv Vågen 
vid älvens västra grenfåra. Det är inte känt om 1300-tals 
kyrkan var densamma, som förstördes vid stadsbranden 
1616.

Enda föremålsfyndet av medeltida karaktär som påträffats 
i Karlstad är ett svärd, daterat till 1400-talet. Svärdet hitta
des i samband med muddringsarbeten vid Inre hamnen på 
1940-talet. Den medeltida bebyggelsen var sannolikt 
mycket sparsam. Under senmedeltiden finns tre skatt- 
lagda gårdar, Tormesta samt de båda Langnögårdarna. 
Till Tingvalla socken hörde även landsförsamlingen med 
medeltidsgårdarna, för karlstadsbor idag välkända namn, 
Vidön, Alster, Kroppkärr, Rud, Sanna och Våxnäs. Hela 
landskapet var vid denna tid ännu föga befolkat och täcktes 
till stora delar av vidsträckta skogs- och ödemarker 
(NYGREN 1934 s 9ffoch MOBERG 1983 s3ff).
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Fig 2. Den äldsta bevarade stadsplanen över Karlstad från 
år 1646. Kvarteret Mercurius är beläget i utkanten av 
Karlstad. De aktuella undersökningsytorna har här ring
ats in.

Omkring 1400 började järnmalm brytas och förädlas i östra 
delen av landskapet. Masugnar anlades under Gustav 
Vasas regenttid och nyodlingar skulle hjälpa upp ett fattigt 
Värmland. Bergsbruket var då ännu relativt blygsamt men 
gav en alltmer eftertraktad exportvara, nämligen järnmal
men. Endast tio år gammal erhöll hertig Karl Värmland 
som sitt hertigdöme och övertog regentskapet över det
samma sex år senare. Liksom Gustav Vasa, ägnade herti
gen den värmländska bergshanteringen stort intresse och 
kraft åt att utveckla denna.

Med utlandet som främsta uppköpare transporterades 
värmlandsjärnet dels till Örebro, dels över Vänern till 
Brätte, en föregångare till Vänersborg, samt Nylöse (Nya 
Lödöse) och Lidköping. Handeln sköttes till största delen 
av köpmän hemmahörande utanför hertigdömet, vilket 
medförde förlorade intäkter i form av tullavgifter för Värm
lands del.

Att Karlstad fick stadsrättigheter år 1584 kan ses som en 
direkt följd av hertigens önskan att kanalisera och därmed 
också kontrollera den betydande järnhandeln och något

senare även handeln med timmer (främst mastvirke), som 
vid sidan av järnmalm var Värmlands viktigaste rå- och 
exportvara. Mot dessa, och andra varor, inköptes salt, sill 
och spannmål.

Tre år före stadsgrundandet uppmanar hertig Karl i ett 
brev folk att flytta till Tingvalla och ”byggia en kiöpstadf’. 
Samma år dyker namnet Karlstad upp i en handling för 
första gången. Syftet med denna uppmaning var givetvis 
att staden skulle främja handeln och på så vis förse stats
kassan med kontanta medel. Genom att anlägga en stad i 
Värmland sökte hertig Karl dessutom skaffa undan den 
florerande gränshandeln med norrmännen, som ansågs 
tömma hertigdömet på rikedomar (MOBERG 1983 s 8).

Stadsprivilegierna gav Karlstad rätten till all handel inom 
Värmland, förutom den med Visnums hamn (Kristine
hamn) som förbehölls Mariestadsborna. Ständiga tvister 
om handelsrättigheter och om sjöfarts- och frakt
förhållanden på Vänern, både med värmlandsstäder och 
andra stadshamnar runt sjön, präglar i stort Karlstads 
stadshistoria under 16- och 1700-talen. Nygren skriver, att 
samhället så gott som alltid i sina mellanhavanden med 
övriga orter drog det kortaste strået (NYGREN 1934 s 118 
och 138).

I samband med att Filipstad fick stadsprivilegier år 1611 
och sedan Kristinehamn 1642, hårdnade konkurrensen 
betydligt om handeln med järnet. Köpmän från Göteborg 
skulle också visa sig vara begivna på den lukrativa handeln 
och flera göteborgare nämns som brukspatroner under 
stadens olika skeden.

Under 1600-talets första hälft etablerar stadsborgarna i 
Karlstad egna hyttor och hamrar vid forsar utanför stads- 
området och senare allt längre bort i dalgångarna i syfte att 
säkra kontrollen över järnhandeln, som i stigande grad 
övertagits av främst göteborgarna. Under en tid blev detta 
stadens främsta inkomstkälla. Stadsborgarnas hyttor och 
hamrar skulle dock i förlängningen komma att leda till en 
utflyttning från staden till bruken. Borgarna, eller snarare 
hammarpatronerna, fann det mera lönsamt att ägna sig åt 
bruksrörelsen än köpenskap på torget i Karlstad och på 
marknadsplatser. Karlstad under sent 1600-tal och 1700-tal
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beskrivs som en stad i tillbakagång. Förlusten av de för
mögna borgarna var en av orsakerna, eftersom Karlstad 
pga utflyttningen miste sin främsta inkomstkälla i form av 
tull och accispengar. Förbudet mot landsköp kringgicks av 
bl a brukspatronerna och köpmännen i Göteborg, som 
handlade direkt med bönderna. Ytterligare en orsak till de 
försämrade förhållandena var krigsåren 1716 -ISmotNorge 
under Karl XII, som drabbade Värmland i egenskap av 
gränsland särskilt hårt. Flera nödår följde och stads
utvecklingen hämmades. Inte minst stadsbränderna hade 
förödande effekter på Karlstad. Den första inträffade år 
1616, flera härjade under 1700-talet och den sista år 1865. 
Bränderna år 1719 och 1752, och den sista, ödelägger i 
stort sett hela stadsbebyggelsen, om man ska tro samtida 
uppgifter. Det är också dessa bränder som är intressanta 
ur vår synpunkt sett, eftersom de har gått att belägga inom 
den undersökta tomten och på så vis givit oss daterings- 
mässiga hållpunkter i de olika bebyggelseskikten.

Stadsplaner och bebyggelsens karaktär
Staden utstakades mellan Klarälvens västra och norra 
älvfåra och Lagberget i öster, den bergsknalle som tidigare 
utgjorde Tingvallaöns kärna. På Lagberget låg för övrigt 
fram till 1653 hertig Karls kungsgård, Carlbergs herrgård. 
Det rektangulära torget, där all köpenskap ägde rum, blev 
naturligt nog den centrala punkt mot vilken sedan gatorna 
löpte. I anslutning till Klarälvens utmärkta och viktiga 
kommunikationsmöjligheter och runt torget byggde man 
kyrka, rådhus och våghus. I våghuset vägdes, förvarades 
och vräktes järnet (dvs järn som inte uppfyllde de ställda 
kvalitetskraven) innan frakten gick mot hamnen i Skog
hall, som då kallades Biskopshamn, för vidare transport till 
Göteborg via Brätte, Vänersborgs föregångare. Stadsbe
byggelsen expanderar i första hand inom den norra 
stadshalvan, dvs tomterna närmast norr om Kungsgatan. 
Förutom ett transportnära läge på älven, gav vattnet inte 
minst en viss trygghet mot "den röde hanen”, dvs stads
bränderna. Ännu omkring 1650 beskrivs den södra delen 
av staden som mycket sparsamt bebyggd, gränsen gick i 
nuvarande Tingvallagatans sträckning. Den undersökta 
kvartersdelen vetter mot I ingvallagatan och några klara 
bebyggelserester från tidigt 1600-tal kunde heller inte 
påvisas.

Den äldsta bevarade stadsplanen över Karlstad är från år 
1646 (fig 2). Enligt Nygren ger denna en ganska god bild 
av den ursprungliga bebyggelsens utbredning som be
gränsas till kvarteren närmast och norr om Kungsgatan, 
utökat med östra delen av Stora Torget, residenskvarteret 
och möjligen någon tomt längre västerut längs älvstranden. 
Rådhusprotokollen talar om oregelbundna och endast 
delvis bebyggda tomter utanför den äldsta stadskärnans 
gräns.

Under de närmaste 50 åren efter 1646 förändras stadsplan
ens utseende genom att vissa gator avlägsnas och andra 
rätas ut så att ett rätvinkligt gatunät formas. Samtidigt blir 
kvarteren mer regelbundna och rektangulära. Denna tomt- 
och gatureglering, som ännu in på 1670-talet inte är helt 
genomförd, har sin upprinnelse i planerna på att befästa 
Karlstad i samband med kriget mot Danmark under 1640- 
talet. Befästningsverket kom dock aldrig till stånd, men 
däremot förverkligades tomt- och gaturegleringen som 
utskisserades enligt 1648 års kartbild (NYGREN 1934 s 37 
ff).

Enligt skriftliga uppgifter drabbar branden år 1652 den 
nordvästra delen av staden utan att beröra kv Mercurius. 
Branden får till följd att den tänkta regleringen av både 
gator och tomter påskyndas. Under en femtioårsperiod får 
Karlstad den stadsplan som i allt väsentligt bibehålls fram 
till 1865, då den sista och för Karlstad mest förödande 
branden inträffar. Den största förändringen efter 1865 
innebär att torget flyttas till sitt nuvarande läge i öst-väst, 
och den gamla Pumpkälle- eller Skepparegatan, som tidi
gare delat kv Mercurius försvinner. Delar av Skeppare
gatan återfanns inom det nu undersökta området. Detta 
gör att vi nu med större exakthet än tidigare kan relatera 
den äldre stadsplanen med dagens. I jämförelse med den 
första stadsplanen ger oss nämligen Gabriel Thorings 
kartan från år 1679 värdefull information. På den kan man 
se att endast torget och den därigenom löpande gatan 
(Store gatan) samt vissa gatupartier i norra stadshalvan 
bibehållits tills idag. Efter 1670-talet genomkorsas Karl
stad av fyra gator, vilka finns kvar än idag, dock något 
förskjutna, istället för de fem som fanns tidigare (fig 3). 
Lägger vi 1646 och 1679 års kartor ovanpå varandra är det 
svårt att få exakt passning. Skevheter uppstår nästan alltid
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Fig 3. Gabriel Thorings stadskarta från år 1679 med 
undersökningsområdena inringade.

i äldre kartmaterial beroende på olika uppmätningsmeto- 
der, bristfällig karteringsteknik eller att förändrade håll
punkter använts. För Karlstads del medförde det varierade 
vattenståndet särskilda problem, om strandkonturens läge 
inte kunnat fixeras, t ex genom erosionsbranter, trädri
dåer eller skarpa vegetationsgränser (SUNDBORG- 
HEIJKENSKJÖLD 1972 s 22).

Det är emellertid tydligt utifrån kartbilderna, att en gata 
belägen mellan Södra Torggatan och Dikesgatan, som 
båda finns på Thorings karta, genomkorsar de delar av kv 
Mercurius som berördes av den arkeologiska undersök
ningen. Sannolikt är det den femte gatan, borttagen före ca 
1679, som vi fann inom ytans norra del (se nedan).

Christer Romans karta från 1696 och stadsplanen från 1713 
ser i stort sett lika ut vad gäller gatornas och kvarterens 
hållning. På Romans kartbild är tomtgränserna och tomt
ägarna angivna (fig 4). Branden år 1719 får dock vissa 
konsekvenser för stadens utseende. En ny kyrka uppförs 
på Lagbergets krön 1730, där den nuvarande ligger, istället 
för det tidigare läget invid västra älvgrenen. Utdrag från 
domböcker gör gällande, att som en direkt följd av branden 
skulle obebyggda områden mellan två tomter breddas i 
avsikt att göra framkomligheten bättre i händelse av brand. 
Den som ägde mindre än en halv tomt blev skyldiga att 
avstå från denna till grannen i utbyte mot en tomt på annat 
håll i staden. Det blev också förbjudet att bygga lador och 
logar inom de bebyggda stadstomterna. Endast stall och 
fähus fick lov att förekomma, och det sägs att det fanns gott 
om dem på tomterna. Ett sista påbud med anledning av den 
stora branden 1719, var att två grannar skulle bygga och 
hålla brunn gemensamt. Uppgiften omen gemensam brunn 
väcker särskilt intresse eftersom vi stötte på en brunn i kv 
Mercurius i området närmastTingvallagatan, dock svår att 
datera med arkeologiska metoder (se nedan).

I magistratens berättelser om ”stadens tillstånd” berättas 
att år 1742 var samtliga tomter bebyggda och att 
utvidgningsmöjligheter fanns mellan kyrkan och den östra 
tullporten. År 1752 inträffar nästa stora stadsbrand som i 
stort ödelägger hela bebyggelsen igen. Endast ett 20-tal 
småhus i den sydligaste delen av staden klarar sig. Ett år 
efter branden antogs en ny stadsplan, där de viktigaste 
förändringarna innebar att den gamla kyrktomten med 
kyrkogård vid älven nu lades ut för bebyggelse och att 
torget utvidgades söderut på bekostnad av några tomter. 
Stadsområdet som det nu ser ut hade ungefär samma 
utsträckning som under 1600-talet.

Nya påbud följde också efter branden 1752. Obebyggda 
platser skulle finnas på alla sidor som gränsade till gränder
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Fig 4. Christer Romans stadsplan från år 1696 med 
undersökningsområdena inringade. På den här kartan är 
för första gången tomtgränser utsatta och tomtägare an
givna.

och dessa fick inte vara så trånga, att husen kom att hänga 
samman utåt gatorna. Tvärgator skulle vara av samma 
bredd som långgatorna och alltför små tomter skulle slås 
ihop till större enheter (DALGREN 1939 s 13 ff). Även 1752 
års stadsbrand har kunnat beläggas inom de undersökta 
ytorna i form av brända trägolvrester.

En jämförelse mellan stadsplanens utseende före stor
branden 1865 och efter denna, visar på en förändring av 
nära nog samtliga kvarter inom Karlstad så till vida att 
kvarteren, och därmed också tomtgränserna, komprime
ras något. För Mercurius del innebar detta att kvarteret i 
öst-väst kom att bilda fyra tomtenheter mot tidigare sju 
tomter. Skepparegatan läggs igen och de större huvud

gatorna som omger kvarteret breddas på bekostnad av 
kvartersmarken. Endast gränsen mot Stora Torget och 
Tingvallagatans bredd förblir densamma. Den undersökta 
ytan inom kvarteret Mercurius 6 kom således att beröra 
delar av de gamla tomterna 129 och 130, medan undersök
ningarna i kvarteret Mercurius 7 berörde delar av tom
terna 97, 98 och 99 (fig 5).

Nordstaden beskrivs som den förnämsta av stadsdelarna 
och den beboddes av välsituerade stadsmedborgare - 
magistratspersoner, skolans och kyrkans män och andra 
betydande personer inom handel och hantverk. Ännu in på 
1800-talet behåller Karlstad denna sociala indelning med 
torget som skiljegräns. Kring torget bodde handelsskrået. 
Längre söderut, närmast älven, låg ”Garvarelandet” och 
som namnet antyder, bodde här slaktare och skinnberedare. 
Vid kontroller i samband med schaktning har man också 
stött på rester efter träkar och barklager, dvs rester av 
garvning. Södra stadsdelarna inom vilket kv Mercurius 
ligger, uppges ha varit befolkat av enklare, mindre bemed
lade människor - båtsmän, skutfolk och dagkarlar (NY
GREN 1934 s 37). Man kan tydligt se varifrån namnet 
Skepparegatan stammar.

En sen 1600-tals källa beskriver boningshusen i stadens 
centrala del som timrade en- och tvåvåningshus. Söder om 
Lingvallagatan fanns under 1700-talet mest rödmålade 
trähus (DALGREN 1939 s 29). Kv Almen vid Klarälven 
utgör idag den enda träbebyggelsen från 1700-talet som 
står kvar efter branden 1752.

Stadsnäringar och befolkningsmängd
Under 1600-talet spelar fortfarande jordbruket och boskaps
skötseln, samt fisket, en stor roll för stadsbornas försörj
ning. På stadstomterna fanns kåltäppor och alla som ägde 
burskap i staden skulle ha del i stadens jordar. I Klarälven 
fiskades framförallt slom (en idag mycket folkkär syssel
sättning under några få tidiga vårdagar) och lake när isen 
släppte. Laxen var också en viktig fångst men denna 
förbehölls de rika. Älvfisket var allmänt och från 1610 var 
stadens övriga fiskevatten fördelade på de tomtägande 
borgarna.
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En bevarad mantalslängd från 1585, ett år efter det att 
stad sprivilegierna utfärdats, visar att det fanns skomakare, 
skräddare, bagare eller bökare samt kopparslagare. Bland 
de 45 hushåll som står medtagna i man talslängden finns, 
förutom hantverkarna, kyrkoherde, skolmästare, borg
mästare, stadsskrivare och botskär mm. Antalet hantver
kare ökade vid 1600-talets början och flera yrken finns då 
representerade t ex glasmästare, låssmed och garvare. 
Guldsmeder var välrepresenterade i staden alltsedan dess 
grundande. Trettio år senare, kring 1640, har snickare, 
slaktare, stensättare och timmermän tillkommit.

totalt bör omfattat minst 150 personer. Nästan samtliga 
invånare var bördiga från Värmland, några kom dock 
inflyttande från Nylöse (Nya Lödöse). Från 1585 stiger 
befolkningskurvan mycket måttfullt och i någorlunda jämn 
takt fram till omkring 1760 då en mer än tredubbel ökning 
av invånarantalet sker. Ar 1763 skjuter befolkningskurvan 
raskt i höjden och då redovisas nära 1600 personer i 
staden. Invånarantalet vid 1800-talets början översteg dock 
aldrig mer än 2000 personer och först efter 1800-talets mitt 
sker återigen en kraftig ökning av befolkningsmängden 
(NYGREN 1934 s 33 och DALGREN 1939 s 312).

Hantverkare har sedan medeltiden slutit sig samman i 
skrån. För Karlstads del dröjde det dock innan några 
hantverksskrån bildades, trots att flera olika hantverkare 
var verksamma i staden, bl a guldsmed, skomakare och 
skräddare. Först vid mitten av 1660-talet finns upp
teckningar om skråsammanslutningar. De första var sa- 
delmakare och guldsmeder, möjligen också skomakare. 
Under senare delen av 1600-talet nämns sadelmakare, 
tunnbindare, bälgmakare, pistolsmed, repslagare, vävare 
och hattmakare för att nämna några. Under 1700-talets 
början är färgare, linberedare och perukmakare också 
verksamma i staden. Närvaron av en perukmakare skvall
rar om att ett visst välstånd rådde vid den här tiden. 
Förutom de här nämnda hantverkarna fanns bl a krögare, 
gästgiverihållare och bryggare (NYGREN 1934 s 86 ff och 
DALGREN 1939s94ff).

Den första verksamheten av mera industriell karaktär som 
nämns i källorna var tillverkningen av tegel. Branden år 
1719 medförde en febril nybyggnation och kyrkans upp
byggnad behövde tegel. Våren 1725 stod ett tegelbruk 
klart och det låg vid östra älvgrenen inom det sk Djäkne
fältet. Ett tobaksspinneri startades på 1740-talet men upp
hörde redan 1772, efter ”det norska lurendrejeriet”, då 
beslagtagen tobak såldes på auktion. Under 1730-talets 
senare del fanns en klädesfabrik i staden och senare också 
ylle- och stoftsfabrik. Båda dessa förstördes vid branden 
1752, som innebar ett bryskt slut på det mesta av industriell 
verksamhet i Karlstad (NYGREN 1934 s 104 ft).

