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Fig.l. Karta över dagens centrala Karlstad med kv Björnen 4 och 14 markerade. Skala 1:10 000. Vidare är de 
undersökta ytornas läge inom resp. kvarter markerade. Fyllda schakt är 1989 års provschakt.
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INLEDNING
Under fyra arbetsveckor hösten 1990 genomfördes en 
arkeologisk undersökning i kv Björnen 4 och 14 i centrala 
Karlstad. Kvarteret Björnen ligger inom den stadskärna, 
som är känd på den äldsta bevarade stadsplanen över 
Karlstad, daterad 1646. Området klassas därför som forn- 
lämning och har i Riksantikvarieämbetets register över 
fasta fornlämningar nr 30. Detta var den främsta anled
ningen till att marken under gårdsplanerna i kv Björnen 
undersöktes. En förundersökning gjord under hösten 1989 
hade tidigare visat att här fanns eftermedeltida lämningar 
i form av brandlager med raseringslager och avsatta kul
turlager. Det äldsta lagret bedömdes tillhöra 1600-talet.

Undersökningen föranleddes av Fastighets AB Regnbå
gen Bergslagens planer på nybyggnation inom berörda 
kvarter. Regnbågen stod också för samtliga kostnader 
förenade med undersökningen som utfördes av personal 
från Riksantikvarieämbetet UV Väst, Kungsbacka. Betty 
Ann Munkenberg har medverkat i arbetet med att fram
ställa rapporten.

MÅLSÄTTNING OCH METOD
Undersökningens övergripande målsättning var inriktad 
på att söka klargöra stadsbebyggelsens utveckling, omfatt
ning och karaktär från dess äldsta skede och fram i tiden. 
Den här undersökningen skall också ses i ljuset av resulta
ten från de arkeologiska undersökningar som gjordes i kv 
Merkurius under 1988 och 1989 (LUNDH m. fl. 1990). 
Undersökningarna härifrån visade att den äldsta bebyg
gelsen inte kunde föras längre tillbaka i tiden än till 1600- 
talets första hälft, trots att staden grundas vid sent 1500-tal.

En primär och angelägen fråga inför stadsunder- 
sökningarna i Karlstad har varit att söka lokalisera spår 
efter det medeltida Tingvalla. Några lämningar äldre än 
1600-talet kunde emellertid inte dokumenteras då, frågan 
var om detta gick nu. I likhet med undersökningarna från 
1988 och 1989, noterades även här plogspår under de 
äldsta bebyggelsespåren. Hörde dessa samman med ett 
tidigt skede av stadshistorien, eller kan de kopplas till det 
medeltida Tingvalla?

Vid förundersökningen 1989 observerades i provschakten 
i kv Björnen 14 två brandlager motsvarande den senaste 
stadsbranden 1865 och förmodligen 1752 års stadsbrand. 
Vidare konstaterades närmare halvmetertjocka avsatta 
kulturlager, belägna under det förmodat äldsta brand
skiktet. I kv Björnen 4 kunde iakttagas tre brandlager vilka 
förmodades motsvara bränderna år 1865 och 1827, sanno
likt även någon av det sena 1700-talets bränder. Under det 
äldsta brandskiktet noterades bitvis upptill 0,5 meter kraf
tiga avsatta kulturlager, men några bebyggelselämningar 
konstaterades ej härinom. Brand- och raseringslagren var 
mäktigare till karaktären inom Björnen 14 än i Björnen 4, 
en omständighet som talar för att det i Björnen 14 rör sig 
om resterna efter boningshus/gatuhus belägna utmed 
den då existerande Skepparegatan (STIBEUS 1989).

Mot bakgrund av förundersökningsresultaten valdes att i 
första hand koncentrera undersökningen till gårdsplanen 
i kv Björnen 14. Avsaknaden av några egentliga byggnads- 
lämningar i kv Björnen 4 vid förundersökningen tydde på 
att området här främst hade karaktär av bakgård. Av den 
anledningen bedömdes det som motiverat att ur veten
skaplig och metodisk synvinkel dra genomgående schakt 
och dokumentera profilväggarna. På vissa punkter utvid
gades också schakten (fig.l).

5



HISTORISK ÖVERSIKT

År 1581 uppmanar hertig Karl, den blivande kung Karl XI, 
folk att flytta till Tingvalla och bygga en köpstad. I en 
handling från samma år stöter vi på namnet Karlstad för 
första gången. Tre år senare, 1584, får Karlstad stadsprivi
legier vilket kan ses som uttryck för hertigens ambitioner 
att kanalisera handeln och kontrollera den för landskapet 
så viktiga järnhanteringen. Redan innan Karlstad erhåller 
stadsrättigheter har dock platsen haft funktion som tings- 
och marknadsplats. På 1200-talet bildade Värmland egen 
lagsaga med lagman. Lagsagans äldsta tingsplats, Ting
valla, möter vi i dokumentfrån 1290 som ”de Thingwaldum”. 
År 1347 höll Magnus Eriksson ting och vapensyn på Lag
berget, den bergsknalle som utgjorde Tingvallaöns kärna. 
I en urkund från 1300-talets mitt omnämns att en träkyrka 
skall ligga vid Klarälvens västra älvfåra, troligen där nu 
Stadshotellet ligger. På 1550-talet skriver Olaus Magnus 
att Tingvalla redan under vikingatiden hade karaktär av 
köpstad. Man vet att landskapets äldsta historiskt kända 
samfärdsled passerade orten, och att en medeltida pilgrims
led gick över Tingvalla, upp efter Klarälvsdalen med Trond
heim som destination.

Vi stöter alltså på spridda upplysningar i de skriftliga 
källorna som låter ange att platsen Tingvalla innehaft 
rollen som en betydelsefull knutpunkt redan innan stats- 
bildningsskedet. Däremot finns idag ännu inga arkeolo
giska belägg för att så skulle ha varit fallet. Ett antal 
medeltida mynt och ett svärd daterat till 1400-talet är de 
enda föremålen hitintills påträffade i Karlstad som går att 
anknyta till ett skede före stadsbildningen. 1930 upphitta
des i Mariebergsskogen ett depåfynd bestående av ca 40 
mynt från både medeltid och nyare tid. Äldsta myntet är ett 
örtug präglat efter 1405 av Erik av Pommern (1396-1439). 
Enligt Helge Kjellin, dåvarande intendent vid Värmlands 
Museum, låg mynten i sekundärt läge och den ursprung
liga depåplatsen torde ha legat vid ett grustag i Sörmon. Ett 
ensamfunnet silvermynt från omkring 1400 är känt från 
stadsdelen Sundsta (BECKMAN-THOOR & WISEHN 
1992). Svärdet påträffades i samband med muddringsar- 
beten vid Inre hamnen på 1940-talet.

Karlstad har i likhet med många andra svenska småstäder 
med en vanligtvis sammangyttrad träbebyggelse drabbats 
av förödande stadsbränder vid flera tillfällen. Den första 
kända branden inträffar 1616, flera härjar under 1700-talet 
och den sista inträffar 1865. Ur arkeologisk synpunkt sett 
är det givetvis tacksamt med historiskt kända bränder, 
eftersom brandspåren ibland kan ge oss dateringsmässiga 
stödjepunkter i de olika bebyggelseskikten. Så har även i 
viss mån kunnat ske vid den här undersökningen. För
utom den sista branden 1865, så bör även den som inträf
fade år 1752 med säkerhet ha avsatt spår inom området.

Den äldsta bevarade stadsplanen är från 1646. Enligt Ny
gren torde denna ge en trovärdig bild av den ursprungliga 
bebyggelsens utbredning, belägen närmast och norr om 
Kungsgatan, utökat med östra delen av stora Torget, 
residenskvarteret och möjligen någon tomt utmed älv
stranden västerut. I söder gick gränsen ungefär i nuva
rande Tingvallagatans sträckning (NYGREN 1934). Kv 
Björnen återfinns alltså i den västra utkanten av staden, 
såsom den avspeglas på den äldsta stadsplanen. Strax norr 
om kvarteret låg dåvarande Salttorget, stadens inre hamn. 
Stadsbebyggelsen expanderar i första hand inom den 
norra stadshalvan, dvs. närmast norr om nuvarande Kungs
gatan. Den södra delen av staden beskrivs ännu på 1650- 
talet som sparsamt bebyggd. Under de närmaste 50 åren 
efter 1646 förändras stadsplanen. Några gator tas bort och 
andra rätas ut så att ett rätvinkligt gatunät formas. Kvarte
ren blir därmed mer regelbundna och rektangulära. 
Skepparegatan, som man på kartan kan se korsade norra 
delen av Björnen 14, tillkommer under denna period. 
Stadsplanen, som utformas under den här femtioårs
perioden, bibehålls i stort sett oförändrad ända fram till 
1865. Detta år inträffar den sista och för Karlstad mest 
förödande branden. Efter branden flyttas torget i sitt nuva
rande läge i öst-väst, och Skepparegatan, som tidigare klöv 
kv Björnen, läggs igen (NYGREN 1934, DALGREN 1939, 
DALGREN och MOBERG 1954). Några entydiga spår 
efter gatan lyckades vi däremot inte finna, trots att 
grävningsytans norra begränsningslinje enligt kartbilden 
bör ha tangerat Skepparegatans södra gräns. I den norra 
profilen avtecknade sig dock resterna efter en kullersten
sättning som möjligen kan ha med gatan att göra.
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KVARTERET BJÖRNEN 
I KARTMATERIALET

Den äldsta kända stadskartan över Karlstad är från 1646 
(fig.2). Kvarteret Björnen ligger i den västligaste delen av 
det utstakade stadsområdet. Någon tomtindelning går inte 
att urskilja på denna. En öst-västlig gata passerar kvarteret 
i söder. Gatan har legat nära gravningsområdet. Strax 
öster om kvarteret finns på kartan angivet ett stycke åker
mark och en trädgård. På Christer Romans karta upprättad 
år 1696 är tomtgränserna avtecknade och tomtägarnas 
namn finns angivna. Vidare har Skepparegatan tillkommit. 
Kvarteren är mera regelbundet utformade, riktade i öst- 
väst, och tomtgränserna är som regel symmetriskt dragna 
(fig.4). På 1713 års kartbild är tomtgränserna i stort sett 
oförändrade. Några tomter i kv Björnen 4 delas dock på 
hälften (fig.3). Det huvudsakliga undersökningsområdet

kom att beröra de norra partierna av tomterna 166 och 165 
samt en liten flik av det nordvästra hörnet på tomt 164. 
Efter branden 1752 förändras kvarteret så att bl. a. tomt nr 
164 utvidgas västerut på bekostnad av tomt 165. Enligt 
1753 års kartbild är det fortsättningsvis tomterna 166 och 
164 som berörs av undersökningen. Schakten inom Björ
nen 4 har legat på tomterna nr 113 och 114. Efter 1865 
benämns dessa nr 97. Ännu 1753 kallas Älvgatan för Hamn
gatan.

