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Förord

Göran Tagesson

6

Framför mig på skrivbordet står monografin över 
Norrköpings stads historia. Det rör sig om fem hela 
band som tillsammans upptar ungefär 40 cm av mitt 
skrivbord. På de tjocka bokryggarna finns ofta nam
net Björn Helmfrid. Bredvid de stora böckerna står 
ytterligare några volymer, något tunnare, men alla med 
namnet Björn Helmfrid på ryggen. Till höger om mitt 
skrivbord står bokhyllan med pärmar med blanketter, 
ritningshållare med fältritningar, papper och åter pap
per, alla med anknytning till kvarteret Dalkarlen i 
Norrköping. Namnet Dalkarlen har jag och mina kol
leger levt med i ett och ett halvt år. Till vänster står en 
backställning med trälådor innehållande små och 
större pappaskar, där små skärvor av keramik och glas 
ligger prydligt uppordnade, varje ask med en liten vit 
papperslapp med nummer och namn.

I denna bok vill vi försöka fånga en stad och ett 
kvarter med dess människor under en period av om
vandling och förändring. Stormaktstiden betydde för 
Norrköpings del att den lilla staden med sitt fiske, sina 
kvarnar och sina borgare kom att i grunden förändras. 
Under denna tid växte det nya Sverige fram med en 
allt starkare stat och en allt starkare kungamakt. Mak
ten koncentrerades till huvudstaden Stockholm och 
än i dag kan vi avläsa spåren efter den nya tidens vin
nare i form av palats och hus förknippade med namn 
som Wrangel, de la Gardie, Bonde, Sparre. Landet knöts 
ihop genom en rad reformer, med postväsende, med 
förbättrade vägar och gästgivaregårdar, med nya städer 
och med ny förvaltning. Och inte minst lever fortfa

rande minnet av den unga statens främsta manifesta
tioner, en aggressiv utrikespolitik med kostsamma, men 
för några lönsamma, engagemang i de stora krigen 
på kontinenten. Stormaktstiden blir som historielek
tion till en karta med pilar som visar arméernas fram- 
ryckningar, en serie årtal med slag och freder och till 
en ständigt föränderlig kartbild med nya landområden.

Mitt i denna utveckling och förändringsprocess 
framträder Norrköping som en spegel av denna ut
veckling i stort. Under Gustav Vasas tid på 1500-talet 
ökar bergsbruket i norra Östergötland och Norrkö
ping övertar Söderköpings gamla roll som viktig ut- 
skeppningshamn. Den allt starkare centralmakten vi
sar sitt intresse i staden då en kungsgård anlades som 
stödjepunkt och som mönsterjordbruk. Johannisborgs 
slott anläggs som centrum i hertig Johans furstendöme 
och blir skådeplatsen för tidens allt mer luxuösa hov
hållning. Och på holmarna i Motala ström, tidigare 
platsen för kvarnar och fasta fisken, växer industrier 
fram, där mässing, vapen och kläde tillverkas för kri
gens och de nya klassernas behov.

Staden omformas och förändras, de äldre, stora och 
glest liggande stadsgårdarna får nya grannar. Staden 
växer ut mot norr och väster. Det gamla borgerskapet 
får se helt nya grupper slå sig ner i stadens utkant, män
niskor med främmande utseende, språk och vanor. In
dustrierna ändrar stadens utseende, nya lukter och nya 
ljud tillkommer. De gamla invanda levnadsmönstren 
förändras, nya behov skapas, ny smak och nya möj
ligheter. Samtidigt ökad spänning mellan grupper,



grupper med olika krav och intressen, grupper med 
olika bakgrund och sociala roller.

Mitt i allt detta står vi arkeologer med våra frågor. 
Vad innebär förändringen för just denna stad och denna 
plats? A ena sidan finns ett allt större historiskt källma
terial, under årtionden penetrerat av historiker, å andra 
sidan komplicerade lämningar i jorden, svårtydda res
ter efter mänskligt liv, avtryck i stadslandskapet. Hur 
ska vi kunna teckna bilden av människor i en stad i en 
föränderlig tid mitt emellan historia och arkeologi? 
Det är detta som vår bok handlar om.

Utgångspunkten för vårt arbete har varit den arkeo
logiska undersökningen i kvarteret Dal 
karlen 1997 - 98. Här fick vi för första 
gången möjlighet att undersöka en 
större yta i Norrköping och chan
sen att formulera mer specifika 
frågor kring staden och dess inne
vånare från medeltid till stor
maktstid. Det omfattande käll
materialet från denna grävning 
har bearbetats och publicerats i 
en rapport 1999. I följande bok 
kommer vi att fördjupa analysen av 
kvarteret Dalkarlen. Resultaten pre 
senteras först översiktligt i en artikel av 
Göran Tagesson och Ann-Mari Hållans.

I en serie artiklar tar olika deltagare i projektet 
upp olika aspekter och frågeställningar som under
sökningen lett fram till. Inledningsvis görs en sam
manfattning av undersökningens resultat och fråge
ställningar. Lars Ersgård tar i sin artikel fasta på ett 
antal av de frågor och resultat som berörs i bidragen 
i denna bok och ställer dem mot bakgrund av forsk
ningsläget och den efterreformatoriska tidens arkeo

logi i Sverige. Göran Tagesson diskuterar hur kultur
lagren har tillkommit och hur man kan se det arkeo
logiska källmaterialet som avfall och sopor. Ann-Mari 
Hållans diskuterar möjligheten att studera sociala och 
kulturella sammanhang med utgångspunkt från ke
ramik. Ulrika Wallebom undersöker områdets förhål
lande och koppling till det historiskt välbelagda vapen
faktoriet. Hanna Menander analyserar kopparmynt och 
kritpipor som dateringsinstrument och presenterar en 
datering för undersökningen där förändringar inom 
tioårsperioder kan fastställas. Maria Vretemark dis
kuterar djur bensmaterialet som en källa för studier 

av köttkonsumtion, djurhållning och sop
hantering. Pär Karlsson behandlar frå

gor kring bebyggelsens och tomternas 
utformning och funktion. Slutligen 

presenterar Ann-Charlott Feldt 
ytterligare en arkeologisk aspekt 
av industrin på Holmen, med 
utgångspunkt i närbelägna un
dersökningar som genomfördes 

av Östergötlands Länsmuseum i 
början av 1990-talet.

Framför mig finns så till sist de båda 
ytterligheterna, historia och arkeologi, 

de skriftliga och de materiella kvarlevorna.
De tjocka volymerna och de trasiga föremålen, 

historien om de stora skeendena, de som givit avtryck 
i dokumenten, liksom de små skeendena, de som möj
ligen kan fångas i det kvarglömda, i de materiella 
lämningarna. Mitt emellan de båda står vi arkeologer 
- och Du som läsare.

Linköping i April 1999



I Tyskebacken

Ann-Mari Hållans och Göran Tagessen

Inledning
Tyskebacken är namnet på en del av staden, belägen i 
stadsdelen Berget och i den branta sluttningen norrut 
mot Motala ströms södra strömfåra. Enligt de his
toriska källorna gick området under detta namn 
på 1640-talet, då tydligen en stor del av mässings
brukets tyskspråkiga befolkning bodde här. Inför 
den arkeologiska undersökningen i kvarteret Dal
karlen var givetvis en sådan information av mycket 
stort värde. Vi frågade oss vad det kunde betyda och 
om detta förhållande kunde konstateras i det arkeo
logiska materialet. Vi skulle få möjlighet att under
söka delar av ett kvarter som dels låg nära industrins 
centrum på Holmen, dels innehöll tomter och gårdar 
som kunde förväntas ha utgjort bostäder och livsmiljö 
för de människor som varit knutna till industrin. Kunde 
det arkeologiska materialet ge en bild av den snabba 
förändringen i dessa delar av Norrköping under stor
maktstiden. Går det att fånga människornas levnads
villkor i förändringens tid, eller belysa frågor kring 
etniska och sociala skillnader och livsbetingelser?

Inspirationen till alla dessa frågor kom från Björn 
Helmfrids ingående beskrivning av stadens förändring 
och industrins framväxt under efterreformatorisk tid i 
stadsmonografin. I dessa verk tecknas bilden av en från 
början liten medeltidsstad där fisket, jordbruket och 
kvarnrörelsen varit betydelsefull, men där även vissa 
uppgifter tyder på centralmaktens intresse och kunglig 
närvaro. Under 1500- och 1600-talen omvandlades sta
den genom bergsbrukets framväxt och behovet av ny

Fig 1. Redan på 1600-talet har Norrköping vuxit till att 
blir Sveriges andra stad. Kartan från 1640-talet visar Hur 
bebyggelsen på kort tid expanderade från den medeltida 
stadens centrum mellan kyrkorna till att omfatta ett stort 
område utmed strömmen. Stormaktstidens Norrköping 
omfattade stadsdelarna Berg, Dal, Strand, Nordantill och 
den då nyanlagda Saltängen. Tyskebacken har särskilt 
markerats. (Efter Helmfrid 1959, s 30).

utskeppningshamn, kungsgården som centralmaktens 
stödjepunkt, stadsförvaltningens förnyelse, uppföran
det av Johannisborgs slott och industrins etablering.

Staden kom att tredubbla sin befolkning mellan åren 
1567-1618. Bebyggelsen expanderade främst mot sö
der och sydväst samt mot norr på Saltängen. I början 
av 1600-talet tillkom en ny bro mot norr över strömmen 
för att underlätta transporter till det nya slottet Johan- 
nisborg och samtidigt fanns påbud om att den norra 
stranden skulle bebyggas. I detta område norr om Ström
men kom Louis de Geer att slå sig ner och bygga sitt 
berömda men numera nästan helt försvunna Stenhus.



Fig 2. De centrala delarna av Norrköping bär tydliga spår av stadens historia. På de branta strandbrinkarna och på några 
öar i Motala ström grundlädes stormaktstidens mässingsbruk, vapenfaktori och vantmakeri. Senare har 1600-talets 
krigsindustri ersatts av mer civil industri, vars byggnader utgör ett av Sveriges bäst bevarade äldre industrilandskap.
Foto Jan Norrman.
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Nederländaren de Geer kom till Sverige och fick 
överta ledningen för Kronans vapenfaktori på Kvarn
holmen, det som kom att kallas för Holmens bruk. 
Det hade visserligen anlagts redan 1609 men det var 
först på 1620 - 30-talen som det fick en kraftfull ex
pansion. Samtidigt anlades ett mässingsbruk och ett 
vantmakeri, det som senare kom att bilda grunden till 
Norrköpings utveckling som textilindustristad. Tack 
vare detta kom Norrköping att växa kraftigt och utveck
las till landets viktigaste industriort under stormakts
tiden och rikets näst största stad efter Stockholm.

En viktig källa till kunskap om denna period är 
stadens äldsta karta från 1640. Kartan visar en bild av 
staden med dess gator och kvarter som sannolikt kan 
gå tillbaka, åtminstone delvis, till medeltiden. Samti
digt är det viktigt att komma ihåg att kartan utgör en 
fryst bild av verkligheten, medan stadsbilden i själva 
verket varit ständigt föränderlig och växt fram under 
lång tid. På platsen för vårt undersökningsområde finns 
på kartan en gränd mellan två kvarter. Närmare ström
men finns mindre smalare kvarter nära vattnet. Några 
enskilda tomter eller byggnader går dock inte att ur
skilja i kartan.

Norrköping brann år 1655, en brand som utplånade 
stora delar av den äldre bebyggelsen. När staden senare 
reste sig ur askan blev det i enlighet med en rutnäts- 
plan enligt renässansens ideal. Kvarteret Dalkarlen och 
de angränsande gatorna fick under denna tid sin nuva
rande utformning och det var först vid 1600-talets slut 
som den äldsta tomtkartan tillkom. År 1696 - 1700 
fanns utmed S:t Persgatan fem tomter som ägdes av 
handelsmannen Lars Lindahl, handelsmannen Petter 
Fröman, karduansmakaren Olof Fernell, mjölnaren 
Erich Larsson samt sabl. Jacob Ruds änka. I kartmate
rialet kan man under denna period följa hur Kvarn
gatan successivt växer fram norr om kvarteret Dalkarlen 
och hur tomter etableras norr om Kvarngatan, i om
råde som sannolikt fyllts ut i den södra strömfåran.

I det historiska källmaterialet kan man följa den 
här periodens händelser väl, med information om in
dustrins framväxt och befolkningens sammansättning. 
Däremot saknas en mer detaljerad bild av bebyggelsen,

tomternas och gårdarnas utseende och funktion, hur 
bebyggelsen var integrerad med industrins utveckling, 
om den materiella kulturen och dess förändring över 
tiden. Vi vet heller ingenting om hur och när bebyg
gelsen etablerades i detta område och vilken betydelse 
läget vid strömmen haft för bebyggelsens utseende och 
funktion.

På ett tidigt stadium stod det klart att vi hade att 
göra med en undersökning med en stor kunskapspoten- 
tial. Fram träder en mycket detaljerad bild av en liten del 
av Norrköping, en bild som tar sin början redan under 
medeltiden och fortsätter fram till de förändringar som 
kan följas i kartmaterialet på 1600-talet. Denna bild 
omfattar både bebyggelsens utveckling men där även 
människornas liv kan speglas i lämningarna efter hus 
och arbetsplatser, efter avfall och livsrum.

Medeltiden - aktivitet vid stranden 
och ansatser till bebyggelse
De äldsta lämningarna som hittades i undersöknings
området, en yta med eldpåverkad sten och en gränd, 
var från perioden 1300 - 1450. Vid undersökningen 
framgick att marktopografin har förändrats en hel del 
i förhållande till dagens. Den äldsta markytan vid tiden 
för de äldsta mänskliga aktiviteterna utgjordes av en 
jämn sluttning från söder mot norr, ner mot Motala 
ström. Marknivån var belägen ungefär fyra meter un
der dagens S:t Persgatan. Var strandlinjen gick under 
denna tid framgick dock inte av undersökningen. I 
den västra delen av kvarteret, vid Klockgjutaregatan, 
låg dock marknivån strax under dagens, vilket bety
der att marken har sluttat mycket kraftigt mot öster.

Den eldpåverkade stenen hittades i sluttningen ner 
mot den förmodade stranden. Det var en upp till halv
meter tjock packning med sotig och skärvig sten. Un-

Fig 3. Efter den förödande stadsbranden 1655 förverkligades 
en planerad rutnätsplan enligt renässansen ideal, vilken 
spolierade det mesta av den gamla medeltida strukturen. 
Skillnaden mellan den gamla och den nya stadsplanen 
framgår tydlig i detta exempel, där 1640 års karta har 
rektifierats och lagts ovan dagens stadsplan. Kvarteret 
Dalkarlen har särskilt markerats. Grafik Lars Östlin.
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der denna fanns dessutom flera tunna lager med om
växlande sot- och kolblandade sandlager. Troligen har 
den stora packningen legat orienterad utmed den tidi
gare strandkanten och bildats genom utkast från någon 
närbelägen verkstad eller annan aktivitet. En anläggning 
av något slag kan ha legat norr om packningen, efter
som den är som kraftigast i norr. Det skulle kunna röra 
sig om spår efter t ex ölbryggning, en badstuga eller nå
gon annan verksamhet där kraftig upphettning av ste
nar ingått. Varken föremål, ben eller jordanalyser har 
kunnat ge någon ledtråd till vilken verksamhet som av
satt lagret. Dateringen av stenpackningen till medeltid 
har gjorts med 14C-analys. Dessutom hittades två kam
mar som stödjer dateringen.

Från samma tid härrör även en väg i södra delen. 
Vägen syns visserligen bara som ett tunt gruslager, men 
lagret har samma orientering som den gränd som i ett 
senare skede anläggs i området, vilket gör det troligt att 
vi har att göra med en medeltida föregångare. Det fram
står således som om grunden till den senare tomt- och 
bebyggelsestrukturen lagts redan under medeltiden.

Vägen har gått från de mer höglänta delarna i söder 
ner till det mer låglänta området vid Motala ström i 
norr. Nordost om undersökningsområdet möttes en
ligt äldre kartor redan under medeltiden landsvägarna 
vid marknadsplatsen (torget) och bron över Motala 
ström. Landsvägen mot Linköping har visserligen un
der 1600-talet gått ett kvarter söder om kvarteret Dal
karlen, men den påträffade vägen skulle kunna ses som 
en förbindelse mellan det strandnära området och det 
höglänta område där landsvägen gått.

Skärvstenspackningen och vägen täcktes senare av 
omfattande planeringslager. Det var stora mängder sand 
som förts på för att utjämna sluttningen. Förmodligen 
har dessa omfattande arbeten utförts inför en planerad 
tomt- och bebyggelsereglering. Tämligen snart efter 
denna planering indelades marken i tomter med hjälp 
av grävda rännor, belägna på ömse sidor om den gamla 
vägen. Det framstår som ett kraftfullt initiativ och en 
ansats till en bebyggelseplanering i stor skala. Det tycks 
emellertid som om arbetet kom av sig och tomterna fick 
endast sina markerade gränser utan något innehåll.
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Fig 4. Bebyggelseutvecklingen i kvarteret Dalkarlen 
från hög/senmedeltid till 1700-tal har delats in i nio 
faser som inbegriper strandnära aktiviteter under 
medeltid, en bebyggelse- och tomtetablering under 
1500 - 1600-talen samt stadsregleringen under 
1660-talet med enstaka spår av bebyggelse i enlighet 
med den nya stadsplanen. Grafik Lars Östlin.

Rännorna fylldes senare igen och i dess ställe upp
fördes hägnader, som avtecknar sig som pinnhål i 
marken. Dessa hägnader verkar ha utgjort begräns
ning mellan gränden och kvarteren norr och söder 
därom. Troligen ska vi se det som att en ganska lång 
tid har förflutit mellan det storslagna initiativet och 
den lite mer agrart präglade efterföljande perioden. 
Norr om gränden fanns spår efter störar, som möjligen 
kan tolkas som rester av en hägnad som ersatts vid flera 
tillfällen, eller någon annan konstruktion, möjligen 
humlestörar eller dylikt.



I norra delen av undersökningsområdet fanns spår 
av byggnader under samma tid. Det var klena rester 
efter konstruktioner, som dock verkade ha en orien
tering som överensstämmer med den från 1640 års 
karta kända gatan i öst - västlig riktning. Möjligen 
kan man tolka det så att denna gata fanns redan vid 
denna tidpunkt. Perioden har sträckt sig över en lång 
tid. Ett mynt hittades i en av byggnaderna som kunde 
dateras till sekelskiftet 1500. Perioden har sannolikt 
sträckt sig över närmare ett århundrade fram till be
byggelsens etablering på 1620-talet.

Stormaktstiden - bebyggelseetablering 
och vapenproduktion
På 1620-talet har den äldsta mer regelrätta bebyggel
sen etablerats med delar av två kvarter på ömse sidor 
om en gränd. Gränden har haft ett tunt gruslager i 
östra delen och på båda sidor fanns bebyggelse. Sö
der om gränden låg två byggnader med en liten sten- 
lagd gårdsyta emellan och i norr låg ytterligare ett hus. 
Detta har avgränsats av en tomtränna och förmodligen 
även ett plank mot gränden. Utanför det norra huset 
fanns gårdsytor i väster och i norr.

I områdets norra del, utmed den förmodade öst - 
västliga gatan, fanns ett stort område med bark och 
flis som först tolkades som rester efter ved- eller virkes- 
hantering, möjligen en upplagsplats. Det har begrän
sats i väster av en stenrad och i södra delen fanns rester 
efter flera terrasser. Vid vedupplaget fanns även en av- 
fallsgrop och till denna ledde en grusad gång från be
byggelsen invid gränden. Sannolikt rör det som om en 
tomt med enklare bebyggelse orienterad utmed grän
den i söder och vedupplag utmed gatan i norr.

Intressant nog finns det i detta område uppgifter 
om en barkstamp, markerad på en karta från 1751. 
Barkstampen ägdes av ett karduansmakeri, dvs ett 
garvarehantverk för tillverkning av en speciell läder
kvalitet, karduanläder. Fyndplatsen kan med stor san
nolikhet tolkas som en föregångare till barkstampen 
på samma plats. Ett speciellt karduansmakareämbete 
tillkom 1636 och omfattade mellan 3-4 mästare, men 
gick senare tillbaka (Ringborg 1921 s 61, Helmfrid

1965 s 443). Naturligtvis är det osäkert om det omfat
tande barklagret just ska knytas till detta speciella hant
verk, men sannolikt kan barklagret och därmed tomten 
knytas till någon form av garveri- eller läderhantverk.

I nordvästra delen av området hittades en avfalls- 
grop, fylld med hushållsavfall, bestående av framför 
allt mycket keramik. Det är oklart vilken tomt och 
därmed vilket hushåll som avspeglas i avfallsgropens 
innehåll. Direkt söder om gropen fanns dock rester 
efter ett hus som kan vara samtida.

Redan efter kort tid har avfallsgropen lagts igen och 
istället har ett större hus byggts i dess ställe. Det rör sig 
om ett hus med en stenkällare i västra delen och en 
träbyggnad i östra delen. Byggnadens trägolv verkar ha 
anlagts direkt ovan skräpgropen. Utanför byggnaden, 
på södra och östra sidan, har en meterbred stenlägg
ning anlagts som kan ha fungerat som droppränna.

Denna äldsta mer omfattande bebyggelse har till
kommit under 1620-talet, samtidigt med vapenfakto
riets och Holmens bruks expansionsperiod under tret
tioåriga kriget, då Louis De Geer övertog ledningen. 
På 1630-talet nådde vapenfaktoriet sin kulmen och i 
samband med detta kom en serie förändringar att in
träffa i vårt undersökningsområde.

Gränden kom att helt byggas om och förbättras 
genom omfattande utfyllnadsmassor och nya belägg
ningar, bland annat en vällagd kullerstensläggning i 
östra delen. I det södra kvarteret tillkom en smedja 
som sannolikt kan knytas just till vapenfaktoriet (se 
Wallebom i denna bok). Smedjan utgjordes av en tim- 
merbyggnad med torvtak. Utanför smedjan fanns ett 
mindre gårdsparti, vilket först tycks ha utgjorts av en 
nedgrävd djurhägnad. Öster om denna tomt fanns ett 
litet parti av sannolikt ytterligare en tomt. Även där 
fanns en djurhägnad, som efter ett tag dock ersatts av 
en kullerstensläggning.

Norr om gränden fanns under samma tid en trä
byggnad med en tillhörande gårdsyta samt en brunn, 
som senare kom att fungera som latrin. Möjligen har 
denna latrin legat inne i ytterligare ett hus utmed grän
den. I tomtens norra del har vedupplaget och det stora 
huset med källare fortsatt att fungera som förut. 13



Under 1640-talet började nedgången för vapen
faktoriet men bebyggelsen i vårt område har fortlevt 
på samma sätt som tidigare. På smedstomten har dock 
en märklig förändring skett. Den tidigare nedsänkta 
djurhägnaden har ersatts av en kullerstensläggning, 
alldeles som på den intilliggande tomten i öster. Sam
tidigt har en omdisponering av tomtmarken framför 
smedjan skett på grändens bekostnad. En trottoar- 
liknande gårdsyta har anlagts och gränden har där
med flyttats en meter mot norr.

Stadsbranden 1655 och 
den nya stadsplanens födelse
År 1655 brann Norrköping och en stor del av staden 
lades i aska. Efter branden har stadens styrande passat 
på att genomföra en tidigare planerad rutnätsplan 
enligt renässansens ideal. Elur denna har genomförts 
i sina detaljer är dock inte helt klarlagt. Enligt Helmfrid 
har stadsplanen i vår del av staden inte genomförts 
förrän under 1660-talet.

I____ I Undersökningsområde

tZZl Befintlig byggnad 

1640 års karta

i... ...j Byggnadsinventering 1946 - 1947
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Fig 4. Plan över kvarteret Dalkarlen. Dagens stadsplan har lagts ovan 1640 års karta, vilken rektifierats efter undersöknings
resultaten. Undersökningen 1998 berörde delar av ett kvarter som begränsades dels av en strandnära gata, dels en gata 
som löpte från höjden i sydväst och ner mot strandområdet. Grafik Lars Östlin.



I vårt undersökningsområde framträdde stads
branden främst i form av ett kraftigt brandlager som 
täcker smedjan i söder. Märkligt nog fanns dock tecken 
som tyder på att man börjat återuppbygga bebyggel
sen i vårt område enligt den äldre stadsplanen med 
dess sneda gränd och tomter. Flera planerande sand
lager och delar av byggnader tyder på en ansats till 
återuppbyggnad under perioden 1650 - 60-talet.

Den nya tiden låter sig dock tydligt avläsas i form 
av kraftiga, upp till en halvmeter tjocka, sandlager 
inför de nya tomterna, som lagts ut under 1660-talet. 
Den enda byggnad som kunde undersökas från denna 
period hade också en orientering som stämmer väl 
med den nuvarande S:t Persgatan.

Kvarteret Dalkarlen i dåtid, nutid och framtid 
- potentialer och möjligheter
Undersökningen har bidragit med mycket viktig och 
intressant kunskap om det medeltida men framför allt 
det stormaktstida Norrköping. De välbevarade läm
ningarna som framkom vid undersökningen i kv Dal
karlen har stora potentialer att besvara frågor kring 
stadens rumsliga organisation och nyttjande ner till 
detaljeringsnivåer som tomt- och gårdsstrukturer.

Ambitionen är också att sätta in stadens topogra
fiska och ekonomiska utveckling i ett socialt och kul
turellt sammanhang.

Under efterreformatorisk tid har samhället föränd
rats successivt genom reformationens och renässan
sens nya ideal, som avspeglas på det personliga och 
mentala, såväl som det politiska och sociala planet. 
Det arkeologiska källmaterialet kan ytterligare för
djupa kunskapen om denna utveckling.