De tidigaste uppgifterna om befolkningsmängden i Karl
stad hittar man i stadens första bevarade mantalslängd från 
1585. Här står upptaget 45 hushåll som uppskattningsvis
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Fig 5. Tomtindelningen inom östra delen av kvarteret 
Mercurius före och efter branden 1865.
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Ställer man befolkningssiffrorna i relation till de äldre 
stadsplanerna tycks Karlstad tämligen rymligt. Ännu mera 
påtagligt blir detta med tanke på att stadsplanen från år 
1646 till ytan var i stort sett oförändrad i 200 år. Samma yta 
som 1673 kunde hysa 400 personer kunde drygt 220 år 
senare bebos av 4220 innevånare.

En jämförelse mellan befolkningsstorleken i de två andra 
värmlandsstäderna, Kristinehamn och Filipstad, visar att 
de har en något mindre befolkning än Karlstad mellan åren 
1663 och 1719. Ett undantag utgör Kristinehamn, som 
under ett par år i början av 1700-talet blir något större än 
Karlstad (NYGREN 1934 s 35).

Tidigare historisk forskning om Karlstad
Det äldsta skriftliga belägget för Tingvallas existens är en 
handling daterad år 1290 på Petri och Pauli dag den 29 juni 
i samband med kyrkliga mässhögtider och marknader, 
sedermera kallad för Persmässomarknaden. I sin bok 
kallad ”Historia om de nordiska folken" från 1550-talet 
uppger Olaus Magnus att flera brev och lagmansdomar 
utfärdats på Tingvalla under 1200-talet.

En viss inblick i stadshistorien ger Erik Fernow i den 
under åren 1773-79 författade ”Beskrifning öfwer 
Wärmland” och antikvitetsintendenten N.G. Djurclou i 
sina antikvariska reseanteckningar från västra Värmland 
mellan 1866-67, ”Bidragtill WestraWermlands Antiqvariska 
Topografi". Under senare år har flera publikationer givits 
ut vars innehåll mera haft karaktären av person- eller 
byggnadshistoria.

Karlstads stadshistoria har framförallt behandlats i tre 
volymer med samma namn, Karlstads stads historia. För

sta bandet omfattar tiden från stadsbildningen 1584 och 
fram till 1719, året för en av de större stadsbränderna 
(NYGREN 1934). Andra delen tecknar perioden från denna 
stadsbrand fram till år 1815 (DALGREN 1939) och sista 
delen behandlar stadens öden mellan 1815 och 1949 (DAL- 
GREN-MOBERG 1954). En fjärde volym är utgiven 1983 
och den innehåller en sammanfattning av stadshistorien 
från de tre tidigare banden (MOBERG 1983). Ingående 
studier av äldre bevarade arkivmaterial har givit vittomfat
tande kunskapsunderlag om stadsgrundandet och stads- 
förhållanden under 1600,1700- och 1800-talen. Karlstads 
roll i förhållande till det övriga landskapet penetreras, 
framförallt med tyngdpunkt på handeln med järn och 
timmer bl a, liksom stadens funktion i handeln på Vänern 
och i konkurrens med andra samtida vänerhamnar.

Mats Ronges ”Det gamla Carlstad” från år 1958 ger en i 
likhet med de ovannämnda volymerna en täckande och 
allmänhistorisk stadsbeskrivning. I denna beskrivs Ting
valla som ett samhälle med kyrka och tätbebyggelse redan 
innan stadsgrundandet, ett påstående som kan behövas 
utredas ytterligare. Fram till idag har vi ännu inga belägg 
för bebyggelse över huvudtaget från tiden före 1584.

Av intresse är också ”Värmländsk medeltid” skriven av 
Arvid Ernvik (1983). I denna behandlas landskapets för
hållanden under medeltiden belysta utifrån skilda aspek
ter, bl a kommunikationer, näringsliv, bebyggelse och 
gränsförhållanden samt förvaltning och j urisdiktion. I land
skapets medeltidshistoria ges Tingvalla en given roll som 
marknadsplats och kommunikationsknutpunkt.

En mindre skrift som översiktligt tar upp Karlstads histo
ria är ”Karlstad - några reflexioner till dess 360-åriga histo
ria” av Bror Billman (1947).
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Göran Lundh:

DEN ARKEOLOGISKA UNDER
SÖKNINGEN I KVARTERET 
MERCURIUS 6

Undersökningens genomförande
Någon totalundersökning av de båda tomterna nr 6 och 12 
i kvarteret Mercurius var aldrig aktuell eftersom för
undersökningen visade att tomt nr 12 inte innehöll några 
egentliga kulturlager (se bilaga 2). På tomt nr 6 påträffades 
kulturlager som uppgick till ca 1 meters tjocklek. Här 
kunde man se fyra klart åtskiljbara bebyggelseskeden, 
samtliga med bevarade huslämningar. Denna del av kvar
teret tycktes innehålla information om de frågor som 
presenterats i målsättningen. En yta av ca 200 m2 valdes ut 
för en totalundersökning. Resultaten visar att här mycket 
riktigt fanns den information som behövdes för att vi skulle 
kunna teckna en bild av bebyggelseutvecklingen i områ
det.

Massorna efter den senaste bebyggelsen, det sk Nygren- 
Åhlinshuset, schaktades bort med maskin. Ca en halvme
ter under dagens markyta påträffades brandlagret från den 
sista stora branden som ödeläde staden den 2 juli 1865. Allt 
under detta brandskikt grävdes för hand. I samband med 
schaktningen framgick tämligen snart att den aktuella 
undersökningsytan låg precis innanför grundmurarna till 
ett av de hus som senast stått på platsen. Schaktväggarna 
i söder, väster och öster bestod därför olyckligtvis helt 
eller delvis av dessa yngre murar. En grundmur gick 
dessutom rakt igenom undersökningsområdet (öst-väst) 
och kom så att dela detta i två ytor. Ett mindre schakt togs 
också upp strax söderut. Detta betyder att grävningsytan 
delades i tre från varandra avgränsade schakt/ytor som i 
fortsättningen av framställningen kallats för schakt 1-3 
(fig 6).

Samtidigt med den arkeologiska undersökningen pågick 
byggnadsarbete på tomten vilket innebar både för- och 
nackdelar. Hjälp att forsla bort jord, avlägsna större stenar

och tömma brunnen på stora stenblock, tillhandahölls på 
ett föredömligt sätt. Däremot var det inte helt tillfredsstäl
lande att lastbilar körde alldeles intill schaktkanten i väster 
samt att de sprängningar av berggrunden som pågick 
bredvid grävningen kunde få oönskade effekter i form av 
markvibrationer inom undersökningsytan. Vid dessa till
fällen fick arbetsplatsen överges.

Arkeologerna var uppdelade i två arbetslag med ansvar för 
var sitt schakt (därav dubbla nummer på anläggningarna i 
beskrivningen nedan). Ett koordinatsystem upprättades 
med 4x4 meter stora rutor. Samtliga bebyggelseskikt 
handgrävdes och genomgicks på hackbord. Fynden är 
dels registrerade enligt koordinatrutor, dels i anslutning 
till de anläggningar vari de påträffades.

Delar av kulturlagren sparades intill den genomgående 
muren för att få en stratigrafisk bild av området. Inom 
schakt 2 och 3 grävdes ytterligare fyra profilschakt. Av 
dessa har tre dokumenterats. Ytterligare en profil finns 
från schakt 1. Dessutom ritades en profil som var belägen 
strax väster om undersökningsytan (fig 7).

Dateringsunderlag
Att datera bebyggelselämningar med gängse arkeologiska 
metoder från historisk tid kan ibland innebära vissa svårig
heter, eftersom vi rör oss i en tid då skillnaden på ett år kan 
innebära en markant förändring av stadsbilden.

De gamla städerna bestod oftast av tätt liggande trähus och 
smala gator eller gränder. På gårdarna fanns stall, ladugår
dar, brygghus mm och i flertalet hus fanns öppna eldstä
der. Började det brinna i ett hus kunde ofta hela kvarter, i 
värsta fall hela staden, brinna ner. Stora stadsbränder är 
kända genom bevarade dokument från merparten av våra 
städer. Alla små bränder, då endast ett eller ett par hus 
brann ner har däremot inte alltid dokumenterats. De sot
lager vi träffar på vid stora stadsundersökningar är ofta 
svåra att avgränsa till ytan på grund av att vi trots allt gräver 
relativt små ytor, som i kv Mercurius. Att avgöra om 
påträffade brandlager härrör från en stads- eller kvarters
brand är omöjligt. Trots detta görs ett försök att koppla de 
olika brandlagren i den nu gjorda undersökningen till de 
historiskt kända bränderna.
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Fig 6. Grävningsytan mot sydsydost. Foto Rolf Jonsson. 
(U121F8)

Karlstad har enligt bevarade dokument drabbats av större 
bränder fem ganger (1616, 1652, 1719, 1752 och 1865), 
samt några mindre (1716,1805 och 1827) (BILLMAN1947 
s 32-33, RONGE 1958 s 40 ff). Av de fyra brandskikt som 
dokumenterats i samband med undersökningen i kv Mer- 
curius går tre sannolikt att knyta till bränderna 1719,1752 
och 1865. Vad gäller det fjärde och äldsta skiktet råder 
dock större osäkerhet. Enligt uppgifter berörde bränderna

åren 1652 och 1716 inte det aktuella området, varför man 
kan dra den slutsatsen att vi här har spår efter en mera lokal 
brand som skett mellan åren 1616 och 1719.

Vanligen brukar fyndmaterialet kunna användas för en 
grov datering av det bebyggelseskikt de påträffas i. Då det 
gäller så pass sena tider som 1700- 1800-tal, är dock mate
rialet ofta mycket homogent. Föremålstyper, keramik-
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former och dekorer är tämligen likartade under långa tider 
och således svåra att närmare tidsfästa. Vissa fyndgrupper 
är dock mer användbara än andra, t ex kritpipor, mynt och 
keramik. Kritpipor började tillverkas under slutet av 1500- 
talet. Formerna ändrades ofta och varje fabrik eller mäs
tare hade i regel sin egen dekor och stämpel, även om 
dessa ibland plagierades av andra. Genom att studera form 
och/eller dekor på piporna kan man erhålla en tämligen 
exakt datering. Något lättare att datera är mynt eftersom 
dessa är präglade med tillverkningsår. Här måste man 
emellertid vara uppmärksam på det faktum att mynt kan ha 
varit i omlopp under olika lång tid innan de slutligen 
hamnar i jorden. Även keramik kan ibland ha tillverknings
året inskrivet i dekoren. Två sådana kärl påträffades i en 
avfallsgrop i kv Mercurius. Ju fler dateringar man har 
oberoende av varandra, desto säkrare blir naturligtvis den 
slutliga dateringen.

Med utgångspunkt från de historiskt belagda bränderna 
relaterade till iakttagbara stratigrafiska förhållanden och 
fyndmaterialets sammansättning har fyra olika bebyggelse
faser kunnat urskiljas. Med undantag från de två äldsta 
faserna kan bebyggelsen inom Mercurius 6 härledas till 
relativt väl avgränsade tidsintervaller, i några fall kan 
bebyggelsens början och slut i det närmaste exakt årtals- 
dateras. De fyra faserna kan indelas enligt följande:

* fas 1 och 2: från 1600-talets mitt och fram till 1719.

* fas 3: åren mellan 1719 och 1752.

* fas 4: från 1752 och fram till sista stadsbranden 1865.

Undersökningsresultat
En beskrivning av bebyggelsens struktur i det nu under
sökta området börjar med den äldsta fasen och går fram till 
år 1865. Eftersom detta är den första egentliga arkeolo
giska undersökningen av stadsbebyggelse i Karlstad, och 
undersökningen endast berörde ett ca 200 m2 stort område 
av den dåtida stadens totala yta, kan man inte dra alltför 
långtgående slutsatser av det uppgrävda materialet. Det är 
tveksamt om man närmare kan diskutera hela stads

PROFIL 2

PROFIL 5 (

Fig 7. Profilschema över grävningsytan. Skala 1:200. Ren
ritning Eva Crafoord-Jonsäter.

utvecklingen med utgångspunkt från denna begränsade 
yta. Däremot kan den arkeologiska undersökningen ge en 
relativt god bild av kvarterets utveckling och karaktär, 
kanske också vad gäller den närmaste omgivningen. Inte 
minst går det nu att fastställa när området första gången 
tagits i anspråk för bebyggelse och hur området utnyttja
des dessförinnan. I den mån de påträffade fynden är rele
vanta för en diskussion kring de olika skedena tas de upp 
i den allmänna beskrivningen. I övrigt hänvisas till separat 
fyndtabell (se nedan).

13



Q Sand (©Ljusgrå lira - leqeJtHs
©brandtaler (©brand iand

©Sand m. bram material (ß)6rä lerblandad iand
©Bram trä whSand
©Brand lager A 10/tl ©)Mórkorur lerblandadsand.rräflis
©Sai kol lera. tegel ©Sand
©Sand. lera. tra (bränt) ©/Murbruk
©Sandlins ©Sättsand A 18
©Sandlins ©Ordbrun sand (ursprunglig
©Sandbl tera med jämättäliring markyta ?)

§
Ljus sand. Steni ®Sglbren A 19
Ljusgrå lerlins @ brand lager, bränt tra A 8

Nedgravning, tgllning ar G2)Trarcsrcr obrani (N-A)
ljus sand med lerinslag ©Omrört material, tmkoi. tegelflis

C?5) Rasenngslager innehållande 
trå ocn bram material 

©Bräm golv A16 
©Sglisten A 8 
@ Brant trägolv A19 
©6 rå lera med trä kol regeltIis 

ocn mindre enstaka tunna sand- 
linser sctflaaar

Fig 8. Profil 2. Renritning Eva Crafoord-Jonsäter.

De största ingreppen i äldre kulturlager på tomten har 
troligen skett i samband med uppbyggnadsarbeten efter 
branden 1865. Delar av undersökningsytan bestod av 
påförda sandlager, där äldre bebyggelselämningar helt 
saknades. I de centrala delarna av schakt 3, över A 18 (se 
nedan), fanns t ex ingen yngre bebyggelse bevarad (fig 8).

Tiden före 1719
Tiden före 1719 representeras av två bebyggelsefaser. 
Exakt när dessa avlöst varandra har varit svårt att klargöra. 
Under 1600-talets senare hälft förändrades stadsplanen, en 
process som troligen pågått under flera år. De första dryga 
hundra åren efter stadens grundande 1584 har denna 
stadsdel troligen haft en tämligen gles bebyggelse. Trots 
att undersökningsområdet inte ligger långt från det dåtida 
torget, ca 110 meter, kan vi se att det låg utanför den äldsta 
centrala stadskärnan (fig 2). Kvarteret tillhörde förmodli
gen inte de som bebyggdes först.

Det äldsta huset vi fann (A 19) går inte att datera närmare 
än till mitten eller senare delen av 1600-talet (fig 9). Efter
som det fanns relativt rikligt med kritpipefragment i anslut

ning till huset, utesluter det möjligheten att huset byggdes 
i samband med stadens grundande. Det äldsta pipfyndet 
som hittills är funnet i Sverige är nämligen från regal
skeppet Wasa som sjönk år 1628. Tobaken kom till Sverige 
först genom Söderkompaniets importprivilegier på 1620- 
talet (ÅKERHAGEN 1985 s 6).

I schakt 3, i nord-sydlig riktning, låg en 2,5 meter bred 
kullerstenslagd gata eller gränd (A 18). Stenarna var mel
lan 0,1-0,3 meter stora. Gatans ursprungliga gräns mot 
väster var rak och jämn. I östra kanten av gatan fanns en 
utlöpare, sannolikt en infart till huset (A 19). Stenlägg
ningen var här drygt 2 meter lång (öst-väst) och lagd med 
upp till 0,4 meter stora stenar. Gränsen mellan infarten och 
gatan var mycket markant.

Den norra gränsen på infarten grävdes aldrig eftersom den 
fortsatte in i schaktkanten. Gränsen söderut gick vinkel
rätt mot gatan. Söder om denna, mellan gatan och huset, 
fanns inga spår efter stenläggning. Schaktet vidgades mot 
norr så att de norra delarna av gatan kunde undersökas. 
Här fanns endast mindre partier med stenläggningar kvar 
eftersom en stor del av stenarna sannolikt använts vid 
byggandet av den brunn som tillkom under 1800-talet.
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Vid undersökningen var gatstenarna täckta av ett upp till 
0,2 meter tjockt påfört lager som innehöll en hel del 
kalkbruk och järnslagg. På en yta av 6 x 1 meter norr om 
den muren som avdelade schakt 2 och 3 från varandra, 
påträffades dessutom ca 20 kg ren slagg. Stenläggningen 
slutade under muren men kalkbruket fortsatte längre 
söderut, ända fram till den senare anlagda sk Skeppare
gatan (se nedan). Man kan därför anta att gatan/gränden 
ursprungligen fortsatt söderut, ända fram till den större 
Skepparegatan. En anledning till att lägga kalkbruk på 
gatan kan ha varit att man ville jämna till marken i samband 
med senare byggnationer. En förklaring till att stenlägg
ningen bara täcker en del av det som kan antas vara en 
gatusträckning kan vara att undersökningsområdet ligger 
i den absoluta utkanten av den bebyggda delen av staden. 
Gatan kanske aldrig har varit stenlagd längre än fram till 
det sista huset, vidare söderut kan den ha övergått till en 
enkel körväg till kålgårdar och odlingar. Studerar man

Fig 10. Trägolvet A19 mot norr. Foto Rolf Jonsson. 
(U1211.-57)

0 Ålvscdimcnt 
0 Förmuicuo(t trä 
0 Ursprunglig markyta 
0 Trä 
@ Mylla
0 Grä mjälig sand 
0 Omrört kulturlcw/cr

Fig 11. Profilritning mot söder av avfallsgropen A20 i skala 
1:50.

kartan från år 1646 finns mycket riktigt en kålgård marke
rad vid gatans slut.

Vidare kan man nämna de tre käpphål som påträffades i 
samband med profilgrävning i den sterila sanden. Två av 
dessa låg i koordinatlinje y304 (nord-syd), som i princip 
motsvarar gatans östliga gräns. Man kan möjligen gissa att 
käpphålen utgör rester av ett staket eller liknande anord
ning. Eftersom ett av käpphålen påträffades i schakt 2, 
under det kalkbrukslager som täckte gatan skulle det 
kunna utgöra enda spår efter verksamhet på platsen från 
tiden före stadstiden.