Gården på nr 164 skall ha tjänat som krog under slutet av 
1700-talet, och på granntomten verkade vid den här tiden 
en sadelmakare. Schakten inom kv Björnen 4 har legat på 
tomterna 113 och 114, som vid 1700-talets slut beboddes av 
en glasmästare och en hattmakare. På nr 112-113 ska även 
ha funnits ett värdshus (NYGREN 1914 s 200 ff). Efter 
branden 1865 genomgick staden omfattande förändringar 
då bl. a torget lades om i öst-väst. För kv Björnens vidkom
mande innebar den största förändringen att Skeppare-

Fig.2. Den äldsta bevarade 
stadsplanen över Karlstad 
härrör från 1646. Kv Björnen 
4 och 14 är belägna i dess 
västra utkant.
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Fig.3. Stadsplanen år 1713. Ännu ligger kyrkan kvar vid 
den västra älvgrenen, men efter branden 1719 flyttas 
denna till Lagbergets krön, där den nuvarande kyrkan 
ligger. De undersökta kvarteren är inringade
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Fig.4. På Christer Romans stadskarta från 1696 
är tomtgränserna avtecknade och ägarnas 
namn återgivna.

gatan togs bort och att tomterna erhöll annan numrering. 
Tomterna 166-164 kallades härefter nr 105 och i Björnen 4 
ersätter nr 97 tomterna 113-115.

I brandförsäkringshandlingar från 1829 redovisas den be
fintliga bebyggelsen på tomt nr 164. Av handlingarna 
framgår då att tre byggnader legat på tomten, dels ett 
vinkelbyggt friliggande boningshus av rödmålatbrädfodrat 
timmer, dels en välvd stenkällare, påbyggd med bonings
hus ovanpå och dels en uthusbyggnad av resvirke med 
ladugård, gödselstack, stall, visthusbod, vagns- och ved

skjul inrymt i botten. Alla husen bars upp av stengrunder. 
På tomten fanns vidare en brunn. En brandförsäkrings- 
handling från 1837 omtalar två byggnader på tomt nr 166. 
Den ena byggnaden bestod av ett friliggande tvåvånings 
boningshus uppfört av brädfodrat timmer och med 
oljemålad väggfasad mot Skepparegatan, den andra bygg
naden var ett uthus av furutimmer som inrymde vagns
skjul, stall, selkammare, fähus och gödselbrunn på botten
planet och på andra våningen förvarades spannmål. Här 
låg vidare ett foderrum och ett avträde. Gården saknade 
brunn.
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DEN ARKEOLOGISKA 
UNDERSÖKNINGEN 
I KV BJÖRNEN 14
Undersökningens genomförande
Den undersökta ytan på gårdsplanen uppgick till 120 kvm. 
Redan vid förundersökningen kunde konstateras att mar
ken under gårdsplanen till vissa delar var störd av led
ningar etc, framförallt längs med de befintliga huskrop
parna och området närmast huset längst in på gården. 
Grävningen föregicks av en del tekniska problem vilket 
också bidrog till att begränsa undersökningsytan. Port
öppningen från Järnvägsgatan var inte tillräckligt bred för 
att släppa igenom något bredare fordon, vilket medförde 
att vi fick använda oss av en mindre grävmaskin med 
begränsad grävförmåga (fig.5).

Schaktmassorna var ett annat problem, eftersom de var 
tvungna att läggas upp inom det redan trånga gårds
utrymmet, som också skulle delas med de boende i husen. 
Efter avslutad grävning skulle ytorna fyllas igen och asfal-

Fig.5. Den trånga portöppningen in till gården gjorde att 
avbaningen fick ske med hjälp av en mindre grävma
skin. Foto: Gisela Ängeby. Neg.nr U:1326:30

teras. Dessutom skulle det vara alltför tidskrävande och 
praktiskt svårgenomförbart att forsla bort massorna med 
tanke på den trånga inkörsporten. För att lösa problemet 
med schaktmassorna grävdes därför området i två delar, 
så att den del som undersökts färdigt kunde fyllas med 
jordmassor innan avbaningen påbörjades på nästa del. Ur 
metodisk synvinkel var detta givetvis inte att eftersträva, 
eftersom området då inte kunde överblickas i sin helhet 
samtidigt. I rapporten kommer dock grävningsytan att 
beskrivas som en helhet.

Undersökningen inleddes med att asfalten skars upp med 
hjälp av ett specialredskap, varefter avbaningen kunde 
påbörjas. Det översta fyllnadslagret (asfalt, påförd grus 
och sand samt raseringslagret efter 1865 års brand) 
schaktades bort med maskinhjälp. Lagret var i allmänhet 
mellan 0,2-0,7 mtj. Härefter grävdes området för hand med 
hjälp av skyffel och slev lagervis i 2x2 m stora rutor enligt 
ett utsatt koordinatnät i nord-syd. Kulturjorden genom
söktes på hackbord. Fynden registrerades dels efter 
koordinatrutor, dels i anslutning till anläggningar vari de 
påträffades. Profiler lades utmed schaktväggarna i alla 
väderstreck. Det ska påpekas att ingen av tomterna är 
totalundersökt. (fig.6).

Tämligen snart visade det sig att delar av undersöknings
ytan var störd av senare tids markarbeten, bl.a. löpte en 
tegeltäckt ledning längs med södra schaktväggen för att 
vika av mot norr mitt över ytan. Ledningen var grävd 
genom de olika bebyggelseskikten ned till steril mark. 
Inom den västra delen av området låg resterna av ett 2x3 m 
stort kalkkar som, då det anlades, förmodligen under 1800- 
talets första hälft, skurit igenom alla bebyggelseskikt äldre 
än 1800-tal. Sammanlagt var så mycket som en tredjedel av 
ytan påverkad av senare tids djupgrävningar för olika 
ändamål. I det nordvästra hörnet sparades en bit mark som 
uppkörningsramp för skottkärror.

Hela området, förutom de partier som visade sig vara 
söndergrävda av ledningar, brunnar o. d. samt uppkörnings- 
rampen, undersöktes ned till steril mark. Överallt utgjor
des denna av älvtransporterat sandigt-moigt material, belä
get mellan 1,3-1,6 m under den nuvarande markytan.
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Fig.6. Efter att 1865 års brand- och raseringslager schaktats bort, påbörjades framrensningen av underliggande 
bebyggelsefaser. Här är det fas 4, dvs tiden efter 1750 och fram till tidigt 1800-tal som blottläggs.
Foto: Gisela Ängeby. Neg.nr U:1326:14.

Datering och fasindelning
Som tidigare nämnts, har Karlstad härjats av flera bränder 
under stadens historia. Enligt bevarade dokument skall 
Karlstad ha drabbats av fem större bränder åren 1616, 
1652,1719,1752 och 1865. Utöver dessa omtalas dessutom 
några mindre bränder, 1716, 1805 och 1827, vilka ska ha 
drabbat några gårdar eller kvarter (BILLMAN 1947 s. 32 f, 
RONGE 1958 s. 40 ff). Av dessa bränder är det några som 
är intressanta ur vår synpunkt sett. Ar 1716 uppges 36 
gårdar ha lagts i aska, men några upplysningar om var

dessa gårdar legat finns inte. Det är alltså fullt tänkbart att 
denna brand kan ha drabbat kv Björnen. Branden år 1719 
ska ha ödelagt så gott som hela staden, endast de östligaste 
och västligaste delarna lär ha klarat sig. Nästa stora brand 
med förödande konsekvenser för staden inträffar 1752, då 
endast ett 20-tal kojor och småhus i den sydligaste delen 
undgår lågorna. 1827 års brand skall enligt uppgifter ha 
berört kvarteret mellan nuvarande Älvgatan och Skeppare
gatan. Det är alltså fullt tänkbart att någon eller några av de 
här bränderna har avsatt spår inom den undersökta ytan.
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PROFIL 1

nycket di fJu~s cl plcmspår
i j+rrif~intsJrt Åi/f3 (•— i /-f-rtvl

Fig.7. Fas 1. Odling. -> 1600-tal.

Trots att stadsbränder i allmänhet finns historiskt belagda 
från merparten av våra svenska städer, så bör man ändå 
vara försiktig med att låsa eventuella brandlager till kända 
årtal. Det är trots allt oftast en mycket liten del av stadsytan 
som grävs vid en arkeologisk undersökning, och att av
göra om ett påträffat brandlager härrör från en lokal brand, 
som ej heller finns nedtecknad i arkivalier, eller stads- 
brand kan vara nog så vanskligt. För att datera de olika 
bebyggelsefaserna bör brandlagren även relateras till 
föremålsfynd, anläggningar och stratigrafin inom områ
det. Vad gäller den här undersökningen är det främst två 
kategorier fynd som varit lämpliga att använda ur daterings
synpunkt - mynt och kritpipor. Beträffande mynten måste 
man dock vara uppmärksam på att dessa kan ha varit i 
omlopp under en kortare eller längre tid innan de slutligen 
hamnar i jorden. Säkraste dateringsunderlag ges om flera 
föremålstyper tillsammans kan kombineras för att datera 
de bebyggelseskikt vari de påträffas.

I kv Björnen 14 påträffades med tanke på den begränsade 
ytan, relativt sett många mynt, i allt 10 stycken. Dessvärre

måste flera av dem betraktas som osäkra att använda som 
dateringsunderlag, eftersom de låg i omrörda lager eller 
på gränsen till en störning. Några av dem var dessutom så 
kraftigt korroderade att de var omöjliga att identifiera. Tre 
mynt kan dock anses som säkra. På tomt 166 påträffades i 
den äldsta fasen ett 1/6 öres kopparmynt med präglings
året 1666. Ytterligare ett mynt, 1/6 öre från 1708, låg i fas 
2 på tomt 165 och i den tredje fasen låg på tomt 166 ett 1 
öres mynt präglat 1745.

I stadsarkeologiska sammanhang utgör kritpiporna ett 
användbart kronologiskt hjälpmedel vid en snävare date
ring av 16-1700-tals kulturlager. Pipornas form och storlek 
förändrades med relativt korta tidsintervaller och dessa 
förändringar är i stort sett kända för oss. Piporna var 
bräckliga och hade därför en kort brukningstid. Tobaken 
var till en början dyrare än själva pipan, vilket innebar att 
piporna kunde säljas stoppade. På så vis blev kritpiporna 
ett slags engångsartiklar, vilka sannolikt också nyttjades 
av människor inom en vid social krets. Det äldsta belägget 
av en kritpipa funnen på inhemsk mark (eller snarare
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vatten) är från 1628. I en sjömanskista ombord på regal
skeppet Wasa låg nämligen en kritpipa. Tillverkningen av 
kritpipor startade för övrigt i England på 1570-talet (WAL
LIN 1982 s. 3, AKERHAGEN 1985 s. 2). I andra stads- 
arkeologiska sammanhang har det visat sig att kritpipor 
och mynt tidsmässigt korresponderar väl med varandra 
vad gäller tiden före 1660-talet. För tiden efter 1600-talets 
senare del och fram till 1700-talets början, utgör 
kritpipsmaterialet ett tillförlitligare dateringsunderlag, då 
mynt från denna tid oftast cirkulerat under en längre tid 
(PERSSON 1992).