Utöver detta har undersökningsområdet sannolikt 
utgjort bebyggelsekvarter för en befolkning med anknyt
ning till Holmens bruk, stormaktstidens industriella 
vagga. De historiska källorna visar att dessa kvarter 
söder om Motala ström har hyst mässingsbrukets tysk
bördiga befolkning. Detta kan förhoppningsvis ge möj
lighet att studera bebyggelsen ur ett socialt och kultu
rellt perspektiv. Frågan är hur bostadsskick och mate
riell kultur har påverkats i ett sådant område i en tid 
som kännetecknas av snabb industriell utveckling, 
kraftig befolkningstillväxt och inslag av en invand
rad välutbildad industribefolkning.

Den kulturhistoriska infallsvinkeln har präglat ar
tiklarna i denna bok, men även frågor rörande metod 
har varit viktiga. I boken studeras både daterings- och 
tolkningsmetod i två artiklar som handlar om kop
parmynt och kritpipor som dateringsinstrument res
pektive kulturlagrens ursprung och avfallshantering.

I och med artiklarna i denna bok är emellertid det 
arkeologiska materialet från kv Dalkarlen på intet sätt 
uttömt, utan det rymmer stora möjligheter i vidare och 
mer fördjupade bearbetningar, framför allt i jämförelse 
med andra arkeologiska källmaterial från Norrköping.
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Några kommentarer till den arkeologiska undersökningen i kvarteret Dalkarlen i Norrköping

Lars Ersgård

Inledning
Staden Norrköping under medeltid och början av 
nyare tid speglar flera typiska drag i den äldsta urba
niseringen i Östergötland. Den får, i likhet med orter 
som Vadstena och Hästholmen, formell stadsstatus 
förhållandevis sent, först under 1300-talet. Samtidigt 
finns i Norrköping indikationer på centralitet under 
ett betydligt tidigare skede, något som också är märk
bart i Vadstena. Under hela medeltiden och fram till 
mitten av 1500-talet framstår Norrköping som en täm
ligen obetydlig ort jämfört med städer som Skänninge 
och framför allt det närbelägna Söderköping. Denna 
undanskymda position bland Östergötlands städer 
delar Norrköping med Hästholmen och Motala. Den 
sistnämnda är en ort med urbana funktioner som dock 
aldrig får formella stadsrättigheter under medeltiden 
(Lindeblad 2001). Från och med mitten av 1500-talet 
förändras den urbana strukturen i Östergötland i grun
den och Norrköping växer på kort tid fram som den 
stora staden i landskapet alltmedan övriga östgötska 
städer drabbas av stagnation eller tillbakagång.

Också i ett nationellt perspektiv blir Norrköping 
en ganska typisk urban, medeltida ort - en i raden av 
många senmedeltida städer som får sina privilegier 
sent och som aldrig kommer att inta någon domine
rande position förrän efter medeltiden.

Norrköpings snabba utveckling i början av nyare 
tid, som leder fram till att orten blir en av Sveriges 
större städer och ett centrum för tidig industriell pro
duktion, har blivit väl belyst genom skriftliga källor

(Helmfrid 1965). Det är i första hand de politiska och 
ekonomiska aspekterna av förändringen som stått i 
fokus för forskningsintressena. I detta perspektiv är 
det en rad initiativ av centralmakten i 1500- och 1600- 
talens Sverige som resulterar i att produktion och dist
ribution koncentreras till Norrköping och som lägger 
grunden till stadens expansion. Frågan är emellertid 
om man därmed har förklarat hela skeendet. All sam
hällelig förändring har också en väsentlig kulturell 
dimension; förändringen handlar inte endast om eko
nomi utan även om nya kulturella och mentala möns
ter, nya sätt att förhålla sig till tillvaron. I detta sam
manhang kan man alltså fråga sig om inte en dyna
misk ekonomisk expansion också innebär en mera 
djupgående kulturell förändring. Diskussionen kring 
framväxten av den tidigmoderna staden i Sverige har 
emellertid hittills i liten utsträckning tagit utgångs
punkt i denna frågeställning, i varje fall vad gäller en 
arkeologisk forskningsdebatt. Detta blir emellertid en 
huvudsak i följande text. Är det möjligt att spåra en 
allmän kulturell förändring i staden Norrköping vid 
övergången medeltid/nyare tid och hur kan vi i så fall 
betrakta en dylik förändring i ljuset av den starka eko
nomiska expansionen som orten genomgår under 1500- 
och 1600-talen?

Min empiriska utgångspunkt är det arkeologiska 
källmaterialets vittnesbörd, som ofta handlar om basa- 
la, vardagliga ting i den mänskliga tillvaron. Studiet av 
just det vardagliga och ofta till synes självklara i denna 
tillvaro kan icke desto mindre vara ytterst fruktbart



när det gäller att spåra grundläggande kulturella för
ändringar. Allt tar sin början i en bestämd del av Norr
köping, närmare bestämt i kvarteret Dalkarlen på den 
södra sidan av Motala ström, beläget där denna svänger 
av mot norr mittemot den största av holmarna i ström
men. Här företogs nyligen en arkeologisk undersök
ning, för övrigt den första av någon större omfattning i 
staden. Den berörde bebyggelse och aktiviteter från slu
tet av medeltiden och fram till och med stadsplaneom- 
läggningen på 1650-talet, alltså hela det första expan
siva skede då det moderna Norrköping börjar ta form.

Artiklarna i denna bok belyser alla vardagslivet i 
nämnda kvarter ur olika infallsvinklar. De behandlar 
centrala arkeologiska problemområden såsom bebyg
gelsestruktur, livsmedelskonsumtion, avfallshantering, 
hantverksproduktion etc. En stor roll för i princip samt
liga texter spelar det faktum att det aktuella kvarteret 
befunnit sig i händelsernas centrum i det nya Norrkö
ping, som växer fram från och med senare delen av 1500- 
talet, nämligen i det område vid Motala ström i när
heten av Holmarna där den första industriella produk
tionen etableras. I det följande ämnar jag diskutera 
de nämnda texterna med det primära syftet att försöka 
spåra förändringar av kulturell och mental art i de olika 
undersökningarna av vardagslivets skiftande materiella 
yttringar vid övergången till nyare tid. Jag vill vidare 
betrakta dem i ett större kulturhistoriskt helhetspers
pektiv där jag ämnar knyta an till urbaniseringsför- 
loppet såväl i ett östgötskt som i ett mera generellt 
avseende samt till den ekonomiskt-teknologiska ut
vecklingen och den moderna tidens födelse. Först skall 
jag emellertid närmare skärskåda de olika delanaly
sernas resultat och jag följer här tre huvudtemata: be
byggelse, konsumtionsmönster och avfallshantering.

Bebyggelsen
Organiseringen av bebyggelsen på stadstomten kan 
ge intressanta infallsvinklar om människans förhål
lande till rummet på ett mera generellt plan. Som ut
gångspunkt för sitt studium av tomtstrukturen i kv 
Dalkarlen lyfter Pär Karlsson i sin text ”Hus, tomter 
och kvarter i Tyskebacken” fram några typiska rums

liga mönster för relationen bebyggelse och stadstomt. 
Medeltidens långsmala tomter där bostadshusen lig
ger långt indragna på tomten i förhållande till gatan 
ställs i kontrast till nyare tids bebyggelsestruktur där 
tomtens form och storlek uppvisar stora variationer 
och där bostadshuset har flyttat ända fram i gatulinjen. 
Det medeltida tomtmönstret har påvisats vid arkeo
logiska undersökningar på en lång rad platser i Skan
dinavien och detsamma gäller även förändringen av 
bostadsdelens läge på stadstomten. Det senare feno
menet brukar oftast tolkas i ett socialt perspektiv, som 
en spegling av stadsbons nya behov vid medeltidens 
slut att fysiskt manifestera sin sociala position mot 
omvärlden och det offentliga rummet, det vill säga 
mot gatan. Förändringen i tomtstrukturen har upp
märksammats i mindre grad. I en uppsats från 1999 
har jag försökt spåra den i Uppsalas äldsta stadsplan 
(Ersgård 1999, s 165). Större oregelbundna tomten
heter i den norra delen av staden var, enligt min tolk
ning, resultatet av en rumslig anpassning till olika indi
viduella behov medan en mera enhetlig tomtindelning i 
den centrala delen av staden speglade ett medeltida ideal.

För östgötskt vidkommande har Karlsson haft goda 
referensresultat för sin analys i Vadstena och Finkö
ping. Vid den stora undersökningen i kvarteret San
den i den förra staden kardades en typiskt medeltida 
struktur med långsmala tomter och bostadsdelarna 
indragna från gatan (Hedvall red 2000). Denna be
byggelse avhyses på 1540-talet på grund av det före
stående slottsbygget och därför kan man anta att en 
generell förändring av tomtstrukturen inte inträffar 
förrän efter århundradets mitt. Detta stämmer väl 
överens med resultaten från kvarteret Brevduvan i Fin
köping där det konstaterats att bostadshusen flyttas fram 
till gatulinjen under 1600-talets första hälft (Feldt & 
Tagesson 1997).

I sin analys av den undersökta bebyggelsen i kvar
teret Dalkarlen kan Karlsson inte dra så många slut
satser om den enskilda stadstomtens rumsliga utseende. 
Desto mer kan han dock säga om bebyggelsens orga
nisation på tomterna. En fram- respektive baksida av 
tomten gick tydligt att urskilja där uthus, brunn och 17
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Fig 1. S:t Persgatan med den äldre bebyggelsen i kvarteret Dalkarlen före rivningarna. Foto 1962, byggnadsnämndens 
fotosamling i Norrköpings stadsarkiv.

avträde var förlagda till den senare. Bostadshusen, som 
i kv Dalkarlen var försedda med stenkällare, låg sålunda 
mot framsidan av tomten men väl att märka inte ända 
framme i gatulivet. Det gängse mönstret med bosta
dens exponering ut mot det offentliga gaturummet 
måste uppenbarligen nyanseras.

Relationen öppenhet respektive slutenhet i stads- 
tomten får en intressant belysning i kvarteret Dalkarlen. 
Baksidan, det vill säga ekonomidelen av tomten, har 
av allt att döma varit ett helt slutet och avskilt rum mot 
gatan. Framsidans relation till gaturummet tycks där
emot ha varit mera öppen och kommunikativ. Gränsen 
mellan tomten och gatan ger här intrycket av att ha

varit snarare en yta än en linje - en yta som Karlsson 
menar kan ha ”fungerat både som privat och offent
ligt område”. I ett tidigare sammanhang har jag för 
Uppsalas vidkommande hävdat att stadstomten, i takt 
med en ökande individualisering, tenderar att bli mera 
offentlig till sin karaktär från och med renässansskedet 
(Ersgård 1999, s 166 f). Detta grundade jag på ett stu
dium av vissa föremålskategoriers förekomst i kultur
lagren, i första hand myntfynden, som ökar mycket 
påtagligt i antal under nämnda tid. Nya aktiviteter på 
stadstomten, vilka var resultatet av en ökad kommu
nikation med omvärlden, hade genererat de många 
mynten i kulturlagren. Detta skilde sig från ett äldre



medeltida skede då mynt varit i det närmaste frånva
rande i kulturlagren vid den profana bebyggelsen. 
Möjligen kan det sålunda vara ett uttryck av samma 
allmänna fenomen som vi ser i disponeringen av tomt
ytan i kvarteret Dalkarlen. Efter att ha konstaterat detta 
är det så dags att gå vidare till nästa tema, nämligen 
konsumtionen.

Konsumtionsmönstren
Problematiken kring stadsinvånarnas konsumtion i det 
tidigmoderna Norrköping har framför allt behand
lats i två artiklar av Ann-Mari Hållans respektive Mia 
Vretemark, av vilka den förra utgår från keramik
fynden och den senare från det osteologiska materialet. 
Det handlar här sålunda om den mest basala konsum
tionen, nämligen om födointaget, om livsmedelsför
sörjningen och om de ritualer som omgivit måltiderna i 
1500- och 1600-talets stad.

Keramikmaterialet från undersökningen i kvarteret 
Dalkarlen förefaller på flera sätt vara typiskt för en 
svensk stad under tidigmodern tid. Det är framför allt 
mycket omfattande. Keramiken upptar nästan tre fjärde
delar av hela fyndmaterialet. I absoluta tal innebär 
detta 6317 fyndposter för keramik av totalt 8688 fynd
poster. Detta stora keramikmaterial domineras full
ständigt av det yngre rödgodset (95%). Några ytterli
gare kategorier, stengods och fajans, finns represente
rade i materialet från kvarteret Dalkarlen men endast 
i mycket små kvantiteter.

Nämnda keramikmönster speglar en allmän, kul
turell förändring av måltiden som social ritual, vilken 
tar sin början under 1500-talet. Denna ritual får då 
en mycket större betydelse i hemmen än tidigare. Mål
tidens rekvisita kommer därmed att spela en ny roll, 
vilket yttrar sig i ett större antal hushållskärl och en 
rik dekormässig utformning av dessa. Det är i detta 
sammanhang vi skall se de många rödgodskärlen, in
vändigt glaserade och dekorerade. Denna keramik var 
billig och lättåtkomlig, vilket innebar att de flesta sam
hällsskikt kunde skaffa sig den. Den yngre rödgods- 
keramiken förefaller knappast särskilt lämpad som 
hjälpmedel för att spåra sociala skillnader, vilket också

är en slutsats som Ann-Mari Hållans kan dra. Närva
ron av olika sociala grupper i staden når man således 
inte via det yngre rödgodset eftersom detta i princip 
fanns ”överallt”. Däremot är det möjligt att denna ke
ramik är mera användbar som kulturell markör, men 
att det då är nödvändigt att arbeta med den i betydligt 
vidare analyskontexter. Mycket intressanta i detta sam
manhang är Christina Roséns resultat från Halland, 
där hon genom analys av rödgods i såväl urbana som 
agrara miljöer kunnat spåra kulturella olikheter mellan 
stad och land (Rosén 1995). De i kv Dalkarlen mindre 
frekvent förekommande kategorierna stengods och fa
jans kan möjligen ha fungerat som statusmarkörer, 
vilket också Ann-Mari Hållans för en diskussion kring, 
men de analyserade keramikmängderna i detta sam
manhang är dock för små för att man skall kunna få 
några tydliga utslag.

Om nu måltidens ritualer och rekvisita förändras 
under 1500-talet, sker det då även en förändring av 
vad man faktiskt åt? Den osteologiska analysen indi- 
kerar härvidlag inte att man börjat äta någon annan 
sorts animalisk föda än vad man tidigare gjort. Ben 
från tamboskap utgör den övervägande delen av mat
avfallet och nötdjuren är här i klar majoritet. Ben av 
vilda däggdjur samt sjöfågel förekommer sparsam
mare än tidigare. Likaså finns fiskben i liten omfatt
ning och då i första hand ben av insjöfisk. Det havs
fiske som många av Norrköpingsborgarna ägnat sig 
åt under 1500- och 1600-talen tycks alltså inte i någon 
större utsträckning ha fått något påtagligt genomslag 
i mathållningen i staden (Helmfrid 1965, s 93 ff; Nor
man 1993, s 85).

Ett av de intressantare resultaten i Mia Vretemarks 
undersökning av djurbensmaterialet från kvarteret 
Dalkarlen är den ökning av mängden ungdjur av nöt, 
som kan konstateras under 1500- och 1600-talen. Detta 
utgör sålunda ett nytt mönster jämfört med situatio
nen i äldre medeltida städer, vilket innebär att man 
börjat föda upp nötdjur primärt för slakt. Mia Vrete
mark ger en ekonomisk tolkning av detta fenomen, 
nämligen att det är ett svar på en ökande efterfrågan 
på nötdjur, både som köttproducenter och som pro- 19
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ducenter av hudar, från ett samhälle i stark expan
sion. Denna efterfrågan behöver emellertid inte ute
slutande vara en kvantitativ effekt utan kan till stora 
delar vara kulturellt betingad. Som vi ovan sett indi
kerat keramikkonsumtionen under 1500-talet en för
ändring av måltidskulturen med ett större antal kärl 
på bordet. Detta torde sannolikt också ha betytt ett 
större antal rätter på bordet. På samma sätt som pro
duktion av keramikkärl blev en betydelsefull angelä
genhet vid denna tid bör även produktionen av föda 
ha blivit lika viktig. Incitamentet till båda låg sålunda 
i samma kulturella förändring.

Avfallshanteringen
Göran Tagessons text om kulturlagerbildningen i kvar
teret Dalkarlen problematiserar avfallshanteringen i 
städerna under senmedeltid och tidigmodern tid på 
ett nytt och spännande sätt och visar att detta feno
men är betydligt mera komplext än vad som tidigare 
antagits. Man har som regel uppfattat 1300-talet som 
det stora förändringsskedet vad gäller medeltida av
fallshantering. Den kraftiga kulturlagerbildning, som 
kännetecknat de tidig- och högmedeltida städerna, 
upphör vid denna tid, vilket ansetts bero bland annat 
på införandet av en effektivare renhållning i städerna. 
Tunna kulturlager och små fyndmängder brukar så
ledes framhållas som karakteristiska drag i städerna 
efter 1300-talet. Kvarteret Dalkarlen gav emellertid 
nya inblickar i 1500- och 1600-talens avfallshante
ring, vilken uppenbarligen varit olik den senmedel
tida stadens i vissa avseenden. Det nya elementet i kvar
teret Dalkarlen är avfallsdepån, en för ändamålet grävd 
grop på stadstomten, oftast av fyrsidig form och inne
hållande stora mängder fyndmaterial. Företeelsen har 
inte varit okänd tidigare. Bland annat i Göteborg har 
dylika anläggningar påträffats i 1600-talskontexter 
men de har hittills inte uppmärksammats som särskilt 
typiska för någon speciell historisk epok.

För en jämförelse med ett äldre senmedeltida skede 
kan Tagesson utnyttja den ovan nämnda, stora under
sökningen i kvarteret Sanden i Vadstena från 1995 - 
96, vilken berörde bebyggelse från 1400-talets början

fram till 1540-talet (Hedvall red 2000). Denna under
sökning, en av de ytmässigt största i landet, omfattade 
ca 4000 kvadratmeter men trots att flera stadstomter 
här kunde undersökas i sin helhet påträffades inte en 
enda avfallsdepå av den typ som man kartlagt i Norr
köping och Göteborg. Fyndkvantiteterna i kvarteret 
Sanden är också talande. Från den stora undersök- 
ningsytan föreligger 4484 fyndposter, vilket skall jäm
föras med kv Dalkarlens 8688 poster och en endast 
ca 390 kvadratmeter stor undersökningsyta.

Detta tyder således på att två, av allt att döma helt 
olika principer för avfallshantering tillämpats på de 
bägge platserna. I senmedeltidens Vadstena har man 
uppenbarligen fört bort huvuddelen av avfallet från 
bebyggelsen medan man i det tidigmoderna Norrkö
ping har behållit det i koncentrerade depåer på stads- 
tomten. Vilken betydelse är det möjligt att lägga i detta 
egenartade förhållande?

Som Göran Tagesson antar, bör det ha skett en men
tal förändring av synen på avfall under 1500-talet. För 
att rätt förstå innebörden av denna förändring är det 
nödvändigt att uppmärksamma ytterligare några iakt
tagelser i samband med avfallsdeponeringen i kvarte
ret Dalkarlen. Som ovan nämnts, innehöll avfallsde- 
påerna på undersökningsområdet stora delar av fynd
materialet. För den talrikt förekommande keramiken 
handlar det om en majoritet av fynden, som förekom
mer i nämnda anläggningar. Andra kategorier såsom 
det osteologiska materialet finns däremot i mindre 
utsträckning i dessa depåer. Detta förhållande har 
Göran Tagesson tolkat som att avfallsdeponeringen 
skett enligt bestämda och mycket medvetna urvals
principer. Endast vissa kategorier som keramiken har 
således hamnat i depåerna. Hur skall man uppfatta 
detta? Vilka avsikter har det funnits bakom denna som 
det verkar mycket selektiva avfallshantering?

Som vi ovan sett blev keramiken, framför allt det 
dekorerade yngre rödgodset, en viktig och aktiv del av 
måltidskulturen under 1500-talet och konsumerades i 
uppenbarligen mycket stora mängder. Har det varit 
betydelsefullt att exponera denna konsumtion inte en
dast på bordet innanför hemmets väggar utan även



utanför dessa? Har alltså avfallsdepåerna haft en 
manifest innebörd och signalerat ett socialt budskap 
till omvärlden om nämnda konsumtion? Detta är givet
vis en tämligen spekulativ tolkning men trots allt är 
det möjligt att finna ytterligare argument för denna 
om man granskar avfallsdepåernas läge på stadstom- 
ten. En av dessa, grupp 104, är belägen norr om huset 
57 i det som Pär Karlsson framhåller ”som det mest 
exponerade läget på hela tomten”. Ett mera normalt 
läge för en avfallsgrop skulle man kanske tycka att 
det slutna bakgårdsrummet utgjorde, där latrin, brunn 
och andra dylika anläggningar var placerade. Istället 
har gropen förlagts till tomtens uttalade framsida där 
den varit exponerad ut mot gatan. Tolkade på detta 
sätt blir avfallsgroparna med sitt innehåll inte endast 
en ren avspegling av konsumtionen, de är i själva ver
ket en mycket aktiv del av denna. För att låna en term 
från den moderna antropologin skulle man kunna 
kalla den för ”a conspicuous consumption” (en i ögon- 
fallande konsumtion eller ’skrytkonsumtion’). Dess 
syfte var sålunda att visas upp för omvärlden och i 
det sammanhanget fyllde även de krossade keramik
kärlen en funktion.

Detta mönster för avfallshantering i den tidig
moderna staden, som vi ser så tydligt exponerat i kv 
Dalkarlen, nämligen att man medvetet behållit avfallet 
på stadstomten torde alltså ha haft en viktig social inne
börd. Samtidigt speglar det en avgörande kulturell och 
mental förändring i förhållande till ett äldre senmedel
tida skede, en förändring som ytterst handlar om män
niskans uppfattning av sig själv i tillvaron. Det är nu 
dags att försöka sammanfatta detta och de övriga del
undersökningarnas resultat i en generell diskussion 
kring den tidigmoderna stadens kulturella egenart.

Människan i den tidigmoderna staden 
En ny urban mentalitet?
I det föregående har jag med hjälp av resultaten från 
kvarteret Dalkarlen försökt fånga några olika aspekter 
av förändring av människans närmiljö i staden under 
1500- och 1600-talen, det vill säga av den kontext som 
utgörs av den enskilda stadstomten. Det har handlat

om det rumsliga organiserandet av byggnader och and
ra anläggningar på detta område, om konsumtionen 
av föda i hemmet och de ritualer som omgav denna 
handling samt om deponeringen av avfall på den en
skilda tomten. Samtidigt har vi kunnat se att det finns 
ett nära strukturellt samband mellan dessa olika fö
reteelser. Bostaden med sitt nya framskjutna läge på tom
ten har avdelat denna i en öppen framsida och en sluten 
baksida. På framsidan har den bildat fond för den stora 
avfallsgropen, som varit exponerad ut mot gatan; mot 
baksidan har den utgjort en gräns för sådant som inte 
skulle visas upp för omvärlden. Framsidans avfalls
grop med sitt ymniga innehåll av keramik har varit 
ett medium genom vilket man kommunicerat med om
världen, en plats där hemmets konsumtion ”offent
liggjorts”.

Kan vi uppfatta allt detta som tecken på att en 
mera genomgripande kulturell förändring ägt rum, att 
människans tillvaro i staden radikalt omskapats under 
senare delen av 1500-talet och början av 1600-talet? 
Är det möjligt att tala om en ny urban mentalitet i 
samband med renässanskulturens genomslag under 
detta skede och går det att knyta en sådan mentalitet 
till den starka ekonomiska expansionen, som vi kan 
iaktta vid samma tid? Eller skall vi inte över betona de 
iakttagna förändringarna i den materiella kulturen utan 
snarare betrakta dem som led i en större och i tiden 
mera utdragen kulturell förändring, en ”longue durée”? 
Det har nyligen hävdats att det stora och avgörande, 
kvalitativa språnget på vägen mot det moderna sam
hället sker i Danmark långt tidigare, redan under 1100- 
talet (Carelli 2001). Ett genombrott för handeln äger 
då rum och en därmed sammanhängande ekonomise- 
ring av samhällslivet, något som leder till uppkomsten 
av en ny ”kapitalistisk anda”. Denna tid representerar 
även inledningen på den stora medeltida urbaniserings
fasen och enligt nämnda synsätt blir städerna centra 
för denna nya anda. I denna egenskap skulle dessa kunna 
betraktas som uttryck för en kontinuitet fram till mo
dern tid där förändringar under senmedeltid och bör
jan av nyare tid är att uppfatta främst som kvantitativa 
företeelser. 21
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Här är inte platsen för att belysa alla aspekter av 
denna stora och komplexa problematik, vilken ju yt
terst handlar om ursprunget till vårt moderna sam
hälle. Min avsikt är däremot att försöka ställa iaktta
gelserna i kvarteret Dalkarlen i ett jämförande arkeo
logiskt och i första hand östgötskt perspektiv och dis
kutera om det utifrån dessa iakttagelser är möjligt att 
sålunda tala om en ny mentalitet. I detta sammanhang 
skall påpekas att mycket av det som kunde konstateras 
i kvarteret Dalkarlen inte utgör någon helt ny kunskap. 
Att exempelvis bebyggelsen får en ny organisering på 
stadstomten och att det sker förändringar i keramik
frekvensen vid ingången till nyare tid är förhållanden 
som tidigare observerats på flera andra ställen i landet 
och som oftast tolkats som tecken på en ny tids livs
mönster. Dock är det ganska sällan som själva för
ändringen och dess karaktär diskuterats på ett mera 
djupgående plan. Intresset har i detta sammanhang 
mera varit riktat mot de nya förhållandena i städerna 
mera än mot en tidigare situation. Till en del kan detta 
förklaras med en brist på relevant jämförelsematerial 
från den närmast föregående epoken, dvs senmedelti
den. Just detta skede är utan tvekan det mest förbisedda 
i den svenska arkeologiska stadsforskningen, mycket 
beroende på dess tämligen obetydliga materiella läm
ningar jämfört med den äldre medeltidens. För Öster
götlands vidkommande har emellertid den senmedel
tida staden kommit att uppmärksammas under senare 
år, mycket tack vare en enskild undersökning i landska
pets västra del, nämligen i stadsdelen Sanden i Vadstena.