Av huset strax öster om gatan återstod endast den västra 
syllstensraden och rester av ett bränt trägolv, A19 (fig 9 
och 10). Husväggen dokumenterades till en längd av drygt 
6 meter, men fortsatte vidare in i den norra schaktväggen. 
Syllstenarna var ca 0,2 meter stora och låg delvis kant mot 
kant med infarten. Öster om sylien fanns rester av ett bränt 
trägolv, eller snarare två. I husets södra del fanns sex 
plankor i riktning nord-syd, medan de i den norra delen låg 
i öst-västlig riktning. Plankorna var 0,2-0,3 meter breda, ett 
par centimeter tjocka och mer eller mindre förkolnade. 
Någon skiljevägg mellan de båda golven kunde vi inte 
urskilja, men man får ändå förmoda att vi här har två olika 
rum. Ingången till huset kan ha legat i det norra rummet. 
Stenläggningen mellan gatan och huset leder nämligen in 
till detta rum. I det sydvästra hörnet, på golvet, fanns några 
tegelstenar inbäddade i lera, sannolikt rester av ett spis- 
fundament. Detta fortsatte dock in i profdväggen och 
kunde därför inte undersökas närmare.
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Fig 12. Vid utgrävningen 
av avfallsgropen A20 kun
de det konstateras att den 
använts vid minst tre olika 
tillfällen. De olika skikten 
täcktes av träplankor. 
Foto Gisela Ängeby. 
(U1211:75)

Det har utifrån de fragmentariska resterna inte gått att 
klargöra hur huset varit uppbyggt. Följande citat får därför 
illustrera byggnadsskick och boendeförhållanden under 
1600-talet:

”Karlstadsbornas bostäder var på 1600-talet en enkel be
skaffenhet. Prästerna anförde ofta klagomål över 
kyrkoherdeboställets urusla tillstånd. Även köpmännen, 
de förmögna i samhället, bodde i bostäder, som för oss ter 
sig primitiva. Av bevarade bouppteckningar kan man göra 
sig en föreställning om hur en köpman sgård såg ut i mitten 
av 1600-talet. Boningshuset var uppfört av grova bjälkar 
med laxade knutar och torvtak på underlag av näver. Det 
bestod av en våning med några sovkammare inredda på 
vinden. Åt gatan var väggarna bestrukna med tjära. Genom 
en tvådelad gångjärnsdörr och över en hög tröskel kom 
besökaren in i en gång, som ledde till bakgården med dess

stall, ladugård och andra uthus. På ena sidan gången fanns 
ett rum med kistor och tunnor, i vilka sillen och saltet samt 
andra gångbara artiklar förvarades. På den andra sidan 
gången låg dagligstugan. Bortsett från ett långbord var 
inredningen fast, mest korta inbyggda sängar och lång
bänkar, som också användes till sovplatser. Mellan de 
grova takbjälkarna fanns långa stänger uppsatta, där hön
sen hade sin nattplats. Om vintern strövade de på dagen 
omkring på det enrisklädda golvet.

Intill dagligstugan låg inåt gården köket med öppen spis, 
bakugn och spiskammare. Bakugnen och bryggpannan 
fanns ibland i särskilda hus på gården. Spiskammaren 
innehöll mest torr saltad fisk samt några bitar rökt fläsk 
och spekekött. På långa stänger under taket hängde tjocka 
kakor av osyrat havrebröd. Maten sköljdes ned med mjölk- 
vassla och enbärsdricka, som förvarades i krukor och
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Fig 13. Fat med tillverknings
året 1673 i botten. Kärlet 
framkom i avfallsgropen A 20. 
Skala 1:2.
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trästånkor. Linnen och husgeråd förekom sparsamt. Folk 
sov i gångkläderna. Hantverkarnas bostäder var ännu 
enklare och sämst bodde arbetsfolket i Viken och i nuva
rande kvarteret Almen. Boningshusen, uppfyllda av barn, 
inhysningar, tjänstefolk och smärre husdjur, lämpade sig 
föga för sällskaplig samvaro. Sina vänner umgicks karl
stadsborna med på gästgiverierna, krogarna och tavernor
na” (MOBERG 1983 s 37).

Tre avfallsgropar har påträffats inom undersökningsom
rådet. D essvärre har inte dessa gått att bestämt knyta till en 
speciell byggnad men rent stratigrafiskt tillhör de den 
äldsta tidsperioden. En grop upptäcktes då man iordning
ställde en arbetsväg till det pågående bygget. Gropen 
(A20) låg omedelbart väster om själva undersökningsytan. 
Anläggningen var närmast oval med yttermåtten ca 3 x 2 
meter. Gropens yttersta del bestod fläckvis av ett centimeter- 
tjockt skikt av bränt trä, sannolikt rester av en träskoning 
eller ett träkar. Innanför detta fanns ett drygt 0,3 meter 
tjockt skikt med mörkbrun sand med enstaka träkols- 
rester och slutligen, i mitten, lerblandad sand. Själva gro
pen var närmast skålformad och ca 0,8 meter djup (fig 9 
och 11).

Vid profilgrävningen kunde tre olika fyllningar konstate
ras, vilket tyder på att avfallsgropen använts vid minst tre 
olika tillfällen. Mellan de olika skikten fanns mer eller 
mindre upplösta trärester (fig 12). I gropen fanns rikligt 
med fynd, totalt 191 st, varav 127 keramikskärvor. I mate
rialet märktes bl a delar från två kärl som var dekorerade 
med tillverkningsår 1673 respektive 1674 (fig 13 och 14). 
Båda låg i den mellersta fyllningen. Dessutom fanns ett 
handtag till ett tredje kärl. Handtaget var utformat som en 
sjöjungfru som håller armarna om sin tudelade fiskstjärt 
(fig 15). Detta är den enda av avfallsgroparna som klart går 
att datera. På grundval av keramiken vet vi att den använts 
under senare delen av 1600-talet. Av kartmaterialet att 
döma ligger avfallsgropen på tomt nr 129, som åtminstone 
vid sekelskiftet 17-1800-tal uppges vara bakgård till tomt nr 
101. Den andra avfallsgropen låg i den östra kanten av 
profil 3, alltså på tomt nr 130. Dessvärre fick vi bara fram en 
liten del av anläggningen eftersom den låg under en av de 
sentida grundmurarna. I gropen påträffades ben och några 
skärvor keramik som inte är daterbara. Gropen var täckt av
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Fig 14. Skål med inskriften 1674 i botten. Skala 1:2.

ett lager med lera. Även denna, liksom A 20, har troligen 
haft träväggar.

Ytterligare en avfallsgrop hittade man vid förundersök
ningen i provschakt 3, som ligger inom undersöknings
ytan. Samtliga tre ovannämnda gropar var nedgrävda från 
den ursprungliga markytan och nivåerna var i det när
maste desamma, ca + 47,1- 47,2 m ö h. Att A20 låg något 
högre beror på att markytan tidigare legat något högre här. 
Denna lilla nivåskillnad i grundtopografin har sedermera 
försvunnit i och med utfyllnad inför senare byggnationer.
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I schakt 1 fanns spår efter något som kan tolkas som en 
tomt- eller ägogräns. Under ett decimetertjockt kulturla
ger, ner i den ursprungliga markytan, fanns 6 svagt skål- 
formade, centimeterdjupa färgningar av grå humus eller 
ljus sand, som låg i en nästan rak linje. Avtrycken har 
troligen uppstått då man plockat bort en stengärdesgård, 
och groparna fyllts av annat material än det omgivande. 
Gärdesgården har haft en närmast öst-västlig riktning och 
därmed legat vinkelrätt mot den äldsta gatan. En större 
sten fanns kvar men det är osäkert om denna ingått i 
konstruktionen.

Gärdesgården och de tre avfallsgroparna låg samtliga på 
en nivå som motsvarar den ursprungliga markytan. Det är 
därför troligt att dessa tillhört den äldsta stadstiden, möjli
gen kan de vara ännu äldre. Hur var då resten av tomten 
disponerad? I äldre tiders städer var det vanligt att mark 
som inte var bebyggd användes som kålgårdar eller 
trädgårdstomter. Här kunde stadens borgare själva odla 
t ex grönsaker till det egna hushållet. Ännu på 1713 års 
karta är sju av stadens tomter upptagna som trädgårds
tomter.

En intressant iakttagelse som gjordes redan vid för
undersökningen var att det fanns plogspår som låg i skiktet 
mellan den sterila botten och den ursprungliga markytan, 
dvs före den äldsta kända bebyggelsen. De tydligaste 
spåren av detta fanns i norra delen av Mercurius 6 och i den 
södra delen av Mercurius 12. Vid slutundersökningen fann 
vi dock inga ytterligare spår av detta.

Över den gamla markytan fanns vanligtvis ett humuslager 
som innehöll enstaka tegelbitar och kol. På vissa partier 
fanns även något som närmast kan karaktäriseras som ett 
avsatt kulturlager, dock utan bebyggelselämningar. Det är 
möjligt att detta lager avsatts strax efter 1584, då staden 
höll på att byggas upp. Det skulle dock dröja ca 100 år innan 
denna stadsdel fick en tätare bebyggelse. Kanske fanns 
här enklare träskjul, eller andra hus som inte lämnat några 
mer bestående spår efter sig.

De fynd som hittades i anslutning till huset A19 var av 
allmän karaktär. Det enda som kan ge en ledtråd till 
datering är en del av ett kritpipehuvud, dekorerat med en
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Fig 15. Handtag från en skål, utformat som en sjöjungfru 
med tudelad fiskstjärt. Även detta påträffades i avfalls- 
gropen A 20. Skala 1:1. Teckning Eva Crafoord-Jonsäter.

sk ”tudorros”. Denna dekor-typ var vanlig på holländska 
pipor mellan åren 1610-1790, en mycket vid tidsram (WAL
LIN 1982 s 27). Just Holland var en av Europas stora 
kritpipetillverkare under 1600-talet. Eftersom piphuvudet 
hittades under det första kända bebyggelseskiktet bör en 
tidig datering vara mest trolig.

Den nord-sydliga gatan som påträffades i schakt 3 kan 
eventuellt vara densamma som finns med på kartan från 
1646. Enligt Gabriel Thorings karta från år 1679 är stads
planen förändrad och gatan är då borta (fig 3). Detta kan ge 
oss en möjlighet att datera det bredvidliggande huset. Det 
är sannolikt uppfört efter 1610 (den tidigaste möjliga dater
ingen på kritpipan - se ovan) och brann ner före år 1679, då 
den nya stadsplanen presenterades.

Samstämmigheten i dateringen mellan de två kärlen från 
avfallsgropen är intressant i detta sammanhang. De kan 
nämligen ge oss en ledtråd till när stadsplanen förändrades 
i det aktuella kvarteret. Utifrån skriftliga källor kan man 
sluta sig till att förändringen fortfarande pågick under
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1670-talet. Avfallsgropen låg strax intill den sk Skeppare
gatan, en gata som tillkom i samband med den nya stads
planen. Vanligtvis finner man avfallsgropar på undangömda 
platser på tomten. Det är därför mindre troligt att gropen 
och Skepparegatan skulle vara samtida. Avfallsgropen har 
snarare hört samman med den äldsta stadsplanen. Föränd
ringen av denna bör därmed ha skett tidigast vid mitten av 
1670-talet, drygt 20 år efter det att arbetet påbörjades. Att 
förändringen sker så sent i detta kvarter, stärker tanken på 
att vi är i utkanten av den egentliga stadskärnan.

Nu finns det emellertid vissa frågetecken när det gäller den 
äldsta, ovan beskrivna femte gatan. Enligt uppgift påbörja
des stensättningen av Kungsgatan år 1653, dvs året efter 
branden. Stensättningen av gatorna vållade uppenbarligen 
de styrande bekymmer eftersom man på 1670-talet finner 
det nödvändigt att ta till kraftigare medel för att göra sig 
åtlydd. 1672 beslutas att de som ännu inte fyllt och stensatt 
sina gator, mister sina ägor. På 1640-talet hade man disku
terat en planförändring av staden som dock länge blev 
fördröjd. Branden 1652 medförde att tomt-och gaturegle- 
ringen underlättades. Om gatorna i allmänhet inte varit 
stensatta före 1652 kan man fråga sig varför man stensätter 
en gata som man vet ska försvinna. Det kan finnas många 
förklaringar till detta. De gator som stensattes kan ha varit 
de nya gatusträckningarna. Den aktuella gatan skulle där
med inte vara den som finns på 1646 års karta, utan snarare 
en mindre gränd som inte finns på någon yngre karta. En 
annan förklaring kan vara att gatan endast delvis stensattes 
i avvaktan på den nya stadsplanen. Om det förhåller sig så 
kan det förklara dess plötsliga slut i syd. Slutligen kan det 
vara så att vissa gator faktiskt blev stensatta redan då 
staden grundades 1584. Svaret på denna fråga kan vi 
kanske få först då ytterligare undersökningar gjorts i 
Karlstads centrala delar. Därför bör man vara uppmärk
sam vid t ex kommande markarbeten vid torget, om man 
där kan finna gatans förlängning. En annan väsentlig sak är 
att gatubredden var bestämd till 8 alnar, ca 4,75 meter. 
Denna gata var endast 2,5 meter bred, eller ganska exakt 
hälften av den stipulerade gatubredden.

Den nya stadsplanen som presenteras på 1713 års karta 
visar att vi i undersökningen har kunnat följa utvecklingen 
av två tomter, nr 129 och framförallt nr 130 (väst-öst).

Dessa låg utmed Skepparegatan. Bebyggelsen har varit 
gles och huslämningar konstaterades endast på tomt nr 
130. Trots detta finns det uppgifter på kartan som tyder på 
att båda tomterna var bebodda, i vart fall finns ägarnas 
namn nedskrivna på dessa.

Huset på tomt nr 130 (Al6) hade uppförts på samma plats 
som Al 9, den ovan beskrivna äldre huslämningen. Huset 
var mycket fragmentariskt bevarat (fig 16 och 17). Prov
schakt 3 från 1987 hade till största delen skurit av golvet 
och dessutom genomskars det av ett profilschakt genom 
schakt 2 samt av den sentida muren. Det står ändå helt 
klart att det är samma golvyta som finns på ömse sidor om 
muren, trots att det var sönderbrutet. Plankornas bredd 
(0,3-0,4 meter), nivå och inbördes förhållande och riktning 
(nord-syd) stämmer väl överens. I öster fortsatte golvet in 
i schaktväggen. I väst fanns en syllstensrad som låg direkt 
på den stenlagda infarten till det äldre huset (fig 18). I 
nordväst låg en större hörnsten. Husets totala längd upp
skattas till ca 10 meter (nord-syd). Den södra husväggen 
verkade vara bortgrävd i samband med arbeten med 
Skepparegatan, men har troligen gått ända fram till gatan. 
Ovanpå golvet fanns ett ca 0,15-0,2 meter tjockt raserings
lager med sot, kol, bränd lera och tegelskrot. I norra delen 
fanns förkolnat trä som kan vara rester av en vägg eller 
taket. Två stycken knappnålar av brons hittades liggande 
direkt på golvet. Vågar man gissa att det är änkan efter Olof 
Liten som tappat dem? På 1713 års karta står nämligen 
änkan som ägare till tomten.

Det har vid flera tillfällen påpekats att bebyggelsen uppen
barligen varit gles och att staden inte varit så stor som 
stadsplanerna visar. Studerar man befolkningssiffrorna 
stärker de detta påstående. Strax efter Karlstads grun
dande fanns det 45 hushåll i staden (ca 150 personer). 
Fram till 1690 ökade siffran stadigt till 415 personer, för att 
sedan sjunka till 238 personer år 1718. Den kraftiga minsk
ningen berodde på nödår 1697-98 och svåra epidemier med 
många dödsfall åren 1715-16. Vi ska stanna och titta när
mare på förhållandet år 1690.

Detta år bör den nya stadsplanen till största delen ha varit 
genomförd. Denna kunde man bibehålla i ca 200 år, utan 
att göra några större förändringar. Trots detta skedde en
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Fig 16. Anläggningsplan över fas 2. Renritning Eva Crafoord-
Jonsäter.



närmast tolvfaldig ökning av invånarantalet fram till 1865 
då man räknar med 5022 invånare. Först 1860 kom ett 
förslag om att utvidga staden med sex nya kvarter, men 
detta hann man inte påbörja före branden 1865. Samman
taget kan detta nästan bara innebära två saker. Antingen 
fanns det stora oanvända utrymmen i staden som tillät en 
stor bebyggelseförtätning, eller så kunde en tät bebyg
gelse från början lett till närmast omänskliga boende- 
förhållanden under mitten av 1800-talet. Då det inte finns 
något som tyder på det senare, får vi utgå från att Karlstad 
hade en ganska lugn utveckling under de första 100-150 
åren (BILLMAN 1947 s 36 ff och RONGE 1958 s 14).

Mellan två bränder
Natten till den 1 oktober 1719 brann stora delar av Karlstad 
ner men byggdes snart upp igen. Det är först nu som vi har 
belägg för att också den västra delen av tomt nr 130 
bebyggts (Al0/14). Husgrundsrester på denna delen av 
tomten visar att de legat med gavlarna mot Skepparegatan. 
Mellan den östra och västra huslämningen har en 
kullerstenslagd infart eller ett portlid byggts (fig 19). Allde
les väster omAlO/14 fanns en oregelbunden stensamlingen 
som möjligen kan vara delar aven stensatt gårdsinfart in till 
tomt nr 129.1 det påföljande byggnadsskedet (fas 4) skulle 
denna komma att synas ännu tydligare. Det skulle dock 
bara dröja drygt 30 år till nästa brand återigen skulle lägga 
stora delar av staden i aska.

Syllstenarna till det västra huset på tomt nr 130 (A 10/14) 
fanns kvar på tre sidor (syd, nord och öster). I det nordös
tra hörnet fanns en större hörnsten. Innanför dessa fanns 
ett trägolv vars norra del var så kraftigt förkolnat, att de 
enskilda plankorna inte gick att urskilja. I söder hade 
plankorna en bredd på ca 0,3 meter och de låg i en nord-

Fig 17. Trägolvet A16 mot söder. Foto Olof Pettersson. 
(U1211:53)

Fig 18. Syllstensrader tillhörande Al6 och A19. Här syns 
A18, stenläggningen, under de yttre syllstenarna. Foto mot 
söder av Rolf Jonsson. (U1211:60)
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Fig 19. Anläggningsplan över fas 3. Renritning Eva Crafoord-
Jonsäter.



Fig 20. Framrensning av trägolvet till AIO. Foto Göran 
Lundh. (U1211:37)

sydlig riktning (fig 20). Här fanns även tre mycket marke
rade försänkningar i golvet (öst-väst). Dessa har bildats då 
de obrända syllstockarna under golvet förmultnat, varvid 
golvet pressats ner i den underliggande leran (fig 21). 
Bitvis iakttogs två golvnivåer, som tyder på att man velat 
förbättra golvet eller fanns här kanske ännu ett äldre golv. 
Ibland var nivåskillnaden endast ett par centimeter. Den 
östra syllstensraden och delar av det brända golvet ome
delbart norr om den sentida muren överlappade den stra-

tigrafiskt äldre gatan/gränden (Al8) med ca en halv me
ter. Den västra delen av det ovan beskrivna huset var borta 
på grund av senare tiders arbeten, men det går kanske 
ändå att beräkna den ursprungliga storleken. Trägolvet 
låg på ett kompakt lager med påförd lera som troligen varit 
underlag för golvet. Trots att golvet saknades i väst, fort
satte lerlagret drygt en meter. Utgår vi från att lerlagrets 
utbredning är detsamma som husets, innebär det att huset 
varit minst 7,5 x 4,6 meter stort, en yta på ca 35 m2.
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Fig 21. Under A10:s trägolv låg dessa syllar, nedsjunkna i 
leran. Foto Gisela Ängeby. (U1211:40)

Direkt på golvet låg två bjälkar eller reglar (A 12) som 
tillsammans bildade en rät vinkel (fig 19). Den lägsta var 
4,2 meter lång och låg i riktning västnordväst-ostsydost. 
Utifrån denna och mot den öst-västliga sentida muren 
fanns sju brända plankor, ca 0,15-0,25 meter breda. Dessa 
var alltså något smalare än de golvplankor som fanns i 
husets södra del. Plankorna låg dessutom något förskjutet 
i förhållande till golvytan söder om muren och den därom 
belägna Skepparegatan. Att det skulle vara ytterligare ett 
golv är emellertid mindre troligt, då ingen fortsättning på 
plankorna fanns söder om muren. De kan snarare tolkas 
som delar av en vägg eller kanske taket som rasat in i 
samband med branden år 1752. Utanför den norra delen av 
huset fanns ett mindre område med lerblandad humus 
med inslag av tegel, sten mm. I detta påträffades en intakt 
bennål med punktcirkelornamentik (fig 22).