Kritpipor återfanns i samtliga faser. I den äldsta fasen kom 
ett pipskaft dekorerat med franska liljor, vilket var ett 
vanligt motiv för holländska pipfabrikanter mellan 1620- 
1650. Efter 1650 förses pipskaften ofta med sk rullbands- 
stämpel och flera sådana pipsskaft låg i fas 1.1 samma fas 
påträffades också ett grönglacerat skaftfragment från 1600- 
talet eller tidigt 1700-tal. I fas 2 kom två pipskaftsfragment 
försedda med rullbandsstämpeldekor. I de två yngsta 
bebyggelsefaserna, fas 3 och 4, återfanns pipfragment som 
dekormässigt och typologiskt hör hemma i 1700-talet.

Från undersökningen finns tre keramikskärvor med ur
skiljbara tillverkningsår, eller del av årtal, inglaserade i 
godset. Två skärvor med årtalen ?667 och 1828 låg i fas 2. 
Bitarna låg dessvärre i ett område som var stört av senare 
tids markarbeten, vilket gör dem obrukbara som daterings- 
hjälp. Även den tredje skärvan, med årtal 18??, låg i ett 
omrört lager.

Med utgångspunkt från de historiskt belagda bränderna 
relaterade till stratigrafiska förhållanden och kulturlagrens 
fyndsammansättning, har grävningsytan kunnat indelas i 
fyra olika tidsfaser. Tre av dem innehåller bebyggelse
lämningar, medan den fjärde, som också är den äldsta, 
utgörs av odlingsspår. Ingen av faserna kan emellertid 
knytas till fynd eller stratigrafiska strukturer av sådan art, 
att en snävare datering blir möjlig. Föremålsfynden från kv 
Björnen är i överlag av mycket allmän karaktär och utgör 
därför trubbiga dateringsinstrument (jmf LUNDH mil. 
1990). Olyckligtvis påträffades en del fynd, bl.a. keramik 
med inglaserade tillverkningsår, i omrörda lager vilket gör 
dem obrukbara som dateringsunderlag. Så mycket som

Fig.8.1 botten av schaktet avtecknade sig plogspår mot 
den ljusa sanden. Plogspåren utgör de äldsta beläggen 
för mänsklig aktivitet på platsen. Foto: Gisela Ängeby. 
Neg.nr U:1326:41

39 % av den totala fyndmängden från gravningsområdets 
östra del kommer från omrörda lager.

De fyra faserna indelas grovt enligt följande:

* FAS 1,1600-talet

* FAS 2, sent 1600-tal - 1700-talets första hälft

* FAS 3, 1700-talets första hälft - 1750-tal

* FAS 4, 1750-tal - tidigt 1800-tal

FAS 1,1600-talet
De första synliga spåren efter mänsklig aktivitet på platsen 
var plogspår, som löpte i NNV-SSÖ riktning (fig.7) De låg 
på en nivå av 46,90-46,70 m ö. h„ vilket motsvarar ca 1,3 m 
under den nuvarande markytan. Plogspåren avtecknade 
sig som 0,05-0,15 m breda och mycket grunda ränder mot 
den ljusa sanden (avsatt älvsediment). I den södra delen av 
schaktet fanns små runda fläckar som kan tolkas som spår
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efter störar som ingått i en hägnad eller ett hägnads- 
system. (fig.8).

Det är omöjligt att säga hur gamla de här odlingsspåren 
kan vara, mer än att de bör vara äldre än 1600-talets andra 
hälft. Tidigast vid den här tiden, förmodligen dock när
mare 1700-talet, har nämligen området tagits i anspråk för 
bebyggelse. Plogspåren överlagrades av 0,2-0,3 m tj grå
brun, humös sand, som i schaktets östra del innehöll 
kolstänk och enstaka tegelflis. Lagret tolkas huvudsakli
gen som ursprunglig markyta. På denna nivå var nedgrävd 
en mindre grop, A8 (avfallsgrop?), vars insida fodrats med 
delvis bränt och förmultnat trä. Gropen, som var fylld med 
brun humus och kolfragment men fyndtom för övrigt, 
täcktes upptill av lera, sand och småsten. I den norra 
profdväggen avtecknade sig ett stolphål med kvarvarande 
rester efter en kraftig trästock, 0,3 m diam stor (fig.9).

skaftdel (fig.10). Den sistnämnda typen vet man tillverka
des första gången på svensk mark i Örebro från omkring 
1600-talets mitt eller något tidigare (AKERHAGEN 1985). 
I samma lager låg också mynt från 1666 och 1708 (fig.12). 
Sammantaget ger fynden en bild av att området låg för 
öppen mark, dvs. utan några egentliga bebyggelse
lämningar, under 1600-talets första hälft. Förmodligen kan 
vi också räkna med att samma förhållande gällde fram till 
1600-talets slut.

Fig.10. Kritpipa dekorerad 
med franska liljor, F133.

FAS 2, sent 1600-tal - 1700-talets första hälft
Över den ursprungliga markytan var avsatt brun, något 
fetaktig sandig humus med inslag av kolstänk och tegelflis 
(t.ex. profil mot Ö). Lagret, som växlade mellan 0,02-0,1 m 
i tjocklek, var uppblandat med avfall såsom keramikskärvor, 
kritpipsfragment, fönsterglas, järnspik m.m. Häri fanns 
också ett skospänne. Lagrets struktur och fyndsamman
sättning talar för att detta, trots frånvaron av bebyggelse
lämningar, motsvarar det tidigaste stadsuppbyggnads- 
skedet. Bland kritpipsfragmenten härifrån märks en bit 
med franska liljor som dekor, en dekortyp som kan härle
das till 1620-1650-talen samt en liten bit grönglacerad

I den andra fasen finner vi de första spåren av bebyggelse 
på tomterna. Detta hänger troligtvis samman med att det är 
vid den här tidpunkten, 1600-talets senare del, som 
Skepparegatan anläggs och man börjar bygga hus utefter 
gatustråket. Skepparegatan syns första gången på den av 
C. Roman upprättade stadsplanekartan från 1696.

Den första bebyggelsen på tomt 166 avspeglas i resterna 
efter ett trägolv som brunnit, fyra glest belägna plankbitar 
lagda i nord-sydlig riktning, A5 (fig.ll). Golvet var så 
fragmentariskt bevarat så det är omöjligt att säga något om
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Fig.ll. Anläggningsplan över fas 2.

storleken på detta eller vilken typ av byggnad det kan ha 
tillhört. Över det brända golvet låg bitvis ett upptill 5 cm tj 
lager lera och sand. Ovanpå leran låg i sin tur resterna efter 
ytterligare ett brunnet trägolv, A3, se nedan. Nivåskillnaden 
mellan de två golvytorna var ibland endast ett par centime
ter och fläckvis framträdde bara en golvnivå. Möjligen rör 
det sig ursprungligen om ett golv som man velat förbättra. 
Troligast är dock att vi har två olika hus på platsen. Leran 
kan ha fungerat som isolering, då man byggde det nya 
huset ovanpå resterna av det nedbrunna.

Frågan är då när det äldsta huset brann. Under leran, i nivå 
med A5 men drygt en meter från golvplanken, påträffades 
ett mynt från 1745 (fig.12). Även om myntet stratigrafiskt 
ligger i nivå med A5, dvs. det understa golvet, så går det 
inte att utan vidare låsa myntet till just det här golvet. Det 
skall i det här sammanhanget också nämnas, att myntet 
från 1666 låg ca 0,2 m under golvplanken tillhörande det 
yngre golvet, A3. Ännu ett mynt som inte har gått att 
identifiera, låg i själva lerlagret. Mynten kan ge oss några 
ledtrådar till när den första bebyggelsen kommer till. Fig.12. Mynt från 1666 och 1745, F79, F104.
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Fig.13. Profil mot Ö.

Eftersom det äldsta myntet påträffades i ett lager som 
avsatts under den äldsta fasen, fas 1, så kan huset rimligen 
inte ha byggts tidigare än 1600-talets senare del. Det andra 
myntet från 1745 pekar mot att ett av de båda trägolven kan 
ha brunnit vid 1752 års brand, som enligt skriftliga källor 
drabbade staden särskilt hårt. Sannolikt är det denna 
brand som härjat det yngre golvet, A3.

Detta betyder att det första huset på tomten, A5, kan ha 
brunnit ned vid någon av bränderna som ska ha inträffat 
vid 1700-talets början, 1716 eller 1719, då ”så gott som hela 
staden” skall ha brunnit ned (DALGREN 1939 s. 10). Det 
kan också vara spåren efter en mycket lokal brand som inte 
finns omnämnd i källorna. Tidigast någon gång efter 1660- 
talet men före 1700-talets början kan sannolikt det första 
huset ha byggts på tomten. Detta stämmer också väl med 
beläggen för när den äldsta bebyggelsen etableras på 
granntomten. Fynd härifrån pekar mot 1600-talets andra 
hälft, se nedan.

På tomt 165 representeras den första bebyggelsen i likhet 
med den västra granntomten av förkolnade trägolvsrester, 
A4 (fig.ll). Golvet, som bestod av sju plankstumpar lagda 
i nord-syd, med fem underliggande golvbjälkar i öst-västlig 
riktning, vilade på ett tunt sandlager. I öst och väst begrän
sades golvytan av några syllstenar, men för övrigt var huset 
söndergrävt av recenta markingrepp (bl.a. den tegeltäckta 
rörgasledningen, ett rektangulärt kalkkar samt en grop,

A2). Ovanpå trägolvet och ned genom detsamma låg en 
kvadratisk stensamling som kan föras till ett 1800-tals hus.

Syllstenarna, som var mellan 0,3-0,6 m st, var prydligt lagda 
med den plana och raka sidan utåt. Ungefär i mitten 
verkade golvet vara avgrävt och den västra golvhalvan 
borttagen, kanske skedde detta då man skulle bygga ett 
nytt hus ovanpå. Marken bestod här av sandig brun humus 
utan tydliga brandspår. Huslämningen saknade syllstenar 
mot norr, dvs. mot Skepparegatan. Möjligen kan detta 
bero på att stenarna återanvänts i någon annan byggnad. 
Under trägolvet påträffades en bit av ett pipskaft med tydlig 
rullbandsstämpeldekor, vilket ger en fingervisning om att 
huset byggts efter 1600-talets mitt. Övriga fynd i anslut
ning till den här huslämningen var rödgodskeramik, några 
kritpipsfragment och spikar. Huset blev i likhet med det 
ovan beskrivna grannhuset, sannolikt lågornas rov vid 
1700-talets början.

Alldeles i östra kanten av schaktet, inom en yta som 
motvarar nordvästligaste delen av tomt 164, framrensades 
en bit av en omsorgsfullt lagd stenläggning, A7 (fig.ll). 
De lagda stenarna utgör i plan de första påtagliga spåren 
efter en bebyggelselämning inom tomt 164. Studerar man 
emellertid profilen mot öster närmare, så kan man se ett 
tunt lerlager mellan ett lager av sand och gråbrun humös 
sand med kolstänk (fig.13). Möjligen utgör lerlagret, ler- 
golv till ett skjul eller en koja, spår efter den första egentliga

vnrewersAKADBWBMs
WeuOTEK
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Fig. 14. Anläggningsplan över fas 3.

bebyggelsen på tomten, men som endast kan ses i profilen. 
Vi har alltså ingen möjlighet att närmare tolka lerlagrets 
funktion.