Utgrävningen i stadsdelen Sanden i Vadstena har 
redan nämnts i denna text. Denna undersökning från 
1995 - 96, på platsen för Vadstena slott, kartlade den 
hittills största ytan av senmedeltida stadsbebyggelse från 
1400-talet och början av 1500-talet i landet. Genom 
att bebyggelsen i Sanden avhyses inför det förestående 
slottsbygget på 1540-talet är de undersökta bosättnings- 
lämningarna väl ”låsta” framåt i tiden och bildar så
lunda, vilket jag redan påtalat i föregående avsnitt, ett 
intressant och mycket användbart jämförelsematerial 
för studiet av den bebyggelse, som senare under århund
radet etableras i kvarteret Dalkarlen i Norrköping.

Genom omfattningen av undersökningen i stads
delen Sanden gavs unika möjligheter till studium av 
stadsbebyggelsens rumsliga organisation (Hedvall red 
2000). Denna kännetecknades av långsmala tomter av 
”medeltida” karaktär, vilka sträckte sig från en huvud
gata, Sjögatan, i norr till en bakgata i söder. På dessa 
var, åtminstone från 1400-talets senare del, bostads
husen placerade i tomtfigurens mitt. På ömse sidor 
om bostaden och närmast de bägge gatusträckningarna 
fanns ekonomibyggnader av förmodat enklare karak
tär. Mellan ekonomibyggnader och bostadsdel i söder 
antas även kålgårdar ha varit belägna.

Denna organisering av tomtytan förefaller avvika 
ganska tydligt från mönstret i kvarteret Dalkarlen i 
Norrköping. På den senare platsen låg bostadsdelen 
framdragen på tomten mot gaturummet och tomten 
var här uppdelad i en fram- och en baksida, karakte
ristiska rumsliga drag som inte kunde iakttas på tom
terna i Vadstena.

Den andra stora och iögonenfallande skillnaden 
mellan de bägge platserna har redan uppmärksam
mats i denna text och gäller fyndmängden. Undersök
ningen i kvarteret Dalkarlen har genererat nästan 
dubbelt så många fynd som den i stadsdelen Sanden 
och det på en yta som endast är ca en tiondel av Vad- 
stenaundersökningens. Majoriteten av fynd i Norr
köping härrör från de stora avfallsdepåerna, en an
läggningstyp som förefaller helt lysa med sin frånvaro 
i Vadstena.

Jämförelsen mellan de bägge undersökningsområ
dena ger således vid handen att det funnits stora och 
som det verkar grundläggande skillnader dem emel
lan i organiserandet av bebyggelse på stadstomten 
samt i sättet att hantera avfall. Men vad betyder dessa 
skillnader? Kan vi, som Göran Tagesson gör, disku
tera dem i termer av olikartade mentala förhållnings
sätt? Som jag ovan tolkat det rumsliga mönstret i kvar
teret Dalkarlen fanns det ett nära samband mellan 
bostaden och avfallsdepåns läge på tomten. Depån 
har i sitt rumsliga sammanhang haft en funktion som 
inte i första hand varit ekonomisk utan snarare socialt 
kommunikativ. I Vadstena däremot tyder de ringa



fyndmängderna på att man uppenbarligen systema
tiskt avlägsnat avfallet från tomterna. Detta stämmer 
väl överens med den gängse bilden av den senmedel
tida staden som utmärks av en allt effektivare ren
hållning. Att man i det sena 1500-talets Norrköping 
åter börjat deponera avfall på stadstomterna betyder 
emellertid inte någon form av återgång till tidigme
deltida förhållanden. Vad det handlar om är att man 
då tilldelat avfallet en annan innebörd än vad man gjort 
cirka hundra år tidigare i senmedeltidens Vadstena. 
På den senare orten har avfallet inte haft någon annan 
betydelse än att möjligen användas i olika arbetsföre
tag såsom utfyllnad eller som gödsel på åkrar. I Norr
köping har avfallet behållits på stadstomten men detta 
har av allt att döma skett selektivt och har knappast 
haft några ”hygieniska” motiv.

Begreppsparet kollektivt-individuellt kan troligen 
vara användbart för att beskriva skillnaderna mellan 
bebyggelsen i Vadstena respektive Norrköping. Ett 
närbesläktat begreppspar, som även kan vara aktuellt 
i detta sammanhang, är privat-offentligt. I forskningen 
kring framväxten av det tidigmoderna, västeuropeiska 
samhället har dessa begrepp fått en framträdande roll 
(Johnson 1997, s 153). Som en av de viktiga mentala 
förutsättningarna för framväxten av detta samhälle 
har nämligen framhållits tillkomsten av en privat sfär 
som kunnat avskiljas från en offentlig sådan. Detta 
hänger nära samman med ett nytt individrelaterat för
hållningssätt till tillvaron. Först när människan uppfat
tar sig själv som ett självständigt handlande subjekt i 
denna tillvaro kan hon definiera sitt eget privata rum 
som kan hållas åtskilt från det offentliga. Samtidigt blir 
det då även möjligt för människan att både manifestera 
sig mot och kommunicera med en offentlig sfär.

Man skulle sålunda i likhet med Göran Tagesson 
kunna uppfatta organiseringen av stadstomten i Norr
köping som ett uttryck för ett nytt, individuellt präg
lat handlingsmönster och därmed även för en ny ur
ban mentalitet. Däremot vill jag inte instämma i hans 
tolkning av avfallsdepån som utslag av en önskan om 
”ordning och reda” på tomten. Jag vill se detta nya 
fenomen som ett stycke aktiv materiell kultur som i

lika hög grad som bostaden signalerar ett budskap 
till omvärlden. Det vi med vårt moderna perspektiv 
vill uppfatta som ”orent” avfall blir här snarast något 
positivt som exponent för en socialt viktig konsumtion.

I motsats till situationen i Norrköping kan därmed 
stadsdelen Sandens bebyggelse i Vadstena antas repre
sentera en annan ”mentalitet”. De materiella lämningar
na på tomterna avspeglar här ingen social kommunika
tion med ett offentligt rum, snarare en rumslig helhet 
där de enskilda delarna, det vill säga tomterna, är under
ordnade denna helhet och där avfallshanteringen varit 
en aktivitet som kunnat utnyttjas i olika kollektiva 
arbetsföretag. Ser vi de bägge mönstren som tydligt kro
nologiskt åtskilda bör det kritiska förändringsskedet 
ligga i 1500-talets senare del. Efter att ha konstaterat 
detta kan vi gå vidare till vår andra huvudproblematik 
som handlar om sambandet mellan de kulturella mönst
ren och den ekonomiska expansionen.

Kulturell förändring och ekonomisk expansion
Samtidigt med den kulturella förändring som jag ovan 
beskrivit inleds en ekonomisk expansion som snabbt 
förvandlar Norrköping från en liten och uppenbarligen 
ganska obetydlig urban ort till en av landets mest be
tydande städer. För att kunna ge ett historiskt perspek
tiv på detta skeende ämnar jag först återvända till Vad
stena och uppmärksamma vad som händer där unge
fär hundra år tidigare.

Vadstena växer fram kring år 1400 som en direkt 
följd av att platsen blivit birgittinerordens huvudort 
och därmed även centrum för en omfattande vallfart. 
Staden är i början av 1400-talet helt underordnad det 
ekonomiskt mäktiga birgittinerklostret men under år
hundradets senare del kan man iaktta hur en ny eko
nomisk dynamik börjar sätta sin prägel på Vadstena. 
I ett annat sammanhang har jag argumenterat för att 
denna dynamiska utveckling sker i takt med en allt
mer uttalad strävan hos stadsbefolkningen att frigöra 
sig från klostrets dominans och att därmed kunna 
agera mera självständigt (Ersgård 2002). Arkeologiskt 
sett, har jag menat, kan denna nya dynamik i staden 
sättas i samband med en förtätning av bebyggelsen 23



Fig 5. Flygfoto över undersökningsområdet 1998 från norr. Foto Metriä.

under 1400-talets sista decennier, vilken kunnat iakt
tas på flera undersökningsytor. Samtidigt är min po
äng att denna gynnsamma ekonomiska utveckling, 
som staden genomgår, fortfarande sker i någon form 
av symbios med klostret; Vadstena i sin nya merkan
tila roll kan dra nytta av den höga kulturella status 
platsen har tack vare att relikerna efter den heliga Bir
gitta förvaras där.

Vad jag vill ha sagt med detta är att den ekono
miska utveckling som vi kan se i Vadstena från och med

1400-talets senare del sker inom en äldre tids sociala 
och kulturella ramar. Den sker innesluten i den kon
text som klostret och staden utgör och som i allt vä
sentligt ger de grundläggande förutsättningarna. Och 
även om vi i detta sammanhang kan skönja en början 
till större självständighet hos stadsinnevånarna finns i 
botten ännu den mentalitet som jag ovan beskrivit och 
som inneburit att dessa fortfarande varit underord
nade den helhet som den medeltida klosterstaden ut
gjort.



Vi kan därmed förflytta oss hundra år framåt i ti
den till det sena 1500-talets Norrköping och fråga 
oss om inte den ekonomiska expansion vi här ser äger 
rum utifrån andra förutsättningar än i Vadstena. Som 
jag hävdat i föregående avsnitt råder nu en annan ur
ban mentalitet enligt vilken människan uppfattar sig 
som ett självständigt agerande subjekt i den tillvaro 
hon vistas i, till skillnad från situationen i Vadstena 
där hon handlat som en del av en större kollektiv hel
het. Innebär sålunda 1500-talet ett raserande av en 
äldre tids mentala strukturer i Norrköping? Kan vi 
urskilja något av detta i de sociala och kulturella för
hållandena i området.

Norrköping är under hela medeltiden en i topo
grafiskt och ekonomiskt avseende liten och föga fram
trädande ort. Som Karin Lindblad visat, har den då 
emellertid ingått i en urban struktur av ganska säreget 
slag (Lindeblad 1997). Förutom en sannolikt mycket 
begränsad tätbebyggelse vid Motala ström har i denna 
struktur även ingått ett antal stora gårdar i stadens 
närområde till vilka vissa centrala funktioner varit 
knutna. En av dessa är den arkeologiskt undersökta 
gården Borg med traditioner tillbaka i yngre järnålder 
(Lindeblad 1996). Det urbana landskapet vid Norr
köping har sålunda under medeltiden innehållit mer 
än den i topografisk mening definierade staden och i 
detta landskap har centraliteten haft en rumslig sprid
ning över ett större område. Denna struktur är en följd 
av sociala förhållanden av speciell karaktär vilka be
stämt utvecklingen i Norrköpingsområdet under me
deltiden.

De nämnda storgårdarna försvinner under 1500- 
talet, vilket antagits ha varit en konsekvens av staden 
Norrköpings expansion (Lindeblad 1997, s 510 f). Frå
gan är emellertid om man inte måste betrakta det hela 
på omvänt sätt. Nerbrytandet av den medeltida sociala 
strukturen menar jag är en förutsättning för att Norr
köping skall kunna expandera i den omfattning den 
gör från och med 1500-talets senare del. Detta är sam
tidigt en mental förändring, en frigörelse från en men
tal struktur som tidigare bestämt människornas före
ställningar och handlingar. Matthew Johnson har be

skrivit något liknande för Englands vidkommande i 
samband med sitt studium av den senmedeltida en- 
closure-rörelsen. Detta fenomen innebar en genom
gripande omformning av landskapet, som därmed 
kunde ”be treated in ’rational’ ways”. Detta blev möj
ligt ”through an erosion of the embeddedness ofthat 
landscape in the social and cultural values of the tradi
tional community” (Johnson 1996, s 206).

På detta sätt blev det alltså mentalt möjligt att han
tera naturen på ett nytt sätt, att koncentrera samhälle
liga resurser till den nordöstra delen av Östergötland 
och att organisera produktion och distribution i en ald
rig tidigare skådad omfattning vid den gamla handels
platsen i strömkröken mellan Bråviken och sjön Glan.

Avslutningsvis skall jag kommentera ytterligare en 
aspekt av denna ekonomiska expansion. För stads- 
invånarna i den nya tidens Norrköping var fisket en av 
flera inkomstbringande verksamheter, men inte endast 
i Motala ström utan också i Östersjön. I början av 
1580-talet omtalar en källa att trettio båtlag från Norr
köping var verksamma på Häradsskär, ett av de större 
fiskelägena i Gryts skärgård (Norman 1993, s 34). 
Detta intresse för havsfisket delade staden med många 
andra städer vid denna tid, till exempel Gävle vars 
borgare bedrev ett omfattande sommarfiske längs Norr
landskusten. I ett tidigare sammanhang har jag häv
dat att uppsvinget för detta havsfiske varit ett 1500- 
talsfenomen och att dess orsaker skall sökas inte en
dast i en allmän ekonomisk expansion utan även i en 
mental förändring, i ett nytt förhållningssätt till verk
ligheten (Ersgård 2001). Till skillnad från ett medel
tida skede då det merkantila fisket bedrevs på stora 
säsongsmässiga fiskelägen som en komplex, kollektiv 
verksamhet med många aktörer inblandade, blev fis
ket under 1500-talet en individuell angelägenhet som 
den enskilde stadsborgaren själv planerade, alltifrån 
förberedelserna i hemmahamnen till fisket och insalt- 
ningen på skärgårdsön och därefter den vidare distri
butionen av den konserverade fisken. På detta sätt 
innebar 1500-talets förändring även ett införlivande 
av nya geografiska verksamhetsområden långt ifrån 
staden - en tillkomst av ett nytt mentalt omland. 25



Avslutning
I det föregående har jag börjat i en liten, arkeologiskt 
undersökt yta i det centrala Norrköping där mänsk
ligt liv efterlämnat fragmentariska spår i marken. 
Därifrån har jag rört mig, ofta i ganska vida cirklar, 
såväl i tiden som i rummet. En grundtanke har varit 
att det även i det lilla, rumsligt begränsade samman
hanget är möjligt att finna nycklar till förståelse av 
större mera övergripande samhällsförändringar.

Jag har drivit tesen att det under 1500-talet fak
tiskt sker en förändring av mental karaktär. I de före
gående studierna av bebyggelse, konsumtion och av
fallshantering på den undersökta delen av kvarteret 
Dalkarlen har jag försökt finna uttryck för denna för
ändring. Vidare har jag argumenterat för att det fun
nits ett samband mellan ett nytt, mentalt förhållnings
sätt till verkligheten, vilket avspeglas i stadsbornas 
organisering av sitt vardagsliv på stadstomten, och den 
starka ekonomiska expansion som Norrköping genom
går vid början av nyare tid.

Genom jämförelsen med Vadstena försökte jag visa 
hur den tidigmoderna staden skilde sig från senmedelti
dens stad. I den senare blir genom individens speciella, 
underordnade relation till en större religiöst präglad 
helhet förutsättningarna för ekonomisk expansion an
norlunda än i den tidigmoderna staden. Ett nytt för
hållningssätt till verkligheten där individen i första

hand tar utgångspunkt i sig själv skapar emellertid 
förutsättningar för en ekonomisk utveckling av tidi
gare inte skådat slag. En konsekvens härav blir det 
radikala omformandet av den urbana strukturen i Öster
götland vid ingången till nyare tid.

Jag ansluter mig således till den uppfattning, som 
vill se en viktig kvalitativ brytpunkt i den historiska 
utvecklingen vid den nya tidens början. Är det också 
början till vårt moderna samhälle vi ser? I några av 
artiklarna i boken används ibland termerna industri 
och arbetare i beskrivningen av produktion och sociala 
kategorier i Norrköping under första hälften av 1600- 
talet. Ulrika Wallebom benämner exempelvis i sin ar
tikel stadstomten under denna tid ”ett kombinerat 
bostads- och ’industriområde’”. Men som hon själv 
föreslår skall man snarare, istället för industri, tala om 
”förlagssystem” där hantverkaren bedriver avancerad 
produktion i egen verkstad.

Vi har således långt kvar till en modern kapitalis
tisk industri i social mening där producenterna inte 
längre har någon makt över produktionsmedlen. En 
viktig förutsättning för framväxten av vårt moderna 
samhälle har dock skapats under detta dynamiska 
skede, något som lämningarna i kvarteret Dalkarlen i 
Norrköping kan spegla.

Malmö i Mars 2002
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"Bodde dom därnere?"

28

Om kulturlagerbildning och avfallshantering i stormaktstidens Norrköping

Göran Tagesson

Inledning
Det låg både undran och skräck i den lille pojkens röst 
när han stod på gatan med sin pappa och tittade ner i 
schaktet. Bodde dom därnere? Överraskningen och 
förundran över skillnaden mellan gårdagens och dagens 
gatunivå delar han säkert med alla som någon gång 
passerat förbi en arkeologisk undersökning. Samma 
undran och förvirring upplever även arkeologen som 
förgäves försöker hitta på någon förklaring, som både 
verkar enkel och trovärdig. Sanningen är väl snarast 
att ingen riktigt vet eller förstår. Var kommer all denna 
jord och sand ifrån?

Frågorna kring ”kulturlagerbildningen” som feno
men finns i all sorts arkeologi, men blir särskilt tydlig 
i medeltidsarkeologin och när vi rör oss i stadsmiljö. 
”Tillväxten” av kulturlager har länge setts som ett sär
skilt medeltidsarkeologiskt problem. Den begynnande 
medeltidsarkeologins första och mest avgörande erfa
renheter gjordes i städer som Lund och Sigtuna, städer 
med mäktiga kulturlager. Kulturlagerpelaren på Kul
turen i Lund har för generationer arkeologer bildat 
sinnebilden för urban arkeologi; det är mycket jord 
mellan nutid och dåtid.

Tjocka och feta kulturlager bildar vår referensram 
för medeltiden i städerna. När sådana kulturlager sak
nas blir vi förvirrade och har svårt att orientera oss. 
Vi pratar om senmedeltida och efterreformatoriska 
städer utan kulturlager, svårtolkade och svårdaterade 
skeden där till på köpet det skriftliga källmaterialet 
tycks ge en mer mångfacetterad bild av stadens ut

veckling. Utan feta kulturlager ingen arkeologi. Där
för har dessa perioder ansetts som omöjliga att arbeta 
med och tills nyligen knappast alls diskuterats.

I följande artikel ska kulturlagerbegreppet disku
teras utifrån erfarenheterna från den arkeologiska 
undersökningen i kvarteret Dalkarlen i Norrköping 
1998. Materialet omfattar lämningar efter en bebyg
gelse från senmedeltid och fram till 1600-talet. I denna 
undersökning förenas flera av arkeologins aktuella 
frågeställningar, bland annat kulturlagerproblema- 
tiken under senmedeltid och efterreformatorisk tid. 
Det är samtidigt under dessa perioder som mötet mel
lan arkeologi och historia blir som mest brännande.

Kulturlagren kommer att diskuteras med ytterli
gare ett aktuellt problem, synen på avfall och avfalls
hantering som social och kulturell spegel under äldre 
tid. I bakgrunden finns föreställningen att merparten 
av arkeologens källmaterial just består av sopor och 
avfall.

Bakgrund
Under medeltidsarkeologins första tid diskuterades 
begreppet kulturlager knappast alls. Vändningen kom 
under 1970-talet, då bland annat en betydelsefull ar
tikel publicerades i Fornvännen (Järpe et al 1979). 
Kulturlager kunde enligt artikelns författare antingen 
vara avsatta på platsen eller påförda, det vill säga till
komna på platsen som resultat av en aktivitet eller häm
tade till platsen i utjämnande eller markberedande syfte. 
Det nya var att kulturlagrens tillkomstsätt började dis



kuteras och man framhöll att en tolkning av detta 
måste ske redan i samband med fältarbetet. Artikeln 
presenterade ett schema för skraffering av kulturlager 
vid profilritning, där skillnaden mellan avsatta och på
förda lager enkelt kunde markeras.

Skillnaden i kulturlageravsättning under olika pe
rioder av medeltiden har uppmärksammats tidigt. 
Anders Andrén hävdade 1986 att förhållandena i 
Lund, med närvaro av tjocka tidigmedeltida lager och 
tunnare eller till och med helt obefintliga kulturlager 
i hög- och senmedeltid, var ett generellt mönster och 
hänvisade till exempel från flera norska och danska 
städer. Den drastiska minskningen av kulturlager för
klaras som resultat av ökad urbanitet, med ökad an
vändning av gödsel i städernas trädgårdar och åkrar 
samt bättre renhållning, beroende på ändrade kultu
rella mönster och administrativa förordningar (Andrén 
1986).

I en artikel från 1992 diskuterar Lena Beronius- 
Jörpeland kulturlagerbegreppet dels med utgångs
punkt från äldre litteratur, dels utifrån exempel från 
Lund och Uppsala. Beronius-Jörpeland utgår i arti
keln från en rad frågeställningar om hur kulturlager 
”ackumuleras”, till exempel om det sker snabbt eller 
långsamt eller om kulturlagren är tjocka eller tunna, 
och antar att detta speglar aktiviteternas grad av in
tensitet på platsen. Genom exempel från Uppsala pekar 
hon på att kulturlagertillväxten inte alls avtar under 
senmedeltiden och argumenterar istället för att till
växten snarare speglar förändringar lokalt i bebyg
gelse och ekonomi, oberoende av kronologiska fak
torer (Beronius-Jörpeland 1992, s 144 ff.).

Artikeln ger en god bild av den stratigrafiska me
tod som kom att tillämpas under 1980-talet och fort
farande är gångbar. De olika kulturlagren identifiera
des och undersöktes var för sig och gjorde det möjligt 
att registrera fynden till respektive lager. Metoden 
innebar en dekonstruktion av kulturlagren i ”ordnade 
former”, det vill säga varje lager för sig och där varje 
fynd kom att relateras till respektive lager. Begreppet 
”störningar” var viktigt, vilket omfattade all sentida 
påverkan av den ursprungliga kulturlagerbilden. Vär

deringen av de enskilda lagren byggde på den enkla 
dikotomin avsatt eller påfört.

Indirekt kom detta att leda till att källmaterialet 
delades upp i sådant som var relevant för den dåtida 
verklighet som var målet för undersökningen och så
dant som hade stört eller omformat denna verklighet. 
Mycket arbete lades ner på att urskilja och dokumen
tera de enskilda lagren, både i plan och i profil. Där
emot fick analysen av funktion och tillkomstsätt stå 
tillbaka. Fortfarande sågs kulturlagren som relativt 
oproblematiska, snarare som ett medium för fynd än 
ett kulturellt fenomen i sig. Detta fick till följd att även 
stora och tjocka lager antogs vara ackumulerade, vilket 
framgår av publikationer från denna tid (ex Andersson 
et al 1990; Feldt & Tagesson 1997).

Ett avgörande problem är således hur det arkeolo
giska materialet ska tolkas, speglar det en dåtida verk
lighet eller ligger allt huller om buller? En äldre tids 
arkeologi arbetade visserligen ”källkritiskt” med ett 
arbetssätt som lånades från historikerna. Den avgörande 
frågan i vad mån arkeologernas källmaterial speglar den 
dåtida verkligheten och om detta går att tolka ställdes 
dock sällan. Även 1960 - 70-talens arkeologi antog att 
det fanns ett direkt förhållande mellan det som hittades 
i fält och vad som en gång deponerats.

Tidigt kom dock framför allt osteologer att intres
sera sig för källkritik kring det arkeologiska materia
lets representativitet, ”tafonomi” (Vretemark 1997, s 
30; Welinder 1992, s 27 f). En riktning inom framför 
allt amerikansk arkeologi har på ett mer systematiskt 
sätt försökt diskutera och analysera de processer, mänsk
liga eller naturliga, som omformar och påverkar det 
arkeologiska källmaterialet, ”formation processes” 
(Schiffer 1987, s 3 ff). Väl medveten om komplexiteten 
i dessa processer blir det avgörande för det arkeolo
giska arbetet att kunna diskutera och förstå hur dessa 
processer har verkat, både i dåtid och nutid (Welin
der 1992, s 4).

För att mer i detalj kunna diskutera vilka möjlig
heter det arkeologiska källmaterialet har behövs bättre 
undersökningsmetoder som underlättar en kritisk ana
lys. Under senare år har en kontextuell undersöknings- 29
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metod börjat slå igenom i Sverige. Den söker sina röt
ter i anglosaxisk och senare norsk medeltidsarkeologi 
och fick tidigt sina främsta tillskyndare i Lund (Har
ris, Brown & Brown 1993; Larsson & Johansson- 
Hervén 1998 samt där anf litt). I en rad artiklar har 
Stefan Larsson med flera med stor emfas hävdat meto
dens fördelar. Debatten har till stor del hämtat exem
pel från Lund, där Kulturen tagit steget direkt från 
stickgrävningsmetod till kontextuell metod, utan att 
alls ha tillämpat den stratigrafiska metoden (Larsson 
1993; Larsson 1994; Larsson 1996 osv).

Grunden för den kontextuella metoden ligger i 
begreppet kontext som i detta sammanhang ska för
stås som en stratigrafisk tolkad enhet. Skillnaden mot 
den stratigrafiska metodens urskiljande av lager och 
anläggningar kan i förstone tyckas vara marginell och 
skillnaden i fältpraktiken vara främst organisatorisk. 
Bakom begreppet kontext ligger dock en medveten 
hållning att alla kontexter är medvetet och avsiktligt 
skapade. Poängen med att arbeta med kontexter i stäl
let för lager och anläggningar är att tillmäta båda ele
menten samma kulturhistoriska informationsvärde. 
Kulturlager ”är materiell kultur på samma sätt som 
fynd. Deras närvaro respektive frånvaro, deras morfo
logi och depositionstyp ses då som en utsaga relate
rad till sociala och kulturella handlingar i det för
flutna” (Larsson & Johansson Hervén 1998, s 24).