Huset på den östra delen av tomten (A 4) var ganska exakt 
10 meter långt (nord-syd, fig 19). I öster fortsatte det in i 
schaktväggen, så bredden känner vi inte till. Konstruktio
nen verkar vara densamma som för det ovan beskrivna 
huset, med ett lerlager under trägolvet. I den sydöstra 
delen fanns ett fragmentariskt bevarat trägolv. I norr fanns 
endast fläckar av det underliggande lerlagret kvar. Det 
sydvästra hörnet av huset avgränsades av små syllstenar. 
Utanför dessa fanns ytterligare sten som kan utgöra en 
fortsättning på den kullerstenlagda infarten (A 15, se nedan). 
Även norr om huset fanns en mindre stensamling.

De mynt som påträffats i anslutning till husresterna visar 
på en datering till 1700-talets första hälft. Av sex mynt 
ligger tre inom åren 1724-1749, ett går inte att datera och 
två är från tiden efter 1752. De senare mynten låg i skiktet 
mellan 1752 och 1865 års bränder och tillhör förmodligen 
det yngre bebyggelseskedet. Mynten kan ha trillat igenom
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Fig 22. Bennål påträffad norr 
om huset A10. Skala 1:1. 
Teckning Eva Crafoord-Jonsäter.
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golvspringor och på så sätt hamnat under huset. De tre 
första mynten låg alla i direkt anslutning till den äldre 
bebyggelsen, två av dem dessutom direkt på ett av golv
planken (fig 23).

Mellan de båda husen fanns som tidigare nämnts en infart/ 
portlid lagd av små kullerstenar, ca 0,1 meter stora (A 15). 
Denna var i väster försedd med en dräneringsränna av 
större kantställda stenar och mynnade ut mot Skeppare
gatan. Stenarna var satta i ett tunt skikt av fin, ljus sand. 
Därunder fanns det kalkbruket som beskrivits ovan och 
som markerar fortsättningen på den äldre nord-sydliga 
gatan (A 18, se ovan).

Att med exakthet avgöra var gränserna mellan de olika 
tomterna har gått är vanskligt. Det äldre kartmaterialet går 
inte att använda i detta fall, då vi saknar tillräckligt många 
referenspunkter mellan dåtidens kartor och dagens stads
plan. Dessutom vet vi inte hur pass pålitliga de tidigare 
kartorna är när det gäller exakthet. Förmodligen kan man 
dock sluta sig till att gränsen mellan tomterna nr 129 och 
130 utgörs av den stensatta gårdsinfarten (A6), i väster har 
denna dock brutits genom senare markingrepp.

Bebyggelsen fram till den sista 
stora branden 1865
De olika försöken att gardera sig mot bränder till trots, 
drabbades staden av ytterligare en ödesdiger brand den 22 
juni 1752. Återigen var dags att bygga upp staden. Under 
de kommande hundra åren sker den första riktiga expan
sionen då stadens befolkning ökade från drygt 800 till 5022 
invånare år 1865. Vi befinner oss fortfarande på tomterna 
nr 129 och 130, men bebyggelsen inom sistnämnda tomt är 
nu till stora delar borta. Området har blivit kraftigt påver
kat av markarbeten under sen tid och av de hus som en 
gång funnits där, var endast rester kvar.

I söder dominerar Skepparegatan och en stenlagd gårdsin- 
fart (fig 24 och 25). Gatan (A5) fick troligen sitt namn efter 
de människor som bodde här, folk med anknytning till 
sjöfart. Senare ändrades namnet till Pumpkällegatan, även 
om båda namnen användes parallellt så sent som 1865. När

Fig 23. Två av mynten som framkom på tomt 130. Skala 1:1. 
Teckning Eva Crafoord-Jonsäter.

namnändringen skedde är oklart, men ännu på 1770 års 
karta kallas den för Skepparegatan (fig 26). Det senare 
namnet anspelar på den pumpkälla man lät bygga i kors
ningen S Torggatan-Skepparegatan, och som bör ha tagits 
i bruk efter 1770 (jfr ovan). Den renoverades 1829 men 
försvann redan 1841 efter att ha varit torrlagd under några 
år (NYGREN 1914 s 43).

Gatan stensattes en sista gång under 1850-talet då hela 
gatunätet gjordes i ordning. Det är förmodligen resterna 
efter denna stenläggning som påträffades i schakt 2. Gatan 
togs ur bruk i och med omläggning av stadsplanen efter 
branden 1865, men en liten rest finns kvar än idag i 
Karlbergsgatan som går förbi det gamla fängelset beläget 
väster om Pråmkanalen.

Endast mindre partier av stenläggningen fanns kvar inom 
undersökningsytan, t ex rännstenarna mellan själva gatan
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Fig24.Anläggningsp]anöverfas4.RenritningEvaCrafoord-
Jonsäter.
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Fig 25. Skepparegatan A5 med sin öst-västgående rännstens- 
kant och stenläggningen A6 på tomt 129. Foto mot väster 
av Gisela Ängeby. (U1211:ll)

och husen. Denna var lagd med kullersten och flata stenar. 
Ovanpå gatan låg idag ett kraftigt raseringslager vars syfte 
sannolikt har varit att jämna ut marken före nybyggnation. 
I samband med anläggandet av Skepparegatan har man 
förstört eventuella äldre kulturlager. Under stenen fanns 
endast påförd sättsand. I detta lagers bottenskikt fanns två 
fördjupningar som kan vara spår efter äldre odlingar. 
Dessa syntes i profilen, omedelbart norr om den södra

sentida muren. Från gatan ledde en stenlagd gård A 6 in till 
tomt nr 129. Till skillnad från gatan var stenarna här 
brandskadade, skörbrända och starkt vittrade. Vid den 
västra schaktkanten var stenläggningen delvis borttagen. 
Från den östra kanten och sju meter västerut fanns rikligt 
med sten, som dock bitvis var omplockad. Det gick därför 
inte att konstatera om detta var en fortsättning på infarten, 
eller om stenen hamnat här av andra orsaker (fig 25).
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Ovanpå stenläggningen påträffades förkolnat trä, vilket 
kan vara resterna efter ett nedrasat portlid, dvs en över
byggd infart. I detta parti hittades en hel del fynd, bl a en del 
av en bronsplatta som tillhört det gasnät som togs i bruk
1862. Detta fynd gör att vi bestämt kan datera lagret till 
1865 års brand. Plattan var dessutom försedd med årtalet
1863.

Den östra kanten av gårdsinfarten utgjordes av en vällagd 
dräneringsränna som mynnade ut mot Skepparegatan. 
Denna har troligen fortsatt in på gården. Om gårdsplanen 
en gång varit försedd med en stenläggning, så var denna 
till största delen borta idag. Kvar fanns en ca 4 x 1 meter 
stor stensträng (A 2/3), vars östra del var brandskadad (fig 
24). Från denna gick en ränna mot syd och den ovan 
nämnda dräneringsrännan. På grund av den sentida mu
ren mellan schakt 2 och 3 kunde vi inte knyta samman de 
båda rännorna, men man kan ändå påstå att de ursprung
ligen är delar av en sammanhängande dränering.

Norr om Skepparegatan och öster om infarten påträffades 
tre plankor eller bjälkar. Dessa låg under brandlagret men 
var inte brända. Den östra delen av huset (A 8/9) var bättre 
bevarat. Detta påträffades under raseringsmassorna efter 
det sk Nygren-Ahlinshuset. Husets hela yta kunde inte 
undersökas eftersom även detta golv tillika med de äldre 
fortsatte in i den östra schaktkanten. I husets sydöstra 
hörn fanns delar av ett trägolv. Plankorna var brända och 
låg i öst-västlig riktning. I den västra delen var golvet helt 
förstört och brända trärester låg kringspridda. Här påträf
fades delar av en inrasad dörr med tillhörande lås. Norr om 
den sentida muren var golvet mer bevarat. Här fanns sju 
golvplankor, ca 0,25 meter breda, som gick ända in mot 
muren. Plankorna låg i denna del av huset i en nord-sydlig 
riktning, vilket kan innebära att det är ett annat rum än det 
som låg i syd. Omedelbart ovanför golvet fanns en ler- 
platta. I denna fanns förkolnat trä som bildade en fyrkant, 
sannolikt ett fundament till en stolpe. I det sydöstra hörnet, 
norr om muren, stod lyra tegelstenar med kortsidan upp 
inbäddade i sättsand. Marken runt trägolvet bestod av sot, 
kol, tegel och takpannor och kanske motsvarar detta hus 
egentliga begränsning. Utanför fanns endast ljus sand som 
troligen påförts i ett senare skede (fig 24 och 27).

Tabell 1. Tabellen visar antalet föremål som påträffats vid 
grävningen på Mercurius 6. Keramikindelningen bygger 
på typschema publicerat i CARLSSON 1982, fig 9.

Skikt 1 2 3 3-4 4 ailm. summa

Keramik B 2 73 76 136 5 142 14 446
B 3 1 - - - - - 1
B 4 1 - - - 15 - 16

C 1-2 33 4 - - 2 - 39
D 1 94 39 14 - 4 9 160
D 2 8 1 - - - 1 10

Tegel mur - 2 - 1 - 3
kakel 14 5 - - - - 19

Lera kritpipor 40 58 96 3 21 4 222
Glas övrigt 81 32 36 - 2 13 164

fönster 70 33 28 - 35 4 171
Sten - - 1 - - 1 2
Järn 65 162 150 5 33 12 428

slagg (g) - 195 - - 40 235
Brons 12 1 6 - - - 19
Koppar■ övrigt 2 - - - - - 2

mynt 1 6 1 - - - - 8
Ben - 1 - - - - 1
Trä 1 - - - - - - 1
Näver - - 2 - - - - 2
Läder X - - - - - -

Flinta 2 4 1 - - - - 7
Ben övrigt X X X - X - -

Hasselnötskal - - - - X -

Slagg: ej sparat skikt 2 0,9 kg
provschakt 1:1 3,6 kg
provschakt 1:2 4,5 kg
provschakt 1:3 3,8 kg
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Skeppare -
gatan, ränn-

15.30 m

© Steril sand 
© l/lrspranq/iq markyta

§ Kalkbrak. Påfört ?
Mjähq vitqrå sand. Påfört 
Sand ander Skcppareqaran. Pdfört

Fig 26. Ett mindre utsnitt av profil 5, vilket visar Skeppare
gatans läge i förhållande till A5. Skala 1:50. Renritning Eva 
Crafoord-Jonsäter.

I brandförsäkringshandlingar från 1828 framgår att det på 
tomten legat en vinkelbyggd träbyggnad med den längsta 
sidan mot Skepparegatan. Enligt uppgift bodde på tomten 
vid den här tiden stadsvaktmästare Petter Wennerlund i 
ett litet rödmålat envåningshus med torvtak och fönster
luckor. Huset skall ha varit av "gammalt datum” (NYGREN 
1914 s 209).

Inne på gården som tillhört tomt nr 130 låg en brunn, Al, 
som då den anlades delvis hade förstört den äldsta gatan, 
A18 från fasl.N är brunnen byggdes går inte att bestämma 
med arkeologiska metoder. Varken konstruktion eller de 
föremål som låg i den kan ge några ledtrådar. I 1928 års 
brandförsäkring uppges däremot att närmaste vatten- 
hämtningsställe finns vid Klarälvens västra gren. Av brand
försäkringen att döma har en brunn alltså inte funnits på 
tomten då, brunnen bör ha kommit till senare under 1800- 
talet (fig 24 och 28).

Fig 27.1 bakgrunden 
skymtar trägolvet A9 
och i bildens nedre kant 
syns Skepparegatan. 
Foto mot norr av Olof 
Pettersson. (U121P.29)
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Fig 28. Brunnen Al framrensad. Foto Olof Pettersson. 
(U121P18)

Fyndmaterial

Sammanlagt togs 1956 fynd tillvara vilka registrerades på 
168 fyndnummer. Totalt förekommer 15 olika fynd
kategorier varav keramikskärvor av typ yngre rödgods 
utgör den största gruppen (22 %). Föremål av järn, främst 
i form av spikar, utgör en nästan lika stor procentandel av 
fynden. Den tredje största gruppen fynd utgörs av 
kritpipsfragmenten (11%). Förfaringssätt vad gäller regist

reringen av fyndmaterialet från de båda undersökningarna 
har skilt sig åt en aning, så är t ex inte keramikmaterialet 
från Mercurius 6 indelat i olika funktionstyper, varför 
likheter eller olikheter i keramikens funktionssamman- 
sättning inte är klart avläsningsbar (tabell 1). Det relativt 
sett kvantitativt stora rödgodsmaterialet från Mercurius 7 
(se nedan), har lämpat sig bättre för analyser. Generellt 
sett förekommer dock samma typ av kärlformer och för
delningen av dessa till olika bebyggelsefaser är likartade.
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Den största andelen keramik (räknat i fragmentenheter) 
påträffas i det äldsta bebyggelseskedet, samma förhål
lande råder också i Mercurius 7. Det yngre rödgods- 
materialet blir allt vanligare ju längre fram i tid man kom
mer medan fajans förefaller vanligast under de äldsta 
faserna. En skillnad mellan de båda undersökningsytorna 
tycks emellertid vara att porslinet uppträder i den äldsta 
fasen men inte i den yngsta i Mercurius 6. Skillnaden är 
dock marginell eftersom endast 8 porslinsfragmenter är 
registrerade och antalet för litet för att man skall kunna dra 
några egentliga slutsatser.

En markant skillnad är dock antalet fynd funna i Mercurius 
6 resp 7. Sistnämnda uppvisar en avsevärt rikligare fynd
mängd, nästan dubbelt så mycket, än vad som påträffades 
i Mercurius 6. Exempelvis representerar keramiken fun
nen i Mercurius 7 hela 90 % av den totala fyndmängden. 
Orsaken till denna sneda fyndfördelning mellan kvarteren 
hör säkerligen samman med tomternas olika funktioner. 
Tomterna 97, 98 och 99 torde ha fungerat som bakgårdar 
och man har därför helt enkelt lämpat av mera skräp där. 
Märkligt nog påträffades dubbelt så många mynt på dessa 
"bakgårdar”.

Sammanfattning
På en yta av ca 200 m2 inom kv Mercurius 6 har fyra 
bebyggelsefaser dokumenterats. På samtliga nivåer har 
mer eller mindre välbevarade huslämningar påträffats. 
Undersökningsområdet har till stor del berört två tomter, 
benämnda nr 129 och 130 på 1713 års karta. Bebyggelse
lämningar dokumenterades endast på tomt nr 130. Den 
äldsta byggnadsfasen kan föras till tidigast 1600-talets mitt 
men då är endast den östra delen av tomten bebyggd. På 
den västra delen uppförs ett hus först efter branden år 
1719. Den yngsta bebyggelsen är från tiden efter 1752 och 
fram till branden 1865.

Till det äldsta skedet hör även en stenlagd gata. Denna togs 
ur bruk i samband med den stadsreglering som inträffade 
under 1600-talets slut. Från gatan och in till ett av husen 
fanns en stenlagd infart. Av huset var endast den västra 
syllstensraden samt spridda rester av ett brunnet trägolv

bevarat. Under den första kända bebyggelsen påträffades 
avfallsgropar samt eventuella tomt- eller ägogränser i form 
av käpphål och en gärdesgård. Dessa härrör troligen från 
den första stadstiden men före den tidigaste bebyggelsen 
inom undersökningsytan.

Den mest föremålsrika avfallsgropen hör till tomt nr 129.

I bebyggelseskede 2 fanns också fragmentariska rester av 
ett hus. Detta har legat med gaveln ut mot den öst-västliga 
sk Skepparegatan. Husets västra syllstensrad har delvis 
legat över det äldsta huset.

Från tidsperioden mellan 1719 och 1752 års bränder fanns 
två huslämningar inom tomt nr 130. Mellan dessa låg en 
stenlagd infart eller portlid.

Det yngsta bebyggelseskedet var representerat av Skep
pare- eller Pumpkällegatan som den senare kallas. Från 
gatan ledde en stenlagd infart (portlid?) in till tomt nr 129. 
Endast den östra delen av huset på tomt nr 130 var bevarat 
med brunna trägolvsrester samt en inrasad dörr. Under 
1800-talet anlades en brunn på tomten. Denna hade delvis 
skurit igenom den äldsta gatan från fas 1.

En av de frågor som formulerades inför undersökningen 
var huruvida det i det uppgrävda källmaterialet gick att 
knyta någon form av verksamhet till en specifik tomt eller 
enskild byggnad. Någon sådan anknytning har dock inte 
kunnat avläsas i fyndmaterialet, som snarare får betraktas 
som tämligen allmänt till karaktären. Exempelvis saknas 
tydliga redskap. Slaggen som påträffades på tomt nr 130 i 
fas 2 antyder förvisso smideshan tering, men någon eldstad 
har inte kunnat påvisas. Sannolikt har en smedja legat i 
närheten och slaggen av någon anledning dumpats på den 
undersökta tomten.

Undersökningen har visat att denna del av Karlstad inte 
bebyggdes förrän tidigast vid andra hälften av 1600-talet, 
vilket innebär att det äldsta bebyggda stadsområdet har 
varit mindre till ytan än vad som tidigare antagits. Av detta 
kan man vidare anta att de första stadsplanerna inte visar 
de faktiska förhållandena i staden utan snarast bör ses som 
redskap för en planerad framtida byggnation.
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© Asfalt
© Sand.grus. hårlager 
® Orå. ngt humös, omrörd sand 
© Brmdlager 
© drå.svagt humbs sand 
© Ljus sand 
© Brandlager 
® bränd sand 
® Syllsten.tillhbrande A1 
® Humos sand, innehål/and ony. mid 
© Träplank, tillhörande AA- 

Sotjins
Qrå. svagt humås sand, omrört, med org. mbritegdfUs, obränd lera 
Grå. svagt humos sand. fläckar av org. mtrl. träköf. Ploqspår i åvergc 
Steril sand.

Plogspår i overgang t. steril sand

Nedgravning - bränt, obränt trå, sand. lera, tcgdfhs, stenar/'nedgrävdrasering 
StoTphål, m obrånb trä, -fyllning av lager Vt k 15 
Stenläggning A1 
Jörandiagen jmfr i A.
Uus sand, sättsand 
Obränt trå
Typ lager IS, ngt ljusare 
Obränd lera, grå 
brandhager 
Cjul sandlins
Nedgravning i brandsand, trä kol
Nedgravning - bränt/obränt trä, lera, tegdflis/nedgrävd rasering 
bränd lera, träkol 
Störning/avloppsbrunn

Fig 29. Profil i nord-sydlig riktning längs med sydvästra 
delen av tomt 98. Skala 1:50.
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Magnus Stibéus:

DEN ARKEOLOGISKA UNDER
SÖKNINGEN I KVARTERET 
MERCURIUS 7

Undersökningens genomförande
En arkeologisk förundersökning genomfördes på gårds
planen i kvarteret Mercurius 7 och 8 under två dagar i juni 
1989 (se bilaga 3). Resultaten från förundersökningen 
visade att en huvudundersökning var motiverad att utföra 
inom den förra tomten. Här påträffades upp till 0,4 meter 
tjocka kulturlager och tre bebyggelseskikt kunde urskil
jas. Två av dessa bedömdes tillhöra skedet 1600-1700-tal. 
Samtidigt framkom att exploatören hade för avsikt att 
schakta ur för källare i de befintliga byggnaderna utmed 
Tingvallagatan och Östra Torggatan, varför det bestämdes 
att en undersökning i form av mindre schakt skulle göras 
här.

Provschakten som grävdes på Mercurius 8 innehöll inga 
ostörda kulturlager. Området tolkades vara söndergrävt 
ned till den ursprungliga markytan i samband med den 
senaste byggnationen utmed Östra Torggatan.