En ca 0,5x3 m stor yta av stenläggningen kunde rensas 
fram, resten fortsatte in i den östra och södra schakt
kanten. Stenpackningen var lagd av i huvudsak 0,3-0,4 m 
stora stenar och mellan dessa låg något mindre stenar. 
Packningen var satt i ett lager av strimmig, gråbrun humös 
sand med inslag av tegelflis. Alldeles norr om A7 och i nivå 
med denna syntes ett tunt brandlager, som dock var avgrävt 
i norr. Brandskiktet, som stratigrafiskt bör motsvara nå
gon av bränderna vid 1700-talets början, vilade på ett upptill 
0,1 mtj sandlager (fig. 13). Eftersom A7 närmast överlagra
des av tegelinblandad brun kulturjord med ett fyndinnehåll 
som i allmänhet hör till 1700-talet, så kan vi på stratigrafisk 
väg datera stenläggningen till tiden före ovannämnda lag
ers tillkomst. Stenläggningen låg på en något lägre nivå 
jämfört med de andra bebyggelselämningarna från samma 
bebyggelseperiod i den västra delen av undersöknings- 
ytan. Denna nivåskillnad kan förklaras utifrån de grund

topografiska förhållandena. I profilväggarna kan man se 
att den ursprungliga markytan sluttar en aning österut.

FAS 3,1700-talets första hälft - 1750-tal

Året efter den stora branden 1752 fastställs en ny stadsplan 
vilken finns återgiven på von Hildebrandts karta från 1753. 
Enligt kartan har tomterna i kv Björnen förskjutits, och 
tomt 164 har vidgats västerut på bekostnad av tomt 165. De 
arkeologiska resultaten från grävningen pekar emellertid 
mot att tomtregleringen, i vart fall inom just denna del av 
kvarteret, i själva verket genomfördes innan den nya stads
planen antar det utseende den har på kartbladet.

Ibland är det svårt att läsa gamla kartor i förhållande till 
varandra eftersom kartmaterialet kan variera vad gäller 
exakthet i uppmätning. I det äldre kartmaterialet uppstår 
nästan alltid skevheter beroende på olika uppmätnings- 
metoder (HEIJKENSKJÖLD 1981). Tomtgränsernas läge 
på kartan före och efter stadsplaneändringen går dock att
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hjälpligt uttyda i de fragmentariska bebyggelseresterna. 
Givetvis finns det källkritiska invändningar mot att an
vända mynt som dateringsunderlag för att tidsmässigt 
inringa bebyggelsen. Vi vet t. ex. inte myntens exakta 
omloppstid. Men ställer vi samman de stratigrafiska för
hållandena med de daterbara föremål som står till förfo
gande, förefaller det ändå rimligt att antaga att husläm
ningen, som brinner 1752, faktiskt ligger ”rätt” i förhållan
de till 1753 års nedpräntade stadsplan. Undersöknings
resultatet tyder alltså på att bebyggelsen inom den här 
tomtdelen planlagts och etablerats före den av magistraten 
påbjudna tomtregleringen. I det här fallet är det snarare en 
intern uppgörelse mellan två tomtägare som avspeglas, än 
ett direktiv från magistratens sida. De framgrävda bebyg
gelseresterna säger inget om när denna etablering skulle 
ha skett i förhållande till 1753 års stadsplan, inte mer än att 
huset uppförts före branden.

Ovanpå lämningarna från den föregående bebyggelse
perioden finner vi så resterna efter ett hus som avspeglas 
itvåbrändagolvytor, spisfundament samt syllstenar (fig.14). 
Huslämningen ligger på den östra delen av tomt 166 och 
”vägg i vägg" med tomt 164, här markerat av en dubbel 
syllstensrad. Den västligaste av de två golvytorna, A3 på 
tomt 166, bestod av 0,2 till 0,25 m breda förkolnade plank

Fig.15. Resterna av ett brunnet trägolv, A3, rensas fram. 
Foto: Gisela Ängeby Neg.nr U:1326:18

lagda i nord-sydlig riktning, med ett underliggande bjälk
lag i öst-västlig riktning. Bjälklaget var endast delvis beva
rat och syntes bitvis ligga nedpressat i det underliggande 
lerskikt som beskrivits i fasen ovan. Under detta lerlager 
låg som tidigare nämnts myntet från 1745, vilket ger oss 
anledning att tro att den brända golvnivån avspeglar 1752 
års brand. I söder var golvet avgrävt av den tegeltäckta 
dräneringsledningen (fig.15).

Det östra golvet, Al, var till stora delar bortgrävt, men 
plankorna var i gengäld bättre bevarade här. 11 st ca 0,2 m 
breda förkolnade plankor låg placerade i nord-syd. Under 
golvet låg ett par kraftiga bjälkar satta i sand. Fastpikade i 
brädgolvet satt fortfarande några spikar. Huset begränsa
des mot norr av en syllstensrad, som också utgjorde 
schaktets norra begränsningslinje. I öster fanns segment 
av en dubbel syllstensrad lagd i två skift. Den norra syll- 
stensraden har sannolikt markerat husets begränsning 
mot Skepparegatan. Syllstenarna var i allmänhet ca 0,2-0,3 
m stora, några var mindre och några lite större. I västra 
kanten var syllstensraden bruten och stenar låg delvis 
utspridda på trägolvet. Det fragmentariska brädgolvet i 
öster gav intrycket av att vara tätare lagt med smalare 
plankor än det västra golvet. Hur planlösningen närmare 
sett ut går inte att avgöra, eftersom bl. a. det nämnda 
kalkkaret skurit igenom en stor del av golvet.

Mellan golven låg ett spisfundament som var 1,5x1,5m 
stort och uppbyggt av stenar lagda i tre skift, A3:l. Det 
understa stenskiktet låg nedgrävt i ursprunglig markyta. 
Mellan stenarna låg enstaka tegel. Spritt i fundamentet 
påträffades vidare enstaka rödgodsskärvor, några pipskafts
fragment, spikar och en knappnål. Vidare kom en snidad 
bennål (fig.16). Spisfundamentet omgavs av förkolnade 
trästockar som anslöt till A3. Inom en ca kvadratmeterstor 
yta, mellan fundamentet och den östra golvytan, låg ett 
decimetertjockt starkt tegelbemängt raseringslager, som 
i sin tur täcktes av ett tunt lager bränd sand. Troligen är det 
själva ugnsöverbyggnaden som rasat samman.

I samband med framrensningen av A3 kom en grönglaserad 
sekundärbränd pipskaftdel. Övriga fynd var bl.a. kritpips- 
fragment, rödgods, spikar och fönsterglas. Fynden är av
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1700-tals karaktär, möjligen kan det grönglaserade skafts
fragmentet härröra från seklets början.

Fig.16.1 spisfundamentet låg 
en snidad bennål, F182.

Den östra granntomten saknar spår efter bebyggelse, 
i vart fall ingen som kan knytas till en husbyggnad i 
egentlig mening. På denna del av tomten återfanns istället

ett avsatt, tegelflisbemängt lager av brun sandig humus. 
Området var också till vissa delar förstört med omrörda 
lager. I den södra delen av schaktet fanns en till formen 
oregelbunden lerfläck, ca 1x1,5 m stor och 0,05 m tjock. 
Söder och väster om lerfläcken låg brända fragmentariska 
trärester. Detta tolkas som resterna efter ett enklare skjul 
med lergolv (fig 14).

FAS 4,1700-talets andra hälft - tidigt 1800-tal
Bebyggelsen från det föregående skedet ändas i och med 
storbranden 1752. Omrörda brand och raseringslager 
täcker detta bebyggelsskede, och området tas åter i an
språk för bebyggelse. Lämningarna från denna fas är 
emellertid i det närmaste utplånade genom senare tiders 
markgrävningar. Flela området ger överhuvudtaget ett 
ganska ”stökigt” och omrört intryck. I schaktets västra del 
påträffades starkt fragmenterade brända golvtiljor, som på 
stratigrafisk väg kan hänföras till en brand vid 1800-talets 
början, kanske är det 1827 års brand. Denna skall enligt 
Nygren (1914 s. 200) ha drabbat kvarteret mellan nuva-

cmr

Fig. 17. Anläggningsplan över fas 4.
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rande Älvgatan och den år 1865 borttagna Skepparegatan. 
Kanske drabbades även husen på andra sidan gatan. Detta 
brandskikt, som framträdde diffust i några av schaktväg
garna, överlagrades av en bitvis framskymtande brand
horisont som med all säkerhet motsvarar storbranden år 
1865. Som inledningsvis nämnts, bortschaktades stora 
delar av detta lager eftersom det nästan enbart bestod av 
raseringslager efter de senaste 150 årens bebyggelse.

Intill tomtgränsen i öster påträffades en drygt meterdjup 
tunna av trä, A2. Tunnan var tom och träskoningen bara

delvis bevarad. Denna hade grävts ned genom samtliga 
äldre bebyggelseskeden. På tomten fanns också spridda 
rester efter brunnet trägolv, en lerfläck och en kalkbeströdd 
rektangulärformad yta, som vid fortsatt grävning nedåt 
antog formen av ett ca 2x3m stort ”kar”, med väggar av 
centimetertjock hårdnad kalk. Fyllningen bestod i huvud
sak av omblandade jordmassor, kalk och tegelskrot. Detta 
”kar” har, som redan nämnts, skurit igenom alla äldre 
bebyggelselämningar och kulturlager.

Fig.18.1 den tidsmässigt yngsta undersökta bebyggelsefasen påträffades delar av en kullerstenslagd gårdsplan. 
Foto: Gisela Ängeby. Neg.nr. U1326:35.
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På tomt nr 164 framrensades två kullerstenssatta ytor 
(A6a,b), varav den ena, den södra, var brandskadad. De 
kullerstenssatta ytorna låg åtskilda av ett brett markstråk 
som var helt söndergrävt ned till ursprunglig markyta. 
Kullerstensytorna har antagligen en gång varit samman
hängande och utgjort gårdsplanen till ett sent 1700/ tidigt 
1800-tals hus. I kullerstenen låg större flata stenar lagda på 
så sätt att de bör ha markerat ingången till ett hus (fig. 17). 
Delvis ovanpå kullerstenarna låg syllstenar och sten- 
fundament tillhörande den byggnad som brann 1865. Res
terande delen av tomten utgjordes av raseringslager och 
påförda fyllnadsmassor (fig. 18).

Fynden i kvarteret Björnen 14
Vid undersökningen tillvaratogs ca 2 315 fynd varav när
mare 360 st var djurben. En osteologisk analys har gjorts 
på benmaterialet (JOHANSSON, bill). Fynden registre
rades på 232 fyndnummer efter funktion och fastillhörighet. 
Fyndsammansättningen framgår av tabell 1 på s.18. Det 
kvantitativa förhållandet växlar mellan faserna. Från fas 4 
är andelen fynd marginell i förhållande till de andra faserna. 
Detta beror på att en del av bebyggelsefasen, som motsva
rar 1800-talet, bortschaktades med hjälp av maskin. På 
östra området, x3-5 y66-68, var lagren delvis omrörda, 
vilket medfört att en del av materialet låg sammanblandat 
över faserna. Trots detta har fynden medtagits i fas
indelningen. I den procentuella indelningen av olika fynd
kategorier är djurbenen borträknade.