Det blir avgörande att tolka kontexternas tillkomst
sätt redan i fält för att kunna bestämma dess källvärde. 
Uttryckt på detta sätt blir skillnaden i den bakom
liggande tankemodellen avgörande jämfört med den 
stratigrafiska metoden. Den (ofta) oreflekterade bedöm
ningen av kulturlagren som ackumulerade fick till följd 
att kulturlageravsättningen sågs som ett passivt feno
men, närmast ett naturligt förlopp. En följd av detta 
var att kulturlageravsättningen tänktes kunna spegla 
verksamhetens omfattning på platsen tämligen oprob
lematiskt.

Den kontextuella metoden förutsätter således att till
komsten av kontexterna speglar kulturellt betingade 
handlingar, vilka kan vara medvetna eller omedvetna. 
Även om depositionsmonster tolkas som utslag av omed

vetna handlingar är det viktigt att understryka att även 
dessa beror på kulturellt betingade mönster. Uppgiften 
för arkeologen blir således inte bara att som förr de- 
konstruera och dokumentera en lämning utan dessutom 
att tolka kontextens ”bur” och ”varför”. En modell för 
detta har presenterats av Larsson & Johansson Hervén 
(Larsson & Johansson Hervén 1998, s 28 f och där anf 
litt), en praktisk tillämpning för att bestämma den strati
grafiska enhetens kuturhistoriska tolkning och därmed 
dess utsagovärde. Man skiljer mellan primära fynd, som 
påträffas i anslutning till sitt användarsammanhang, 
sekundära fynd som flyttats från sitt användarsamman
hang och övergått till ett avfallssammanhang samt 
tertiära fynd som är funktionellt, rumsligt och tidsmäs
sigt skilda från den kontext vari de ingår.

Vilka konsekvenser medför då denna metodik? Hit
tills har den svenska debatten uppehållit sig vid det prak
tiska genomförandet av metoden samt dess ideologiska 
implikationer. Men det stora arbetet att visa vilka kul
turhistoriska tolkningar som möjliggörs med metoden 
återstår till största delen. I en rad av arbeten under 1990- 
talet har Stig Welinder bland annat diskuterat tolkningen 
av artefaktmönster i ett bredare perspektiv med utgångs
punkt från etnoarkeologiska undersökningar i en by i 
Dalarna. På ett för svensk arkeologi ovanligt vidsynt 
sätt har han närmat sig frågor hur det arkeologiska käll
materialet kan spegla dynamik, aktiviteter och proces
ser, strukturer och relationer mellan individer. Artefakt- 
mönstren ger en frusen bild av ett dynamiskt och konti
nuerligt förlopp, resultatet av människors ”liv och kiv” 
och komplexa relationer mellan varandra (bl a Welin
der 1992).

Det är min utgångspunkt att en kontextuell under
sökningsmetod utgör ett användbart redskap för att 
kunna hantera vårt källmaterial och börja diskutera 
frågor kring artefaktmönster och dess representativitet. 
I följande artikel ska göras ett försök att diskutera 
kulturlager och dess innehåll ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv. Kulturlagrens funktion kommer att dis
kuteras utifrån fyndmaterialet. Därefter kommer fynd
materialet att användas för att diskutera avfallshan
tering och synen på avfall under 1600-talet.



Kulturlagertypologi
I samband med undersökningen i kv Dalkarlen til
lämpades en lagertypologi, som syftade till att vara 
ett redskap i fält för att göra en källvärdesbedömning 
och en kulturhistorisk tolkning av varje enskild kon
text. Indelningen i ett antal lagertyper utgår från dels 
depositionstypen, det vill säga om lagret är primärt, 
sekundärt eller tertiärt deponerat, dels en bedömning 
av funktionen. Typologin överensstämmer i stort med 
den som utarbetades i samband med det arkeologiska 
projektet Sanden Vadstena 1995 - 96 och formulera
des av Pär Karlsson (Hedvall et al 2000).

Primärt deponerade lager avser lager som innehåller 
fynd i anslutning till sitt användarsammanhang men 
där lagrets form har underordnad betydelse. Exempel 
på detta är traditionellt avsatta lager, såsom golvlager, 
gårdslager och gränd/gatulager, det vill säga lager som 
bildats och avsatts på ett golv, en gårdsyta eller en gränd. 
Det kan även röra sig om brandlager, byggnations- 
lager, raseringslager, vedupplagslager och gödsellager. 
Dessa lager har bildats av borttappat och bortkastat 
material, en typ av avfall som medvetet eller omedvetet 
blivit liggande.

Sekundärt deponerade lager avser lager med en 
medveten form och som innehåller fynd som är sam
tida men funktionellt skilda från sitt ursprungliga sam
manhang. Det rör sig främst om avfallslager, det vill 
säga fynd och kulturlager som av dåtidens människor 
urskiljts och betraktats som skräp och avfall och de
ponerats på en för ändamålet bestämd plats.

Tertiärt deponerade lager slutligen avser lager med 
en skapad form, där lagrets funktion är det primära 
medan fynden är funktionellt, rumsligt och tidsmässigt 
skilda från sitt ursprungliga sammanhang. Exempel på 
detta är utjämningslager, som tillkommit för att om
forma topografin, fyllning i nedgrävningar och stolphål 
samt konstruktionslager som utgör del av konstruktion, 
till exempel sättsandslager under stenläggning. Till denna 
grupp hör även golv och grusläggning, det vill säga 
konstruktioner som består av redeponerat material.

I det följande kommer lagertypologin, såsom den 
tillämpades i undersökningen i kv Dalkarlen, att stu
deras och utvärderas. Frågan är givetvis hur relevant 
försöken till bestämning av lagertyperna är och om 
detta går att testa i efterhand. Materialet från kv Dal
karlen är väl lämpat för att studera lagerinnehåll och

Brandlager Primär På platsen bildat lager som följd av brand
Byggnationslager Primär På platsen bildat lager som följd av byggnation
Golvlager Primär På platsen bildat lager på golv
Gårdslager Primär På platsen bildat lager på gårdsyta
Gödsellager Primär På platsen bildat gödsellager
Raseringslager Primär På platsen bildat lager i samband med rasering
Barkstampslager Primär På platsen bildat lager i samband med barkstampning
Avfallslager Sekundär Redeponerat lager med utvalt avfall, skild från ursprunglig tillkomstplats
Fyllning Tertiär Redeponerat lager skapat i syfte att fylla igen nedgravning
Golv Tertiär Konstruktion skapat av redeponerat material
Grusläggning Tertiär Konstruktion (gränd eller gårdsyta) skapat av redeponerat material
Konstruktionslager Tertiär Redeponerat lager skapat i syfte att utgöra del av konstruktion
Utjämningslager Tertiär Redeponerat lager skapat i syfte att utjämna och markplanera större ytor

Fig 1. Kontexttyper (kulturlager) använda vid den arkeologiska undersökningen i kv Dalkarlen 1998. 31



sammansättning. Tillämpningen av en kontextuell 
metod gör det möjligt att analysera olika delar för sig 
och ställa dem i relation till varandra. De enskilda 
fynden har registrerats i förhållande till kontext (kul
turlager) och till rutor om lxl meter.

Bestämningen och dokumentationen av kulturlag
ren skedde uteslutande i fält. Efter fältarbetets slut 
har en vidare bearbetning av stratigrafin gjorts med 
en beskrivning av bebyggelsen i form av en stratigra
fisk berättelse. En viss justering av lagertyperna har 
fått göras för att råda bot på enstaka inkonsekvenser. 
Frågan är om det efter denna första fas går att kont
rollera, verifiera eller falsifiera den kulturhistoriska 
tolkning som gjorts av kulturlagren i fält? Vilka meto
der kan vi pröva för att försöka karaktärisera kultur
lagren och dess funktion?

Öppna och slutna ytor
En första fråga bör vara om funktionsuppdelningen i 
de olika lagren avspeglas i fyndmaterialet. Om typo
login är riktig borde samma typ av lager ha fungerat 
och brukats på ett likartat sätt i olika delar av under

sökningen. En möjlighet borde vara att studera frag
mentering av artefakter för att kunna visa på hur lager
typerna har brukats och påverkats. En första hypotes 
blir då att lager i primärläge bör ha högre grad av frag
mentering medan lager i sekundärläge bör ha en lägre 
grad av fragmentering, eftersom de förra legat öppna 
medan de senare legat slutna. För att studera detta 
har jag valt keramiken, dels för att det är ett stort mate
rial som verkar finnas ”överallt”, dels för att det lätt 
går sönder. Det innebär att lager som legat öppna och 
oskyddade, såsom golvlager, gårdslager och grändlager 
bör ha mindre keramikskärvor än lager där keramiken 
legat skyddad, som till exempel avfallslager. Alterna
tivt beror skillnaden på att de öppna ytorna varit före
mål för en mer grundlig städning, där stora föremål 
flyttats till en avfallsdepå medan de små föremålen 
fått ligga kvar (Schiffer 1987, s 126, 58 ff).

I fig 2 presenteras en beräkning av medelvärde och 
median för keramikskärvornas vikt beräknat på de 
olika lagertyperna. Det skulle kunna tänkas att de 
stora keramikmaterialen i avfallsdepåerna grupp 61 
och 104 borde påverka resultatet genom sin mängd

Alla lager — 6304 14 5 -

Alla lager utom grupp 61 och 104 - 3733 9,2 4 -

Brandlager Primär 42 4,6 3 Under

Byggnationslager Primär 2 - - -

Golvlager Primär 8 9,6 6,5 Under?

Gårdslager Primär 27 8,7 4 Under

Gödsellager Primär 69 8,2 4 Under

Raseringslager Primär 582 10,3 4 Under?

Barkstampslager Primär 585 7 3 Under

Avfallslager Sekundär 1565 17,8 6 Över

Fyllning Tertiär 132 15,1 6 Över

Golv Tertiär 44 10,5 3 Under?

Grusläggning Tertiär 103 8,1 5 Under

Konstruktionslager Tertiär 738 9,1 3 Under

Utjämningslager Tertiär 888 7 2,75 Under

32 Fig 2. Genomsnittlig skärvstorlek i olika lagertyper.



och som jämförelse har även medelvärde och median 
beräknats på samtliga lager förutom dessa. En beräk
ning av de enskilda lagertyperna visar att hypotesen 
stämmer till stor del. Primärt deponerade lager har 
keramikskärvor som klart ligger under genomsnittet 
medan de sekundärt deponerade avfallslagren ligger 
klart över genomsnittet.

Graden av fragmentering verkar vara ett använd
bart sätt att studera lagertyperna på. Om man studerar 
de enskilda kontexterna (lagren) på samma sätt ser 
man att typbestämningen i de flesta fall överensstäm
mer med den allmänna bilden av kulturlagrens frag
menteringsgrad. Det finns dock flera avvikelser som 
är värda att kommentera. I det följande görs en genom
gång av samtliga lagertyper med syfte att studera avvi
kelser från modellen.

De primärdeponerade lagren är vanligtvis tunna 
och står för en liten del av hela keramikmaterialet i 
kv Dalkarlen. De har genomgående en liten skärvvikt 
med vissa enstaka undantag. Bland gödsellagren i djur- 
hägnaden grupp 22 har till exempel skärvorna i de 
tunna avsatta lagren en liten skärwikt, medan det yngsta 
lagret har markant större skärvor. Detta kan bero på 
att lagret legat direkt under påförd sättsand till sten
läggningen grupp 23. Raseringslagren har en högre 
skärwikt, sannolikt beroende på att de ej varit betram
pade och dessutom ofta fått en sekundär funktion som 
liknar konstruktionslager och utjämningslager.

De sekundäravsatta lagren ger på samma sätt som 
de primäravsatta en tydlig bild. De står för en stor del 
av hela keramikmaterialet och har genomgående stora 
skärvor. Som avfallslager har främst lagren i skräp
högen grupp 104 bestämts.

Gruppen med tertiäravsatta lager är däremot mera 
heterogen, avgränsningen mellan de enskilda typerna 
är svårare och de har en keramikvikt som verkar ligga 
närmare genomsnittet. Keramiken i dessa lager har 
det lägsta utsagovärdet eftersom deras funktion och 
proveniens är osäker. Trots detta finns vissa intres
santa tendenser. De öppna och betrampade utjämnings- 
lagren och grusläggningarna har en skärwikt som lig
ger klart under genomsnittet medan fyllningar som

legat skyddade har en klart högre skärwikt. Märk
ligt nog tycks dock även de skyddade konstruktions- 
lagren ha ett lägre genomsnittsvärde, medan golvlager 
tycks närma sig genomsnittet.

Utjämningslager har bland de genomsnittligt minsta 
skärvorna av samtliga lager vilket understöder bilden 
av lager som till största delen legat öppna. Inom grup
pen utjämningslager finns dock större och omfattande 
planeringslager, grupp 6 i fas 2 och grupp 73 i fas 8, 
där skärvstorleken har en tendens att vara större. Även 
utjämningslager som har varit täckta av till exempel 
en stenläggning eller liknande har en tendens att få 
något större skärvstorlek. Utjämningslagren grupp 61 
utgör dock ett betydande undantag, med mycket av
vikande skärvstorlek. Dessa lager utgör fyllning i käl
laren grupp 58 och består av ett material som kan 
tolkas som att det hämtats från en avfallsdepå, lik
nande den i grupp 104. De har funktionen av att vara 
utjämnande och är till typen redeponerade, men kan 
med stor sannolikhet tolkas som hämtade från ett 
sekundärdeponerat lager, det vill säga från en avfalls
depå (se nedan).

Gruppen golv består av olika trä- och jordgolv, där 
gränsen mellan konstruktion och lager många gånger 
är flytande. I denna grupp finns flera awikelser. Det 
humösa lagret i botten av källaren grupp 58 tolkades 
som möjliga rester efter ett förmultnat trägolv, men det 
har, som ovan påpekats, många skärvor med en mycket 
hög skärvstorlek. En alternativ tolkning är snarare att 
det rör sig om ett påfört avfallslager som utgjort konst
ruktionslager under ett borttaget trägolv eller möjligen 
utgjort en del av fyllningen som täckt källaren.

I grupp 16 har keramikfynden i golvet en hög skärv
vikt, vilket kan avspegla en inblandning från ett ovan
liggande raseringslager. Resterna av trägolven i huset 
grupp 8 slutligen var svåravgränsade och har sanno
likt blandats med raseringslager (se nedan). Gruslägg
ning utgör konstruktionstypen för grusgång eller gränd. 
Dessa lager är vanligtvis tunna och har liten skärwikt. 
Enda undantaget finns i grusgången grupp 40. Redan 
i samband med fältarbetet fanns dock en osäkerhet 
om det inte kunde röra sig om ett konstruktionslager. 33
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Lagertypen fyllning består av dels fyllningar i stolp- 
hål och gropar, dels fyllningar i större nedgrävningar 
som av flera anledningar tolkats som avfallsgropar. 
Fyllningarna i de mindre groparna och stolphålen vi
sar sig ha genomgående mindre skärvor och det kan 
vara naturligt att tänka sig att fyllningsmaterialet kom
mer från omgivande lager, till exempel utjämnings- 
lager och speglar på så sätt en omedveten deposition.

Fyllningarna i avfallsgropar och latriner har genom
gående större skärvor och speglar sannolikt en mer 
medveten skräpdeposition. Denna typ av fyllning har 
stora likheter med gruppen avfallslager. Ett tydligt 
exempel på detta är latrinen grupp 29, som i botten är 
fylld med flera gödsliga lager, med genomgående stora 
skärvor. I flera fall bör en bestämning av lagren som 
avfallslager vara riktigare. Grupp 19 och 20 har båda 
tolkats som avfallsgropar med likartad form och inne
håll, men skärvmaterialet skiljer sig markant, där skär
vorna i grupp 19 är stora medan de i grupp 20 är betyd
ligt mindre. Den sistnämnda avfallsgropen har dock 
en speciell tolkning som kan förklara avvikelsen (se 
nedan).

Konstruktionslager är den lagertyp som bör ha le
gat mest skyddad, mer eller mindre täckt av överlig
gande konstruktion. I flera fall består konstruktions- 
lagren av sättsand under trägolv och i dessa fall ver
kar keramikskärvorna ha en tendens att vara få och 
stora. I konstruktionslagret under den glesa grus be
lagda gränden (grupp 66) var skärvstorleken genom

gående liten, vilket kan bero på att skärvorna i detta 
fall legat mer öppna. De tjocka konstruktionslagren 
under gränden innehöll en stor mängd keramik och 
andra fynd. Grupp 60 utanför smedjan bestod av ett 
tjock gruslager som innehöll keramik med en låg ge- 
nomsnittsvikt, medan grupp 64 utanför hus 4 bestod 
av humus och träflis/pinnar och innehöll keramik med 
hög genomsnittsvikt. Flur detta ska förklaras är oklart.

Slutsatsen av denna genomgång blir att fragmente
ringen av keramik skiljer sig mellan olika kontexter, 
beroende på hur dessa har tillkommit och brukats. 
Genom en analys av skärvvikt går det att kontrollera 
den kulturhistoriska tolkning av lagren som gjorts, 
likaså att i vissa fall diskutera avvikelser. Ett belysande 
exempel är det hus i fas 4 som låg norr om gränden, 
grupp 8. Det var mycket svårtolkat i fält, beroende på 
att det saknades tydliga konstruktionsdetaljer som väg
gar och golv. Den tolkning som gjordes byggde på att 
det rörde sig om två olika golvnivåer. En analys av skärv
storleken visar att denna tolkning till stor del är sanno
lik, men där det andra trägolvet förmodligen är upp
blandat eller hopblandat med raseringslager, se fig 3.

En gemensam faktor som sannolikt ger utslag i ana
lysen av skärvvikten är om lagret varit slutet eller le
gat öppet, det vill säga om fynden är utsatta för be- 
trampning, nötning eller annan påverkan. De primär- 
deponerade lagren är nästan alla öppna lager medan 
sekundärdeponerade avfallslager visserligen kan ses 
som öppna men knappast varit utsatta för samma be-

18770 Trägolv II 19 13,8

17709 Trägolv, sättsand 72 9,9

19018 Raseringslager 181 11,5

19585 Trägolv 1 7 3,7

19586 Trägolv 1 19 8,4

20012 Konstruktionslager 52 11,7

20204 Konstruktionslager 3 40

Fig 3. Keramikskärvor i de olika kontexterna i hus 8. Fet kursivering avser avvikelse från förväntat resultat. 
Kanske en feltolkning av lagertypen?



m
Alla lager - 6304 100 544 100
Brandlager Primär 42 0,6 3 0,5
Byggnationslager Primär 2 0,3 1 0,2
Golvlager Primär 8 0,1 0 0
Gårdslager Primär 27 0,4 1 0,1
Gödsellager Primär 69 0,1 2 0,3
Raseringslager Primär 582 9 37 6,7
Barkstampslager Primär 585 9 22 4
Avfallslager Sekundär 1565 24 197 35

Fyllning Tertiär 132 2 42 7,6

Golv Tertiär 44 0,6 3 0,5
Grusläggning Tertiär 103 1,6 2 0,3
Konstruktionslager Tertiär 738 11 66 12
Utjämningslager Tertiär 888 14 154 28
- grupp 61 - - - 106 19,3
- exkl grupp 61 - - - 48 8,7

Fig 4. Andelen "trampovänliga" kärldelar (fot, hänkel, rörskaft, handtag) fördelade på lagertyper samt i procent av typens 
andel av totala keramikmaterialet. Fet kursivering avser procent över genomsnittet.

trampning. Detta ger utslag i skärvstorleken som fram
gått ovan. För de tertiärdeponerade lagren är fyndens 
proveniens okänd, men trots detta tyder analysen på 
att fyndmaterial i lager som legat öppna, till exempel 
utjämningslageg vedupplagslager och lager som ingått 
i vissa konstruktioner såsom grusläggningar, uppenbar
ligen legat så ytligt exponerade att de lätt har fragmen- 
terats. För gruppen fyllningar gäller motsatsen.

En annan möjlig tolkning kan vara att de stora 
och obekväma föremålen städats undan och hamnat 
i avfallskontexter. Kvar blir endast små och obetyd
liga föremål. Detta gäller även inom ytor där man 
ansett det viktigt att hålla rent, till exempel inomhus 
(Schiffer 1987, s 58 ff; Welinder 1992, s 32). Skillna
den mellan öppna och slutna ytor kan ytterligare ana
lyseras. Vi kan till exempel förvänta oss att ”tramp
ovänliga” föremål inte ligger i öppna ytor, utan har 
städats undan och deponerats i framför allt avfalls- 
lager eller i slutna ytor. I fig 4 har gjorts en fördelning

av de keramikdetaljer som kan betraktas som de mest 
”trampovänliga”, även för hårdhudade stormaktstida 
fötter, nämligen fot, hänkel, rörskaft och handtag. 
Hela keramikmaterialets fördelning på lagertyperna 
har beräknats i procent, därefter har andelen ”tramp
ovänliga” delar fördelats på samma lagertyper.

Översikten visar att de primärdeponerade lagren 
samt de tertiärdeponerade lager som har varit öppna 
och utgjort del av konstruktion (utjämningslager, grus
läggning och golv) har en andel ”trampovänliga” delar 
som är lägre än lagrens andel av det totala materialet. 
För de sekundär- och tertiärdeponerade lagren som 
varit slutna gäller att de har en högre andel ”tramp
ovänliga” föremål.

Denna analys av ”trampvänligheten” i stormakts
tidens Norrköping skulle kunna kompletteras med yt
terligare föremål av obekväm art, såsom knivar, pil
spetsar, krokar m m. Materialet visar sig dock vara 
för litet för att nå några tydliga resultat. Endast fyra 35



knivar har hittats och de har deponerats i ett slutet 
utj ämningslager, i ett raseringslager, i ett slutet konst
ruktionslager samt i golvet i källaren, grupp 58, vil
ket tidigare diskuterats som ett troligen slutet konst
ruktionslager. Naturligtvis slängde man inte vassa och 
”trampovänliga” saker omkring sig hur som helst vid 
denna tid. Dessa föremål har varit del av det avfall 
man urskiljt och betraktat som farligt, orent, smut
sigt och som deponerats på särskild plats. Detta leder 
över till frågeställningen om vad fyndmaterialet rep
resenterar och vad stormaktstidens människor upp
fattat som avfall och hur man har behandlat det.

Avfall
Hittills har vi mest uppehållit oss vid den kulturhisto
riska tolkningen av de olika lagertyperna. Diskussio
nen har främst gällt frågan om tolkningen av funktio
nen kan verifieras genom att analysera fyndmaterialet 
i termer av öppna betrampade och slutna icke betram
pade lager. Det är dags att studera vad de olika lagren 
har för innehåll. Som tidigare gäller att vi tror oss 
definitionsmässigt kunna fastställa tillkomstsättet för 
de primär- och sekundärdeponerade lagren, medan 
fynden från de tertiärdeponerade lagren är helt skilda 
från sitt ursprungliga funktionella samband.

Fyndmaterialet från stadsundersökningar kallas 
allmänt ”massmaterial” vilket indikerar att det rör sig 
om stora material. Från kvarteret Dalkarlen finns för
utom keramiken några fyndgrupper som är tillräck
ligt stora för att kunna användas vid en analys av 
lagerinnehåll och spridning över hela undersöknings- 
ytan. Slagg har den fördelen att det indikerar en spe
ciell funktion, nämligen någon form av metallhante
ring. I vårt material finns drygt 48 kg slagg registrerat 
och det har en god spridning, det finns i nästan samt
liga lagertyper och i en tredjedel av alla grupper.

Spridningen är dock mycket ojämn. Fördelningen 
på lagertyperna visar att hela 75% av slaggen finns 
registrerade på konstruktionslager, medan utjämnings- 
lagren står för 16%. Övriga lagertyper har en andel 
som motsvarar några procent av hela materialet. Det 
kan särskilt noteras att endast 35 gram slagg hittats i 
avfallslager. Intressantare är dock att se i vilka grup
per som slaggen förekommer. I fig 5 har gjorts en pro
centuell fördelning av slaggen per grupp, där grupper 
med den största andelen slagg redovisas, samt grup
per med anknytning till smedjan i fas 5 - 6.

Sammanställningen visar tydligt att slaggmaterialet 
koncentrerar sig till de tjocka konstruktionslagren 
grupp 60 och 64, belägna under gränden samtida med

2 Golvlager/utjämningslager 1025 2,1 Smedjan
8 Golv 1509 3,1 -
15 Utjämningslager 3581 7,4 -
17 Konstruktionslager 74 0,1 Smedjan

21 Brandlager 700 1,4 Ovan smedjan
22 Gödsellager 94 0,2 -
39 Fyllning i grop 190 0,4 -
60 Konstruktionslager 7/334 23,5 Utanför smedjan

64 Konstruktionslager 22372 46,0 Utanför smedjan

66 Konstruktionslager för gränd 1106 2,3 Utanför smedjan
Övriga - 6207 13,5 -

36 Fig 5. Fördelningen av slagg på ett urval grupper. De feta kursiverade grupperna omfattar cirka 70% av hela materialet.



Brandlager Primärt 108 1,4 10 21,7
Byggnationslager Primärt - - - -
Golvlager Primärt 27 0,3 9 19,5
Gårdslager Primärt 45 0,5 7 15,2
Gödsellager Primärt 97 1,2 10 21,7
Raseringslager Primärt 730 9,3 21 45,6
Barkstampslager Primärt 780 9,9 20 43,4
Avfallslager Sekundärt 1694 21,6 16 34,7
Fyllning Tertiärt 618 7,9 19 41,3
Golv* Tertiärt 278 3,5 - -

Grusläggning Tertiärt 132 1,7 10 21,7
Konstruktionslager Tertiärt 947 12,1 21 45,6
Utjämningslager** Tertiärt 2356 30,1 28 60,8
Totalt 7821 100 46 100

Fig 6. Fördelning av antal fynd och antal fyndkategorier per lagertyp. Fet kursivering avser avvikelser från förväntat resultat, 
det vill säga ju större andel fynd, desto fler sakord. (* inkl grupp 58, ** inkl grupp 61.)

smedjan. Kontexter och grupper knutna till smedjan 
ger dock inte något avgörande utslag. Hade inte den 
sköra och lätta vällslaggen hittats inne i byggnaden 
hade den knappast tolkats som en smedja (Wallebom 
denna volym). Övriga grupper har endast delar av 
procent av slaggmaterialet.