Huvudundersökningens övergripande målsättning var att 
klarlägga när och på vilket sätt området togs i anspråk i 
sina äldsta skeden, och utifrån resultaten få ytterligare 
underlag till en diskussion om stadsområdets utbredning 
och funktion under medeltid och 1600-tal. Som vi har sett 
ovan visade den arkeologiska undersökningen i kvarteret 
Mercurius 6 att den delen av Karlstad ej var bebyggd under 
första delen av 1600-talet. En väsentlig fråga inför under
sökningen av Mercurius 7 var därför om bilden var likartad 
här.

Vid förundersökningen 1987 i kvarteret Mercurius 6 och 
12 påträffades plogspår under den äldsta bebyggelsen. 
Den följande undersökningen gav dock inga ytterligare 
spår av odling. Men, en viktig fråga inför den här undersök
ningen blev ifall det var möjligt att dokumentera plogspår

i kvarteret Mercurius 7 och om de i så fall kunde dateras 
närmare. Markerar de rester av en medeltida odling eller 
är de resultaten av odlingar inom ett tidigt stadsskede, t ex 
kålgårdar. När det gäller eventuella bebyggelselämningar 
i kvarteret Mercurius 7, bör man ha i medvetande att dessa 
i så fall tillhört bakgårdsbyggnader i motsats till de 
byggnadslämningar som undersöktes på tomt 6. Detta 
faktum kan innebära att byggnaderna vid den nu aktuella 
utgrävningen haft annan funktion och utförande.

Med hjälp av en traktorgrävare avschaktades en ca 18 x 10 
meter stor yta på gårdsplanen, i det följande kallad schakt 
1. Undersökningarna i de befintliga byggnaderna utmed 
Tingvallagatan-Östra Torggatan begränsades till fyra 
schakt, med en sammanlagd yta på ca 30 m2 (fig 1). Dessa 
schakt föregicks av flera tekniska problem. Först måste de 
gjutna golven sågas upp med specialsåg, varefter de lös
gjorda cementblocken kunde vinschas upp. Själva 
schaktningarna genomfördes därefter med ett elektriskt 
grävaggregat, eftersom en större gravare inte kom in i 
husen. Den nu erhållna grävmaskinen hade begränsad 
kapacitet, t ex kunde den inte obehindrat nå schaktbotten 
och på ett effektivt sätt lägga undan uppgrävda massor.

De partier i schakt 1 som hade bäst bevarade konstruktio
ner och kulturlager handgrävdes i 2 x 2 meter stora rutor. 
Rutorna grävdes lagervis och kulturjorden genomsöktes 
på hackbord. Samtliga rutor i anslutning till profil 1 (se 
nedan) grävdes ned till steril botten. I övriga rutor grävdes 
inte nedersta kulturlagret. Sammanlagt handgrävdes 68 
m2, motsvarande ca 25 m3 (fig 30). Det rutsystem som 
användes lades ut efter de befintliga gårdsbyggnaderna. 
Djurben tillvaratogs inte.

U ndersökningsresultat
I samband med avbaningen av schakt 1 framgick ganska 
snabbt att gårdsytan på kvarteret Mercurius 7 var sönder- 
grävd på flera ställen. I västra delen av schaktet fanns en 
större grop, vilken skar igenom samtliga kulturlager. Gro
pen hade förmodligen tillkommit efter branden 1865. Norra 
delen av schaktet var dels skadad av frischaktet för grun
den till dagens fastighet utmed Tingvallagatan, dels ge-
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nom en vattenledning. Södra delen av schaktet innehöll 
endast omrörda lager och dessa ingrepp har säkert skett 
samtidigt som de ovan beskrivna i kvarteret Mercurius 8. 
Schakt l:s läge motsvarade tomterna 98 och 99:s sydvästra 
respektive sydöstra delar (från och med nu används de 
gamla tomtbeteckningarna i beskrivningen av undersök
ningsresultaten) .

Det ur arkeologisk synvinkel mest olyckliga ingreppet 
hade emellertid skett så sent som i början av 1980-talet. Då 
anlades en asfalterad parkering på gården och ca 0,5 meter 
av kulturlagren schaktades bort. Istället påfördes ett bär
lager av sand och grus (fig 29).

Schakt 2 var ca 2 x 5 meter stort och beläget i sydvästra 
hörnet på tomt 99. När betonggolvet väl var uppsågat och 
schaktet urgrävt, visade det sig att det till största delen 
bestod av omrörda massor och större stenblock. Detta var 
förmodligen ett resultat av byggnadsaktiviteterna i sam
band med det nuvarande tegelhuset, uppfört 1865.

Schakt 3 hade utbredningen ca 3 x 4 meter och låg i nord
västra delen på samma tomt. Det här schaktet var också 
mycket söndergrävt i senare tid, men ett mindre parti var 
möjligt att undersöka närmare (fig 35).

Schakt 4 kunde grävas till en storlek av ca 1 x 4 meter och 
en profil ritades utmed östra schaktväggen. Schaktet var 
beläget i nordvästra hörnet på tomt 98 (fig 36).

Inom tomt 97:s gränser grävdes en ca 1,5 x 3,5 meter stor 
grop, här kallad schakt 5. Dess läge motsvarade det sydös
tra hörnet på tomt 97. Schaktet bestod till största delen av 
omrörda massor, men ett mindre parti var dock möjligt att 
dokumentera (fig 37).

Fasindelning
Det var möjligt att indela tomternas utveckling i fyra 
huvudfaser utifrån de påträffade avsatta kulturlagren, 
brandlagren och byggnadslämningarna, framför allt i 
schakt 1 (fig 29).

Fig 30. Plan som visar hur de handgrävda ytorna fördelade Fas 1, den stratigrafiskt äldsta, utgjordes av ett grått, svagt 
sig i schakt 1. Skala 1:200. humöst sandskikt. I detta fanns enstaka fläckar av träkol.
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Fig 31. Anläggningsplan över fas 1. Skala 1:100. Fig 32. Anläggningsplan över fas 2. Skala 1:100.

Fas 2 bestod också av ett grått, svagt humöst sandlager. 
Här fanns emellertid ett betydligt större inslag av orga
niskt material och dessutom fanns en inblandning av tegel- 
flis och obränd lera. I det här skedet av utvecklingen kom 
även de äldsta byggnadslämningarna. Fasen ”avslutades”

av ett brandlager.

Fas 3 representerades av ett humöst sandskikt med orga
niskt material inblandat. Likaså det här skedet ändade 
genom brand.
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Fig 33. Anläggningsplan över fas 3. Skala 1:100. Fig 34. Anläggningsplan över fas 4. Skala 1:100.

Fas 4 utgjordes av ett delvis omrört sandlager, som ställvis Datering av faserna 
täcktes av ett brandlager. Till skillnad från kulturlagren i
de övriga faserna i tomternas utveckling var inslaget av Dateringen av faserna i tomternas utveckling bygger till 
organiskt material marginellt i fas 4. största delen på fyndmaterialet från schakt 1.
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Det är främst tre kategorier av fynd som var lämpliga att 
använda som dateringsunderlag för de olika faserna: mynt, 
keramik med tillverkningsårtal samt i viss mån kritpipor.

Fem av mynten var möjiga att datera (GOLABIEWSKI 
LANNBY 1990). I fas 1 på tomt 99 påträffades ett 1/4 öre 
präglat 1633-54.1 fas 2 på tomt 98 framkom fyra daterbara 
mynt. Ett av mynten var 1 öre präglat 1673. Övriga var 1/6 
öre präglade 1666,1666-86 och 16?6.

I samma fas påträffades två kärl med årtalsbeteckning i 
botten, dels ett fat med årtalet 1715, dels ett oidentifierat 
kärl med 170?. De här skärvorna var brandskadade.

I fas 3 hittades tre skärvor från fat med fragment av årtalen 
i behåll: 17??, ??43 och ??46.

I fas 4 påträffades en skärva från ett fat med ???4 i botten.

Kritpipor påträffades i samtliga faser. 21 pipor hade delar 
av klacken eller huvudet i behåll. Ett par av dessa kunde 
bestämmas närmare vad det gäller tillverkningsplats och 
datering. I fas 2 påträffades en fragmentarisk holländsk 
pipa med stämpel EB på klackens undersida. Denna be
teckning kan härledas till staden Gouda efter 1672 (WAL
LIN 1982). I samma fas framkom två pipfragment, som på 
typologiska grunder skulle kunna hänföras till perioden 
1680-1710 (WALLIN 1982). I faserna 3 och 4 fanns pipor 
som typologiskt tillhörde 1700-talet.

Det är notabelt att faserna 1-3 saknade inslag av porslin, 
vilket framträdde först i den yngsta fasen.

Utifrån dessa föremål var det möjligt att ge faserna de här 
relativa dateringarna:

Fas 1: ”tiden kring 1600-talets mitt”
Fas 2: 1600-talets andra hälft - 1700-talets början 
Fas 3:1700-tale4ts början - 1700-talets mitt 
Fas 4:1700-talets mitt - 1800-tal

Den nu undersökta delen av Karlstad drabbades av stads- 
branden 1865 och vi kan på säkra historiska grunder också

/////+47.00-

ÖS

Q Trä- och betonggolv 
© Rasering, obränt trä. kol, tegelflis 
© Omrörd, grå, svagt hum ös sand, tegelflis 
© Ljus sand
© Cjrå sand, obränt trä, tegelflis, navet; obränd lera 
® Stenläggning 
© Omrörd sand, ngt org. mtrl.
® Sand, insprängda mörkbruna hywösa linser.
© ßrandhorisonb
® Morbran, ha mös sand, inslag av org. mtrl./trä 
® Qrå, svigt dam ös sand (lager fr/Vt)
© Steril sand

Fig 35. Profil utmed södra kanten av schakt 3 på tomt 99.

hänföra stadsbränderna 1719 och 1752 till att ha omfattat 
kvarteret Mercurius (DALGREN 1939 s9ff). Bebyggelsen 
i fas 4 finns beskriven i flera brandförsäkringar. Som 
exempel kan vi ta den murrest som framkom i schakt 5 på 
tomt 97 (se nedan). I Brandförsäkringen från år 1828 
beskrivs byggnaden ”No 2”. Det angivna läget för dennas 
sydmur stämmer väl med den nu påträffade (Brandförsäk
ring Nr 430). Det är denna byggnad som brinner 1865. 
Ovanstående resonemang skulle i så fall ge följande mer 
exakta dateringar för de olika skedena:

* Fas 1: ”tiden kring 1600-talets mitt”
* Fas 2: 1600-talets andra hälft -1719
* Fas 3: 1719 -1752
* Fas 4: 1752 - 1865
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(T) Tm- och betonggolv
(2) Omrorda massor, sard, teg e!f I is, sten, träkol/rasering 
(f) Brand sand 
© Brandlager 
© Qu! sand 
© 0-1/mur 
© Ljus sand
@ Qråbrun hdmås sand, tråfrggment, lera 
@ Steril sand.

Fig 36. Profil utmed östra kanten i schakt 4 på tomt 98.

A 12, mot och ned i den sterila sanden. Plogspåren syntes 
som 0,05-0,15 meter breda ränder i närmast öst-västlig 
respektive nordväst-sydostlig riktning. Som mest gick plog
spåren ned ca 0,15 meter i den sterila sanden (fig 31). I det 
här äldsta kulturlagret påträffades dessutom några stolp- 
hål, A 13-17, vilka emellertid skar igenom plogspåren. 
Några av stolphålen hade trärester och tegelskoning. A19, 
som avtecknades mot den sterila sanden, utgjordes av ett 
30-tal runda käpphål (fig 38). En förklaring till dessa är att 
de ingått i hägnadssystem kring odlingsmarken. Dess
utom framkom en nedgravning, A22, med svagt humös 
sandfyllning.

Kulturlagerbilden i fas 2 uppvisade en tydlig förändring i 
jämförelse med det ovan beskrivna förhållandevis ”magra” 
gråa humösa sandskiktet. Detta kom att överlagras av ett 
0,10-0,20 meter tjockt sandlager med stora mängder orga
niskt material och tegelflis. Fyndmängden tilltog dess
utom påfallande (se nedan). I den här fasen framträdde 
dessutom de första riktiga byggelselämningarna på tom
ten. Dessa låg i överytan av det här kulturlagret. I schaktets 
norra del framrensades resterna av en stenläggning, A 3,

Tiden före 1719
Tomt 97
Den ursprungliga markytan märktes i det grävda schaktet 
på tomt 97 som ett tunt lager mörkbrun humös sand. Till 
det äldsta skedet hörde också ett upp till 0,2 meter kraftigt 
sandlager. De ovan beskrivna lagren överlagrades däref
ter av ett sandskikt innehållande mycket organiskt mate
rial, som träflis och bark. Det var således inte möjligt att 
knyta några bebyggelselämningar till de äldsta skedena, 
ovan beskrivna som fas 1 och 2, på tomt 97.

Tomt 98
Den äldsta fasen i tomtens utveckling utgjordes av ett grått 
humöst sandskikt, som mest upp till 0,3 meter kraftigt och 
med inslag av organiskt material. Lagret framträdde både 
i schakt 1 och 4. Vid rensning av detta lager i de utgrävda 
ytorna i schakt 1 framkom plogspår, samlad benämning

1,25m

© Tra och betorgejo/r

© Omrörda massor grå sand, tegel, sten, tra., (bränt/obränt)
@ 5-V mar (upp till 1.2 m bred)
© Träflis, bark & humös sand 
© G rå sand
© Mörkbrun humös sand 
© ömd,targad (järrntfäHnina)/sterilsand 
© bterilsand

Fig 37. Profil längs med östra kanten i schakt 5 på tomt 97.
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Fig 38. Plogspåren A12 mot den sterila sanden mot söder. 
Foto Magnus Stibéus. (U1342:8)

som ursprungligen utgjorts av flera flata stenar (fig 32). De 
få återstående stenarna var kraftigt brandskadade. Brand
lagret, här tolkat som rester av 1719 års eldsvåda, kunde 
urskiljas tydligast i profilen. Stenläggningens fragmenta
riska beskaffenhet gjorde det omöjligt att avgöra ifall den 
härrörde från ett golv eller en gårdsbeläggning (fig 39). I 
schaktets södra del påträffades en obränd leryta, A 20, 
knappt 3 meter lång i nord-sydlig riktning. Lerytan skulle 
kunna vara resterna från ett golv i en enkel byggnad.

I schakt 4 var det möjligt att dokumentera ett tunt brand
lager, som stratigrafiskt motsvarade denna bebyggelse
fas. Några övriga bebyggelserester från den här tiden 
kunde inte upptäckas i schaktet.

Tomt 99
Precis som på den intilliggande tomt 98 bredde det gråa 
humösa sandlagret med plogspåren närmast den sterila 
sanden ut sig på den här tomten. Lagret återfanns både i 
schakt 1 och 3.1 schakt 1 påträffades inga byggnadsrester 
från den äldsta tiden. I schakt 3 igenkändes det fyndrika 
sandlagret med organiskt material, vilket fanns på tomten 
98. I överytan på detta framkom ett diffust brandlager, 
vilket stratigrafiskt överensstämde med 1719 års brand.

Tiden mellan 1719 och 1752
Tomt 97
Det här tidsavsnittet representerades av ett 0,5 meter 
tjockt raseringslager, innehållande bränt och obränt trä, 
sten, tegel och sand. Raseringslagret tolkades vara rester 
av den mot Östra Torggatan nedbrunna bebyggelsen år 
1752.

Tomt 98
Bebyggelsen i föregående skede hade raserats genom 
branden 1719. Ovanpå dessa byggnadslämningar bredde 
ett 0,10-0,20 meter kraftigt sandlager med träflis ut sig. 
Lagrets beskaffenhet pekade på att det åtminstone ställvis 
var avsatt. I detta lager framkom A 4, vilken tolkades vara

Fig 39. Stenläggningen A 3 mot väster. Foto Olof Petters
son. (U1342:14)
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Fig 40. Översiktsbild som visar A1, A2 och A18 mot söder. 
Foto Olof Pettersson. (U1342:9)

en rustbädd från en uppriven mur eller möjligtvis rester av 
gårdsbeläggning. Anläggningen bestod av tre delvis frag
mentariska obrända plankor i öst-västlig riktning, som 
fortsatte in i den östra schaktkanten. I höjd med den ovan 
beskrivna A3 i fas 2 vinklade anläggningen av åt söder och 
utgjordes här av ett flertal fragmentariska plankbitar (fig 
33). Ett brandlager kunde fläckvis framrensas i nivå med 
A 4 norr om denna. I södra hälften av schaktet, motsva
rande sydvästra delen av tomt 98, påträffades en fragmen
tarisk obränd träyta, A 21, vilken tolkades som resterna av 
en golvyta. Träytan hade en nord-sydlig utsträckning på ca 
5 meter. Träet låg i och täcktes delvis av sandlagret med 
träflis.

I schakt 4 syntes ett ca 0,40 meter kraftigt raseringslager 
med bränt trä, stenar och tegelflis. Lagret tolkades som 
rester av en nedbränd gatubyggnad.

Tomt 99
I sydöstra hörnet av tomten framkom fem närmast förkol
nade plankor i nord-sydlig riktning. Dessa begränsades i 
öster av en förmodad syllstensrad. Lämningarna tolkades 
som resterna av en enkel byggnad, A 7 (fig 33).

I schakt 3 påträffades en fragmentarisk stenläggning. Denna 
anslöt till ett lager innehållande obränt trä, tegelflis, näver 
och lera. Byggnadslagret vilade på två ca 0,10-0,20 meter 
tjocka sandskikt. Sanden överlagrade 1719 års brand.

Tiden fram till 1865
Tomt 97
Samtliga kulturlager genomskars av en upp till 1,2 meter 
bred öst-väst orienterad mur. Denna hade tydliga brand
spår i överytan (se nedan).

Tomt 98
Till det här skedet i tomtens utveckling var det möjligt att 
knyta anläggningarna 1,2,5,6,9 och 18 (fig 34 och 40). A 1 
utgjorde resterna av en stenläggning av väl valda flata 
stenar, lagda i ett sättsandslager. Stenarna var rejält brand- 
skadade och täcktes delvis av ett brandlager i nordväst. 
Detta brandlager, som vid utgrävningen fick beteckningen 
A 5, bestod av brända plankor orienterade i öst-väst. Direkt 
norr om det här brandlagret framkom resterna av en 
syllstensrad, A 2, i öst-västlig riktning. Ytterligare en syll
stensrad, A 18, var möjlig att rensa fram söder om A 2. 
Bägge stenraderna var tydligt brandskadade och täcktes 
ställvis av brandlagret A 5.

A 9 utgjordes av en 6 meter lång stenrad längs med 
gränsen till tomt 99. Anläggningen tolkades kunna vara en 
uppriven syllstensrad. Söder om A9 framkom ytterligare 
en byggnadsrest, A 6. Denna bestod av fem förkolnade 
plankor i nord-sydlig orientering med tre motsatt oriente
rade plankor undertill. Anläggningen begränsades i norr 
av en syllstensrad och var i söder avgrävd i senare tid.

Utmed södra kanten på schakt 4 påträffades en åtminstone 
1 meter bred öst-västlig eldpåverkad mur. Denna skar
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Fig 41. Skärvor från fat i fas 2. Kärlen har haft en trans
parent blyglasyr med hornmålad dekor i form av vegetativa 
motiv och streck. Skala 1:2.
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Fyndmaterial

Fig 42. Fragment av fat i fas 2 med hornringlad grön 
piplersdekor på det brunröda godset och genomskinlig 
blyglasyr. Skala 1:2.

igenom samtliga kulturlager. Muren täcktes av ett ca 0,20 
meter tjockt brandraseringslager, innehållande bränt trä, 
tegelkross och stenar.