En stor andel av fynden, närmare 40 %, är från de bitvis 
omrörda lagren på områdets östra del (x3-7 y64-68). Fynd 
från både 16-17 och 1800-talen finns representerade men 
utan möjlighet att stratigrafiskt låsa till bestämda avsatta 
lager. Både frekvens och fyndkategorier talar för att områ
det utnyttjats för sopor till långt in på 1800-talet. Bland 
avskrädet kan nämnas bl. a. spill efter benhantverk i form 
av fem benbitar med jämna och släta sågytor (se vidare i 
den osteologiska analysen). Troligtvis har en garvare eller 
slaktare verksam i staden vid sidan av sina huvudsysslor 
även ägnat sig åt att tillverka föremål av ben, t. ex. binde- 
nålar, knivskaft, knappar eller kammar. Bennålen som 
påträffades i spisfundamentet kan säkert ha varit tillverkad 
i staden.

Keramik

Rödgodskeramiken utgjorde den största fyndgruppen, 32 
%. Merparten av skärvorna återfanns i fas 1 och 2, dvs. från 
1600-talet och fram till 1700-talets första hälft. Sammanlagt 
tillvaratogs ca 890 st keramikskärvor och bland dessa var 
det yngre rödgodset klart övervägande. Andra inslag i 
keramiksammansättningen var fajans, porslin och en 
stengodsskärva. Den helt vita, odekorerade fajansen är 
vanligast men några skärvor är försedda med blå dekor. En 
skärva har polykrom dekor. Rödgodsmaterialet, ca 8,5 kg, 
har indelats i fyra olika grupper baserade på kärlformer: 
trefotsgryta, förvaringskruka, fat och skål. Vidare finns det 
en stor grupp skärvor, hela 85 % av materialet, vars form
tillhörighet inte gått att fastställa p. g. a keramikens 
fragmenteringsgrad. Indelningen är baserad på samma 
typschema som Lödösematerialet (tabell 2) (CARLSSON 
1982).

Att i detalj penetrera keramikens typsammansättning och 
förändring över de olika tidsfaserna, ter sig ganska me
ningslöst då gruppen obestämbara fragment är så stor. Om 
merparten av keramikmaterialet varit i sådan kondition att 
det gått att funktions och formbestämmas, kanske bilden 
av keramiken växlat. Skall vi ändå våga oss på att spåra 
några tendenser i materialet (med utgångspunkt i den 
procentuella viktandelen), så är det förvaringskrukorna 
som står för den tydligaste förändringen mellan faserna. 
Krukorna ökar markant i den andra bebyggelsefasen, 
grovt räknat kring sekelskiftet 16-1700-tal, för att sedan 
minska något i den påföljande fasen. I den yngsta 1800- 
talsfasen förekommer de inte alls, vilket troligtvis sam
manhänger med att området avschaktades med maskin 
och därför inte tillvaratagits. Mellan fas 2 och 3, sent 1600- 
tal-1700-talets mitt, sker nästan en tredubbling av skålar
nas inslag i materialet. Vad gäller trefotsgrytor och fat 
fluktuerar dessa mellan faserna med någon eller några 
procentenheter, vilket gör det svårt att här ens tala om 
några tendenser.

Däremot tycks det finnas både kvantitativa och kvalitativa 
skillnader mellan keramiken från kv Björnen och kv 
Mercurius, som gränsar till Stora Torget. I viss mån skulle 
keramiken kunna spegla en social skiktning bland stads-
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borna. Förutom den avsevärda skillnaden i keramik- hantverksmässig aktivitet. Metkroken är för övrigt det
mängden, 22,5 kg inom de 28 kvm som undersöktes i enda föremålet funnet i kvarteret med en funktionsmässig
kv Mercurius att jämföras med kv Björnens knappa 8,5 kg, anknytning till älven.
så kan man här se vissa skillnader vad gäller frekvensen av
olika kärltyper. Det skall understrykas, att även här är det
dock bara en fråga om tendenser i materialet. Kritpipor

Trefotsgrytorna minskar under de två yngsta bebyggel
sefaserna i kv Merkurius, som motsvaras av tiden mellan 
1719 och fram till sista branden år 1865 (STIBEUS 1990). 
I kv Björnen kan vi inte se någon sådan minskning, snarare 
är det så att trefotsgrytorna förekommer ungefär lika 
mycket, om än i ganska ringa mängd, i samtliga skeden. 
Faten är den vanligaste kärlformen, vilket gäller för båda 
kvarteren. Däremot ökar andelen fat i den yngsta fasen i kv 
Björnen, medan dessa minskar i kv Merkurius vilket kan 
bero på att fajanser och porslin blir ett allt vanligare inslag 
i hushållen. En orsak till detta kan kanske sökas i olikar
tade sociala förhållanden. Människorna som bodde i kv 
Merkurius, i stadens centrala del kring torget, hade det 
bättre sörjt för sig. Fajanser importerades till stor del, och 
var antagligen dyrare att införskaffa än de vanliga lokalt 
tillverkade keramikfaten. Skålarnas inslag i materialet ökar 
successivt, detta gäller för båda kvarteren. Krus förekom
mer nästan inte alls, vidare finns inga särformer represen
terade som pannor, kannor och formar från något av 
kvarteren. Den större kvantiteten keramik till kv Merkurius 
fördel kan vidare tas som intäkt för att området närmast 
torget hyste en intensivare bebyggelse.

Metallföremål

Spikar av olika dimensioner utgjorde den näst största 
fyndkategorin, drygt 18%. En del av spikarna återfanns in 
situ, dvs. de satt fortfarande fast i golvbrädorna, andra låg 
i anslutning till byggnader. Men drygt hundratalet spikar 
låg i områdets östra del i fas 2, som saknade byggnader. Ett 
städ för klensmide från den yngsta fasen är det enda 
föremålet som har anknytning till ett specialiserat hant
verk. Övriga redskap funna inom tomten är bl. a. en 
metkrok från det äldsta skedet och fragment av ett lieblad 
(se förteckn över fynden). Samtliga föremål kan ha ingått 
i det vanliga hushållet och behöver inte påvisa någon

Kritpiporna är med sina 16 % den tredje största fynd- 
kategorin. Totalt tillvaratogs 380 st kritpipsfragment. Fler
talet kritpipsdelar kom i fas 1, tätt följd av fas 2 och 3 men 
med mycket få fragment i fas 4. En skaftdel funnen i fas 3 
är tillverkad av rödbrännande lera, vilket tyder på att pipan 
är av en inhemsk produktion. De övriga kritpipsfragmenten 
är tillverkade av sk vitbrännande lera.

Fig.19. Kritpipor försedda 
med dekor i form av 
rullbandsstämplar på 
skaften, F126, 282,174.

Från den äldsta bebyggelsefasen kommer en grönglaserad 
skaftdel och glaseringen tyder på att det rör sig om en tidig 
inhemsk pipa. Krukmakarna var de som först lär ha tillver
kat pipor och det var antagligen självklart för dem att i 
likhet med keramiken glasera även denna produkt. Stöd-
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klumpar för torkning av glaserade pipor har hittats i bl. a. 
Örebro vid utgrävningen av en krukmakarverkstad från 
1660-talet (AKERHAGEN 1985 s. 41). Rullbandsstämpel- 
dekor förekommer på sju pipskaftsfragment (fig.19). Denna 
typ av dekor var vanlig på holländska pipor från 1600-talets 
andra hälft. Ett skaftfragment är dekorerat med franska 
liljor (fig.10). Liknande pipor har bl. a. hittats vid 
utgrävningen av apoteket Enhörningen i Göteborg 
(ÅKERHAGEN 1985).

Bland pipfragmenten finns även sju klackdelar med stämp
lar i form av symboler eller initialer på klackens bas eller 
dess sidor (fig.20). Stämplarna tillhör piptillverkarnas sig
num och går ibland att direkt härleda till namngivna perso
ner i bevarade arkivalier. Dessvärre är stämplarna från kv 
Björnen mer eller mindre otydliga. Det framgår inte klart 
av stämplarna vem tillverkaren är. Möjligen kan en 
sekundärbränd klackdel vara ett av den kände pip
tillverkaren Jonas Alströmers alster, som man vet fick 
tillstånd att tillverka pipor i Alingsås år 1727. Ett piphuvud 
bär Svealandsvapnet ’Tre kronor” (fig.21).

yTW
Fig.21. Kritpipa med 
Svealandsvapnet 
”Tre kronor”,
F260.
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UNDERSÖKNINGEN 
I KV BJÖRNEN 4

Undersökningsområdet berörde gårdsplanen bakom 
Stadshypotekets hus. Vid förundersökningen kunde inga 
konkreta byggnadslämningar påvisas. Därför bedömdes 
det som motiverat att dra genomgående schakt inom 
gårdsplanen och dokumentera profilväggarna för att klar
göra områdets stratigrafiska struktur.

Beskrivning av undersökningen
Sammanlagt drogs 22 m löpschakt fördelade på två schakt, 
9 respektive 17m långa och 2,5 resp. 2 m breda. Det längsta 
schaktet utvidgades dessutom österut på mitten med en ca 
4 x 5 m stor yta (fig.l, 22). Schakt 1 och 2 låg på tomt nr 113, 
schakt 3 på nr 114. Undersökningen inleddes med att 
asfalten skars upp, därefter kunde schaktgrävning med 
maskin påbörjas. P. g. a av tidigare grävningar för kabel
nedläggningar, brunnar etc. vilka finns angivna på kartor 
hos Stadsingenjörskontoret, uteslöts redan i inlednings-

PROFILJ mot &
Fig.22. Schakt- och anläggningsplan, 
Björnen 4.

O z 3~.

SCHAKT 1

SCHAKT Z

PROFIL 2. mot V
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Fig.23. Profil över stolphål och gropar.

skedet av undersökningen vissa partier av gårdsutrymmet. 
Samtliga schakt grävdes ned till steril marknivå, som i 
likhet med det undersökta grannkvarteret utgjordes av ett 
sandigt-moigt avsatt älvsediment. Detta låg i allmänhet på 
0,8-1,3 m djup under den nuvarande marknivån. Då inga 
byggnadselement eller några andra konstruktioner påträf
fades, förutom i botten av schakten, se nedan, bortgrävdes 
försiktigt skikt för skikt med hjälp av grävmaskin.

Undersökningens resultat
Sammanlagt tillvaratogs närmare 140 fynd registrerade på 
37 olika fyndnummer (tabell 3). Avsaknaden av bebyggelse
lämningar, brandlager äldre än 1800-talet och lagrens 
karaktär gör att en fasindelning, liknande den i kv Björnen 
14, inte är möjlig att göra för detta kvarteret. Vid för
undersökningen noterades förvisso ett äldre brandskikt i 
ett av provschakten (STIBEUS, 1989), men några spår 
efter brandlager äldre än 1800-tal gick inte att påvisa vid 
slutundersökningen. Detta utesluter dock inte möjlighe
ten att det på annat håll inom tomterna kan finnas rester av 
äldre brandskikt.

Vi kan konstatera att kulturlager avsätts under tidigmodern 
tid, dvs. 16-1700-tal. Plogspår visar att området används för 
odling i ett äldsta skede, men om odlingen sträcker sig ned 
i medeltiden går inte att avgöra.