Detta visar klart att slagg inte uppträder slump
mässigt i området, trots att vi befinner oss i en indust
riell miljö och med en smedja närvarande. Slaggen 
har en tydlig koncentration till de tjocka konstruktions- 
lagren som tolkats som utlagda som utfyllnad under 
gränden i fas 5. Slagg har uppenbarligen setts som ett 
värdefullt material som använts för stabilisering och 
konstruktion.

Grupp 60 och 64 har bestämts som konstruktions
lager, eftersom de ligger slutna under en grändnivå. 
Denna typ av deposition har tidigare ansetts som den 
mest osäkra vad gäller proveniensbestämning. Det går 
således inte att fastställa varifrån slaggen härstam
mar, däremot kan det konstateras att lagrens form 
och funktion varit viktiga. Man har genom utläggan

det av lagret velat tillverka ett stabilt underlag för 
gränden. I övrigt kan inte slaggen sägas ha några tyd
liga koncentrationer som tyder på funktionen hos den 
förmodade smedjan. Det faktum att de slaggrika konst- 
ruktionslagren anlagts utanför smedjan och var sam
tida med den gör det dock troligt att slaggen hämtats 
från smedjan.

Analysen av slaggen har visat att vissa grupper med 
specifika funktioner kan uppvisa koncentrationer trots 
att lagren egentligen är att betrakta som redeponerade. 
I det följande ska studeras hur fyndmaterialet i sin hel
het fördelar sig på de olika lagertyperna. I fig 6 har 
gjorts en sammanställning av totala antalet fynd och 
antalet fyndkategorier fördelat på de olika lagertyperna. 
Man skulle kunna anta att ju större fyndmaterialet är 
desto fler fyndkategorier finns representerade. Detta 
stämmer endast delvis. De fyndrika utjämningslagren, 
raseringslagren och konstruktionslagren har samtidigt 
de flesta sakordstyperna. Det tydligaste undantaget är i 
detta fall avfallslager, där andelen sakord är lägre än 
dess andel av det totala fyndmaterialet. 37
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B
Brandlager Prim 0 39 4 2 0 78 4 7 32 0 100
Byggnationslager Prim - - - - - - - - - - -
Golvlager Prim 0 29 0 0,7 4 22 4 0 33 8 100
Gårdslager Prim 0 60 0 0 0 73 0 0 22 5 100
Gödsellager Prim 0 69 0 8 7 2 1 0 74 5 100
Raseringslager Prim 0,7 80 2,5 0,2 0,8 5 7,5 0,2 7,6 2 100

Barkstampslager Prim 0,2 75 4,2 7,6 0,4 3,9 0,6 0,5 8,3 2,6 100
Avfallslager Sek 2,5 92 0,7 0,8 0,1 0,6 0,3 0 2 1 100
Fyllning Tert 7,8 70 4,4 7,9 0,5 4,5 1,1 0 73 3 100
Golv* Tert 0 83 4,4 0 0 8 2 2 1 100

Grusläggning Tert 0,7 78 1,5 0,7 0 4 2 7,5 72 0 100
Konstruktionslager Tert 0,1 77 0,4 0,8 5,2 5 7,4 0,4 70 7 100
Utjämningslager** Tert 0,6 81 2 0,6 0,3 3,9 1,2 0,2 4,8 2 100
% av hela materialet - 1 80,4 1,9 1 0,3 3,9 1,1 0,25 8,4 1,75 100

Fig 7. De tio vanligaste sakordskategoriernas procentuella fördelning per lagertyp. Fet kursivering avser värde över 
sakordets procentuella andel av hela materialet. (* inkl grupp 58, ** inkl grupp 61).

Detta bör tolkas som att fördelningen av fyndmate
rialet inte skett slumpartat utan är resultatet av ett 
urval. Vad innehåller då de olika lagren för föremål? 
I fig 7 har gjorts en sammanställning av de tio vanli
gaste fyndkategorierna med deras procentuella för
delning för varje lagertyp. Fyndkategoriernas andel 
av det totala fyndmaterialet har angivits och i de fall 
där fyndkategorins andel per respektive lagertyp lig
ger över andelen av det totala fyndmaterialet har detta 
angivits.

Ett första resultat visar att avfallslager och utjäm- 
ningslager skiljer sig från de övriga lagertyperna ge
nom att ha endast ett fåtal fyndkategorier som ligger 
över medelvärdet. I avfallslagren dominerar kakel och 
keramik, medan alla andra fyndkategorier ligger under 
medel. Dessutom framgår det av tabellen att kakel och 
keramik dominerar endast i avfallslagren (förutom ka
kel i fyllning). I ingen annan lagertyp finns en liknande 
tydlig fördelning, vilket verkar tyda på att vi har att 
göra med ett specifikt urval just i avfallslagren. Mot
satsen till detta finns i utjämningslagren. Här domi

nerar ingen materialgrupp, utan samtliga kategorier 
ligger runt eller under medelvärdet. Hypotetiskt kan 
vi se dessa två lagertyper som varandras motsats, rep
resenterande ett mycket medvetet urval respektive 
inget urval alls.

I övrigt är resultatet mindre tydligt, men några ten
denser kan dock skönjas. I gruppen spik finns en kraf
tig dominans i golvlager, brandlager och gårdslager, 
men extremt lite i avfallslager. Detta indikerat att spik 
uppträder i närheten av bebyggelsen, samtidigt som 
det är egendomligt att inte andelen spik i raserings- och 
konstruktionslagren är större. För övrigt järnmaterial 
såsom tenar, hästskosömmar och övriga järnföremål 
gäller att det har en andel som ligger klart över genom
snittet i brandlager, golvlager och gårdslager, men att 
andelen i avfallslagren är kraftigt underrepresenterade.

Kritpipor visar på en något annan fördelning, med 
en andel över genomsnittet i brandlager, fyllning, golv 
och vedupplag. Samtidigt finns inga kritpipor alls i 
golvlager, gårdslager och gödsellager och endast en 
mindre andel i avfallslagren. Mynt har en fördelning



över genomsnittet i konstruktionslager och golvlager, 
men endast ringa andel eller total frånvaro i avfalls- 
lager, brandlager samt konstruktioner eller öppna pri- 
märdeponerade lager. Läder omfattar såväl läderspill 
som föremål och har en andel över genomsnittet i göd
sellager samt brandlager och fyllning, men är under- 
representerat i avfallslager och har mycket liten andel 
i öppna ytor.

Om vi väljer att betrakta fyndmaterialet som av
fall tyder fördelningen på att de olika fyndkategorierna 
inte har hamnat slumpvis i de olika lagertyperna. Den 
tolkning som gjorts av lagertyperna omfattar olika 
tillkomstsätt och funktioner samtidigt som fördel
ningen av avfallet avslöjar bakomliggande mentala 
föreställningar om vad avfall är och hur det ska be
handlas. Tydligast gäller detta för de sekundärdepone- 
rade avfallslagren. I dessa fall tolkar vi lagrens till
komst som just ett utslag av en medveten deposition, 
en uppsamlingsplats för det som dåtidens människor 
valde ut och betraktade som avfall. I denna lagertyp 
kan vi se ett tydligt mönster av att keramik och kakel 
är överrepresenterade.

För övriga lagertyper gäller att det keramiska mate
rialet är underrepresenterat. Detta bör kunna tolkas 
som att trasig keramik uppfattats som skräp, det har 
setts som orent eller obekvämt. Samtidigt har det inte 
ansetts kunna ha någon sekundär användning, som fal
let är med till exempel slagg. Avfallskontexterna inne
håller förhållandevis litet järnföremål, kritpipor och 
mynt. Det är föremål som antingen ansetts för värde
fulla eller för obetydliga för att urskiljas som avfall och 
som i stället blivit liggande på sin ursprungliga plats.

Det är svårare att se några tydliga tendenser för de 
primär- respektive tertiärdeponerade lagren. De primär- 
deponerade lagren nära bebyggelsen har en relativt 
hög andel järnföremål. Byggnadsmaterialet spik står 
för en hög andel i byggnadsrelaterade primärdepo- 
nerade lager, men har en betydligt lägre andel i tertiär
deponerade lager såsom golv och konstruktionslager. 
Kanske ska vi tolka det som att spikar knappast ham
nat i de täckta konstruktionerna, därtill var de alltför 
värdefulla. Närvaron i till exempel brandlager tyder

på att de snarare ska betraktas som kvarlevor efter det 
att byggnadskonstruktionerna gått ur bruk. Det verkar 
röra sig om en sorts avfall som tenderar att bli liggande 
och som man inte bryr sig om att föra bort till avfalls- 
depåer i någon större utsträckning. I förlängningen bör 
dessa tendenser kunna ses i ljuset av stormaktstidens 
tillgång och värdering av järnmaterial. Man slösar knap
past på järn i samband med byggnationsarbeten, men 
man har samtidigt inte sett det som tillräckligt värde
fullt för att det skulle tas om hand och återanvändas 
när det en gång gått ur bruk.

Läder är en föremålstyp som lätt förstörs. Avsak
naden av läder på öppna ytor och närvaron av läder i 
gödsellager samt brandlager och fyllningar tyder på 
att bevaringsförhållandena kan vara utslagsgivande. 
Desto mer anmärkningsvärt är då den relativa avsak
naden i avfallslagren, där bevaringsförhållandena måste 
ses som mycket goda. Detta tyder på att läder i sig 
inte deponerats i avfallssammanhang i någon större 
utsträckning, möjligen med undantag för stora läder
föremål som trasiga skor och handskar.

Mynt är ett speciellt fyndmaterial på så sätt att 
dess närvaro ställer frågor varför mynten deponerats 
och inte tagits till vara. Dess frånvaro i avfallssamman
hang, i konstruktioner som golv och grusläggning eller 
öppna primärdeponerade lager visar klart att mynt 
inte legat och skräpat på öppna ytor. Mynten förekom
mer i en andel över genomsnittet endast i konstruk
tionslager och golvlager, det vill säga täckta lagertyper 
under eller i konstruktioner. Man kan möjligen spe
kulera i om myntens uppträdande i dessa samman
hang åtminstone delvis kan ses som medvetna depo
sitioner, till exempel husoffer.

Omvänt tyder det på att de lagertyper där mynten 
saknas är ytor där depositionen är på ett sätt medveten, 
där sådant som betraktas som värdefullt (t ex mynt och 
slagg) medvetet inte deponeras. Det som faktiskt depo
neras i dessa ytor skulle kanske kunna betraktas som 
ett omedvetet avfall. Det har fått ligga kvar eftersom 
det varken ansetts vara orent eller obekvämt men heller 
inte värdefullt. Eftersom detta avfall ofta är mycket 
fragmenterat kan det även tolkas som att det blivit kvar 39
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då man städat undan det stora avfallet. Detta fenomen 
benämner Schiffer som ”residual primary refuse”, vilket 
även uppmärksammats av Welinder avseende krossat 
fönsterglas (Schiffer 1987, s 62; Welinder 1992, s 30 ff).

Avfallsdepåer
Vi har hittills studerat de olika lagertyperna och kunnat 
konstatera att de har mycket olika tillkomsthistorier. 
Därav följer att lagrens innehåll, fyndmaterialet, har 
olika tillkomsthistorier och speglar högst olika aktivi
teter. Fyndmaterialet ligger således inte huller om bul
ler, utan bör kunna användas för tolkningar om då
tida aktiviteter. Fynden och konstruktionerna utgör 
dock inte en direkt spegelbild av förhållandena i Norr
köping på 1600-talet. Vårt källmaterial har omfor
mats på olika sätt, beroende på både naturlig och 
mänsklig påverkan. Ett av de viktigaste mänskliga be
teendena är hanteringen av och synen på avfall. Det 
som vi idag ser som vårt källmaterial är det som på 
1600-talet betraktades som avfall. Det berättar sin 
tydliga historia om synen på smuts och orenlighet, där 
ett visst urval av skräp har urskiljts och medvetet flyt
tats till speciella avfallsdepåer. I det följande ska vi 
närmare studera de avfallsdepåer som påträffades i 
kvarteret Dalkarlen.

I fig 8 finns en sammanställning av hela fyndma
terialet som det fördelar sig på de olika faserna. Antalet 
fynd ökar högst betydligt när bebyggelsen i fas 4 etable
ras. Det är också från fas 4,1620-talet, vi har de första 
spåren av avfallsdepåer. I nordvästra hörnet av under
sökningsområdet hittades en avfallsgrop, grupp 104. 
Den bestod av en minst 2x2 meter stor, grävd grop fylld 
med ett antal humösa, kraftigt fyndförande lager. Av 
allt att döma har avfallsgropen använts under en kort 
period och redan under fas 4 har en större byggnad 
lagts ovan avfallsgropen. Under samma fas fanns även 
en mindre rektangulär avfallsgrop, grupp 19, i under
sökningsområdets nordöstra del. Båda två har legat i 
kvarterets norra del, sannolikt ut mot en öst - västligt 
orienterad gata på 1640 års karta. Denna avfallsgrop 
har dock gått ur bruk relativt snart och överlagrats av 
flis- och barklagren i samma område.

Utan fas 41 0,5%
1 - 0,1%
2 20 0,25%
3 251 3,1%

3, 4 1 0,01%
4 2215 28,1%

4, 5 84 1%
4, 5, 6 478 6%
4, 5, 6, 7 946 12%
5 1186 15%
5, 6 475 6%
6 113 1,4%

6, 7 4 0,04%
7 1521 19,3%
8 148 1,8%
9 372 4,7%

10 3 0,03%
Summa 7867 100%

Fig 8. Sammanställning av totala antalet fyndposter 
fördelade per fas.

Under fas 5, 1630-talet, fanns inga avfallsgropar i 
bruk inom undersökningsområdet. I norra kvarterets 
södra del fanns dock en brunn eller latrin (grupp 29), 
belägen invid gränden, sannolikt inne i en enklare trä
byggnad. Latrinen har kontinuerligt fyllts med skräp 
men åtminstone i ett senare skede helt övergått till att 
fungera som skräpdepå.

Inte heller till fas 6 kunde någon avfallsgrop kny
tas, medan det däremot fanns två depåer i fas 7, perio
den mellan branden 1655 och regleringen på 1660- 
talet. Källaren i nordvästra delen (grupp 58) har efter 
branden fyllts igen med ett omfattande avfallsmaterial. 
Materialet liknar till sin sammansättning det från av
fallsgropen grupp 104. Sannolikt är det fråga om mate
rial som hämtats från en närbelägen avfallsgrop, en 
depå som sannolikt avlöst grupp 104 och som där
med kan antas ha tjänstgjort som avfallsdepå under 
fas 5-6.



I fas 7 fanns ytterligare en avfallsgrop i nordöstra 
hörnet av undersökningsområdet, grupp 20, en kvad
ratisk grop med liknande läge och form som avfalls- 
gropen i fas 4, grupp 19. Denna nya kvadratiska grop 
innehöll dock tämligen lite fynd, vilket kan förklaras 
av att den planerade och delvis återuppförda bebyg
gelsen efter branden 1655 tämligen snart gått ur bruk. 
Istället har området omformats enligt den nya stads
planen och bebyggelsen fått ett helt annat utseende.

Summan av alla registrerade föremål (fyndposter) 
som kan knytas till en avfallskontext blir tämligen 
hög för kv Dalkarlen. Om vi räknar samman samtliga 
föremål från de uppräknade avfallsdepåerna samt det 
material som sannolikt ska tolkas som ett fyllningsma- 
terial från en avfallsdepå (grupp 61) står detta mate
rial för drygt 42% av det totala fyndmaterialet. Detta 
material kan således betraktas som tillhörande sekun- 
därdeponerade kulturlager.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi genom 
flera olika avfallsdepåer tämligen väl kan tolka hur man 
i detta område har behandlat sina sopor under 1600- 
talets första hälft. Avfallsdepåerna verkar bestå av gro
par, i två fall med konstaterad kvadratisk form. Depåer
na har kunnat konstateras först i fas 4, då bebyggelsen 
växte och fick en mer permanent form. Avfallsgropen i 
nordväst, grupp 104, innehöll stora mängder fynd, me
dan den samtida gropen i nordöst, grupp 19, innehöll 
mer måttliga mängder. Under fas 5 - 6 har avfallet sam
lats i en depå som vi inte kunnat dokumentera vid under
sökningen. Spåren av denna kan vi förmodligen se i det 
omfattande utjämningsmaterialet som fyllt källaren 
grupp 58 när denna gått ur bruk efter branden. I fas 7 
har i samband med återuppbyggnaden efter branden åter
igen en avfallsgrop planerats, men som snart gått ur bruk.

I studierna ovan har vi kunnat konstatera att det var 
ett speciellt utvalt fyndmaterial som ansågs som skräp 
och som har förts till dessa avfallsdepåer. En stor del av 
det totala fyndmaterialet ligger just i dessa depåer. Tack 
vare de påträffade och undersökta depåerna kan vi få 
en bild av avfallshanteringen i området.

Avfallshanteringen under äldre tid har inte proble- 
matiserats i forskningen förrän på senare tid. Länge

har föreställningen om bristande renhållning i de me
deltida städerna levt kvar. I ett modernt verk om det 
medeltida Stockholm omtalas att renhållningen var 
ett problem ”i en tid när avloppssystem inte fanns 
och när husfrun eller pigan tömde det vattenfyllda slask- 
ämbaret direkt i gränden” (Dahlbäck 1988, s 114). 
De föreskrifter om renhållning som finns i äldre stads
lagar från 1200-talet och framåt har tolkats som tecken 
på försök att stävja ett utbrett missbruk (Westholm 
1995, s 14; Keene 1982; Andrén 1986, s 264). Detta 
passar väl in i en uppfattning av kulturlagerbildningen 
som en passiv avspegling av naturliga händelseförlopp 
och funktioner på stadsgårdarna.

En annorlunda uppfattning framför Gun Westholm 
med utgångspunkt från Visby och det sedan länge 
kända men knappast tillräckligt uppmärksammade 
avloppssystemet i den gotländska staden. Under 1200- 
talet kom Visby att i stor skala ersätta den äldre trähus
bebyggelsen med dito i sten. Samtidigt har ett stort 
antal hus försetts med inbyggda latrin- och avfallskam- 
rar, förbundna med varandra genom avloppssystem. 
Med denna omfattande stenhusbebyggelse med tillhö
rande stenlagda gator kunde inte en okontrollerad av- 
fallsdeponering tillåtas på gator och gårdar, istället 
har avfallet samlats i latrinsystemet och antingen spo
lats bort eller körts ut på stadens åkrar (Westholm 
1995; Nydolf et al 1992, s 108).

Självfallet kan Visby sägas vara ett unikt exempel 
på renhållning i Skandinavien, men Westholm menar 
att ”medeltidsmänniskan både önskade och förmådde 
lösa gaturenhållning och avfallshantering” (Westholm 
1995, s 17). Andrén har med exempel från Lund och 
andra danska städer främst genom skriftligt material 
visat att en ökad renhållning växte fram under 1300- 
och 1400-talen, som en följd av behovet av gödsel till 
åkerbruk och som ett tecken på ett kulturellt förhåll
ningssätt i urbana miljöer att avgränsa sig från andra 
grupper i samhället (Andrén 1986, s 265). Liknande 
exempel på att stadens avfall förts ut på de närlig
gande åkrarna finns från Linköping (Feldt &c Tages- 
son 1997, s 36). I Stockholm har avfall förts ut på 
speciella soptippar på malmarna under senmedeltid 41
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(Dahlbäck 1988, s 114). Från Vadstena finns däremot 
exempel som visar att avfall förts ut på kålgårdarna 
inom tomterna (Hedvall red 2000).

Exempel på speciella avfallsdepåer på tomterna finns 
framför allt från 1600-talets Göteborg, där det verkar 
ha varit vanligt med stora timrade avfallsbingar inne 
på gårdarna för uppsamling av sopor. Dessa har sedan 
tömts vid upprepade tillfällen och i samband med arkeo
logiska undersökningar påträffas därför endast kvar- 
lämnade sopor från bingens sista brukningstid. Sanno
likt har avfallet efter tömningen förts bort och depone
rats på en tredje plats (Andersson et al 1986). Liknande 
avfallsbingar har även framkommit vid undersökningen 
i kv Biografen i Nyköping och kan dateras till 1600- 
talets andra hälft (Andersson et al 1990).

Avfallsbingarna i Göteborg är från samma tid som 
materialet från kv Dalkarlen i Norrköping. Synen på 
avfallshantering är i stort sett densamma, det vill säga 
tomtens avfall deponeras på gården, antingen i en grop 
som i Norrköping eller i en träbinge som i Göteborg. 
Skillnaden är dock att avfallet i Norrköping ej har förts 
bort, utan nya avfallsgropar har tillkommit med jämna 
mellanrum. I flera fall har dessa nya avfallsgropar till
kommit som ett resultat av att platsen och utrymmet 
fått ändrad funktion. En avfallsgrop har ersatts av en 
större husbyggnation, en annan grop har fått ge plats 
för ett omfattande barklager. Ett exempel på att avfall 
har redeponerats en tredje gång inom tomten vittnar 
det faktum att utjämningslager med avfallsmaterial har 
fått tjänstgöra som utfyllnad i den övergivna källaren 
efter branden. Detta tyder på att avfallet som sådant 
har haft ett visst värde som utfyllnadsmaterial.

I Norrköping finns ytterligare exempel på avfalls
hantering från 1600-talet. I samband med arkeologis
ka undersökningar på Holmenområdet 1991 -92 un
dersöktes omfattande avfallslager utkastade på Kvarn
holmens östra strandkant i Motala ström (se Feldt 
denna volym). Detta exempel visar på ett annorlunda 
förfaringssätt, där omfattande hushållssopor slängts 
ut i strömmen. Närheten till strömmen i kv Dalkarlen 
gör det anmärkningsvärt att avfallet från detta om
råde behållits inom tomterna.

Till följd av att de flesta arkeologiska undersök
ningar endast berör delar av tomter har den tidigare 
problematiken med avfallshantering inte uppmärk
sammats i någon större utsträckning. Antaganden om 
en minskad fyndmängd i senmedeltida och efterrefor- 
matoriska sammanhang har ansetts vara en följd av 
den ökade avfallshanteringen. Bristen på avfallsdepåer 
kan förklaras med att dessa inte har lokaliserats i de 
ytmässigt förhållandevis små undersökningarna. Vid 
undersökningen i stadsdelen Sanden i Vadstena kunde 
dock en närmare 4000 m2stor yta undersökas, omfat
tande tre hela och ytterligare delar av närmare tio tom
ter (Hedvall red 2000). Det ringa fyndmaterialet samt 
tolkningen av kulturlagerbildningen visade att en av
fallshantering tillämpats, men utan att i ett enda fall 
kunna konstatera några avfallsdepåer.

Hur detta ska tolkas är fortfarande en öppen fråga. 
Det tycks finnas en skillnad i synen på avfall och 
avfallshantering över tiden. I svensk forskning råder nå
gon slags konsensus, där smutsighet och bristande hy
gien fortfarande tillskrivs äldre perioder, medan en 
avfallshantering anses börja genomföras under senme
deltid, med minskad kulturlagertillväxt som följd. 
Först under efterreformatorisk tid börjar avfallsbingar 
eller gropar förekomma på tomterna med exempel 
hämtade från Göteborg och Nyköping. I de yngre 
materialen har hushållsavfallet uppenbarligen hop
samlats på tomten, medan förhållandet under äldre 
perioder snarare tycks vara att avfallet förts bort från 
tomten. Detta är mönstret för den tidiga och avance
rade avfallshanteringen i Visby, men även för den se
nare urbaniserade klosterstaden Vadstena. Om detta 
är ett mönster som är allmängiltigt och hur det ska 
tolkas är dock fortfarande oklart.

Det förändrade mönstret för avfallshantering sam
manfaller med övriga tendenser till dels ökad indivi
dualisering och dels starkare centralstyrning från sta
dens styrande som vi kan avläsa under svenskt 1500- 
och 1600-tal (Andersson & Hållans 1995). Liknande 
förhållande men från en helt annan miljö och tid har 
den amerikanske arkeologen James Deetz påvisat i 
New England, där närvaron av grävda avfallsgropar



sammankopplas med en allmän individualisering och 
europeisering vid mitten av 1700-talet (Deetz 1996, s 
171 ff). Från att man i ett äldre skede har kastat mat
rester och sopor åt höns och grisar i bebyggelsens 
närhet uppträder de grävda och rektangulära sop
groparna som svar på en djupare och i många sam
manhang avläsbar förändring i den amerikanska folk
kulturen. Synen på avfall och sättet att hantera avfall 
blir en tydlig måttstock på mentalitetsförändringar.

En av Stig Welinders sagesman omvittnar att prob
lemen med hushållssopor i en gången tid inte var spe
ciellt stora. I en tid av självhushållning och återvinning 
blev det inte mycket kvar och det som blev ”lades ut till 
skrikorna”. På så sätt skulle mängden fosfathalt i mar
ken kunna jämföras med utbredningen av djurben för 
att påvisa hur man hanterat hushållssoporna (Welinder 
1992, s 24). Även Mia Vretemark som arbetat med os- 
teologiskt material i Skara kommer fram till att ande
len slakteriavfall i stadstomterna är mycket litet efter
som allt togs om hand (Vretemark 1997, s 65).