Tomt 99
I schakt l:s norra del påträffades en avfallsgrop, A10, som 
av sitt innehåll kunde tidsfästas till den här fasen på 
tomten. Den förut beskrivna A 7 överlagrades nu av en 
fragmentarisk trägolvsyta, A 8. Denna täcktes av ett brand
lager, men bland plankresterna fanns även obränt trä. 
Mellan A 7 och A 8 fanns ett påfört sandskikt. Ett tiotal 
stenar låg utspridda kring byggnadsresterna och de skulle 
kunna vara rester av syllstenar (fig 34).

I schakt 3 motsvarades denna fas av ett 0,10-0,20 meter 
kraftigt brand- och raseringslager, som förmodligen var 
resultatet av en byggnad utmed Tingvallagatan.

Fig 43. Mynningsskärva från ett fat i fas 2. Fatet har varit 
begjutet med vitlera och haft hornmålad dekor i gult och 
grönt i form av vegetativa motiv. Skala 1:2.

Vid undersökningen tillvaratogs ca 3800 fynd, vilka regist
rerades på 460 fyndnummer. I tabellen nedan redovisas 
samtliga fynd fördelade efter hur de kom i tomternas fyra 
skeden (tabell 2). I tabellen presenteras fynden kategori
vis efter funktion. Beteckningarna 1-2 och 3-4 markerar 
fynden från ett par rutor som grävdes i två skikt, innan 
lagerstrukturen var klarlagd. Keramikindelningen är gjord 
efter samma typschema som Lödösematerialet (CARLS
SON 1982). Keramik utgjorde den ojämförligt största fynd
gruppen med ca 90% av fynden. Den största mängden 
skärvor kom i fas 2, dvs i tidperioden 1600-talets andra hälft 
-1719. Av keramiken var det yngre rödgodset klart domi
nerande. Fajans förekom i samtliga faser, medan porslin 
först framträdde i den yngsta fasen. Vid undersökningen 
påträffades inga föremål som kan sammankopplas med 
någon speciell verksamhet eller ett hantverk.

Keramikmaterialets sammansättning inom en 
del av tomt 98

Keramikmaterialet som analyseras i det följande begrän
sar sig till de knappt 28 m2, som grävdes ned till steril nivå 
utmed profd 1 i schakt 1. Den här ytan utgjorde västra 
delen av tomten 98.

Yngre rödgods
Yngre rödgods är bränt vid 700-9000 C under syretillförsel, 
sk oxidationsbränning. På det yngre rödgodsetär glasyren 
invändig, och ibland även utvändig.

Här har det yngre rödgodset indelats i fem huvudgrupper: 
förvaringskrukor, trefotsgrytor, skålar, fat och krus, samt 
obestämbara skärvor. De senare utgör en förhållandevis 
stor grupp då skärvornas fragmenteringsgrad försvårat 
formbestämningen. Enligt Wahlöös indelning av kärl i 
grupper efter kärlkroppens form innefattar ”krukor” både 
förvaringskrukor och trefotsgrytor (WAHLÖÖ 1976). Ur 
funktionell synpunkt är det emellertid stor skillnad mellan 
kärltyperna, varför det är lämpligt att försöka särskilja dem 
i en genomgång.
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Naturligtvis är det bara tendenser i keramikmaterialet som 
framskymtar i den här presentationen. Det finns ett flertal 
invändningar mot tillvägagångssättet. T ex är det möjligt 
att procentfördelningen skulle sett något annorlunda ut 
om gruppen ”obestämt” utgjort en mindre del. Likaså får 
det läggas in en brasklapp när det gäller åtskillnaden 
mellan trefotsgrytor-förvaringskrukor och skålar-fat. Vissa 
mynningsformer verkar t ex ha varit av samma typ på 
förvaringskrukor och trefotsgrytor, liksom att det kan vara 
mycket svårt att särskilja bukskärvor från varandra.

En del fat har varit så djupa att skillnaden mot att vara en 
skål närmast är en benämningsfråga. Funktionellt är de 
likvärdiga. I skärvmaterialet förekommer både djupa fat 
och flata. Beteckningen fat inrymmer uppläggningsfat på 
bord, ”gemensamhetsfat” som grötfat och förvaringsfat, 
t ex mjölkfat (jfr LINDQVIST 1981).

Genomgången omfattade totalt 1746 skärvor till en sam
manlagd vikt på ungefär 22,5 kilo. En studie av tabellerna 
visar att procentsatserna varierar beroende ifall vi utgår att 
räkna efter antalet skärvor eller vikten. Räknar vi efter 
skärvornas vikt höjs procenttalen för det material som 
kunnat bestämmas och sänks för det obestämbara. Detta 
förklaras naturligtvis av att de senare skärvorna i och för 
sig är många, men oftast ytterst fragmentariska. Bilden blir 
således mest rättvis ifall vi utgår ifrån viktprocent
beräkningarna. Ju längre fram i tiden vi går desto fler 
skärvor har varit möjliga att formplacera (tabell 3-6).

Tittar vi först på trefotsgrytorna kan det konstateras att 
deras inslag i materialet minskar under fas 3 och 4, efter att 
ha varit ungefär likvärdigt i fas 1 och 2. Detta innebär i 
klartext att deras betydelse i hushållet verkar minska 
under 1700-talet. Förvaringskrukorna går den omvända 
vägen, de tenderar att öka i betydelse under fas 3 och 4. 
Förvaringskrukans betydelse har tidigare bl a diskuterats 
av Lindqvist, 'diken menar att krukorna först blir vanliga 
under 1700-1800-tal (LINDQVIST 1981).

Fatet är genomgående den vanligaste kärlformen under 
den här perioden. De ökar under fas 2 och 3, för att gå

Fig 44. Blyglaserad mynningsskärva från ett fat i fas 3. Den 
röda skärven lyser igenom och dekoren består av vita 
streck och gröna koncentriska cirklar. Skala 1:2.

tillbaka igen under den yngsta fasen, dvs tiden från 1700- 
talets mitt och framåt. En anledning till detta kan vara att 
fajanser och porslin nu får ökad betydelse (fig 41-44). 
Tendensen för skålar är att de verkar bli vanligare framåt 
i tiden. Men som anmärkts ovan är kanske den här grup
pen något underdimensionerad vid genomgången (fig 45). 
Det kan vidare noteras att krus på det hela taget inte varit 
vanliga, liksom att särformer som pannor, formar och 
kannor ej kunnat upptäckas vid genomgången.

För det mesta brukar faten och skålarna innehålla en rik 
dekoration med en fantasifullt variationsrik motivvärld. 
Under 1500-talets slut börjar vitlera användas som dekor 
hos det yngre rödgodset. Skärvmaterialet från kvarteret 
Mercurius 7 är fragmentariskt på grund av att merparten 
av skärvorna är skadade genom frostsprängning eller 
brand. Förutom att skärvorna är förhållandevis små, har 
ofta bottenglasyren, engoberingen eller den hornmålade 
dekoren släppt från kärlet.

Övrig keramik
Den vitbrännande keramiken, sk B3 gods, inskränkte sig 
till två skärvor med brun blyglasyr. I materialet fanns tio 
skärvor odekorerat stengods med brun saltglasyr. Sam
manlagt påträffades 111 skärvor av fajans inom den här 
grävda ytan. Det är möjligt att urskilja flera olika typer av 
fajanser bland skärvorna. Förutom den helt vita, odekore
rade fajansen förekommer holländska fajanser med skilda

45



BYGGNADSDETAUERTabell 2.Tabell över samtliga registrerade fynd från 
kvarteret Mercurius 7.
FAS: 1 2 1-2 3 4 3-4 Samtl

HUSHÅLLSFÖREMÅL
Kärl B 2 177 1180 258 440 201 244 2500

B 3 - - - 1 1 - 2
C 2 1 - - - 9 - 10
D 1 6 29 20 24 66 35 180
D 2 - - - - 12 8 20
glas - 2 1 1 1 - 5

Butelj glas 3 12 6 25 78 31 155

BRUKSFÖREMÅL
Eldflinta? - 2 - 1 - - 3
Fingerborg - - 1 - - - 1
Kritpipa B 2 - - - 1 - - 1

B 3 9 84 34 71 39 63 300
Nyckel - 1 - - - - 1
Speljäs? - 1 - - - - 1

REDSKAP/VERKTYG
Bryne - - - 1 - - 1
Lod - - - - 1 - 1
Stämjärn - 1 - - - - 1

HÄSTUTRUSTNING
Hästsko - 1 - - - 1 2
Hästskosöm - 1 2 - 1 1 5
Sporrtrissa - 1 - - - - 1

Fig 45. Skålarna under 1600-talet har ofta en hänkel och ett 
motstående handtag i form av en palmett, dvs en stiliserad 
symmetrisk bladbukett. Under 1600-talets första hälft har 
palmetthandtagen spiralornament, medan de under andra 
hälften av århundradet blir mer slutna i formen (LIND
QVIST 1981). Det avbildade palmetthandtaget påträffades 
i fas 2 och kan av formen att döma hänföras till andra delen 
av 1600-talet. Skala 1:2.

Dörrstapel - 1 - 3 2 - 6
Fönster 8 32 17 56 26 32 171

Hasp - - - - 1 - 1
Kakel B 2 - - - 2 19 1 22

B 3 - - - - 12 - 12
Krampa - 1 - - - 1 2
Spik 20 77 68 63 59 63 350
Spröjs - - 1 - - - 1

ÖVRIGT
Beslag - - - 1 1 - 2
Bleck - - - 1 1 - 2

Mynt 1 12 - - - - 13

ICKE FUNKTIONS-BESTÄMDA
FÖREMÅL AV
Jäm 4 7 3 9 4 6 33
Kopparlegering - - - 1 - - 1
TOTALT: 229 1445 411 701 534 486 3806

dekorer i blått, violett, och gult. Bland de fragmentariska 
skärvorna märks olika mönster: människor, landskap, 
blomstermotiv och stiliserade mönster. Iden yngsta fasen 
framkom 12 skärvor porslin från fat och koppar. Porslinet 
är vitt eller blåvitt. Skärvorna är dels odekorerade, dels 
dekorerade i blått eller polykromt: rött-brunt-blått. Kärlen 
har haft dekor både på in- och utsidan. De senare utgörs av 
små koppar med helt brun utsida och är av ostindisk 
härkomst.
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Tabell 3. Kärlformernas fördelning inom fas 1.
Antal Vikt g Antal % Vikt %

Trefotsgrytor 14 196 7,9 12,6
Förvaringskrukor 1 89 0,6 5,7
Fat 18 472 10,1 30,3
Skålar 3 22 1,7 1,4
Krus - - - -

Obestämt 142 780 79,8 50,0
Totalt: 178 1559 100,1 100,0

Tabell 4. Kärlformernas fördelning inom fas 2.
Antal Vikt g Antal % Vikt %

Trefotsgrytor 78 1405 8,0 11,3
Förvaringskrukor 12 379 1,2 3,0
Fat 206 5578 21,3 44,7
Skålar 70 1289 7,2 10,3
Krus 6 100 0,6 0,8
Obestämt 597 3722 61,6 29,8
Totalt: 969 12473 99,9 99,9

Tabell 5. Kärlformernas fördelning inom fas 3.
Antal Vikt g Antal % Vikt %

Trefotsgrytor 31 408 8,4 7,1
Förvaringskrukor 27 486 7,3 8,5
Fat 105 2998 28,3 52,3
Skålar 25 344 6,7 6,0
Krus - - - -

Obestämt 183 1499 49,3 26,1
Totalt: 371 5735 100,0 100,0

Sammanfattning
Undersökningen kunde inte påvisa några huslämningar i 
områdets äldsta fas. Visserligen påträffades stolp- och 
käpphål, men deras beskaffenhet tyder mest på att de

Tabell 6. Kärlformernas fördelning inom fas 4.
Antal Vikt g Antal % Vikt %

Trefotsgrytor 3 144 1,3 5,2
Förvaringskrukor 9 291 4,0 10,5
Fat 41 1141 18,0 41,0
Skålar 29 665 12,7 23,9
Krus - - - -

Obestämt 146 540 64,0 19,4
Totalt: 228 2781 100,0 100,0

utgör resterna av t ex stängsel. I detta skede utnyttjades 
marken för odling. Det är omöjligt att tidsfästa den bakåt i 
tiden, men inga medeltida föremål påträffades i det äldsta 
lagret. En medeltida odling behöver emellertid inte av
sätta några fynd. Däremot är det tänkbart att området 
utnyttjats som odlingsmark ända fram till mitten av 1600- 
talet.

Detta kan sättas i relation till drottning Kristinas donation 
år 1647 av kronans mark kring Kungsgården till staden. Då 
omtalas att området mellan nuvarande Tingvallagatan och 
Hammarviksgatan frigjordes för byggnation, från att förut 
ha utnyttjats som kålgårdar (SVENSSON 1952 s 44).

Den förhållandevis stora framgrävda mängden yngre röd
gods på tomt 98 i fas 2 (ca 12,5 kg) kan jämföras med 
keramikmängderna i fas 3 (ca 5,7 kg) respektive fas 4 (ca 
2,8 kg). I viss mån kan det förklaras av att nya material 
kommer in i hushållet och ersätter det yngre rödgodset, 
som t ex fajans, porslin och metall, men bilden blir ändå 
skev.

En förklaring är att renhållningen förbättras under loppet 
av 1700-talet, dvs strängare bestämmelser utfärdas till 
gårdsägarna från magistratens sida.

Men den stora fyndmängden innebär inte nödvändigtvis 
att tomten bebyggts mer permanent (vi kan ju inte exakt 
säga när bebyggelsen utmed Tingvallagatan uppfördes),
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utan kan också tyda på att området stått öppet en tid och 
utnyttjats som avskrädesplats, t ex från intilliggande be
byggda tomter eller från andra delar av Karlstad. 
Kulturlagertillväxten med inslag av organiskt material på 
tomt 98:s gårdsyta tycks ha varit mest intensiv just innan 
den bebyggdes och under bebyggelsens första tid. Sam
manfattningsvis kan man uttrycka det som att kulturlagren 
på tomt 98 innehåller mest organiskt material och annat 
avfall innan bebyggelsen egentligen är etablerad på plat
sen. Dvs stadens tillväxt på ett annat ställe kanske avspeg

las här, omvänt kan det uttryckas som att en intensiv 
bosättning inte nödvändigtvis behöver avsätta speciellt 
mycket fynd på stället.

De framgrävda lämningarna på tomterna 98 och 99:s gårds- 
ytor var mycket fragmentariska och avspeglade enklare 
träbyggnader, som mindre uthus och dylikt, samtgårdsbe- 
läggningar. Byggnadslämningarna saknade spisfunda- 
ment, vilket innebär att boningshusen troligen från början 
legat utmed Tingvallagatan.
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Lars Lundqvist, Magnus Stibéus och 

Gisela Ängeby:

Kvarteret Mercurius 6 och 7 
genom 300 år
Genom de två undersökningarna har för första gången två 
kvarter inom den äldsta stadskärnan belysts ur ett arke
ologiskt perspektiv. Slutresultaten har också givit oss 
anledning att ställa källmaterialet under jord, de fysiska 
lämningarna, mot de i arkiven bevarade historiska ak
terna. I viss mån kan nu en annan, kompletterande bild av 
det äldsta Karlstad presenteras även om man givetvis 
måste vara uppmärksam på att denna bild baseras på 
grävningsresultaten från två relativt begränsade ytor. Trots 
den ytmässiga begränsningen (totalt ca 410 kvm) vågar vi 
ändå påstå att det går att urskilja tendenser i stadens 
bebyggelsehistoriska utveckling. Den metodiska upplägg
ningen av det arkeologiska fältmomentet skiljer sig åt 
mellan kvarteren Mercurius 6 och 7. Samstämmigheten är 
ändå stor mellan de arkeologiska iakttagelserna från de 
båda kvarteren vad gäller tidsmässiga belägg för den 
första bebyggelsen, som inte kan föras längre tillbaka än 
till 1600-talets andra hälft. De framgrävda husresterna har 
inte kunnat ge någon information om byggnadsteknik 
eller hur husen varit disponerade. De äldsta lagren på 
tomterna 97,98 och 99 har som nämnts ovan ett betydligt 
större innehåll av organiskt material och var också ”fetare” 
till karaktären.

Tomterna ligger inom det äldsta stadplanerade området 
men bebyggs uppenbarligen inte förrän staden börjar 
expandera. Detta sker som vi har sett inte förrän kanske 
hundra år efter själva stadsgrundandet. Med tanke på 
tomternas attraktiva läge nära det dåtida torget förhåller 
det sig märkligt att dessa inte utnyttjats för bebyggelse i 
högre grad. De undersökta tomterna har sannolikt inte 
hyst välbärgade stadsbor, utan såsom också de skriftliga

Fig 46. Nuvarande Västsveriges territoriella indelning fram 
till frederna i Brömsebro 1645 och i Roskilde 1658, då 
Halland och Bohuslän övergick till Sverige.
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källorna anger, folk av mera ”enkelt” slag. Fyndmaterialet 
får ses som vardagligt och allmänt till karaktären och i 
stadsarkeologiska sammanhang på intet sätt ovanligt.

Bebyggelsen från 1500-tal och första hälften av 1600-talet 
saknas inom de undersökta tomterna. Det förefaller san
nolikt att den äldsta bebyggelsen hade en begränsad 
utbredning. I första hand bör det närmsta området kring 
den gamla kyrkan, torget, järnvägen och gymnasiet ut
gjort kärnan. Ur topografisk synpunkt kan bebyggelsen 
sträckt sig öster ut mot Lagberget där Carlsberg låg med 
tillhörande byggnader, som tycks ha varit relativt många 
(NYGREN 1934, s 48 ff). Bebyggelsen utanför detta stråk 
bör hypotetiskt ha varit ganska sporadisk.

De kvarter som finns med på den äldsta stadsplanen från 
1646 bör främst ses som planerat område och inte som 
angivande vilka delar av staden som var bebyggda. De 
obebyggda kvarteren har sannolikt utnyttjats för t ex od
ling eller beten. En tanke är att de ”tomma” delarna av 
kvarteren har varit investeringar gjorda av kapitalstarka 
Karlstadsborgare. Inom stadsplanerat område finns angi
vet en kålgård, en trädgård och en åker. Samtliga är 
belägna i stadens södra utkant. Detta kan tyda på att de 
hypotetiskt ”oanvända” eller byggnadslösa tomterna stod 
tomma och var oanvända. En orsak skulle kunna vara att 
tomtägarna väntade på att efterfrågan (och priset) på 
tomterna skulle öka, en annan att tomtägande i sig med
förde rättigheter som stadsmedborgare.

1584 fanns 45 personer mantalsskrivna i staden och utifrån 
den siffran har man bedömt att det totalt fanns ca 150 
personer i staden. Ar 1600 räknar man med att det funnits 
ca 200 personer i den 16-åriga staden. Dessa siffror förefal
ler vara fullt godtagbara med tanke på att säkra befolknings
siffror från 1650-talet anger ca 280 invånare (NYGREN 
1939, s 33 f). Med dessa siffror i bakhuvudet kan vi 
återvända till stadsplanen från 1646. Om man anser att det 
stadsplanerade området har varit fullt bebyggt skulle ca 
250 personer få ganska gott om utrymme att röra sig på. 
Detta är knappast troligt. Stadsplanen från 1646 bör ses 
som just en plan, ett instrument, avsedd att ha i beredskap 
vid en förväntad expansion av bebyggelsen. Ett stöd för 
detta är att stadsområdets yta från 1646 är i stort sett

detsamma 200 år senare, trots att invånarantalet nästan 
tjugodubblats. Vi kan av detta sluta oss till att 1600-talets 
stadsplan inte ska ses som återgivande stadsbebyggelsens 
omfattning utan snarare ett område som avsattes för exis
terande och framtida bebyggelse i staden. Det skulle alltså 
ta ca 200 år innan stadsplanen från 1646 var ”mättad”. Det 
kan tilläggas att hösten 1990 gjordes en arkeologisk under
sökning inom kvarteret Björnen, vilket är beläget i 1600- 
talsstadens västligaste delar enligt kartan från år 1646. Vid 
undersökningen påträffades emellertid inga lämningar 
från den här tiden. Resultaten från den här undersök
ningen redovisas i egen rapport.