Spår efter bebyggelselämningar observerades som sagt 
inte i något av schakten, så när som på ett tunt lerlager som 
framskymtade i profilväggen i schakt 3. Lerlagret kan i det 
här fallet tolkas som ett golv tillhörande en mindre bygg
nad - ett skjul, en bod eller något liknande och dess 
funktion kan sannolikt kopplas till vattenburna verksam
heter, fiske etc. Detta förefaller rimligt med tanke på att 
tomten låg nära älvfåran och enligt äldre kartor nära 
Salttorget, som då skall ha tjänat som stadens inre hamn.

I botten på schakten kom däremot 16 mindre runda eller 
ovalformade mörkfärgningar. Flera av dem låg i schakt 1 
och 2 (fig.22). Åtminstone sex stycken tolkas som stolphål. 
De övriga mörkfärgningarna hade ett oregelbundet och 
diffust tvärsnitt och har tolkats som spår efter stenlyft. 
Dessa har ej erhållit anläggningsnummer. Stolphålen var 
mellan 0,1-0,24 m diam stora och mellan 0,12-0,42 m djupa. 
I två stolphål låg en spik i vardera grop, i ett tredje stolphål
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låg en skärva rödgodskeramik och i ett fjärde, ett djurben. 
Fyllningen i stolphålen bestod av brun humös sand, en del 
med inslag av kolstänk. Groparna låg nedgrävda i 
älvsedimentet (fig.23).

Två större mörkfärgningar låg i anslutning till den västra 
profdväggen i schakt 2 (A7, A9). Båda fortsatte in i schakt
väggen (fig.24). A7 var oregelbunden till formen och inne
höll endast brungrå humös sand, alltså av samma typ av 
material som den ursprungliga markytan. I plan framstod 
denna till en början som tre separata anläggningar, men vid 
fortsatt grävning visade det sig att det rörde sig om en, 
dock till formen mycket oregelbunden, grop. Möjligen kan 
flera olika gropar ha grävts ned genom varandra och vid 
olika tillfällen, men av fyllningens homogena karaktär att 
döma är det ursprungligen en grop. Den andra gropen var 
i det närmaste rektangulär, 0,3 m bred och minst 0,4 m 
lång, och innehöll förutom gråbrun humös sand, en del 
småsten. Ett tunt lerlager följde gropens svagt rundade 
bottenprofil. Ytterligare en grop låg i schakt 3, Al. I gropen, 
som var 0,3 x 0,4 m stor och en halvmeter djup, syntes 
fyllningen skiktad i grå resp. brun, svagt sotfärgad humös 
sand, ett tunt kolskikt och vaga starkt förmultnade trä
rester. I gropen låg ett par rödgodsskärvor som inte kan 
dateras närmare än till 16-1700-tal. Den flerskiktade fyll
ningen tyder på att gropen återanvänts vid skilda tillfällen.

Fig.24.1 schakt 2 låg flera gropar i botten. 
Foto: Gisela Ängeby. Neg.nr U:1326:8

Samtliga dessa gropar låg nedgrävda i älvsedimentet. Tro
ligen kan flera av dem ha använts som avfallsgropar. 
Fynden från nedgrävningarna, om än i mycket sparsam 
mängd, pekar entydigt mot att de tillkommit under stads- 
tiden och troligen då under ett tidigt skede av urbanise
ringen.

Beskrivning av schakten

Schakt 1

Schaktet motsvarar en 20 kvm stor utvidgning i anslutning 
till schakt 2. Steril mark låg på ca 47.00 m ö.h. Ovanför 
älvsedimentet fanns ett 0,1-0,3 m tj lager grå humös sand 
som tolkas som ursprunglig markyta. I detta lager fram
trädde i den norra profdväggen (profd l:a) vaga antyd
ningar till plogspår. Detta noterades också vid för
undersökningen 1989. Den ursprungliga markytan 
överlagrades av ett avsatt kulturlager (brun humös sand 
med inslag av kolfragment), i profd växelvis synligt som en 
tunn strimma till ett uppemot 0,28 m tj lager. Bitvis sakna
des kulturlager och markytan täcktes här istället av ca 0,2 
m tj gul sand, som i den norra profden ovanför kulturlagret 
övergick i omrörd/påförd melerad sand (som mest ca 0,34 
m tj). Detta sandskikt kan dels vara påfört, dels avsatt i 
samband med Klarälvens översvämningar. Tjockleken ty
der snarare på det förstnämnda alternativet. Sandlagret 
täcktes i sin tur av ett närmare 0,15 m tj lager avsatt, 
brungrå humös sand innehållande kolstänk, tegelflis och 
enstaka djurben. Ovanför detta fanns ett brandlager som 
stratigrafiskt bör motsvara 1827 års brand. Raserings
lager, 1865 års brandhorisont och ett ca 0,3 m tj bärlager 
avslutar profden upptill (fig.25).

I schaktet påträffades ett stolphål som låg nedgrävt från 
den ursprungliga markytan och ned i älvsedimentet.

I schaktet kom rödgodsskärvor, spikar, pipskaftsfragment, 
fragment av rumpkakel, djurben samt några ostronskal. 
Totalt rör det sig om 89 fynd. I den äldsta fyndförande 
fasen, motsvarande den ursprungliga markytan, låg ett 
pipskaftsfragment, några rödgodsskärvor, en spik? samt 
en svinbete. Övriga fynd är från avsatta kulturlager, påförda
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Fig.25. Profil la och lb mot norr resp. öster i schakt 1.

sandlager och brandlager. Fynden är av allmän karaktär 
och tillåter ingen snävare datering än till 16-17-1800-tal.

Schakt 2

Schaktet var 17 m långt och 2,5 m brett. Steril mark låg på 
ca 46,90 m ö.h. Ursprunglig markyta i form av gråbrun 
humös sand täckte i likhet med föregående schakt det 
avsatta älvsedimentet. I profil avteckar sig i detta skikt 
groparna A7 och A9, se ovan. Markytan, som var upptill 
0,24 m tj, överlagrades av fyndförande, avsatt brun humös 
sand. Kulturlagret skiftade kraftigt i tjocklek mellan 0,04- 
0,4 m. Längst mot norr upphörde kulturlagret. En trästör 
var nedgrävd genom detta lager och ned genom markytan. 
Lagret täcktes i sin tur av två raseringslager (ca 0,2 m tj), 
ställvisa tunna påförda sandlinser och omrörda sandlager 
(0,05-0,3 m tj). Möjligen kan sandlinserna med inblandad 
kulturjord ha kommit till efter att Klarälven svämmat över. 
Det undre raseringslagret innehöll förutom tegel, kol
stänk och småsten även en del träflis. I profilens södra del 
syns 1827 års brandhorisont, täckt av ett 0,2 m tj raserings
lager. Däröver ligger 1865 års brandhorisont som slutligen 
täcks av ett upptill 0,35 m tj bärlager (fig.26).

Fynden är av samma typ som de i schakt 1. Totalt kom 35 
fynd, varav 5 st är från gropar resp stolphål, se ovan.

Schakt 3

Schaktet var 9 m långt och 2 m brett. Steril mark nåddes på 
ca 46,90 m ö.h. Den ursprungliga markytan (grå humös 
sand, här även med inslag av kolstänk), täcktes av mörk, 
humös sand med inslag av tegelflis, kol och enstaka djur
ben. Kulturlagret var här endast decimetertjockt och 
tunnade ut för att helt upphöra i schaktets södra del. I den 
norra delen syntes en tunn lerstrimma som överlagrade en 
lika tunn sandlins. Möjligen utgör lerlinsen, som 
stratigrafiskt bör motsvara sent 1600-1700-tal, resterna 
efter en enklare byggnad - skjul eller bod? Lerskiktet och 
det avsatta kulturlagret täcktes av ett bitvis omrört raserings
lager innehållande kol, tegelflis och sten. Insprängt i 
raseringslagret, som här var drygt en halvmeter tjockt, 
syntes begränsade tunna linser tegel resp. sand. Profilen 
avslutas upptill i 1865 års brandlager som här till skillnad 
från de övriga schakten ligger nästan direkt under asfalten 
(fig.27).

I botten av schaktet kom en grop, Al, se ovan. I brandlagret 
kom ett 2 öres mynt från 1864. Fynden, som bestod av 
enstaka kritpipsfragment och några rödgodsskärvor, upp
gick till 14 st.
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TOLKNING AV UNDER
SÖKNINGSRESULTATEN

På flera håll i de litterära källorna finns nedskrivet att 
Karlstads föregångare, Tingvalla, var marknads- och tings
plats under 1200-talets andra hälft. Andra källor gör gäl
lande att platsen figurerat som viktig anhalt redan under 
1000-talet. Ar 1584 erhåller platsen stadsprivilegier, som 
vid denna tid bebos av ungefär 200 personer. Så sent som 
1988 gjordes den första större arkeologiska undersök
ningen i Karlstad, och den nu utförda undersökningen i kv 
Björnen är den tredje i ordningen. En av de viktigaste 
spörsmålen inför grävningarna har varit att finna arkeolo
giska belägg för det medeltida Tingvallas existens. Hitin
tills har grävningarna i det avseendet givit negativa resul
tat.

De äldsta spåren efter mänskliga aktiviteter i kv Björnen 
har bestått av odlingsspår eller enstaka stolphål/avfalls- 
gropar utan några inbördes rumsliga eller funktionella 
samband. Segment av käpphålsrader antyder någon form 
av hägnadskonstruktion, kanske avskärmade dessa 
odlingslotterna eller kålgårdarna. Vi vet inte exakt hur 
gamla dessa är. Vi kan bara konstatera att de överlagras av 
de tidigaste bebyggelsespåren eller avsatta kulturlager 
inom de undersökta tomtavsnitten. Plogspåren har beva
rats som mörka strimmor mot den sterila bottnen. Sanno
likt har denna odling skett före stadens tillblivelse eller i ett 
mycket tidigt skede av stadsbildningen p. g. a den ringa 
kulturpåverkan på jorden. Vidare kan konstateras att 
bebyggelseetableringen inte tycks vara samtida med 
stadsprivilegiernas utfästelse. Tomterna ligger inom 
stadsplanerat område såsom det är utformat på 1646 års 
stadskarta, men bebyggelselämningar äldre än 1600-talets 
första hälft har hitintills inte påträffats (jmf LUNDH m. fl. 
1990).

Resultaten från undersökningen i kv Björnen konfimerar i 
allt väsentligt tidigare grävningsiakttagelser i fråga om när 
den äldsta bebyggelsen etableras mot bakgrund av den 
äldsta kända stadsplanens utformning. Enligt 1646 års

stadskarta ligger kvarteret inom stadsplanerat område 
men tas troligen inte i anspråk för bebyggelse förrän under 
sent 1600-tal. Förmodligen sammanhänger detta med att 
det är i detta skede som Skepparegatan anläggs. Karaktä
ren på de undersökta tomtavsnitten, frånvaron av konkreta 
bebyggelselämningar äldre än sent 1600-tal, kan också 
vara betingat av närheten till älven och därtill knutna 
aktiviteter, vars utövningar inte behöver ha krävt andra 
lokaler än enkla skjul, fiskebodar etc. och som därför inte 
helleravsattnågrapåtagligalämningarimarken.Stolphålen 
i kv Björnen 4 kan förslagvis tolkas in i detta sammanhang. 
Man bör nog också räkna med att Klarälven, eller Stor
älven som den ännu kallades under tidigmodern tid, och 
dess återkommande översvämningar inverkat på 
bebyggelsens karaktär och utbredning. De tunna kultur- 
jordsinfiltrerade sandlinserna som framträdde i schakt
väggarna i kv Björnen 4 kan vara en följd härav.