Med ett sådant synsätt för ögonen blir närvaron av 
speciella avfallsdepåer anmärkningsvärda. Materialet 
från kv Dalkarlen har dessutom visat att det som finns 
i avfallsgroparna är ett medvetet utvalt avfallsmaterial, 
som framför allt kan sägas spegla en ökad användning 
av keramiskt material. Den i många sammanhang om
vittnade ökningen av keramiskt material under renäs
sansen får här ett dubbelt genomslag (ex Augustsson 
1985, s 102; Feldt & Tagesson 1997, s 68 ff). Dels ökar 
mängden keramiska kärl totalt sett, dels ökar behovet 
av speciell avfallshantering, eftersom vi kan anta att 
den krossade keramiken ansetts obekväm och definie
rats som avfall i större utsträckning än annat material 
på tomterna under 1600-talet. Slutligen bör vi se före
komsten av speciella avfallsdepåer som ett mentalt fe
nomen, där begrepp som ordning och reda kan vara 
den bakomliggande orsaken.

Sammanfattning
Så står vi åter vid schaktkanten i Norrköping - poj
ken och hans pappa väntar fortfarande på ett vettigt 
svar. Bodde dom därnere? Svaret är inte helt lätt. Men

den stora nivåskillnaden mellan nutid och dåtid har 
knappast bara med allmän lortaktighet att göra. Vi 
börjar långsamt inse att kulturlagren till allra största 
del är påförda jordmassor i avsikt att omskapa ter
rängen, utjämna och planera. Därmed blir kulturlager- 
bildningen knappast till en passiv mätare av bebyggel
sens funktion och aktiviteter på platsen.

Kulturlagren i sig har en viktig historia att berätta, 
om människans eviga strävan att omforma sin fysiska 
miljö. Detta fenomen har kunnat belysas i kv Dalkar
len redan före den permanenta bebyggelsens tillkomst. 
Redan i början av 1500-talet har mycket stora jord
massor lagts ut i området för att utgöra en stabil grund 
till en planerad bebyggelse, där planeringen ytterli
gare förstärks i närvaron av utstakade tomter eller 
kvarter. Det mer permanenta innehållet i dessa tom
ter kom dock först ett århundrade senare. Även se
nare kommer de påförda kulturlagren att vara ett vik
tigt inslag i gestaltningen av stadsgårdarna. Av flera 
skäl är dock kv Dalkarlen mindre lämpligt för en ana
lys av kulturlagren som konstruktionselement.

Artikeln har däremot försökt belysa kulturlagrens 
funktion och innehåll, där artefakterna tolkade som 
avfall fått spela en huvudroll. En allmän bild av fynd
fattigdom i eftermedeltida arkeologiska sammanhang 
får härmed sin naturliga förklaring. Man har inte 
slängt skräp omkring sig i någon större utsträckning. 
De fynd som trots allt hittas i gatu- och tomtmark är 
sådant som inte ansetts värdefullt eller inte definie
rats som obekvämt eller orent avfall och därför blivit 
liggande. En allt rikare föremålskultur under svensk 
stormaktstid har däremot lett fram till en allt mer so
fistikerad avfallshantering med bestämda avfallsgro- 
par, sannolikt en per tomt, där den ökade mängden 
krossad keramik medvetet placerats. Sannolikt kan 
vi i detta kulturhistoriska fenomen se en ökad indivi
dualisering och känsla för ordning och reda, en del av 
en begynnande renässanskultur i det efterreformato- 
riska Sverige.
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Riten och maten

En studie av keramik som socialt medium

Ann-Mari Hållans

Inledning
Hur påverkades sociala och mentala strukturer av den 
industriella utvecklingen i Norrköping? Innebar indust
rialiseringen förändrande levnadsvillkor som skapade 
behov av andra och nya strategier för samlevnad? Frå
gorna ställdes inför undersökningen i kv Dalkarlen och 
de kommer att vara utgångspunkt för den här artikeln.

Tanken är att de arkeologiska lämningarna kan ge 
en nyanserad och fördjupad kunskap om människors 
tankevärld och sociala samspel. Den teoretiska utgångs
punkten för ett sådant perspektiv är att den materiella 
kulturen symboliserar eller speglar människors före
ställningsvärld. Samtidigt påverkar den materiella ge
staltningen människors tankar och symboler. Man kan 
säga att det råder en dialog mellan tanke och ting (Hod- 
der 1982). Den materiella kulturen är således aktiv.

Artikeln behandlar keramiken från kv Dalkarlen i 
Norrköping. I enlighet med ovanstående teoretiska 
utgångspunkt speglar utvecklingen av hushållens kärl
bestånd inte enbart ekonomiska och politiska aspek
ter som produktion och handelskontakter, utan visar 
också på hur man förhållit sig till exempelvis ätande 
och drickande som en social och kulturell handling. 
Alla ingående komponenter i måltiden - deltagare, 
kärl, mat, dukning, bordsskick - är aktiva i ett socialt 
och kulturellt iscensatt möte.

Syftet med studien är således att belysa keramik
kärlens roll i det sociala och kulturella sammanhang 
som det undersökta området i kv Dalkarlen utgjorde. 
I artikeln jämförs keramik från kv Dalkarlen med

keramik från motsvarande samhälleliga miljöer i Fa
lun, en annan stad med tidig industriell verksamhet. 
Falun och Norrköping hade hypotetiskt en liknande 
social struktur bestående av hantverkare, handelsmän 
men även ”arbetare” som i Falun var verksamma i gruv
driften och i Norrköping arbetade i mässingsbruket 
och vapenfaktoriet. Jämförelsen tar fasta på samman
sättning och variation vad gäller godstyp. För att för
djupa och nyansera bilden något görs dessutom två 
mindre studier av rödgods respektive stengods.

Inom ramen för denna studie har det endast varit 
möjligt att visa på potentialen i keramikmaterialet från 
kv Dalkarlen. För att komma längre i tolkningarna 
krävs specialanalyser av keramiken samt ett större 
jämförande material, framför allt från Norrköping.

Den sociala scenen
Det är ett rimligt antagande att stadens industriella ut
veckling under slutet av 1500- och 1600-talet påverkat 
människors livsmiljö i såväl fysiskt som mentalt hänseen
de. Kv Dalkarlen låg i industrins närområde och har 
därför en nyckelroll i förståelsen av stadens kulturella 
och sociala utveckling under denna dynamiska tid. För
utom områdets rumsliga och tidsmässiga närhet till den 
tidiga industrin finns också skriftliga uppgifter som indi- 
kerar att området under 1600-talet bebotts av högt spe
cialiserade industriarbetare verksamma på mässingsbru
ket och vapenfaktoriet (Helmfrid 1959, s 99 ff). Dessa 
människor som var av tysk börd, innehade sannolikt en 
kompetens som inte fanns att tillgå i det dåtida Sverige. 45
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Det var således en ny grupp människor i både so
cialt och etniskt hänseende som bodde i stadsdelen Ber
get där kv Dalkarlen ligger. De kan givetvis inte karak
täriseras som ” industriarbetare ” enligt den definition 
som relaterar till 1700- och 1800-talets industriella ge
nombrott. Men hur skall de då karaktäriseras? Utgångs
punkten torde vara att de människor som var engage
rade i den tidiga industrin i Norrköping inte represente
rade en homogen grupp, utan att de sannolikt utgjorde 
en blandad skara med olika sociala förutsättningar och 
ambitioner. Ulrika Wallebom visar i sin artikel i denna 
bok att det arkeologiska materialet tyder på, att det i 
kv Dalkarlen sannolikt både bodde och verkade en va- 
penmakare. Vapenmakarna hade en betydligt friare ställ
ning i den industriella organisationen än mässingsarbe- 
tarna. Eftersom vapentillverkningen endast i liten ut
sträckning krävde tillgång till vattenkraft, kunde de ut
föra delar av produktionen i egna lokaler utanför Kvarn
holmen. De tycks även, framför allt vid lågproduktion i 
fredstider, ha sökt burskap och därmed kunnat bedriva 
hantverk och handel för egen del (Wallebom, denna 
volym). Det innebar således att det var en glidande skala 
mellan de traditionella sociala grupperna i staden, hant
verkare och handelsmän, och de arbetare som var knut
na till vapenfaktoriet.

I den samhälleliga smältdegeln som den tidigmo
derna tiden, det vill säga 1500-talet och tidigt 1600-tal, 
utgjorde, ingick även andra nya sociala grupper. En så
dan grupp var t ex tjänstemän inom den civila förvalt
ningen, som var en förutsättning för den centraliserade 
staten som växte fram under denna tid. Denna tjänste
mannaklass bestod av adelsmän och medlemmar ur det 
övre borgarskiktet. Hur har de nya samhällsskikten ska
pat sig en plats i den rådande hierarkin, alternativt ut
manat den? Ett sätt att markera social och kulturell tillhö
righet är att konsumera, vilket inte minst i dagens sam
hälle tycks vara en viktig social och kulturell strategi.

Konsumera keramik
Senare tids forskning visar att det sociala och kultu
rella sammanhanget har stor betydelse för hur män
niskor konsumerar varor och tjänster.

Konsumtion är ett sätt att kommunicera och är en 
viktig del av ett socialt samspel. Materiell kultur kan 
användas för att manifestera och stärka existerande 
mönster och strukturer, men också för att påverka 
eller förändra en relation genom att signalera faktisk 
eller fiktiv social och kulturell tillhörighet. Genom att 
införskaffa och använda ett föremål både sänder och 
mottager konsumenten sociala meddelanden, vilket 
inbegriper kodning, deschiffrering och identifikation 
av materiell kultur. Konsumtionsbeteende är således 
en betydelsebärande viljeyttring som är avhängig en 
mängd faktorer alltifrån övergripande politiska och 
ekonomiska strukturer till det enskilda hushållets sam
mansättning och status (Henry 1991, s 59).

Det finns få publicerade studier där tidigmodern 
keramik från nordiskt område undersöks som uttryck 
för kulturella och sociala förhållanden. Christina Ro
sén har, liksom undertecknad tillsammans med Caro
lina Andersson, undersökt keramikens koppling till 
olika samhällsgrupper. Rosén har jämfört olika sociala 
miljöer i Halland och där använt sig av landsbygds- 
miljöer som backstuga, torp och gård vilka sedan re
laterats till staden (Rosén 1995). Hon för fram tan
ken att keramik i högre grad speglar kulturella skill
nader än ekonomiska sådana (Rosén 1995, s 36). Till
sammans med Andersson har jag tidigare arbetat med 
ett keramikmaterial från kv Biografen i Nyköping och 
jämfört hushåll inom kvarteret som enligt det skrift
liga källmaterialet representerar olika socioekonomisk 
status (Andersson 8c Hållans 1992; Andersson 8c Hål
lans 1998; Andersson 8c Hållans 1999). I de senare 
studierna rörande konsumtionen i kv Biografen fram
håller vi att konsumtion är en mycket komplex före
teelse som har stor potential att belysa sociala men 
även kulturella frågor.

I begreppet konsumtion ingår såväl införskaffande 
som användande och avhändande. Keramikkärl an
vänds som kokkärl i köket, förvaringskärl i källaren 
eller förrådshuset och som bords-, dryckes- och serve- 
ringskärl på bordet. De olika kärlen exponeras såle
des i olika hög grad och i olika sociala sammanhang 
beroende på sin funktion men också beroende på det



symboliska innehåll de eller deras innehåll tillmättes. 
Kärlen hade således både en praktisk och en medial 
funktion.

Riten och maten
Måltiden är ett viktigt socialt sammanhang där hus
geråd exponeras och används som en del i en strategi. 
Jameson har studerat måltidens sociala betydelse i det 
viktorianska England och han betonar att ”one has 
to regard the dinner-party as active rather than repre
sentative, and to see its participants as creative in the 
formation of a social group, rather than as employed 
in its service” (Jameson 1987, s 65). Även om studien 
inte utgår ifrån samma historiska kontext som 1600- 
talets Norrköping så finns det en generell relevans i 
Jamesons slutsatser.

Det är således inte bara biologiskt utan också socialt 
viktigt att äta. Hur man äter har dessutom en stor so
cial betydelse. Genom att skapa regler för ätandet och 
sätta gränser för ett i sammanhanget korrekt beteen
de skapas också gränser mellan olika samhälleliga grup
per. Bordsskicket kan således signalera individens plats 
i en hierarki. Catherine Bell uttrycker detta förhållande 
så belysande när hon säger att bordet skiljs ut från and
ra sociala aktiviteter som en tydlig cermoniell arena (Bell 
1997, s 142 f).

David Gaimster har visat på att ätandet och drickan
det blir alltmer ritualiserat under 1400- och 1500-talet. 
I denna utveckling får stengodset en alltmer betydelse
full roll som uttryck för social status. Under 1500- och 
1600-talet utvecklas dessa måltidsrelaterade ritualer 
ytterligare, vilket är avläsbart i det arkelogiska kera
mikmaterialet som uppvisar en stor formvariation och 
en hög kvalitet (Gaimster 1997, s 121). Även Magnus 
Elfwendahl betonar 1600-tals keramikens betydelse som 
socialt medium (Elfwendahl 1999, s 132, 154 f).

Catherine Bell diskuterar även ritualiseringen av 
bordsskicket i mer teoretiska termer. Hon framhåller 
att riten inte är ett verktyg för syften som bland annat 
social kontroll utan att riten själv är produktionen av 
en maktrelation. Ritualiseringen kan ses som en typ 
av socialisering och en del av strukturationen av ett

samhälle. Den som medverkar i ritualen medverkar 
också i formandet och omformandet av strukturer (Bell 
1992, s 196). Bell refererar också till Mary Douglas som 
hävdar att ritualisering är speciellt effektivt i ett stängt 
och mycket hierarkiskt samhälle där individuell identi
tet får stå tillbaka för individens plats i hierarkin. I detta 
samhälle finns också en generell social acceptans för 
det rådande systemet (Bell 1992, s 178 ff).

Hur såg då samhället ut under tidigmodern tid i 
Sverige? Den tidigmoderna perioden karaktäriseras 
av ett samhälle i förvandling - en brytpunkt mellan 
feodal och kapitalistisk ordning. Under denna epok 
ifrågasätts den gamla hierarkiska ordningen och ti
den kan karaktäriseras av en stor social rörlighet. Det 
arkeologiska källmaterialet har i detta sammanhang 
en unik möjlighet att belysa konsumtionsbeteende som 
ett uttryck för en samhällelig strategi.

Metoden
Den keramik som används i analysen har bedömts till
höra primära fyndkontext och har således ett högt 
källvärde. Övrig keramik tillhörande tertiära kontext 
har således sorterats bort (se Tagesson, denna volym). 
I några faser ingår material från avfallsgropar (fas 3, 
grupp 19; fas 4, grupp 104 och fas 5, grupp 29) som i 
egenskap av sekundära kontexter behandlas för sig.

Fyndregistreringen i rapporteringsskedet har med
vetet lagts på en mycket grundläggande nivå, vilket 
för keramiken innebär att det finns uppgifter om gods
typ, kärldel och förekomst av dekor vad gäller röd
godset. Däremot har inte bedömning av kärlform, gla
syr med mera ingått i registreringen. För denna ana
lys innebär detta att diskussionen kommer att föras 
med utgångspunkt från godstypens generella form
förråd som för till exempel fajans huvudsakligen rep
resenterar serverings- och i någon mån dryckeskärl. 
Inom ramen för den här studien har emellertid gjorts 
en specialregistrering och analys av det mycket begrän
sade stengodsmaterialet.

Dateringarna av faserna baserar sig på kritpipor och 
mynt och härrör från den analys som Hanna Menan
der gör i denna bok. 47
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För att förstå sammansättning och variation i kera
mikmaterialet från kv Dalkarlen krävs ett jämförande 
perspektiv. Detta har inneburit en svårighet eftersom 
det finns få samtida publicerade material. Från Falun 
härrör emellertid ett avrapporterat 1600-tals material. 
Falun är även i socialt hänseende en relevant stad att 
jämföra med. I staden, som för övrigt representerar 
en industriell miljö, finns förutom hantverkare och 
handelmän även andra samhällsskikt som var verk
samma i bergbruket och gruvdriften. Det är således 
möjligt att den sociala dynamiken i Falun påminner 
om den i Norrköping. Dessutom är den sociala och kul
turella miljön ett resultat av en industriell verksam
het. Det hade givetvis varit mycket intressant om det 
funnits ett jämförande material ifrån Norrköping, men 
just avslutade liksom pågående undersökningar kom
mer sannolikt att ge ett spännande material för fram
tida analyser. Det innebär emellertid att det i nuläget 
är omöjligt att säga vad keramiken från Dalkarlen rep
resenterar i ett Norrköpingssammanhang.

Generellt sett är kvantitativa jämförelser av mate
rial från olika undersökningar källkritiskt ofta mycket 
problematiska. Det är vanligt att keramiken från olika 
undersökningar är redovisade i olika storheter; vikt, 
fyndposter, antal skärvor eller i något fall ”minsta antal 
kärl”. För att kunna jämföra viktfördelning av en 
godstyp från två undersökningar krävs dessutom att 
den undersökta ytan eller helst den undersökta voly
men per fas redovisats. Sådana uppgifter är dock mycket

□ Kärl
□ Övrigt

Fig 1. Kärlens procen
tuella andel av antalet 
fyndposter från 
kv Dalkarlen.
Grafik Lars Östlin.

sällsynta i rapporterna. För att kringgå de uppräk
nade problemen utgår denna analys från procentuell 
andel av hela keramikmaterialet i en fas. På så sätt 
uppnås jämförbarhet oberoende av storhet och under- 
sökningsvolym. Sist men inte minst kan stora skillna
der i metodval innebära att materialen inte är jämför
bara. Detta är emellertid inte fallet vad gäller under
sökningarna i Falun och Norrköping som båda med
vetet arbetat med lager och stratigrafi.

Analysen
I artikelns inledande avsnitt presenterades den över
gripande frågan; Hur påverkades sociala och men
tala strukturer av den industriella utvecklingen i Norr
köping?

Med utgångspunkt från denna infallsvinkel och 
keramiken i kv Dalkarlen är följande frågor intres
santa att behandla.

• Hur har olika sociala och kulturella grupper an
vänt måltiden i form av husgeråd och bordsskick 
i ett socialt spel?

• Hur kan dessa strategier se ut i en industriell miljö 
som hypotetiskt karaktäriseras av stor social och 
kulturell dynamik, i det här fallet Norrköping 
och Falun?

Keramik generellt och 
keramiken i kv Dalkarlen specifikt
I kv Dalkarlen var keramik den största enskilda fynd
kategorien, över 6000 (6317) fyndposter upptogs av 
keramik, vilket utgjorde 74% av hela fyndmaterialet.

Materialets storlek är emellertid ingen garanti för 
dess fullständighet eller representativitet. Den arkeo
logiska bilden av ett kärlbestånd är aldrig komplett. 
Det måste alltid beaktas att det funnits kärl som an
tingen inte bevarats i samma utsträckning som kera
mikkärl till exempel träkärl eller inte varit lika sköra 
som keramik exempelvis metallkärl. Keramik använ
des emellertid till samtliga funktioner såsom kok-, for
varings-, serverings- och dryckeskärl. Det finns dock 
vissa kärlfunktioner som vid denna tid företrädesvis 
förekommer i andra material än keramik, till exempel



BM4 (g) 317 2235 85
C 1 24 1
Fajans 10 431 14
Summa 329 2690 100

BII4 (g) 3335 26694 99
C 40 21 0,5
Fajans 41 43 0,5
Summa 3416 26758 100

BII4 (g) 1273 1617 92,5
C 2 16 0,5
Fajans 75 157 7
Summa 1350 1790 100

BII4 (g) 86 — 63
C 20 - 15
Fajans 30 - 22
Summa 136 — 100

BII4 (g) 196 — 94
C 14 - 6
Fajans - - -
Summa 210 — 100

BII4 (g) 284 - 95
C 1 - 0,5
Fajans 14 - 4,5
Summa 299 - 100

Fig 2. Den kvantitativa samt procentuella fördelningen av 
godstyperna per fas och grupp i Kv Dalkarlen, Norrköping.

dryckeskärl i glas. I kärlbeståndet från kv Dalkarlen 
förekommer både laggkärl och passglas.

En annan omständighet att beakta vad gäller kera
mik är att vissa keramikkärl var mer utsatta än andra 
och därför i högre grad representerade i det arkeolo

giska fyndmaterialet. Vardagskeramiken, i synnerhet 
matlagningskärl som grytor vilka utsattes för eld och 
omväxlande inneslöt både kalla och varma vätskor, 
gick ofta sönder. Den keramik som ansågs vara mer 
dyrbar och ”fin” användes endast vid speciella tillfällen 
och var följaktligen inte lika utsatt för risker att ska
das. Keramik tillvaratagen vid arkeologiska undersök
ningar borde således i förlängningen vara en motpol 
till den keramik som finns uppräknad i bouppteck
ningar, eftersom det är den keramik som ”överlevt” 
människors hantering. En annan aspekt att ta hänsyn 
till i keramikanalyser kopplade till frågor rörande 
sociala och kulturella sammanhang är att föremål 
generellt har en egen livscykel. Ett keramikkärl kan 
till exempel under sin levnad ha olika funktion, värde 
och symbolinnehåll beroende på vilket skick eller sam
manhang det befinner sig i.

Keramikmaterialets 
sammansättning och variation
Keramiken i kv Dalkarlen dominerades av tre gods
typer; yngre rödgods (BII:4), stengods (CII) och fajans. 
Det förekom även någon enstaka porslinsskärva lik
som några skärvor tyskt grått lergods (Graue Irden
ware). Det fanns också ett litet inslag av vitbrännande 
gods (Bill). Analysen skall emellertid koncentreras till 
de tre godstyper som dominerar materialet, medan 
övriga mer enstaka förekommande godstyper endast 
kommenteras då de ingår i ett större sammanhang.

Av figur 2 framgår såväl den kvantitativa som den 
procentuella fördelningen av godstyperna per fas. 
Analysen behandlar huvudsakligen keramik från pri
mära kontext varför avfallsgroparna som represente
rar sekundära kontext redovisas separat i figur 2.

Keramikmaterialet som ingår i analysen härrör från 
fas 3,4,5 och 9 det vill säga från 1500-tal/början 1600- 
tal till och med 1630-tal samt slutet 1600-tal/1700-tal. 
Från fas 8, som representerar planeringen inför stadsreg- 
leringen på 1660-talet, saknas emellertid material från 
primära kontext. Fas 6 och fas 7 representeras endast 
av ett brandlager respektive en avfallsgrop varför dessa 
faser inte behandlas närmare i den vidare analysen. 49



De tre utvalda godstyperna representerar hypote
tiskt inte bara delvis olika användningsområden utan 
även olika symbolinnehåll, som med största sannolik
het varierat över tid och med socialt och kulturellt sam
manhang. Med andra ord har en hantverkare under 
1300-talet inte givit en kanna i stengods samma inne
börd som en industriarbetare under 1600-talet. Chris
tina Rosén har även visat på stora skillnader över ti
den mellan olika sociala grupper på landsbygden, lik
som mellan stad och landsbygd (Rosén 1995).

De tre godstyperna yngre rödgods, stengods samt 
fajans funktionella, sociala och kulturella skillnader 
och likheter uppfattas på följande sätt.

Det yngre rödgodset dominerar generellt sett arkeo
logiska keramikmaterial från och med sent 1400-/ 
1500-tal. Det är resultatet av en omfattande inhemsk 
produktion, som leder till att keramiken på ett helt 
annat sätt än tidigare blir tillgänglig för det stora fler
talet. I vilken utsträckning rödgodset ersätter andra 
kärl i andra material är svårt att säga eftersom exempel
vis träkärl har helt andra förutsättningar att bevaras. 
Ett flertal kärlformer tillverkades i rödgods som där
för kan återfinnas inom de flesta av hushållets använd
ningsområden; kok- och förvaringskärl och bords- och 
serveringskarl. Augustsson har visat att formförrådet 
för rödgodset ifrån Halmstad är som mest varierat 
under en period på 1500-talet och början av 1600- 
talet för att under slutet av 1600-talet och början på 
1700-talet begränsas till främst trefotsgrytor och fat 
(Augustsson 1985). Under den tid som analysen be
handlar fanns således stora skillnader vad gäller funk
tion, vilket samtidigt innebar skillnader i uttryck, det 
vill säga signalmöjligheter. Kok- och enklare förva
ringskärl (s k slutna former) var ofta odekorerade och 
inte avsedda att exponeras i ett mer officiellt samman
hang som till exempel en måltid. Bords- och serverings- 
kärlen i form av skålar och fat (s k öppna former) var 
däremot från och med slutet av 1500-talet vanligtvis 
rikt dekorerade och upptog en annan del av hushållets 
sociala arena. De var knutna till den ritualiserade de
len av måltiden; dukningen och bordsskicket. I agrara 
miljöer har emellertid de öppna kärlformer sannolikt

haft en funktion i beredning av mjölkprodukter, exem
pelvis för att skumma grädde, och har således inte 
varit exponerade på samma sätt som serveringskärl 
(Rosén 1995).

Stengodset var till skillnad från rödgodset impor
terat och således inte tillgängligt på samma sätt. Det 
är emellertid möjligt att prisskillnaderna generellt sett 
mellan inhemskt tillverkad keramik och importerad 
keramik inte var särskilt stor. Den stora skillnaden 
relaterade sannolikt mer till enskilda kärl som var av 
speciellt hög kvalité. Det var Tyskland som försåg Skan
dinavien med den hårt brända keramiken. De stora 
rhenländska tillverkningsorterna vid den aktuella tids
perioden var bland annat Siegburg, Frechen, Köln, 
Raeren och sist men inte minst Westerwald. Importen 
når en topp under 1300 - 1400-talen för att minska 
under 1400-talets senare del och 1500-talet. Augusts
son tolkar denna nedgång som ett resultat av handels
politiska ageranden, som den danska kungamaktens 
försök att bryta Hansans monopolställning (Augusts
son 1985, s 98). I ett nordeuropeiskt perspektiv fram
håller Gaimster att stengodset under 1400-tal och ti
digt 1500-tal får en ökad roll i den alltmer ritualiserade 
och formaliserade måltiden/bordssederna. Stengodsets 
roll i den sociala och symboliska sfären utvecklas ytter
ligare under senmedeltid och tidig modern tid, då hög- 
kvalitativt rikt dekorerat stengods tillverkas i större 
utsträckning (Gaimster 1997, s 129). Stengodset hade 
ett mer begränsat formförråd än rödgodset. Kokkärl 
kunde till exempel inte tillverkas i stengods eftersom 
det spricker vid sekundär upphettning till följd av den 
höga upphettningen vid tillverkningen (Augustsson 
1985, s 97). De vanligaste kärlformerna som återfinns 
i stengods är istället kopplade till kalla drycker; kannor, 
bägare och krus det vill säga bords- och serverings
kärl. Under mitten på 1500-talet och 1600-talets bör
jan kommer glaskärl att konkurrera på allvar med 
dryckeskärl i stengods och tenn.