De framtida arkeologiska insatserna i Karlstad bör med 
utgångspunkt i ovan förda resonemang inriktas på att 
undersöka den äldsta bebyggelsens omfattning och på 
vilket sätt staden successivt bebyggs. Detta kan inte en
bart de skriftliga källorna ge besked om. De skriftliga 
källorna ger inte heller några besked om markförhållandena 
eller grundtopografin i området. De uppgifter som finns i 
litteraturen om en äldre älvfåra som ska ha legat ungefär i 
nuvarande Östra Torggatans sträckning borde kontrolle
ras eftersom det inverkat på stadsplanerna. Karlstads loka
lisering bör också relateras till frågan om Klarälvens över
svämningar och konsekvenserna av dessa. Detta är väsent
ligt med tanke på de grundtopografiska förutsättningarna 
för stadsbildningen. Anledningen till att detta bör beskri
vas är uppgifterna i skriftkällor om att staden ska ha 
drabbats av flera översvämningar.

Ett fortsatt arkeologiskt arbete bör inte minst ta fasta på 
Tingvallas medeltida roll. Tingvalla var i flera avseenden 
en centralort i Värmland. De skriftliga källorna ger inte 
någon information om hur denna centrala ställning kon
kret uttryckte sig. Fanns det en pre-urban bebyggelse med 
stadskaraktär? Eller frågan kanske bättre kan formuleras 
som: kräver centrala juridiska, kyrkligt administrativa och 
eventuellt ekonomiska funktioner en fast bebyggelse un
der medeltid? Frågan är om man kan förvänta sig iakttag
bara lämningar av tingsplatsen och den eventuella handels
platsen. Dessa problem berör generella aspekter på stads
forskningen som i hög grad gäller det medeltida stadsvä
sendets uppkomst och tidiga utveckling. Det förefaller inte
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helt otänkbart att de nyare tidens städer kan bjuda på 
uppslag och metoder för att bearbeta medeltida material.

I det medeltida sammanhanget skulle historiska källornas 
vittnesbörd om ägoförhållandena vara av intresse att vi
dare studera. Frågan är vem som släppte till marken vid 
stadsgrundandet. Vid Tingvalla finns hela det klassiska 
persongalleriet inblandat med företrädare för adel, kyrka, 
kung och menighet.

Ett annat sätt att behandla Karlstads utveckling är att se 
staden i ett vidare perspektiv, dvs Karlstad i relation till 
övriga Väner och Göta Älvstäder, inlands- och kuststäder 
i Västsverige (fig 46). Karlstad kan jämföras med de övriga 
städerna som tillkom under samma tidsavsnitt. Vilka likhe
ter/motsägelser finns i de arkeologiska materialen mellan 
Karlstad och å ena sidan städer med funktionellt likartad 
karaktär och å andra sidan städer med annan funktionell 
inriktning? Likaså vad har det geografiska läget inneburit 
för en stad, t ex gränsstäder och inlandsstäder? En rumslig 
aspekt är om det är möjligt att beskriva generella drag i t ex 
bebyggelsens beskaffenhet och i fyndmaterialens sam
mansättningar i Vänerområdet, eller om det förekommer 
lokala eller regionala variationer av betydelse. Likaså, vilka 
likheter/olikheter finns vid en jämförelse mellan de stä
der, som grundades i slutet av 1500-talet-l600-talets början 
och de städer som fick stadsprivilegier under mitten av 
1600-talet?

Lidköping är den enda staden vid Vänern med medeltida 
anor. I början av 1580-talet erhöll Mariestad stadsprivile- 
gier, samt Bro, upplag och omlastningsplats för järnet från 
Värmland. År 1584 överfördes privilegierna för Bro (se
nare Kristinehamn) till Tingvalla och Karlstad fick ensam
rätt på handeln vid Värmlandsberg. Karlstads roll i Värm
land måste också ses i relation till bergsbruket och den 
järnproduktion som inte var obetydlig här. Filipstad grun
dades år 1611, och var den första av 1600-talets stadsgrund- 
ningar i de egentliga bergslagområdena. Staden utgjorde 
slutpunkten i Karl DCs målsättning att infoga Vänerom
rådet i ett statligt kontrollsystem. Mot slutet av 1600-talet 
kan vi se att det fanns intressemotsättningar mellan 
bergsbrukens män och städernas borgerskap, bl a bero
ende på att de förra fruktade att skogstillgångarna skulle

vara otillräckliga. Detta resulterade i att bergsmästaren i 
Filipstadsområdet förbjöd all försäljning av kol och timmer 
till staden. Detta, jämte den ödesdigra stadsbranden 1694, 
medförde att Karl XI upphävde Filipstads stadsrättigheter 
1695.1 samband med detta uppmanades borgerskapet att 
flytta till Kristinehamn och Karlstad. Enligt Birgitta Erics
son var det främst de välbärgade som flyttade, medan 
hantverkare och mindre bemedlade stannade kvar (ER
ICSSON sll4). Mot bakgrund av detta borde man kunna 
spåra en expansion i Karlstad under slutet av 1600-talet och 
början av 1700-talet. Ur ett arkeologiskt perspektiv skulle 
denna expansion kunna märkas t ex genom att fler tomter 
bebyggs, dvs att stadsplanen byggs ut under detta skede.

Samtidigt måste timmerhandelns och sjöfartens betydelse 
beaktas och ses i relation till konkurrenter runt om Vänern 
och utmed Göta Älvdalen. Som tidigare nämnts präglas 
Karlstads historiska utveckling till stor del av konkurren
sen med andra samtida hamnar belägna i anslutning till 
Vänern. Denna situation torde inte enbart haft en gynnsam 
inverkan på stadsutvecklingen.

Under 1700-talet fick de anlagda städerna utmed Vänern 
och längs Göta älvlinjen en ökad betydelse, medan 
bergslagsstäder som Filipstad (se ovan), Lindesberg och 
Nora förde en stagnerande tillvaro. Göteborg var Väst- 
sveriges viktigaste handelsort. Borgerskapet här drev tim
mer- och järnaffärer i Dalsland och Värmland och kontrol
lerade handeln med järnet till och från bergslagerna. Stä
der som Karlstad, Kristinehamn och Vänersborg fung
erade som mellanhänder till stapelstaden i söder och dess 
uppland i Bergslagen. Göteborgs ekonomiska dominans 
sågs av naturliga skäl inte med blida ögon av invånarna i 
dessa städer. I det besvär som Karlstads och Kristine
hamns borgerskap ingav 1710 till K.M:t framgår att man 
kände maktlöshet gentemot Göteborg. Innehållet i skrivel
sen kan sammanfattas som att tillväxten av Göteborg 
innebar en utarmning av Karlstad och Kristinehamn. Dessa 
förvandlades enbart till omlastningsplatser, medan 
göteborgshandelsmännen övertagit handeln med bruks
patroner och allmoge.

Det är naturligtvis svårt att mäta en regions ekonomiska 
uppgång och nedgång på kortare sikt i arkeologiska mate-
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rial, som den ovan påstådda ekonomiska stagnationen i 
Karlstad. En arkeologisk frågeställning kan bli om denna 
”utarmning av Karlstad” kan märkas i de fysiska lämningar
na, dvs t ex att stadsplanen ”ligger still”, färre nybygg
nadsprojekt etc.

Nygren (1943) beskriver översiktligt stadens sociala indel
ning. En fortsatt arkeologisk verksamhet i Tingvallastaden 
skulle kunna leda till att påvisa var olika funktioner var 
lokaliserade under 1600-talet. Därigenom skulle ges möj
lighet att pröva och säkerligen fördjupa en diskussion om 
handeln och hantverkets betydelse för staden.

Genom det skriftliga källmaterialet är det möjligt att få en 
beskrivning i stora drag av de enskilda tomternas sociala 
sammansättning under 1700-talet. Däremot går det inte att 
få en lika tydlig bild av den sociala uppdelningen i staden 
under 1600-talet. Till detta faktum kan frågan ställas om det 
är möjligt att urskilja enskilda tomters sociala status utifrån 
ett fyndmaterial. Man måste vara medveten om att det 
medför vissa svårigheter ge en social bild utifrån ett fynd
material. T ex kan gården med korta mellanrum ha bytt 
ägare och inneboende och därmed social status. Andra 
felkällor man får ha med i beräkningarna är att föremål kan 
ha återanvänts mellan gårdar, dvs ett ”exklusivare” före
mål kan med tiden hamna i en miljö där det egentligen inte 
hör hemma.

Tekniska och administrativa 
uppgifter

Kvarteret Mercurius 6
Den arkeologiska undersökningen i kvarteret Mercurius 6 
utfördes under tiden 25/4 - 20/51988 av Riksantikvarieäm
betet UV Väst, enligt beslut utfärdat av länsstyrelsen i 
Värmlands län (11.391-2460-87). Riksantikvarieämbetets 
dnr är 2072/88.

Undersökningen leddes av antikvarie Göran Lundh och 
som amanuenser deltog Rolf Jonsson, Olof Pettersson och

Gisela Ängeby. Arkeologernas sammanlagda fältarbetstid 
var 598 timmar. Grovarbetskraften utgjordes av två man, 
vars arbetstid uppgick till 167 timmar. Grävmaskin ut
nyttjades i 26 timmar. De undersökta ytorna är inmätta 
efter ett fristående koordinatsystem och nivåangivelser 
utgår från RH 00. Den undersökta ytan uppgick till ca 200 
m2. Utgrävningens dokumentationsmaterial består av 
schaktplan skala 1:400 , anläggnings-och skiktplan skala 
1:20 samt profiler skala 1:20. Fotodokumentationen utgörs 
av 78 utsorterade svartvita negativ med ATA neg nr U1211 
samt färgdiabilder. Fyndmaterialet omfattar 178 fynd
nummer.

Dokumentationsmaterialet och fynden förvaras på Anti
kvariskt Topografiska Arkivet (ATA), Riksantikvarieäm
betet och Statens historiska museer (SHM) i Stockholm.

Mercurius 7
Den arkeologiska undersökningen i kv Mercurius 7 och 8 
genomfördes under tiden 3/10-10/111989 av Riksantikva
rieämbetet UV Väst, enligt beslut utfärdat av länsstyrelsen 
i Värmlands län (dnr 220-2-89).

Utgrävningen leddes av antikvarie Magnus Stibéus och 
som amanuens deltog Olof Pettersson. Arkeologernas 
sammanlagda fältarbetstid var 400 timmar. Grov
arbetskraften utgjordes av en man och hans sammanlagda 
arbetstid uppgick till 136 timmar. Dessutom utnyttjades 
grävmaskin i 16 timmar. De undersökta ytornas lägen på 
översiktsplanen är inmätta iförhållande till befintlig bebyg
gelse och nivåangivelser utgår från RH 00. Sammanlagt 
undersöktes ca 210 m2.

Utgrävningens dokumentationsmaterial består av 1 över
siktsplan i skala 1:100, 4 planer i skala 1:50 och 4 profil
ritningar i skala 1:20. Fotodokumentationen utgörs av 25 
utsorterade svartvita kontaktkopior med ATA neg nr U 
1342, samt färgdiabilder. Fyndmaterialet omfattar 460 fynd
nummer.

Dokumentationsmaterialet och fynden förvaras på Anti
kvariskt Topografiska Arkivet (ATA), Riksantikvarieäm
betet och Statens Historiska Museum (SHM) i Stockholm.
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Bilaga 1

Gisela Ängeby:

Tidigare arkeologisk och antikva
risk verksamhet

Karlstads äldre stad slämningar har tidigare inte varit före
mål för någon arkeologisk undersökning. Däremot finns 
arkivuppgifter om iakttagelser som gjorts i samband med 
grundgrävningar och ledningsschaktningar inom den äldre 
stadskärnan. Dessa uppgifter är meddelade av byggnads
arbetare eller arbetsledare till någon museianställd, som i 
regel besökt platsen för fotografering. I flera fall tycks 
uppgifterna meddelats per telefon. Det finns också exem
pel på noggranna planritningar över enstaka anläggnings- 
fynd. Trots att en del av arkivmaterialet bitvis präglas av en 
viss ambition att noggrant återge de verkliga förhållan
dena, är dess användbarhet starkt begränsad. Det finns i 
stort sett ingen information om dateringar, beskrivning 
och tolkning av lagerföljder, anläggningars stratigrafi ska 
relationer etc. I samtliga fall är nivån på de olika lager, 
föremål och anläggningar som påträffats relaterade med 
utgångspunkt från dåvarande markyta, t ex från "torg
nivå”. Några nivåangivelser i meter över havet finns såle
des inte, vilket gör det svårt att direkt korrelera dessa 
iakttagelser med de gjorda vid de arkeologiska undersök
ningarna.

De nedan uppräknade iakttagelserna har markerats på en 
karta (tig 47).

1. Drottninggatan 18. ”Grävning”, okänt årtal. Stenbädd 
och stocklager påträffades 1,5 meter under markytan. 
Brandlager från år 1865, 0,2-0,3 meter under markytan. 
Fyrkantig stentrumma innehållande en murken stock, 
2,15 meter under markytan. En risbädd framkom 1,5-2 
meter under markytan.

2. Östra Torggatan 10, kv Freja. År 1934 påträffades en 
brunn här, nivåangivelse saknas.

3. Kv Vågen, Stadshotellet. Grundgrävning år 1978. Bär
handtag till kistor och skelettdelar påträffades i samband 
med denna.

4. Kv Vågen, Stadshotellet. Grundförstärkning år 1935 och 
nedläggning av elkabel år 1954. Grundsten tillhörande den 
gamla kyrkanbelägen 0,55 meterundermarknivån.Hulling- 
försett redskap, människokranium samt stockar påträffa
des 0,55 meter under marknivån.

5. Residensgården, Tingvallagatan-Kungsgatan. År 1949 
framkom en rustbädd 1,4 meter under marknivån och en 
grundmur 0,25 meter under marknivån och ned till 0,75 m 
djup.

6. Kv Väktaren 2, Östra Torggatan, Grundgrävning för 
husbygge år 1955, det sk "Thulehuset”. Husstock på 0,2 
meters djup. Stockbädd på ett lager av sten samt rustbädd 
på 1-1,5 meters djup. Stockbädd på ett "kraftigt lager av 
flata stenar” ca 2 meter under markytan. Kulturlager samt 
lager av gammal bark, rester efter garveri? Kritpipsfynd. 
Berg i dagen.

7. Stora Torget. Grundgrävning år 1955 för monumentet 
över unionsupplösningen. Norra sidan: en kallmurad kraf
tig grundmur belägen ca 0,6 meter under markytan. Ovan
för denna mur påträffades kulturlager. Överst låg raserings- 
massor efter 1865 års brand. En ”myckenhet” av 
kritpipsdelar påträffades i 1865 års brandlager. Södra si
dan: rustbädd på vilken låg ett 0,3 meter tjockt kulturlager 
från tiden före 1865 och ovanpå detta ett 0,6 meter tjockt 
raseringslager från tiden efter 1865. Rustbädden sträckte 
sig ca 12 meter från sydväst mot öster. Rustbädden var 
”upptill beklädd av ett starkt multnat golv och kan troligen 
dateras till 1600-talets stad”. I mitten: Mycket fragmenta
riska lämningar efter grunden till Karlstads rådhus som 
låg här före branden 1865.

8. Stora Torget, sydvästra hörnet. Grundgrävning år 1952. 
Trägolv beläget 1,1 meter under markytan. Två laggkärl 
påträffades varav det ena i kanten av golvet. Laggkärlets 
nedre del uppges ha stått 3,2 meter under ”nuvarande 
torgnivå”. Kvadratisk timrad brunn med 1,6 meter långt
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stockverk, beläget på 0,7 meter djup under 1865 års brand
lager. Grundrester av sten från olika byggnader, belägna 
minst 0,6-0,7 meter under marknivån. De nedre kulturla
gren betecknas som tämligen fyndfattiga. Några få ler- 
skärvor av ”äldre typ” påträffades i de nedre skikten.

9. Kv Enigheten, framför huset Herrgårdsgatan 13. Gatu- 
schaktning år 1949. Rustbäddar till hus påträffas på 1,2-1,6 
meters djup. Under ett brandlager (1865?) noterades i 
nämnd stratigrafisk ordning sand, stenhäll, lera, stock och 
i botten lera. Sjöbotten uppges ligga på + 45,59 m ö h.

10. Stora Torget. Gatugrävning år 1951 vid det sydöstra 
hörnet av torget. En krog uppges ha legat här vid 1600- 
talets slut. Ett flertal hankar, handtag (av 1600-tals typ), del 
av lerkärl från 1700-talet, ben mm tillvaratogs i samband 
med gatugrävningen. Dessutom påträffades en hel klack 
avnäver från ett 1600-tals skodon, som enligtuppteckningar- 
na är ”ett viktigt fynd eftersom klacken bevarats så väl”.

11. Residenset. Grävning intill den västra sidan år 1951. Vid 
grävningen tillvaratogs krukskärvor från en uppkastad 
jordhög. På några ställen noterades ett ca 0,1 meter tjockt 
brandlager beläget 1 meter under mark. Därunder fanns 
orörd sand (älvsediment?). Man tog tillvara ett stycke 
bränt kol som bevis för branden 1865 samt ett handtag till 
en trebensgryta från 1600-tal, en skärva mycket tjockt 
glaserat gods samt en buteljbotten.

12. Gatuschaktningar i Västra Torggatan intill Rådhuset 
och söderut ner till Drottninggatan. Inga iakttagelser finns 
upptecknade.

13. Kv Gripen, Herrhagsgatan 18. Schaktning för hus
bygge? 1939. Endast fotografier finns från schaktningarna 
och troligen föreställer dessa avfallsbingar eller latriner. 
Anläggningarna ser dock ut att ligga ca 1 meter under 
marknivån.

14. Kv Duvan, Tingvallagatan 23. Grundgrävning för Do
mus år 1961. Pålningstimmer (förhus uppförda efter 1865?).

15. Kv Udden. Grundgrävning (?) år 1937. Grundmur till
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Fig 47. Arkeologiska och antikvariska iakttagelser i Karl
stad fram till 1990.

bryggerihus. Kulturlager ned till 2,25 meter under mark
ytan.

16. Domkyrkan. Avlopps- och vattenledningsgrävning ös
ter om kyrkan åren 1940 och 1956. Skelettdelar i orört läge, 
1700-tals gravar (namnplåt med årtal påträffat). Den forna 
markytan uppges ligga 2 meter under nuvarande mark
nivå. Del av en gråstensmur påträffades samt plattstens- 
läggning på 0,4 meters nivå under nuvarande markyta. 
Brandlager.

1952 gjordes gatugrävningar på Drottninggatan. Inom den 
del som ligger mellan de båda Torggatorna, dvs omedel
bart söder om kv Mercurius, gjordes endast sporadiska 
fynd medan ”massor av fynd” påträffades mellan Västra 
Torggatan och Järnvägsgatan. Schaktningarna gjordes vid 
södra sidan av Drottninggatan fram till den numera rivna 
Stadskällaren (nuvarande Duvan-huset).
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Bilaga 2

Lars Lundqvist:

Förundersökning av kvarteret 
Mercurius 6 och 12 1987

Inledning
Under perioden 7-18/12 1987 förundersöktes tomterna 6 
och 12 i kvarteret Mercurius i Karlstad. Undersökningen 
föranleddes av Värmlandsbankens planer på utbyggnad på 
dessa tomter. Syftet med provundersökningen var att se 
efter om det fanns bevarade kulturlager ochom så var fallet 
klarlägga lagrens omfattning och karaktär.