Tomterna i kv Björnen bebyggs alltså först omkring 100 år 
efter stadens tillblivelse i juridisk mening. Dessförinnan 
utnyttjas marken för odling eller ligger för öppen mark. 
Man bör dock hålla i minnet att det är en mycket liten del 
av tomterna som undersökts. Bebyggelselämningarna var 
dessutom uppsplittrade av sentida markingrepp. För att få 
svar på frågor av mera övergripande karaktär knutna till 
stadsutvecklingen krävs att större ytor friläggs och att 
bebyggelselämningarna är relativt välbevarade. Kultur
lagrens karaktär - tjocklek och fyndinnehåll - kan i många 
fall avlockas viktig information men för kv Björnens del 
bestod lagerföljden till en viss del av antingen påförda 
fyllnadsmassor eller omrörda kulturlager.

Vi finner att stadens planmässiga utseende på kartan inte 
alltid måste vara synonymt med ett ianspråkstagande av 
områden för bebyggelseändamål, utan snarare just tjäna 
som fiktiva ytor för en framtida bebyggelseexpansion. 
Grävningsresultaten belyser därigenom i ett vidare per
spektiv övergripande problemformuleringar ställbara till 
stadsarkeologiska källmaterial, frågor som knyter an till 
de faktorer som betingat den äldsta bebyggelsen, dess 
omfattning, karaktär och successiva utveckling och 
efterlevelse i förhållande till den först planlagda, och äldsta 
kända, stadskartans utformning.
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Bebyggelseutvecklingen i kv Björnen 14 
och 4 - struktur och kontinuitet
Tre olika bebyggelsefaser har kunnat urskiljas. Den äldsta 
bebyggelsen kan sannolikt ha bestått av enklare trähus 
med gaveln vänd mot Skepparegatan, och i anslutning till 
husen har legat små skjul eller bodar (NYGREN 1934). 
Bebyggelsen på tomterna 164-166 planläggs och etableras 
under tidigast 1600-talets senare del. De äldsta bebyggelse
spåren utgörs av brunna, fragmentariska trägolvsrester 
och segment av syllstensrader. Några funktioner har inte 
gått att koppla till husresterna. Omkring 1700-talets början 
eldhärjas husen. Dateringsunderlaget består av mynt och 
kritpipsfragment i kombination med områdesstratigrafin.

Ovanpå husresterna från det föregående skedet byggs ett 
nytt hus som dock röner samma öde och brinner ned år 
1752. Huslämningen från detta skede, som är den bäst 
bevarade, avspeglas i två brända golvrester, ett spis- 
fundament och syllstensrader. Några bestämda funktio
ner har inte kunnat knytas till detta huset heller. Med 
anledning av branden sker en omstrukturering av stads
planen, vilket för kv Björnens del innebär vissa tomt
förskjutningar. De arkeologiska iakttagelserna visar att 
den framgrävda huslämningen redan innan 1753 låg i 
överrensstämmelse med de nya tomtgränserna. Regle
ringen kan ha skett internt mellan två tomtägare, och 
behöver inte vara föranledd av en från magistratens sida 
påbjuden reglering.

I början av 1800-talet inträffar nästa brand och den ovan 
nämnda bebyggelsefasen ändas därmed. Lagren ovanför

denna fas är emellertid mycket omrörda och söndergrävda 
och de hus som en gång stått på tomterna är i det närmaste 
utplånade. Sammanfattningsvis kan sägas att bebyggelsens 
struktur ser ut att hävdas från dess tillkomst under sena 
1600-talet, dvs. det förekommer inga påvisbara avbrott i 
användelsen av tomterna för bebyggelseändamål. 
Utgrävningen gav dock inga närmare besked om de olika 
bebyggelsefasernas planmässiga utformning, utseende 
eller särskilda funktioner. För tiden efter 1800-talets bör
jan kan brandförsäkringshandlingar ta vid som underlags
material för att beskriva bebyggelsen.

Ett städ för klensmide tillhörande 1800-tals skedet och 
några spillbitar efter benhantverk (osäkert vilken fas
tillhörighet) utgör föremål med direkt hantverksmässig 
anknytning. Redskapsföremålen är på det hela taget spar
samt förekommande, och de som har hittats kan mycket 
väl ha ingått i hushållens vardagsuppsättning.

I kv Björnen 4 påträffades inga konkreta bebyggelse
lämningar. De äldsta spåren utgörs av gropar och stolphål 
nedgrävda i älvsedimentet. Dessutom förekommer även 
här vaga plogspår, men de är inte alls lika tydliga som i 
Björnen 14. Tidsmässigt torde de här spåren motsvara den 
äldsta belagda fasen i Björnen 14, dvs. 1600-talet eller 
äldre. Sannolikt kan en del av de aktiviteter som föregått på 
tomten haft anknytning till sjöfarten längs med Klarälven. 
I profilväggarna avtecknar sig två avsatta kulturlager åt
skilda av påförda sandmassor. Relativt sett kan lagren 
anses tillhöra stadsstidens äldsta uppbyggnadsskeden. 
Schakten har berört bakgårdar till hus som legat utmed 
dåvarande Hamngatan och Salttorget.
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SAMMANFATTNING
I oktober-november 1991 undersöktes delar av kv Björnen 
4 och 14 inför fastighetsbolaget Regnbågens planer på 
nybyggnation. Kvarteren ligger inom det äldsta stadsplane- 
området såsom det är känt från 1646 års stadskarta. Vid en 
förundersökning konstaterades bebyggelselämningar som 
till sina äldsta delar bedömdes tillhöra 1600-tal. I Björnen 
14 undersöktes 120 kvm. Tre olika bebyggelsefaser kunde 
konstateras. Den äldsta bebyggelseetableringen sker tidi
gast under 1600-talets andra hälft. Dessförinnan utnyttjas 
området av plogspår att döma för odling, men hur långt 
tillbaks i tiden denna odling sträcker sig går inte att be
döma. Bebyggelsen förefaller avlösa varandra med inter
valler om ca 50 år, då vid dessa tidpunkter stadsbränder, 
eller lokala bränder, inträffar. Bebyggelselämningarna var 
mycket fragmentariskt bevarade och några direkta 
hantverksaktiviteter har ej gått att koppla till dessa. I kv 
Björnen 4 saknades bebyggelselämningar, vilket dock kan 
förklaras av att undersökningen berörde bakgårdsom- 
råden till de hus som legat utmed dåvarande Hamngatan. 
Nedgrävda i älvsedimentet i botten av schakten påträffa
des dock stolphål och gropar. Dessa har sannolikt i ett 
tidigt skede av stadstiden funktionsmässig anknytning till 
verksamheter kring älven.
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OSTEOLOGISK ANALYS AV 
DJURBENEN FRÅN KVARTEREN 
BJÖRNEN 4 OCH 14 I KARLSTAD

Friederike Johansson

Materialet omfattar 3270 g, varav 2960 g är obrända ben, 
dvs. slakt- och matavfall från hushållen. 120 g är brända 
ben och 190 g är handverksspill. Av de obrända benen 
bestämdes 97 %till djurart och benslag, av de brända kunde 
endast 17 % närmare bestämmas. Bevaringsförhållanden 
har tydligen varit olika i de olika fyndenheterna; det fanns 
ben av både fast och skör konsistens. Sämst bevarade är 
benen i de fyndenheter där handverksspillet hittades (F 
326,327,328,329). Slaktavfallet och matresterna är starkt 
sönderslagna: t.ex. ligger genomsnittsvikten av ett 
nötkreatursben på knappt 20 g.

Benen har bestämts till djurart, benslag och om möjligt 
slaktålder. Bara ett fåtal mått kunde tas.

Tabell 1 visar antal ben och benvikt per djurart. Resterna 
härstammar nästan uteslutande från husdjur, över hälften 
av dem från nötkreatur. Benviktsrelationerna, som bäst 
visar husdjursarternas relativa betydelse som kött
leverantörer, bekräftar nötkreaturets stora betydelse här
vidlag. Rester av gris och får/get förekom i endast liten 
omfattning. Av benen från de små idisslarna kunde nio 
bestämmas till får, bara ett till get. Kött av höns och gås 
ingick också i kosten. Jakten bidrog bara i en mycket liten 
utstreckning till utvidgning av matsedeln: Endast ett ben 
av en hare hittades. Däremot spelade sannolikt fisk en 
mycket större roll än vad de enda fiskbenet, från en gös, 
antyder. För att få fram en större mängd fiskben fordras det 
dock speciella gravningsmetoder.

Trots den ringa mängden ben i föreliggande material, så 
framträder de likartade mängdrelationerna i förhållande 
till andra stadsgrävningar.

Tabell 1: Artlista
obrända ben brända ben

djurart antal % vikt % antal vikt
nötkreatur 122 57,5 2.383 83,0 1 6
tamsvin 43 20,3 245 8,5 4 6

får/get 32 135 2 2
får 9 19,8 80 8,2 1 2

get 1 19 - -

tamhöns 2 1,4 4 0,2 - -

tamgås 2 1,0 4 0,1 - -

skogshare 1 3 - -

gös 1 - - -

summa 213 2.873 9 20

Tabell 2: översikt över identifierade skelettdelar 
(n=antal, g=gram)
benslag nötkreatur gris får/get får(get)

n g n g n g n g
skalltak - - i 1 - - - -

tänder (ök) 6 94 - - 2 13 - -

underkäke 3 270 - - - - - -

tänder (uk) 4 12 2 10 - - - -

1.halskota 1 14 - - 1 3 - -

kotor 12 77 1 2 5 15 - -

revben 26 274 17 41 6 12 - -

skulderblad 5 172 - - 1 12 - -

överarmsben 6 258 6 28 3 15 2 16
strålben 4 64 3 11 - - (1 19)
armbågsben 3 20 2 4 - - - -

mellanhandsben 6 224 1 1 2 24 - -

bäckenben 9 194 4 32 1 2 1 14
lårben 6 98 5 87 4 12 1 12
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knäskål - - - - 1 2 - -

skenben 7 223 1 3 4 20 1 23
språngben 6 64 2 17 - - 2 5
halben 3 72 1 2 - - 1 5
vristben 3 61 - - - - - -

mellanfotsben 1 47 1 4 - - - -

tåben 13 175 1 2 - - 1 5
summa 122 2.383 43 245 30 130 10 99

En blick på de identifierade skelettdelarna (tabell 2) visar 
att det fanns både slaktavfall - alltså ben som bara bär litet 
eller inget kött alls, t. ex. de nedersta benpartierna - och 
matrester, dvs. köttben, bland fynden. Kreaturen har tyd
ligen såväl slaktats som förbrukats i de kvarter som berörts 
genom utgrävningen.