Vid den tid som inbegrips i denna analys fanns 
ingen inhemsk tillverkning av fajans. Först 1726 i och 
med grundandet av Rörstrands porslinsfabrik börjar 
fajans tillverkas i Sverige och inte förrän 1766 - 88



kom porslin att tillverkas, men då inte vid Rörstrand 
utan vid Marieberg (Dahlbäck-Lutteman 1980, s 9). 
I Europa var det Italien och Spanien som först började 
tillverka fajans, den så kallade majolikan, under 1400- 
och framför allt 1500-talet. Redan under 1500-talet 
förekom också fajanstillverkning i Frankrike och Eng
land. Det är möjligt att italienska krukmakare tillver
kat tennglaserat lergods redan vid 1400-talets slut inom 
det nederländska området (Elfwendahl 1999, s 54). 
Under 1600-talet hade även Tyskland en blomstrande 
produktion av fajans. I Holland var Delft det stora 
produktionscentret under 1600-talet och där framställ
des en kinesiserande fajans påverkad av det kinesiska 
porslinet som importerades till Holland i stora mäng
der. Den sena importen, vid slutet av 1500-talet, repre
senteras i Halmstad av vida skålar, fat och krus (Augusts- 
son 1985, s 95). Kärlformer som kopp och tallrik före
kommer främst i den sena fajansen och i det kinesiska 
porslinet som var dess inspirationskälla. Det var såle
des fråga om bords- och serveringskärl som dessutom 
ofta var dekorerade med påmålad dekor. På ”skåde- 
bordet” hade fajansen säkert en given plats för att sig
nalera den rådande eller önskade sociala och kultu
rella tillhörigheten. Inom ramen för denna begränsade 
analys har det tyvärr inte funnits utrymme att göra 
en mer kvalitativ bedömning av fajansen - att bestäm
ma proveniens och datering - även om det hade varit 
synnerligen intressant för helhetsbilden.

Samtliga godstyper har således på ett eller annat 
sätt och i högre eller mindre utsträckning kunnat tjäna 
som aktiv rekvisita i det sociala skådespelet, det vill 
säga utifrån graden av expressivitet, exklusivitet och 
exponering.

Keramikmaterialets sammansättning och variation 
i k v Dalkarlen, Norrköping har jämförts med keramik 
från ett antal kvarter i Falun. Kvarteren i Falun har med 
utgångspunkt från skriftligt- och kartografiskt mate
rial hänförts till olika sociala och kulturella samman
hang, vilket givetvis innebär källkritiska svårigheter, 
eftersom det bland annat sällan finns en exakt överens
stämmelse i tid mellan det skriftliga källmaterialet och 
de bebyggelsefaser som undersöks arkeologiskt. Enligt

den tolkning som presenterats i undersökningsrap
porterna från dessa kvarter har de bebotts av hantver
kare, handelsmän och arbetare i gruvdriften. Dessutom 
finns kvarter som har bebotts av ”stadens mer privile
gierade innevånare” (Berghold & Grälls 1996) (fig 3). I 
analysen kommer Kv Dalkarlen i Norrköping att be
nämnas arbetarkvarter och de boende följdriktigt arbe
tare. Detta skall endast ses som ett arbetsnamn i brist 
på bättre. Det sociala och kulturella sammanhanget för 
kv Dalkarlen kommer därför att problematiseras i den 
jämförande analysen. I sammanhanget kan nämnas att 
Johan Anund har gjort en socialarkeologisk studie av 
bronshantverkare och i den ställer ett antal frågor av 
relevans även för denna artikel. Bland annat uppmärk
sammar han hantverkaren som en klass i relation till 
andra klasser, företrädesvis handelsmän (Anund 1998, 
s 39). 11600-talets Sverige tycks det som om hantverkar- 
klassen haft en starkare social ställning än i till exempel 
Danmark (Anund 1998, s 51). Det tycks även som om 
de samhälleliga rangskillnaderna mellan hantverkare 
och handelsmän varit mindre uttalade i de mellan
svenska städerna än i de större städerna ute i Europa 
(Ljung 1963, s 348). Dessutom var det sannolikt stora 
ekonomiska skillnader inom de olika klasserna, vilket 
Ljung kan visa för hantverkare (Ljung 1981). Ytterli
gare aspekter av intresse kan vara huruvida gränserna 
mellan olika grupper var skarpa eller flytande och hur 
olika grupper själva upplevde eventuella skillnader 
(Anund 1998, s 53).

I samtliga kvarter som ingår i analysen dominerar 
rödgodset som utgör mer än 90% av det totala kera
mikbeståndet. Eventuella skillnader kan således en
dast avläsas i andelen stengods och fajans, som i samt
liga material representeras av mycket små mängder. 
Kvantitativt mycket begränsade material är källkritiskt 
problematiska eftersom det skall mycket lite till vad 
gäller feltolkningar rörande kontexttillhörighet och 
grävningsmetod för att bilden av till exempel fajans
materialet skall förändras dramatiskt. Trots detta tror 
jag ändå att dessa material är viktiga för helhetsbil
den, men att de främst skall behandlas kvalitativt. 
Detta frångår jag emellertid i någon mån, eftersom ett 51
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Bergsfogden 10/Bergshauptmannen 9 Arbetare 118 11 13

Dalpilen "Privilegierade" 1365 53 98

Kopparslagaren 1, 5 Hantverkare 117 4 9

Slaggen 1 Hantverkare 1206 16 57

Fig 3. Den kvantitativa fördelningen av godstyper per fas i olika kvarter i Falun (Bergold & Grälls 1989, Slaggen Nr 7;
Grälls & Holmström 1989, Bergsfogden Nr 10 och Bergshauptmannen Nr 9; Bergold, Grälls & Holmström 1989,
Kopparslagaren 1 och 5; Bergold 1996, Dalpilen).

Bergsfogden 10/Bergshauptmannen 9 Arbetare 83 8 9

Dalpilen "Privilegierade" 91 3 6

Kopparslagaren 1, 5 Hantverkare 90 3 7

Slaggen 1 Hantverkare 94 1 5

Dalkarlen Arbetare 96 1 3

Fig 4. Frekvensdiagram som åskådliggör andelen stengods resp fajans under olika tider i olika kvarter i Norrköping och Falun. 
Diagrammet är baserat på fig 2 och 3.

sådant angreppssätt inte rymms inom denna studie, 
annat än för stengodset. Den diskussion som följer skall 
därför mer ses som ett förarbete inför vidare analyser.

Två frekvensdiagram över stengodsets respektive 
fajansens fördelning över tid och i olika sociala och kul
turella sammanhang i Norrköping och Falun visar att 
det på intet sätt är självklart att arbetaren i Falun mot
svarar arbetaren i Norrköping i socialt och kulturellt 
hänseende (fig 4). Konsumtionsmonstret för keramik 
visar på stora olikheter mellan arbetare i de två stä
derna vad gäller inslaget av importkeramik under hela 
1600-talet. Däremot kan likheter ses mellan arbetare 
i Norrköping och hantverkare/handelsmän i Falun.

Andelen stengods i arbetarkvarteret i Norrköping 
är mycket liten, 1% eller mindre mellan 1600 - 1630- 
tal och 0,3% under 1690-tal. Den bilden överensstäm
mer med andelen stengods från kvarteren i Falun som 
bebotts av hantverkare och handelsmän. Under 1630 - 
1650-tal är andelen stengods 1 - 2% medan den under 
1670-tal är 5%. Dessa sociala och kulturella miljöer i

Falun och Norrköping korresponderar även vad gäller 
andelen fajans, som för övrigt är betydligt större än 
andelen stengods, mellan 3-6%.

Det sker ingen större förändring över tiden vad gäl
ler andelen stengods eller fajans, förutom i kv Dalkar
len där inslaget av fajans ökar markant från 1630- 
tal. Ökningen sker i samband med en bebyggelseex
pansion i kvarteren och genom att en smedja anläggs 
i det södra kvarteret. Detta sammanfaller i sin tur med 
en expansion av vapenfaktoriet under 1620 - 30-tal 
då nederländaren Louis de Geer övertar ledningen för 
verksamheten. Det ökade inslaget av fajans under denna 
tid kan tyda på en ökad tillgång av nederländsk fajans, 
genom den direkta nederländska närvaron i staden. Det 
kan också vara ett utslag av förändringar vad gäller 
de boende i området. Det kan vara ett tecken på att 
det är först nu som vapenmakaren etablerar sig i om
rådet och att bilden av keramikkonsumtion före 1630- 
tal speglade någon annan grupp som bebodde områ
det i de äldsta skedena.



Den samstämmighet som kan ses i materialen mel
lan arbetarkvarteret i Norrköping och hantverks/han- 
delsmanskvarteren i Falun kan även ses mellan kvarte
ret med de så kallade privilegierade innevånarna i Fa
lun och arbetarkvarteret i samma stad. Det finns fram
för allt en likhet vad gäller andelen fajans, 9%, som 
inte uppvisar några större förändringar över tid. Ande
len stengods är något högre bland de privilegierade, 
14 - 16%, i tidigt 1600-tal medan det i arbetarkvar
teret är 8%. Dessutom sjunker andelen stengods kraf
tigt till 2% under 1660 - 70-tal i kvarteret med hög 
social status medan andelen ligger kvar på 9% i arbe
tarkvarteret under 1650-tal. Andelen av både sten
gods och fajans i dessa kvarter är emellertid betydligt 
större under hela den analyserade perioden än ande
len av dessa godstyper i Norrköping och hantverks- 
kvarteren i Falun.

Med utgångspunkt från keramiksammansättningen 
i de olika miljöerna kan en diskussion föras om sociala 
och kulturella behov i ett mycket dynamiskt tidevarv.

Överensstämmelsen vad gäller den lilla andelen im
portkeramik hos de mer etablerade sociala grupperna 
i Falun; hantverkare och handelsmän och de nya grup
perna; arbetarna i Norrköping, kan tolkas på olika 
sätt. Likheten uttrycks också i att andelen fajans är 
större än andelen stengods. Varför har de en likartad 
keramikkonsumtion? Arbetaren i Norrköping skall 
sannolikt i både socialt och kulturellt hänseende hän
föras till hantverksgruppen. Detta stöds även av det 
skriftliga källmaterialet liksom av Ulrika Walleboms 
studie (Wallebom, denna volym). De två grupperna 
har inga behov av att utmana varandra socialt och 
kulturellt utan snarare markera en samhörighet i ett 
likartat konsumtionsmönster. För att kunna under
bygga och utveckla en sådan tolkning krävs emeller
tid material från ett hantverkshushåll i Norrköping.

Ytterligare en intressant relation är den mellan ovan
stående sociala grupper i Falun och Norrköping och 
övriga grupper i Falun (arbetare och de s k privilegiera
de borgarna). Varför har de så kallade hantverksgrup- 
perna i Norrköping och Falun en lägre andel stengods 
°ch fajans i förhållande till övriga grupper i Falun?

Om man hypotetiskt utgår ifrån att fajans och pors
lin har en större potential att ingå i sociala strategier, 
kan det vara förknippat med samhällelig rang att ar
betare och de så kallade priviligierade borgarna i Fa
lun hade ett större behov av att ritualisera måltiden. 
Varför hade just dessa grupper ett sådant behov? De 
så kallade privilegierade kan agera för att befästa en 
ställning i en rådande social hierarki medan arbetarna 
i Falun med samma strategi kan utmana samma struk
tur. Eller så råder en samstämmighet mellan dessa 
grupper på samma sätt som mellan arbetare i Norr
köping och hantverkare i Falun. Johan Anund lyfter 
fram ett arbete av Gimpel 1992 som framhåller att 
arbete med metall, inklusive gruvarbete, var förknip
pat med social status och har inneburit en rad förmå
ner (Anund 1998, s 53). Detta påpekande problemati- 
serar ytterligare status och ytterst social tillhörighet.

Den fysiska tillgången till marknaden är givetvis 
väsentlig för förståelsen av keramikkonsumtionen. Det 
tycks med utgångspunkt från inslaget av fajans och 
stengods i arbetarkvarteret i Falun ha funnits tillgång 
till importkeramik i staden under 1600-talet. Förkla
ringen till att denna keramik inte har återfunnits i 
hantverks- och handelsmanskvarteren kan således inte 
sökas i att det var en bristvara. Förklaringen skall sna
rare sökas i den mentala och kulturella tillgången det 
vill säga hur olika grupper sett på keramikens roll i 
just deras specifika sociala och kulturella samman
hang.

I det här sammanhanget är det givetvis viktigt att 
trycka på att jämförelsen endast rör vissa grupper av 
arbetare inom en större mycket heterogen grupp. Det 
är således möjligt att arbetare inom andra delar av 
den industriella produktionen i Norrköping uppvisar 
en större överensstämmelse med just denna grupp ar
betare i Falun. Dessutom saknas jämförelsematerial 
från Norrköping, vilket innebär att arbetarna i kv 
Dalkarlen inte kan förankras i ett större socialt och 
kulturellt sammanhang. Vi vet till exempel inte om 
det finns en överensstämmelse mellan hantverkarens 
keramikkonsumtion i Falun och samma grupp i Norr
köping och så vidare. 53
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Det dekorerade respektive 
odekorerade rödgodset
Rödgodset dominerar helt keramikmaterialet i samt
liga kvarter som ingår i analysen. Det kan delas in i 
öppna respektive slutna kärl former, där de öppna kärl
formerna - fat och skålar - ofta är dekorerade och 
fungerar som bords- och serveringskärl. Skålar och 
fat torde således i stadskulturen ha haft en aktiv plats 
på bordet. De kan även ha varit exponerade på väggen 
vilket upphängningshål liksom avbildningar på äldre 
interiörmålningar antyder.

Vid en snabb okulär genomgång av rödgodset från 
kv Dalkarlen framgår att dekoren domineras av växt- 
och figurala motiv. Andelen kärl med enbart geomet
riska mönster, som koncentriska cirklar, punkter, streck 
och våglinjer, var mycket liten. Vid en jämförelse med 
rödgodset från Falun framgår att de geometriska mönst
ren dominerar fram till 1600-talets slut och att först 
omkring 1700 blir växtmotiven vanligt förekommande 
(Bergold 1992, s 37). Den bilden överensstämmer såle
des inte med hur keramikdekoren ser ut i kv Dalkarlen, 
där växt- och figurmotiv tycks dominera redan under 
1600-talets första hälft. Dekoren med växt- och figurala 
motiv är tydligt inspirerad av dekor på kärl av så kallad 
Werratyp, från nordtyska produktionsorter längs flo
den Werra. Bland de dekorerade kärlformerna i kv Dal
karlen fanns förutom fat och skålar även små muggar 
som tjänat som dryckeskärl (fig 5).

Fig 5. Mugg med växtmotiv, fnr 5151. 
Illustration Richard Holmgren, ARCDOC.

Analysen kommer inte att arbeta direkt med kärl
former, på grund av keramikregistreringens begräns
ningar. Däremot kan kärlformen fångas indirekt genom 
att de öppna formerna ofta sammanfaller med förekomst 
av dekor.

Helmut Bergholt har studerat rödgodset från Falun 
och kan se vissa tendenser till förändringar över tid vad 
gäller kärlformer, dekor och underdekor (Bergholt 
1992). Han har emellertid inte tittat på andelen deko
rerat rödgods i förhållande till odekorerat, vilket är det 
enda sättet att närma sig rödgodset från kv Dalkarlen. 
Norrköping kommer därför att jämföras med en tidi
gare nämnd analys av keramik från Halland, samtida 
med Norrköpingsmaterialet (Rosén 1995). I den analy
sen kan Rosén visa att lågstatusmiljöer som torp och 
backstuga haft en procentuellt högre andel dekorerat 
rödgods än bönder och stadsbor. Den tydligaste skillna
den kan emellertid ses mellan landsbygd och stad, där 
stadsmiljön har en betydligt lägre andel dekorerade fat 
och skålar än landsbygden. Rosén framhåller att förkla
ringarna inte skall sökas i ekonomiska skillnader utan 
betonar de funktionella men framför allt kulturella skill
naderna som förklaring till olikheter i användandet av 
keramik (Rosén 1995, s 35 f). Det stadskvarter i Halm
stad som ingår i analysen ligger centralt intill det torg 
som tillkom efter stadsbranden 1619. Av skriftliga käl
lor från 1600-talets slut framgår att tomterna tillhörde 
stadens främsta borgerskap (Rosén 1995, s 30).
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Fig 6. Stapeldiagram som åskådliggör procentuell andel 
dekorerat respektive odekorerat rödgods per fas i 
Kv Dalkarlen, Norrköping. Grafik Lars Östlin.



Odekorerat (g) 438 145 2549
Dekorerat (g) 28 - 1094
Summa 466 - 3643

Odekorerat (g) 2436 21930
Dekorerat (g) 297 5707 -

Summa 2733 27637 -

Odekorerat (g) 1076 6 15
Dekorerat (g) 197 - 29
Summa 1273 - 44

■■■■

Odekorerat (g) 59
Dekorerat (g) 27 - -

Summa 86 - -

Odekorerat (g) 7 _

Dekorerat (g) - - -
Summa 7 - -

■■■

Odekorerat (g) 60 _

Dekorerat (g) 1 - -
Summa 61 - -

Fig 7. Den kvantitativa fördelningen av dekorerat respektive 
odekorerat rödgods per fas och grupp i Kv Dalkarlen, 
Norrköping.

Christina Roséns analys antyder att det finns stads- 
respektive en landsbygdkultur som bland annat av
speglas i förekomsten av dekorerat respektive odeko
rerat rödgods. Är detta en lokal eller regional bild eller 
har den en relevans i ett större geografiskt område? 
Kan man se en samstämmighet vad gäller andelen deko
rerad keramik i de två stadskvarter i Halmstad res
pektive Norrköping under 1600-talet? I kv Dalkarlen 
sker en ökning över tid av det dekorerade rödgodset,

från 6% av det totala rödgodsmaterialet under 1500- 
och början av 1600-talet till 11 % under 1620-talet, 15% 
under 1630-talet och vid 1600-talet slut - 1700-talet är 
31% av rödgodset dekorerat (fig 6). Det är svårt att 
tolka denna utveckling enbart utifrån kvantitativa upp
gifter om dekorerade respektive odekorerade kärl. Det 
behövs givetvis direkt kunskap om rödgodsets kärl
former, även om öppna former som fat och skålar ofta 
sammanfaller med dekor. Utvecklingen bör även rela
teras till övriga godstyper som liksom de dekorerade 
rödgodsfaten hade en plats på bordet. En intressant iakt
tagelse i det sammanhanget är emellertid att det finns 
ett icke försumbart inslag av dekorerade muggar i röd
gods. På bordet förekom således både serverings- och 
dryckeskärl i rödgods. En möjlig tolkning av den ökade 
andelen dekorerat rödgods, är att rödgodset får en allt 
större betydelse som ett socialt medium.

I Halmstad syns inte ett motsvarande utvecklings
förlopp lika tydligt. Det sker en ökning mellan perio
den 1500 - ca 1619 och ca 1619 - ca 1650, men ande
len dekorerat rödgods sjunker därefter under perioden 
ca 1650 - 1845 (Rosén 1995). I grova drag tycks emel
lertid andelen dekorerad keramik uppgå till cirka 20 - 
25%, vilket i grova drag överensstämmer med bilden i 
Norrköping under 1600-talets andra hälft.

Det tycks således som om det finns en viss överens
stämmelse under 1600-tal mellan de två kvarteren i 
städerna Halmstad och Norrköping vad gäller ande
len dekorerat rödgods. Om detta kan tolkas som tecken 
på en gemensam urban kultur går emellertid inte att 
säga med utgångspunkt från denna mycket begrän
sade jämförelse. Dessutom saknas en studie av Norr
köping med omland motsvarande den som gjordes för 
urbana och agrara miljöer i Halland, vilket är nöd
vändigt för att kunna förstå Norrköping i ett större 
sammanhang. Intressant kan ändå vara att påpeka 
att trots den sociala skillnaden som sannolikt existerat 
mellan borgerskapet i kvarteret i Halmstad och ”arbe
tarna” i Norrköpingskvarteret så finns en likhet i kon
sumtionen av dekorerat rödgods. Detta skulle kunna 
tyda på att det är kulturella mer än sociala orsaker bak
om valet av keramikkärl. 55



Stengodsets proviniens och datering
Stengodsmaterialet från kv Dalkarlen är litet och såle
des vanskligt att dra alltför långtgående slutsatser ut
ifrån. Materialet uppvisar ändå tendenser som kan vara 
värda att uppmärksamma, om inte annat inför framti
da undersökningar i Norrköping. Här följer ett par in
fallsvinklar av kulturhistoriskt intresse där just stengod
set kan vara speciellt lämpligt som analysredskap. För 
det första framhåller David Gaimster den ökade rituali
seringen av dryckesvanorna under 15 - 1600-talen, vil
ket uttrycks i en ökad mängd olika dryckes-, dekante
rings- och serveringskärl (Gaimster 1997, s 120 f). Inom 
denna sfär dominerar stengodskärl. För det andra finns 
en koppling mellan tyskt stengods och ”tyskebacken” 
det vill säga en samstämmighet i härkomst för stengod
set och för de människor som kan ha bott i området. 
Hur ser konsumtion och användande av stengods ut 
bland innevånarna i kv Dalkarlen? Bristen på jämfö
rande material från Norrköping gör det svårt att säga 
vad som är specifikt för just denna grupp människor, 
men materialet uppvisar ändå anmärkningsvärda sär
drag i ett mer generellt jämförande perspektiv. Hur det 
”speciella” skall tolkas blir emellertid med ett begrän
sat underlagsmaterial som detta mest spekulationer.

Materialet består av 18 skärvor som sannolikt här
rör ifrån 18 kärl. Bedömningen av antalet kärl baserar 
sig på försök till fysisk passning liksom jämförelse av 
gods, in- och utvändig glasyr samt dekor. Det är svårt 
att bestämma proveniens och datering för de ofta mycket 
små fragmenten. Bestämningarna har diskuterats med 
Mathias Bäck som har erfarenhet av stengods från bland 
annat Uppsala. Eftersom materialet var så litet har även 
skärvor från kontext som spänner över flera faser tagits 
med i analysen. Dessa redovisas emellertid för sig.

De 18 kärlen fördelar sig över tid som framgår av 
figur 8. De flesta kärlen härrör från fas 4 det vill säga 
bebyggelseetableringen under 1620-talet och huvudde
len av dessa kärl hittades i ett skiftesverkshus (hus 8) 
som möjligen skulle kunna vara en förrådsbyggnad 
(Karlsson, denna volym). Stengodset i fas 4 uppvisar en 
sammansättning som skiljer sig från samtida urbana 
material (fig 9).

Fas 3 (b) 1500-talet - 1600-talet 1 5,5

Fas 4 1620-talet 6 33

Fas 4 - 6 1620 - 1655-talet 3 17

Fas 4 - 7 1620 - 1660-talet 3 17

Fas 5 1630-talet 1 5,5
Fas 5 - 6 1630 - 1655-talet 1 5,5

Fas 6 1640-talet 2 11

Fas 9 (s) 1600 - 1700-talet 1 5,5

Summa - 18 100

* Datering enl Hanna Menander, se artikel denna bok.
(b) = början, (s) = sent.

Fig 8. Antal stengodskärl och deras procentuella fördelning 
per fas.

Anmärkningsvärd bland dessa kärl är en kanna till
verkad i Raeren dekorerad med en relief, föreställande 
ett bondbröllop. En parallell till detta kärl har hittats 
i Lindholmens slott, Skåne, en uttalad högrestånds- 
miljö (Gaimster 1997, s 72). Kärlet från Lindholmen 
är daterat till 1597, vilket innebär att kärlet i kv Dal
karlen kan ha varit 20 - 30 år vid den tidpunkt då det 
användes i Norrköping. David Gaimster framhåller 
att stengodskärl kan ha en mycket lång cirkulations
tid. Han ger exempel på kärl som cirkulerat i mer än 
100 år (Gaimster 1997, s 131 ff). Från kv Dalkarlen 
finns ytterligare ett exempel på ett kärl med lång cir
kulationstid. I ett hus som existerar under fas 4 - 6 
(hus 3/58) det vill säga 1620 - 1640-tal, fanns en skärva 
som möjligen skulle kunna vara en parallell till en rhen- 
ländsk kanna med pålagda små knoppar daterad till 
cirka 1550 (Gaimster 1997, s 207). Cirkulationstiden 
är således en viktig källkritisk aspekt, men också en 
indikation på att kärlen har betingat ett värde, ekono
miskt och/eller socialt, som gjorde att de hanterades 
varsamt och sannolikt gått i arv mellan olika genera
tioner.