Undersökningens genomförande
Inom de båda tomterna grävdes sammanlagt 11 schakt 
med maskin. De var 2-6 m långa och 1-2 m breda. Schakten 
beskrivs här kortfattat var och ett för sig (fig 48).

Schakt 1 var ca 2 m långt och steril mark nåddes på ca 46,80 
m ö h. Alven i detta schakt liksom i alla andra bestod av 
skiktad sand, mo och mjäla där varje skikt varierar mellan 
0,05 och 0,10m tjocklek. Vart och ett av skikten motsvarar 
antagligen olika årstiders avsättning av älvmaterial. Ovanpå 
den sterila sanden låg det ursprungliga matjordsskiktet. 
Även detta skikt var synligt i samtliga provgropar (undan
taget schakt 9). Detta matjordslager var här 0,20-0,25 m 
tjockt och innehöll enstaka kolbitar. Ovanpå denna gamla 
markyta låg ett upp till 10 cm tjockt bebyggelseskikt 
bestående av förmultnat trä, ben och enstaka kolbitar. 
Lagret är tunnast i norr och växer mot söder. På detta lager 
fanns två skilda, sterila sandskikt, det ena kan vara påfört, 
det andra möjligen avsatt vid en översvämning. På denna 
sterila sand fanns ett 5 cm tjockt kulturlager som överlag
ras av ytterligare ett tunt sandlager (ca 0,05 m tjockt). Allt 
detta täcks av ett 0,6-0,7 m kraftigt raseringslager i vilket 
det också finns grundmursrester. Detta lager hör i huvud
sak till det hus som byggdes här efter branden 1865 och 
som revs 1987.

Fig 48. Plan över kv Mercurius med de förundersökta 
ytorna 1987 och 1989 markerade. Skala 1:1000.

Inom denna del av det provundersökta området förvänta
des de mest omfattande kulturlagren finnas. Så var dock 
inte fallet trots att området ligger närmast den äldsta 
stadens centrala delar med torg, hamn och kyrka.

Schakt 2 var ca 1,5 m långt och steril mark framkom på 
46,92-46,80 möh. Ovanpå den decimetertjocka, ursprung
liga markytan finns ett 0,2-0,3 m tjockt kulturlager med 
oklara begränsningar. Lagret består i huvudsak av förmult
nade trärester. Dessa trärester överlagras av ett raserings
lager. Ovanpå detta finns ett förmultnat trägolv som överlag
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rar en bjälke. Golvet överlagras av ett kulturlager som i sin 
tur täcks av ytterligare ett förmultnat trägolv. Ovanpå detta 
ligger ett raseringslager som hör till de senaste 150 årens 
bebyggelse.

I schakt 2 finns alltså spår av tre skilda bebyggelsefaser.

Schakt 3 var ca 4 m långt. Steril mark kom fram på 46,80- 
46,94 möh. Ovanpå den ursprungliga markytan finns tre, 
eventuellt fyra, bebyggelsefaser. Varje fas består av nedi
från räknat en golvhorisont, ett brandlager samt ett 
raseringslager. I detta schakt var bebyggelselämningarna 
betydligt mer omfattande än i övriga grävda provgropar.

I Schakt 4 som grävdes ca 6 m långt framkom steril nivå på 
47,14-47,20 möh. I den ursprungliga markytan fanns spår 
av nedgrävningar. Dessa var fyllda med näst intill helt 
sterilt material. En tolkning av dem är att de kan vara diken 
(orienterade i nord-syd) som legat parallellt med en gata 
eller gränd (”Mellantorggatan” se 1646 års stadsplan). 
Ovanpå ”dikena” finns ett 0,2 m tjockt sandlager. Detta är 
i sin tur täckt av ett upp till 0,3 m tjockt myllblandat 
sandlager. Mitt i detta finns en stenläggning, orienterad i 
nord-syd. Åt väster och öster begränsas den av kraftiga 
grund- eller syllstenar. Ovanpå detta fanns ytterligare två 
skilda raseringslager som möjligen kan motsvara två skilda 
bebyggelsefaser.

Denna provgrop ligger i ett område som är delvis stört av 
grundmursgravning efter 1865.Trotsdetfinnsvälbevarade 
bebyggelselämningar, bl a i form av stenläggningar, från 
byggnader som sannolikt legat vid den nu borttagna 
Skepparegatan, som före 1865 års brand delade kvarteret 
Mercurius i två delar. Skepparegatan var en parallellgata 
till Drottninggatan och Tingvallagatan.

Schakt 5 var ca 3 m långt och steril mark påträffades på 
47,20 möh. Området tycks här vara stört av bebyggelse. 
Endast den ursprungliga markytan och tunna kulturlager- 
rester fanns bevarade. Det fanns således inga klara spår av 
bebyggelselämningar här. Ett av skälen till det kan också 
vara att Skepparegatan (före 1865) haft sin sträckning just 
här. Man bygger ju som bekant inte hus mitt på vägen.

Schakt 6 grävdes till en längd av 6 m. Steril mark kom fram 
på 46,84-46,90 möh. Schaktet var till viss del stört av ett 
ledningsschakt. I denna provgrop fanns inga spår av bygg
nader. Däremot fanns tydliga tecken på odlingsaktiviteter. 
De äldsta påträffades närmast den sterila botten och be
stod av plogspår. Denna odling har sannolikt pågått före 
stadsbildningen pga de fåtaliga spåren av kulturpåverkan 
på jorden. Hade det funnits intensiv bebyggelse i närheten 
av åkern så borde denna påverkat matjordens karaktär. Så 
är alltså inte fallet här. Man kan också tänka sig att od
lingen hör till det tidigaste stadsskedet innan bebyggelsen 
kommit i närheten av denna plats. I den ursprungliga 
markytans övre del fanns också plogspår. I detta fall bör 
odlingen höra samman med stadsbildningen pga att ”plog- 
lagret” uppvisade en stor inblandning av kulturjord. Ovanpå 
dessa gamla odlingsskikt finns ett knappt 20 cm tjockt 
sandlager som i sin tur är täckt av ett kulturlager med ett 
tunt brandskikt i dess nedersta del. Alltihop täcks sedan av 
ett 0,4 m tjockt raseringslager.

Schakt 6 ligger på den plats där det enligt 1646 års stads
plan ska ha funnits en kålgård.

I denna del av kvarteret Mercurius har med stor sannolik
het inte utnyttjats särskilt intensivt för bebyggelse förrän 
tidigast på 1800-talet. Däremot har området dels före och 
dels efter stadsbildningen utnyttjats som åkermark.

Schakt 7 var ca 4 m långt och steril mark framkom på 46,92 
möh.I detta schakt fanns inga spår av byggnader förutom 
i det översta raseringslagret som hör till 1800 och 1900- 
talsbyggnader. Under detta fanns ett tunt kulturjordslager 
som underlagrades av det allestädes förekommande, ur
sprungliga markytan.

I schakt 8 fanns enbart omrörda lager. Det beror på att det 
grävdes i ett grundmursschakt.

I schakt 9 fanns spår av en grundmur tillhörande senare 
tids byggnader. I övrigt fanns omrörda sandlager och 
något kulturlager. Mycket ytligt påträffades ett brandlager 
som hör till 1865 års brand. Steril mark syntes på + 46,79 
möh.
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Schakt 10 grävdes ca 3 m långt och steril mark framkom 
på + 46,94-98 mö h. Över den ursprungliga markytan fanns 
ett kulturlager med spår av ett förmultnat trägolv närmast 
dess botten. Ovanpå detta fanns ett lager bestående av 
kalkbruksskikt blandat med tegelskrot och småsten, ett 
lager som kan tolkas som spår av ett byggnationsskede. 
Ovanpå detta fanns ett sand/gruslager i vilket påträffades 
en i öst-väst orienterad kullerstensläggning. Det ytligaste 
skiktet här bestod av raseringsmassor från den senare 
rivningen.

Schakt 11 var ca 3 m långt och steril mark kom fram på 
+ 46,98-47,06 m ö h. Liksom i schakt 6 fanns här plogspår 
i markytan. I likhet med de andra odlingsspåren så bör 
dessa tillkommit före stadens tillkomst, alternativt i ett 
mycket tidigt skede. På den ursprungliga markytan finns 
spår av en tunn brandhorisont. Den överlagras av ett upp 
till 0,6 m tjockt kulturlager som pga tjälen var svår att indela 
i säkra skikt. Dock fanns antydningar till en tredelning där 
bl a en tunn brandhorisont kunde ses. I södra och västra 
delen av schaktet fanns en grundmur från senare tids 
bebyggelse.

Sammanfattning av förundersökningen
Undersökningen visade att det fanns relativt välbevarade 
lämningar av stadsbebyggelse i form av brandlager med 
tillhörande raseringslager samt kulturlager. Av stort in
tresse är också de odlingsspår som påförts på tomterna 
(schakt 6 och 11). En del av dessa är sannolikt äldre än 
staden, dvs de kan vara medeltida. I schakt 3 fanns en 
nergrävning som tycks vara äldre än stadslämningarna. 
Fyllningen i denna grop bestod förutom av brända ben av 
humös jord av samma typ som den ursprungliga markytan. 
Gropen täcks också av ca 10 cm tjockt matjordslager som 
synbarligen inte påverkats i samband med stadsbebyggel
sen.

Förutom de avsatta lagren finns välbevarade stenlägg
ningar och möjligen också syllstenar som kan knytas till 
bebyggelse från de första 100-150 åren av stadstiden.

På flera ställen och med skiftande omfattning förekom 
sterila sandlager i profilerna. De skulle dels kunna vara

avsatta i samband med översvämningar, dels vara något 
slags utjämningslager som påförts i samband med mark
planering. I detta läge måste den senare förklaringen av 
lagren ses som den troligaste. Ett översvämningslager 
borde blivit uppblandat med kulturjord vilket inte är fallet 
inom kvarteret Mercurius.

Generellt gjordes få fynd som är användbara i daterings
sammanhang. Det är därför svårt att tidsfästa de enskilda 
lagren med någon större säkerhet. Det finns fler förkla
ringar till varför så få fynd gjordes. Dels omöjliggjorde 
tjälen en finare skiktgrävning, dels tycks avfallet inom 
tomterna vara ganska litet.

Som mest kunde tre, möjligen lyra bebyggelseskikt kon
stateras i ett och samma schakt (t ex schakt 3). Om man 
låter var och ett av brandlagren motsvara en större och 
historiskt känd stadsbrand kan vi datera de äldsta lagren 
inom Mercurius 6 till senast slutet av 1600-tal, dvs tiden 
mellan 1652 års brand och bränderna 1716/1719. De spar
samma fynden pekar mot att de äldsta dateringarna bör 
ligga inom detta intervall. Dock finns indikationer på äldre 
lämningar i form av de ovan omtalade odlingsspåren.

Ser man till bebyggelselämningarnas intensitet över tom
ten så finns det klara skillnader. Den mest utnyttjade är den 
södra delen av Mercurius 6 där kulturlagren är mäktigast 
och där flest bebyggelseskikt kan urskiljas med spår av 
upp till fyra bränder. Denna del av tomten bör ha legat i 
omedelbar anslutning till Skepparegatan som försvann i 
och med stadsplanen år 1865.

Enligt 1646 års stadsplan fanns en gata då som legat mellan 
och parallellt med de båda nuvarande Torggatorna. Spår av 
denna "Mellantorggata” kan tänkas finnas inom Mercu
rius 6.

Tekniska och administrativa uppgifter
Den arkeologisk förundersökningen i kvarteret Mercu
rius 6 och 12 utfördes under tiden 7/-18/12 1987 av Riks
antikvarieämbetet UV Väst , enligt beslut utfärdat av läns
styrelsen i Värmlands län (11.391-2460-87). Riksantikvarie
ämbetets dnr är 6509/87.
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Undersökningen leddes av antikvarie Lars Lundqvist och 
som amanuens deltog Gisela Ängeby. Arkeologernas sam
manlagda fältarbetstid var 136 timmar och grävmaskin 
användes i 40 timmar.

De undersökta ytorna är inmätta efter befintliga byggna
der och höjderna utgår efter RE 00. Sammanlagt undersök
tes ca 39 m2.

Dokumentationsmaterialet och fynden förvaras på Anti
kvariskt Topografiska Arkivet (ATA), Riksantikvarieäm
betet och Statens historiska museer (SHM).

Bilaga 3

Lars Lundqvist:

Förundersökning av kvarteret 
Mercurius 7 och 8 1989

Inledning
Med anledning av Fastighets AB Regnbågen Bergslagens 
planerade exploatering av rubricerade tomter genomförde 
UV Väst en förundersökning 12/6-13/61989. Syftet var att 
se om det fanns kulturlager från eftermedeltid.

Undersökningens genomförande
Inom det sammanlagda ca 1400 m2 stora exploaterings
området grävdes med traktorgrävare totalt 6 schakt, som 
var totalt 29 m långa och knappt 1 m breda. I två schakt, 5 
och 6, grävdes även vissa kulturlager för hand, för att samla 
in daterande fynd. I samtliga schakt utvaldes typiska ut
snitt, som profilritades (fig 48).

Schakt 1 grävdes på tomt 8 och var 7 m långt. Steril mark 
nåddes på 46,65 möh. Ovanför den sterila sanden fanns ett 
gråbrunt sandlager, som med stor sannolikhet var den 
ursprungliga markytan i området. Ovanför detta lager 
fanns kulturlager, som var kraftigt omrörda i sen tid. Detta 
har förmodligen skett när det befintliga huset på tomt 8 
uppfördes. De omrörda kulturlagren var uppblandade med 
modernt avfall.

Schakt 2 grävdes på tomt 8 och var 4 m långt. Steril mark 
nåddes på 46,68 möh. Lagerföljden var densamma som i 
schakt 1 med undantag av att den ursprungliga markytans 
övre kant hade en lätt inblandning av träkol. Detta kan tyda 
på att inte alla kulturlager rörts om, men kvarvarande 
kulturlager kan knappast vara av större omfattning.

Schakt 3 var 5 m långt och grävdes även det på tomt 8. Steril 
sand nåddes på 46,59 möh. Även i detta schakt saknades 
bevarade kulturlager. Allt var omrört med fläckvisa före
komster av träkol i den ursprungliga markytan. En ned
gravning med en större sten kan indikera grunden på ett 
gårdshus från 1800-talet. I fyllningen påträffades recent 
material ned till schaktbotten.

Schakt 4 grävde på tomt 7 och var 7 m långt. Steril mark 
nåddes på 46,55 möh. Under ett skikt bärlager bestående 
av grus, samt ett sandlager, fanns här upp till fem ostörda 
kulturlagerskikt. Dessa var ca 0,4 m tjocka. I de undre 
lagren påträffades yngre rödgods, fajans, kritpipsfragment 
och djurben. Under kulturlagren vidtog den ursprungliga 
markytan. De olika skikten har tolkats höra samman med 
två bebyggelseskeden åtskilda av ett tunt brandlager.

Schakt 5 grävdes också på tomt 7 till en längd av 2 m. Steril 
mark nåddes på 46,40 möh. Under grus och sand fanns tre 
urskiljbara kulturlagerskikt. Två av dessa åtskildes av ett 
skikt av förmultnat trä, som över- och underlagrades av 
tunna sandlager. I detta schakt genomsöktes på en mindre 
yta fyllningen i de två olika skikten. Det påträffade keramik
materialet tydde på en datering av lagren till 1700-tal, 
möjligen även sent 1600-tal. Förutom keramik påträffades 
glas, järnföremål, tegel och djurben. Ovanpå det förmult
nade träskiktet frilädes ett antal stenar, som kan vara 
rester av en syllstensrad.
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Schakt 6 grävdes på tomt 7 till en längd av 2 m. Steril mark 
nåddes på 46,50 möh. Denna sydliga del av tomt 7 har inte 
berörts av urschaktning i samma omfattning, som den 
norra delen. Därför fanns under asfalten och grusbärlagret 
ett ca 0,5 m tjockt lagerbeståendeavrasmassor (tegel) och 
kulturlager. Dessa tolkades höra samman med branden 
1865. Eventuellt fanns även ett äldre brandlager represen
terat. Liksom i schakt 5 grävdes här de nedre kulturlagren 
för hand och samma typ av fynd påträffades. Även i schakt 
6 fanns en antydan till två bebyggelseskikt med kulturla
ger åtskilda av en tunn trähorisont.

Sammanfattning av förundersökningen
Resultatet av förundersökningen visade att några beva
rade lämningar av äldre stadsbebyggelse knappast står att 
finna inom tomt 8. Man har förmodligen vid byggnationer 
under senare tid, samt anläggandet av asfaltplanen, schaktat 
bort och rört om alla lämningar.

På tomt 7 var förhållandena annorlunda. Här fanns väl- 
bevarade kulturlager och bebyggelserester. Tidsmässigt 
går dessa säkert ner i 1700-tal, möjligen också sent 1600- 
tal. Om nu de påträffade träresterna är lämningar av hus, 
så borde dessa rimligen höra samman med gårds
bebyggelse. Östra Torggatan har successivt breddats på 
bekostnad av kvartersmark, vilket bör innebära att eventu
ell gatubebyggelse bör ha legat under befintliga byggna
der.

Den planerade exploateringen kommer att inom tomt 7 
och möjligen också nordligaste delen av tomt 8 beröra 
kulturlager från 1700-tal, möjligen också sent 1600-tal. 
Uppskattningsvis finns ostördakulturlager inom en 350 m2 
stor yta. Med tanke på att det dessutom finns planer på att 
anlägga källare i befintliga hus utmed Tingvallagatan och 
Östra Torggatan, bör även markytan under dessa hus 
kontrolleras. Husen saknar källare idag.

Tekniska och administrativa uppgifter
Den arkeologiska förundersökningen i kvarteret Mercu- 
rius 7 och 8 genomfördes under tiden 12-13/6 1989 av 
Riksantikvarieämbetet UV Väst, enligt beslut fattat av läns
styrelsen i Värmlands län ( 220-2-89) Riksantikvarie
ämbetets dnr är 496/89.

Undersökningen leddes av antikvarie Lars Lundqvist och 
som amanuens deltog Kristina Älveby. Den sammanlagda 
arkeologtiden uppgick till 37 timmar och grävmaskin an
vändes i 5 timmar.

Schakten är inmätta efter den befintliga bebyggelsen och 
nivåangivelser utgår från RH 00. Den undersökta ytan var 
ca 29 m2.

Utgrävningens dokumentationsmaterial och fynd förvaras 
på Antikvariskt Topografiska Arkivet (ATA), Riksantikva
rieämbetet och Statens historiska museer (SHM) i Stock
holm.
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I den här hohen presenteras resultaten fran de första ; :
större arkeologiska tmdersökningama i Karlstad,
snm v;irpń 1 Q&X och hn«h<n 1 tltiUTi . . •»uni >ym v<u vh i ;roo m u imsu-il l von I Ivvai terei ■
Mercurius vid Stora Torget. Vid utgrävningarna på
träffades husgrunder, gånisytoi", gatustraćimingąr 
o vh foremalsfxiid fran ltiOO- och 1700-talens Karl
stad. Arkeologin ger oss nu en möjligln-t att komplet
tera och nyansera Karlstads stadsliistoria, som hitin- 
tills enbart grundats på de skriftliga källorna.

Riksantikvarieämbetet 
Länsstyrelsen i Värmlands län