Av tamhöns och -gås hittades resp. ett lårben och ett 
skenben, av hare ett bäckenben.

Fördelningsmönstret av slaktåldersgrupperna skiljer sig 
inte heller från det som är känt från andra stadslämningar. 
Majoriteten av nötkreatursben härstammar från vuxna 
djur som blev minst 4-5 år gammal. Dessutom hittades två 
rester (en tand och ett strålben) från en eller två kalvar som 
ej blev äldre än sex månader samt individer som vid sin död 
inte hade nått 2-års resp. 3-års ålder. De flesta grisar 
slaktades vid 2-3 års ålder; det fanns dock ben från en 
spädgris och ytterligare ett ungdjur. Bland fåren finns 
både vuxna och icke fullvuxna djur, dock inga årslamm.

Ett fullständigt bevarat mellanhandsben av nötkreatur 
mättes: GL 178 mm; Bp 53 mm; KD 29,5 mm; Bd 57 mm 
(måttbeteckningar enligt VON DEN DRIESCH 1976). Dju
rets mankhöjd beräknades til 109 cm (FOCK1966). En 3:e 
molar i underkäken av en gris var 32 mm lång.

Utöver de i tabell 1 anförda djurarterna kunde indirekt - 
nämligen i form av talrika bit- och gnagspår på benresterna 
- också hund och råtta beläggas.

I ett tiotal fyndenheter fanns bland de obrända benen 
fragment av brända ben. Följande djurarter/benslag kunde 
identifieras:

nötkreatur, revben;

tamsvin, strålben, mellanhands-, mellanfotsben, 2 tåled;

får, strålben;

get, språngben;

får/get, strålben, skenben.

Att det under 1600-talet fortfarande användes ben som 
hantverksråvara framgår av fem benrester som genom 
jämna och släta sågytor skiljer sig från det grovt 
sönderhuggna slaktavfallet. Det rör sig om fyra proximala 
ledytor från mellanfotsben (nötkreatur) samt en distal 
ledyta ävenledes från ett mellanfotsben (häst). Benända
rna är spillbitar, man använde det raka mellanstycket för 
vidare bearbetning. Två föremål tillverkade av just sådana 
mellanstycken finns faktiskt med i materialet.
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TABELLER

TABELL 1
Kv Björnen 14
Fas 1 2 3 4 samtliga

Föremål:

HUSHÅLL

kärl B2 246 85 162 50 643
C2 - 1 - - 1

Dl 41 54 86 27 208

D2 4 16 15 2 37

=”= glas 10 34 20 15 79

spets/vinglas - - - 2 2

butelj 9 62 11 - 82

gaffel - 1 1 1 3

BRUKSFÖREMÅL

flinta 3 1 1 - 5

fingerborg - - 2 2 4

knappnål - - 1 - 1

knapp - - 1 - 1

sölja - 1 1 - 2

kritpipa B2 - - 1 - 1

=”= B3 141 59 98 29 327

glas 1 - 1 - 2

REDSKAP/VERKTYG
nål, snidad av ben - - 1 - 1

rakkniv - - 1 - 1

lie - 1 - - 1

metkrok 1 - - - 1

städ för klensmide - - - 1 1

kniv - 1 1 - 2

pryl 1 - - - 1

HÄSTUTRUSTNING

hästsko - - - 1 1
söm 2 4 1 2 9

BYGGNADSDETALJER
fönster 23 21 1 2 47

kakel B2 - 4 6 8 18

spik 59 114 115 85 373

märla - 1 - - 1

gångjärn - - 1 - 1

krampa? - - 1 - 1
ÖVRIGT

mynt (daterade) - 2 1 - 3

mynt, övriga 7

OIDENTIFIERBARA FÖREMÅL

järn 31 15 20 20 86

cu-leg 1 - - 1 2
Summa: 573 577 549 248 1955

DJURBEN, se osteologisk bilaga.
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TABELL 2
KÄRLFORMER FRÅN KV BJÖRNEN 14

FASI antal vikt gram antal % vikt %

trefot 5 107,2 2,0 3,5

fat 13 387,6 5,3 12,5

skål 5 200,6 2,0 6,5

kruka 4 115,6 1,6 3,7

oid. 219 2286,8 89,0 73,8

summa 246 3097,8 99,9 100,0

FAS 2

trefot 3 104,4 1,6 3,2

fat 6 331,4 3,2 10,2

skål 10 159,6 5,4 4,9

kruka 11 560,8 5,9 17,3

oid. 156 2081,2 84,3 64,3

summa 185 3237,4 100,4 99,9

FAS 3
trefot 2 79,8 1,2 3,3

fat 6 329,4 3,7 14,0

skål 5 258,0 3,1 11,0

kruka 3 172,0 1,9 7,2

oid. 146 1530,2 90,0 64,5

summa 162 2369,4 99,9 100,0

FAS 4

trefot 1 32,2 2,0 3,0

fat 13 479,4 26,0 44,2

skål 9 146,0 18,0 13,4

oid. 27 428,2 54,0 39,4

summa 50 1085,8 100,0 100,0

TABELL 3
KV BJÖRNEN 4

Schakt 1 antal ex/fragm. profil/lager

pipskaft B3 2 P1/L5 (brungrå sand,kol, tegel)

kårl;oid.Dl 3
rumpkakel B2 2

kårljbutelj glas 1

spik järn 1

djurben 2

pipskaft B3 2 P1/L2 (brun humös sand, kol)

kärl;oid.B2 3
kärkoid glas 3

spik järn 1 12

djurben 3

pipskaft B3 1 Pl/Ll (ursprungi markyta)

kärkkrus? B2 1

kärkfat B2 1

kärkoid B2 1

spik?järn 8
söm järn 4

beslag? järn 1

bete, svin 1

ostronskal 1 P1/L4 (påförd sand)

kärkoid Dl 6 P1/L7 (brandlager)

kärkoid B3 2

kärkoid B2 1

kärkoid glas 1

kärkoid Dl 7 P1/L3 (omrörd/påförd sand)

kärkbutelj glas 1

spik järn 1 5

A2, stolphål
spik järn 1 1
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Schakt 2 antal ex/fragm. profil/lager

rökpipa, oid klackm. B3 18 P2/L3 (brun humös sand)

kärljoid Dl 2

kärljfat Dl 1

kärljoid B2 1

spik järn 2 3

pipskaft B3 5 P2/L5 (påförd sand)

A4 stolphål
spik 1

A5 stolphål
djurben 1

A6 stolphål
kärljoid B2 1

A 7 grop
kärljfat B2 1

Schakt 3 antal ex/fragm. profil/lager

pipskaft B3 6 P3/L1 (ursprungi markyta)

järnjoid 2

pipskaft B3 1 P3/L2 (brun.sotfärgad humös sand,tegel, kol)

kärljoid C2 1 P3/L6 (brun humös sand, sten,tegel,kol)

mynt;2 öre,1864 Cu-leg 1 P3/L9 (brandlager)

Al grop

kärljoid B2 4
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Figur 10- Profil 1
1) Älvsediment
2) Gråbrun sand - ursprunglig markyta
3) Brun sandig humus. Öster om sten inslag av tegel 

och kol
4) Bränd golvyta (A4)
5) Sand
6) Brun, omrörd sand, kol, tegelflis
7) Melerad sand
8) Brun, humös sand
9) Omrört
10) Brun humus, rest av trästubbe/stock

Figur 14 - Profil 6
1) Älvsediment
2) Grå sand - ursprunglig markyta
3) Brun, fet humus, tegel, träflis
4) Melerad ljus-brun sand
5) Gråbrun, humös sand, kolstänk
6) Ljus sand
7) Brun humus, fragmentariska trärester
8) Grå-ljusbrun sand, omrört, svämsediment?
9) Ljus sand
10) Brandlager, tegel
11) Brungrå, sandig humus, tegelskrot. Fyndförande 

1700-tal
12) Gråbrun, strimmig, humös sand, stenar tillhörande 

A7
13) Lera
14) Tunn horisont brunsvart humus under tunt skikt 

sand
15) Raseringslager - tegel, sten, murbruk
16) Fyllnadslager

Figur 26 - Profil la och lb
1) Grå, humös sand - ursprunglig markyta
2) Brun, humös sand, kolstänk
3) Melerad, ljus sand
4) Ljus sand
5) Brungrå sand, kolstänk, tegelflis
6) Sand, grus, tegel, småsten

7) Brandlager, 1827?
8) Brandlager, 1865
9) Bärlager
10) Sandlins
11) Älvsediment

Figur 27 - Profil 2
1) Älvsediment
2) Gråbrun, humös sand - ursprunglig markyta
3) Mörkbrun, humös sand, fyndförande
4) Tegel, sand, fläckvis lera, raseringslager
5) Sand
6) Brun, humös sand, tegel, kolstänk, småsten
7) Brungrå, lerig sand
8) Brandlager, 1827
9) Raseringslager
10) Brandlager, 1865
11) Bärlager
12) Melerad, brun-vit sand
13) Ljusbrun, humös sand
14) Fin, ljus sand
15) Melerad, brungul sand, omrört
16) Brun, humös sand, tegel, sten, träfragment

Figur 28 - Profil 3
1) Grå, humös sand, kolstänk - ursprunglig markyta
2) Brunsvart, mycket sotig, sandig humus, kol, tegelflis, 

avsatt, delvis omrört
3) Sand, påfört
4) Lera, påfört
5) Brun, något lerig, humös sand, tegelflis, kolstänk, 

omrört
6) Ljusare brun, humös sand, tegel, kolstänk
7) Brun, humös sand, sten, tegel, kolstänk, omrört
8) Gråvit sand
9) Brandlager 1865
10) Bärlager - asfalt, grus
11) Omrört - "historisk störning”
12) Steril grovmo, sand - sedimentavlagring från deltat
13) Grå sand, grus, påfört
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Rapporten behandlar resultaten från två arkeolo
giska undersökningar i kv Björnen, Karlstad, som 
Riksantikvarieämbetet UV Väst genomförde under 
hösten 1990. Kv Björnen ligger inom stadsplanerat 
område såsom det är utformat på den äldsta kända 
stadkartan över Karlstad, daterad 1646. Det äldsta 
stadskärneområdet är därför klassat som fornläm- 
ning. Ett av de viktigaste spörsmålen inför grävning
arna i Karlstads innerstad har varit att finna belägg för 
Karlstads föregångare, Tingvallas, existens. En plats 
som i medeltida dokument beskrivs som centralort 
och för värmlänningar gemensam mötesplats med 
rötter ned i 1000-tal. Grävningarna i kv Björnen har 
i det avseendet inte kunnat bidra med något som kan 
kasta ljus över det ännu i dunkel höljda Tingvallas 
äldsta historia. Grävningsresultaten belyser däremot 
den äldsta stadsbebyggelsens tillkomst, utveckling 
och karaktär inom de undersökta tomtavsnitten. Det 
visar sig att den första bebyggelsen inte är äldre än 
1600-talets andra hälft trots att staden grundläggs år 
1584. De första husen har byggts ovanpå mark som 
i ett tidigare skede brukats för odling.

Riksantikvarieämbetet 
Länsstyrelsen i Värmlands län