Bland keramiken från 1620-tal finns även ett nord- 
tyskt kärl, vilket är ett mer ovanligt ursprungsområde 
för stengods i mellansverige vid den här tiden. Mathias 
Bäck framhåller emellertid att kunskapen är bristfällig



89, hus 3 (b) 1500 - 1600-talet 3923 Westerwald -

8, hus 4 1620-talet 2192 Raeren 1590 - 1620/15
8, hus/4, hus 4 - 3692, 1674 Nordtyskt -

104, avfallsgrop 4 - 5205 Westerwald -
104, avfallsgrop 4 - 5340 Frechen/Köln -

104, avfallsgrop 4 - 5622 Westerwald -

40, grusgång 4-6 1620 - 1655-talet 2354 Siegburg -

40, grusgång 4-6 - 2607 Westerwald -
3/58, hus 4-6 - 3892 Frechen/Köln 1550-talet

5, vedupplag 4-7 1620 - 1660-talet 1920 Westerwald -

5, vedupplag 4-7 - 4511 Siegburg -
5, vedupplag 4-7 - 4351 Westewvald -

29, latrin 5 1630-talet 1696 Westerwald -

4, hus 5-6 1630 - 1655-talet 3537 Westerwald -

21, brandlager 6 1640-talet 4530 Westerwald -
21, brandlager 6 - 4531 Westerwald -

15, gårdsyta 9 (s) 1600 - 1700-talet 2651 Frechen/Köln (sl) 1500-talet

(b) = början, (s) = sent, (sl) = slutet

Fig 9. Stengodskärlens kontextuella sammanhang samt proviniens och datering utifrån jämförande föremålsstudier.

vad gäller stengodsets proveniens, eftersom man tidi
gare inte gjorde sådana bestämningar i någon högre 
utsträckning. I två analyser av stengods från Uppsala 
kan Bäck emellertid visa på förekomst av stengods 
från just nordtyskt område, men då under 1300 - 
1400-tal (Bäck 1997, 2000a, b).

Bland keramiken som ursprungligen registrerats 
som stengods fanns även ett kärl från 1620-tal som 
sannolikt är i ljust lergods från Weser eller Frechen. 
Dessutom fanns så kallat protostengods (Graue Irden
ware) som förövrigt även påträffats i fas 5 och 6, det 
vill säga i 1630 - 1640-tal.

De övriga stengodskärlen i kv Dalkarlen härrör från 
Rhenlandet med produktionsorter som Westerwald, 
Siegburg och Frechen eller Köln. Från perioden 1620 - 
1650-tal finns två dekorerade kärl tillverkade i Sieg- 
burg. Under 1500-tal och tidigt 1600-tal nådde kera

mikproduktionen i Siegburg den högsta kvalité vad 
gäller gods, glasyr och dekor (Gaimster 1997, s 164).

Bäck lyfter fram en analys av stengods gjord av Frans 
Verhaege. Verhaege har undersökt stengods i olika so
ciala miljöer med utgångspunkt från målningar, skatte
längder och andra skriftliga källor från 14 - 1600-tal 
och kan visa att stengods från Siegburg är vanligare i 
högreståndsmiljöer än övrigt stengods som är mer jämt 
fördelat på olika samhälleliga miljöer (Bäck 1995, s 61).

De sex kärlen från 1620-talet tycks representera ett 
mycket varierat och högkvalitativt stengods. Under den 
här tidsperioden etableras en regelrätt tomtstruktur i 
området, vilket indikerar att området får en mer per
manent användning som bostadskvarter. Perioden sam
manfaller med en kraftig expansion av vapenfaktoriets 
verksamhet, vilket även kan ha sammanfallit med den 
tyskbördiga befolkningens etablering i området. Med 57
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reservationer för att materialet är mycket begränsat kan 
den redovisade stengodssammansättningen vara ett 
uttryck för att materialet kommit med i flyttlasset från 
Tyskland, de nya norrköpingsbornas ursprungsland. 
Delar av det högkvalitativa materialet hade lång cir
kulationstid och bör härröra ifrån ett socialt samman
hang i Tyskland. Det tycks således som om den nyetab- 
lerade gruppen i Norrköping varit väletablerad i Tysk
land. Vidare kan man även spekulera huruvida det 
högkvalitativa stengodset haft en viktig roll i grup
pens etablering i en ny social struktur i Norrköping.

Konklusion
Syftet med artikeln var dels att ge en generell bild av 
keramikmaterialet från kv Dalkarlen i Norrköping och 
dels att mer specifikt undersöka förhållandet mellan 
keramikkonsumtion och social och kulturell tillhörig
het i en industriell miljö. Analysen har visat på ett antal 
intressanta förhållanden som en utökad studie med 
ett större jämförande material kan ge en mer fördjupad 
belysning.

På vilket sätt kan då keramikkonsumtion relateras 
till den industriella utvecklingen i Norrköping och sta
dens sociala och mentala strukturer?

Vi har fått en inblick i den nya sociala struktur 
som uppstod i samband med den industriella utveck
lingen. Arbetarna i industrin, som representerade den 
nya sociala gruppen i stadssamhället, tycks ha varit en 
heterogen samling människor. De arbetare som bodde i 
kv Dalkarlen var enligt det skriftliga källmaterialet 
högutbildade och av tysk börd. Bilden får en större 
upplösning genom det arkeologiska materialet som 
visar att det bland annat fanns en vapenmakare i kvar
teret. Vapenmakarna kunde söka burskap och hade 
således en betydligt friare ställning än många andra 
som arbetade inom den industriella verksamheten.

Vid en jämförelse mellan keramikkonsumtionen 
hos arbetare i kv Dalkarlen, Norrköping och Falun 
framgick att det inte fanns någon överensstämmelse 
dem emellan. Däremot fanns klara likheter mellan 
konsumtionen hos hantverkare och handelsmän i Fa
lun och arbetaren i Norrköping, vilket kan indikera

att arbetaren i kv Dalkarlen i Norrköping skall likstäl
las med den samhällsgrupp som utgörs av hantverkare 
och handelsmän och att arbetaren i Falun representerar 
en annan grupp i socialt och kulturellt hänseende.

Den nya sociala gruppen i Norrköping uttrycker 
således i keramikkonsumtionen en samstämmighet 
med och därmed även en samhörighet med den väl
etablerade gruppen av människor som hade burskap 
i staden och därmed drev egen verksamhet. De tycks 
ha etablerat sig och accepterats i en rådande struktur 
bland annat genom att nyttja keramiken som socialt 
medium. Andelen dekorerat rödgods ökar över tid och 
inbegriper även dryckeskärl som små dekorerade 
muggar. Det tycks som om rödgodset fått en allt större 
betydelse som serverings- och dryckeskärl och där
med som aktiv del i måltiden. Stengodset utgör visser
ligen en mycket liten andel av det totala keramik
materialet, men innehåller ändå viktig information och 
har sannolikt haft en betydelsefull roll i det specifika 
sociala och kulturella sammanhang som kv Dalkarlen 
utgör. Stengodset är varierat och uppvisar såväl hög 
kvalité som lång cirkulationstid. Den här godstypen 
representerar sannolikt keramik som kommit med flytt
lasset från Tyskland och indikerar att dess ägare varit 
väletablerad i sitt ursprungliga sociala och kulturella 
sammanhang. Det är mycket möjligt att det till synes 
mycket marginella inslaget av stengods kan ha haft 
en viktig roll för de inflyttade tyskarnas etablering i 
en för dem ny social struktur i Norrköping.

Stockholm i April 1999
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Kvarteret Dalkarlen och Holmens Bruk

Spåren efter 1600-talets industriella produktion

Ulrika Wallebom

Inledning
Kring Kvarnholmen i centrala Norrköping finns idag 
ett välbevarat och i mångas ögon mycket vackert in
dustriområde med gamla anor. Genom tiderna har 
olika industrier samlats kring Motala Ström, mest 
berömda är väl stadens textilfabriker. De konstrikt 
utformade gamla fabriksbyggnaderna bildar idag en 
spännande miljö samlad kring den fortfarande ener
giskt forsande strömmen. Norrköpings historia är starkt 
kopplad till denna stadsdel som sedan tidigt 1600-tal 
varit centrum för den begynnande manufaktur, som 
gjorde att staden kunde utvecklas till Sveriges första 
industristad (Helmfrid 1971, s 173, 373). I början av 
1600-talet grundlädes här ett vapenfaktori, och senare 
även ett mässingsbruk och ett vantmakeri, som under 
1620- och 30-talen expanderade som Holmens Bruk 
under Louis de Geers ledning. Vapenfaktoriet levere
rade materiel till de många krig som Sverige deltog i 
under stormaktstiden, medan mässingsbruket bedrev 
en betydande export av mässingstråd och andra halv
fabrikat till framför allt Amsterdam (Helmfrid 1965, 
s 381). Vid vantmakeriet tillverkades tyger som främst 
användes till arméns uniformer.

Eftersom kvarteret Dalkarlen var beläget bara nå
got kvarter söder om detta sjudande industricentrum 
var det vid utgrävningen naturligtvis av stort intresse 
att se om och i så fall hur den undersökta bebyggelsen 
påverkats av närheten till denna för en svensk 1600- 
talsstad så speciella miljö. Enligt skriftliga källor skulle 
området söder om strömmen under den här tiden ha

hyst den tysktalande befolkning som arbetade med 
brukets mässings- och vapentillverkning (Helmfrid 
1959, s 99 ff). Att en förmodad smedja och ett stort 
ved- eller virkesupplag påträffades mitt i detta bo
stadsområde väckte en rad frågor kring kvarterens 
uppbyggnad och industrins arbetsorganisation. Var
för anlade man en smedja bland bostadsbebyggelsen? 
Kunde delar av brukets produktion förläggas till de 
anställdas hem? Hur var i så fall arbetsgången vid 
bruket organiserad? I denna artikel kommer de konst
ruktioner och fynd som gjordes vid undersökningen 
av kvarteret Dalkarlen att diskuteras och jämföras med 
den historiska kunskapen om området och dess kopp
ling till den närliggande industrin. Huvudfrågan gäl
ler om man verkligen kan se några spår efter tidig in
dustriell tillverkning i kvarteret Dalkarlen och om det 
i så fall går att precisera vilken produktion som be
drivits här.

Det ska även tilläggas att den produktion som Hol
mens Bruk bedrev under 1600-talet i strikt ekonomisk- 
historisk mening egentligen inte kan benämnas ”indus
tri”. Den industriella revolutionen nådde inte Sverige 
förrän under andra hälften av 1800-talet. Då termi
nologin kring den organiserade produktion som före
gick den egentliga industrin är flytande, kommer jag 
för enkelhetens skull ändå att använda mig av termen 
”industri” i denna artikel. Med detta begrepp avser jag 
då ”tidig industri” eller ”protoindustri”, alltså en till
verkning långt mer avancerad och organiserad än t ex 
hantverk och husflit.



Smedjan och vedupplaget 
- "industriella konstruktioner"?
De konstruktioner som framkom vid undersökningen 
var överlag mycket svåra att funktionsbestämma. Samt
liga byggnader fortsatte utanför schaktbegränsningar
na och kunde därför inte undersökas i sin helhet. Dess
utom hade hela undersökningsområdet en allmän ka
raktär av att vara relativt ”renstädat”, med få avsatta 
fyndförande lager, undantaget avfallsbingarna i norra 
kvarteret. Det område som tolkas som lämningar efter 
en barkstamp för garverihantverk återfanns i det norra 
av de bägge kvarter som framkom vid undersökningen 
(se fig 1). Lagren med flis och bark täckte en stor yta 
(ca 110 m2) och har möjligen varit vänt ut mot den 
öst - västliga gata som enligt 1640 års karta (upprät
tad av Olof Hansson Örnhuvud) löpte norr om kvarte
ret, men som låg utanför vårt undersökningsområde. 
Området bestod av återkommande träflisnivåer var
vade med påförd mjäla men innehöll i övrigt inga spe
ciella fynd. Vedartsprov från större stockar och plan
kor i träflislagren visade på gran och tall (Strucke 1999). 
Platsen togs i anspråk redan vid den första bebyggelse
etableringen under 1600-talets början (fas 4), och fort
satte att nyttjas på samma sätt ända fram till stads- 
regleringen på 1660-talet (fas 7). Med ledning av upp
gifterna från 1751 om en barkstamp ägd av ett kar- 
duansmakeri skulle vi kunna tolka de undersökta läm
ningarna som en tidig föregångare.

Den förmodade smedjekonstruktionen återfanns 
i det södra kvarteret, intill gränden mellan kvarteren 
(se fig 1). Byggnaden utmärkte sig främst genom att 
en hel del smidesslagg hittades i och utanför huset. 
Inne i byggnaden återfanns en speciell sorts slagg, så 
kallad vällningsslagg, som bildas vid sammanvällning 
av järnstycken. På grundval av detta tolkades bygg
naden ha fungerat som en smedja, trots att varken härd 
eller städ hittades i den del av huset som undersöktes. 
Smedjan tillkom under bebyggelseexpansionen, date
rad till 1630-talet (fas 5). Byggnaden fortsatte att an
vändas som smedja i nästa fas (fas 6), tills den odela
des i en eldsvåda som tolkades vara identisk med den 
stora stadsbranden i Norrköping 1655.

Smedjans konstruktion
Hela smedjebyggnaden kunde inte undersökas, då stora 
delar av konstruktionen befann sig utanför schakt
begränsningen. Husets norra sida mätte minst fem me
ter, men eftersom endast en liten del av konstruktionen 
blev blottlagd, och området dessutom störts av senare 
utschaktningar, gick det inte att avgöra om det var 
husets lång- eller kortsida som var orienterad utmed 
gränden. Smedjan har troligtvis utgjorts av en träbygg
nad med en grundkonstruktion bestående av stora hörn
stenar och däremellan träsyllar, som delvis grävts ned 
i husets konstruktionslager. En mindre stenläggning 
norr om byggnaden kan ha markerat ingången från 
gränden till smedjan (se fig 1). Inne i smedjan delade 
något försänkta träreglar upp golvytan i fyra olika 
fack. I facket näst längst österut, påträffades ett på 
sättsand vilande trägolv. På dessa plankor fanns ett 
golvlager som avsatts under husets brukningstid. Ös
ter och väster om facket med trägolvet fanns inga spår 
av trägolv. I den östra delen var golvytan istället röd- 
aktig och hårdbränd. Hela huskonstruktionen, såväl 
som gårdsytorna i öster och delar av gränden utanför, 
var täckta av ett stort brandlager, vilket sannolikt var 
resultatet av den tidigare nämnda stadsbranden. Detta 
brandlager innehöll inom ramarna för huset en hel 
del bränd torv, vilket tolkades som resterna efter ett 
infallet torvtak.

Allmänt sett är smedjan en byggnadstyp som ver
kar ha förändrats tämligen lite genom århundradena. 
Ett stort antal mellansvenska smedjekonstruktioner 
från 1500-talet och fram till 1900-talet har jämförts 
och analyserats av bland annat H Matsson samt O 
Hörfors och S Lundblad (Mattson 1982; Hörfors & 
Lundblad 1997). Bland dessa smedjor framträder tyd
ligt en ”standardsmedja”, vars utformning dominerar 
totalt (se fig 2). Vår smedjas övergripande konstruk
tionsdetaljer stämmer relativt väl in på denna stan
dardiserade utformning. Standardsmedjans grundsyll 
(hörnstenar), storlek (oftast åtta alnar i fyrkant, dvs 
4,8 meter) och byggnadssätt (knuttimring) överens
stämmer sånär som på takmaterialet, där standard
smedjan istället för torvtak oftast hade ett tak av 61
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Fig 1. Plan över det undersökta området i kvarteret Dalkarlen, med de konstruktioner som omnämns i texten markerade. 
Smedjan, dess stenlagda ingång, gränden, smedjans gårdsplan, tomten öster om smedjegården och träflislagrets största 
utbredning. Grafik Lars Östlin.



dubbla brädor. På grund av brandrisken hade stan
dardsmedjorna aldrig annat än hårdtrampat jordgolv, 
vilket rimmar illa med brädgolvet i vår smedja. Enda 
undantaget utgjorde kolbingen, där man ibland lade in 
ett enkelt golv av lösa brädor över ett par tvärstockar 
för att hålla smideskolen torr. Överfört till vår smedja 
skulle placeringen av en kolbinge vid facket med trä
plankorna dock innebära att denna skulle blockera 
ingången, vilket inte verkar troligt. Närvaron av trä
golvet förblir därför oförklarlig.

Om smedjans storlek stämmer med ”standardmåt
ten”, innebär detta att vi har undersökt mindre än en 
tredjedel av byggnadens totala yta. Detta försvårar na
turligtvis jämförelsen med standardkonstruktionens in
teriör och inventarier. Enligt beskrivningen av stan- 
dardsmedjan var dock såväl härden med ässjan som 
städet alltid placerade vid smedjans bakre vägg, mitt
emot ingången, vilken för övrigt alltid återfanns i en 
av gavelväggarna. I de främre delarna av smedjan, 
nära dörröppningens ljusinsläpp, hade smeden ofta 
en arbetsbänk, där de arbetsmoment som inte rörde 
själva smidet (t ex tillklippning av plåt, filning och 
slipning) utfördes. Beskrivningen kan förklara från
varon av fasta inventarier i den undersökta delen av 
vår smedja och ger dessutom en klarare bild av smed
jans orientering, då gavelväggen kan förmodas ha varit 
vänd ut mot gränden (Matsson 1982, s 140 ff; Hör
fors & Lundblad 1997, s 20 ff).

I området kring smedjan, på gårdsytorna och i 
gränden, skedde en del förändringar under byggna
dens levnadstid. Medan smedjan fortfarande var ny
byggd, lades i planerande syfte stora och tjocka konst
ruktionslager ut inför en ny ytbeläggning av tvärgrän
den norr om byggnaden (se fig 1). Beläggningen bestod 
i de östra delarna av en jämn och fin kullerstenslägg- 
ning, medan man i de västra delarna, utanför smed
jan, nöjde sig med en grusbeläggning. Öster om smed
jan fanns en yta som troligtvis fungerade som smed
jans gårdsyta. Öster om denna gårdsplan fanns i sin tur 
en angränsande yta som av flera skäl tolkades ha ut
gjort en egen tomt, med bebyggelsen längre österut, 
utanför vårt undersökningsområde (se fig 1). Bägge
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Fig 2. Planritning över en så kallad standardsmedja, 
från Tyresta by söder om Stockholm. Härden och städet 
är placerade i smedjans bakre delar, medan arbetsbänk 
och hyllor återfinns närmare dörröppningen (ur Erixon 
1941, fig 26).

ytorna var troligtvis knutna till djurhållning, åtmins
tone i ett tidigt skede. Längre fram (men fortfarande i 
fas 5) stensattes ytan öster om smedjans gårdsplan.

Innan smedjeområdet i nästa fas (fas 6) eldhärja
des, skedde ytterligare några förändringar i gränd- och 
gårdsstrukturen invid smedjan. Gränden fick i dess 
västra delar ännu en beläggning, samtidigt som den 
med bibehållen orientering flyttades cirka en meter 
norrut. Detta innebar att det smala trottoarlika mel
lanrum som tidigare skilt gränd och hus åt, bredda
des pa grändens bekostnad. Samtidigt som denna yta 
stensattes, fick även gårdsytan öster om smedjan en 
beläggning med jämna fina stenar (se fig 1). Dessa ytor 
kom förmodligen att bilda en enda sammanhängande 
gårdsyta som sträckte sig såväl öster som norr om 
smedjan. Sammantaget kan man säga att fas 6 fram 
till brandögonblicket präglades av fortsatt expansion, 
som för smedjetomtens del till och med innebar en 
utökad gårdsyta. (För ytterligare detaljer i tomt- och 
gårdsstrukturerna se Karlsson, denna volym.) 63



Ämnesjärn, slagg och muskötkulor 
- "industriella fynd"?
Redan i fält uppmärksammades enstaka föremål som 
förde tanken till den närliggande industriella verksam
heten. I ett hus som stått norr om gränden i fas 4 (hus 
8) hittades en blyplomb som skulle kunna härröra från 
antingen klädesmakeriet eller mässingsbruket vid Hol
mens Bruk. Såväl tygerna som den färdiga mässings
tråden genomgick alltid en kvalitetskontroll och märk
tes därefter med blyplomber (Helmfrid 1965, s 382). 
Tyvärr kunde ingen inskription eller symbol skönjas 
på plomben, vilket försvårade fastställandet av dess 
ursprung. En fyndgrupp som passade väl in i en vapen- 
tillverkningsmiljö var de fyra kulor av sten respektive 
bly med cirka 1,5 centimeters diameter som skulle 
kunna ha använts som muskötkulor. Kulorna påträf
fades i träflislagret och ovan den kullerstenslagda grän
den. I övrigt hittades spritt över området ett litet an
tal mässingstrådar, vilket antydde områdets närhet till 
mässingsbruket. Samtliga av dessa fyndgrupper var dock 
alldeles för få för att knytas till någon storskalig pro
duktion. I det följande kommer därför fyndanalysen 
att koncentreras till den konstruktion som var den tydli
gaste indikationen på industrins närvaro i kvarteret Dal
karlen, nämligen smedjan.

Som tidigare nämnts fick man i fält intrycket att 
undersökningsområdet i allmänhet var mycket ”väl- 
städat”, med få avsatta lager och förhållandevis lite 
fynd. Denna bild gällde även området kring smedjan. 
Lagerbilden dominerades av påförda (konstruktions- 
och utjämnings-) lager, vilket försvårade tolkningen av 
fyndspridningen. Den tidigare nämnda starka koncent
rationen av slagg i konstruktionslagren kring smedje
området gjorde dock att fyndsammansättningarna i 
dessa lager bedömdes vara tillräckligt intressanta för 
att studeras närmare. I tolkningen kommer dock störst 
vikt att läggas vid de fynd som säkert går att knyta 
till smedjan och dess omgivning, det vill säga avsatta 
golv- och gårdslager och brandlagret. Att fynden från 
brandlagret tas med i tolkningen beror på att dessa 
föremål med största sannolikhet ska knytas till smed
jans levnadstid, snarare än till brandögonblicket.

Bortsett från koncentrationen av slagg och även 
järnskrot har smedjeområdet en fyndsammansättning 
liknade övriga delar av undersökningsområdet, med 
fynd av till exempel keramik, ben och läderspill. I göd
sellagren på gårdsytan öster om smedjetomten hittades 
ett relativt välbevarat trätråg, som var grovt tillhugget 
ur ett trästycke och närmare 90 centimeter långt. En av 
de inventarier som aldrig saknades i smedjor var de 
vattenfyllda träkärl där tängerna kyldes av, och där 
eggjärn härdades (Matsson 1982, s 140 ff). Huruvida 
det påträffade träkärlet fungerat på detta sätt är dock 
omöjligt att säkert säga.

Metallerna
Metallföremålen i smedjeområdet var oftast starkt 
korroderade och det var därför svårt att avgöra vilka 
föremålstyper det rörde sig om. Tyvärr har konserve
ringen av metallföremålen inte hunnit färdigställas till 
denna artikel, däremot har samtliga fynd röntgats och 
genomgått en preliminär besiktning.

Metallfynden från själva smedjan var få, även med 
brandlagret ovan byggnaden inräknat. Bland föremå
len fanns tre stycken järnband eller beslag, cirka 4 
centimeter breda, 0,3 centimeter tjocka och med va
rierande längd (12-23 cm). Banden var i vissa fall 
genomborrade av nithål, ibland med kvarsittande 
nitar, och hade hack eller streck vinkelrätt längs ena 
sidan. Hur dessa föremål har använts är svårt att säga. 
Kanske har de suttit som beslag på någon dörr eller 
fönsterlucka, kanske är det delar av järnband av det 
slag som ofta slås om laggade tunnor, eller om städ- 
stabben i smedjan. Hacken och sprickorna kan ha 
uppstått då järnet böjts om tunnan eller stabben. På 
ett av järnbanden såg ena sidan avsiktligt tandad ut, 
med tydliga och relativt regelbundna hack. En för
klaring till detta kan möjligen vara att föremålet har 
fungerat som ett så kallat alenmål, en av smeder ofta 
använd måttstock (Tobiassen 1981, s 31).

Vidare hittades i smedjan en tjock järnring, en tråd, 
ett antal spikar, några tenar samt ett tiotal oidenti- 
fierbara metallklumpar, varav två bestod av koppar
legering.



Metallfynden från såväl de gödsliga lagren som från 
den senare tillkomna stenläggningen på smedjans gårds- 
yta var mycket dåligt bevarade och var utöver ett antal 
spikar och några tenar omöjliga att identifiera. Fynden 
från området öster om smedjetomten gjorde inte bilden 
mycket klarare. Ett intressant men svårtolkat fynd här
ifrån var emellertid ett litet degelliknande järnföremål. 
Vid en närmare analys visade sig den tunna skålen inne
hålla rester efter en järn- och svavelblandning med ett 
mindre inslag av koppar (muntligen Katarina Lampel). 
Eftersom deglar av funktionella skäl oftast består av 
eldfast keramik och inte av metall bör föremålet istället 
ha utgjort ett beslag eller liknande.

De kraftiga konstruktionslagren under gränden i 
fas 5 var betydligt mer fyndrika, speciellt i de östra 
delarna. Här påträffades bland annat en del tenar och 
trådar i såväl kopparlegering som järn, men även en 
märklig, bjällreliknande kula. Kulan bestod av två 
järnhalvor som lötts ihop med ett smalt kopparband 
(muntligen Katarina Lampel). Möjligen har det degel
liknande föremålet utgjort en av halvorna i en liknande 
kula. Även själva grändnivån innehöll en hel del oiden- 
tiferbart järn, en kopparknapp och ett beslag i koppar
legering. I de tunna konstruktionslagren inför den frag
mentariska grändnivån i fas 6 påträffades endast ett 
fyrkantigt kopparbleck och ett fåtal järnklumpar.

Ämnesjärnen
En föremålsgrupp som tilldrog sig speciellt stort int
resse var ett antal delar av ämnesjärn som hittades i 
och invid smedjan. Vid närmare studier av dessa kan 
det i bästa fall avgöras vilken kvalitet ämnet håller 
och ibland även varifrån ämnesjärnet ursprungligen 
har hämtats. Typen och kvaliteten på ämnesjärnet kan 
också ge en vägledning om vad för produkter som 
tillverkats. Totalt påträffades sex ämnen i området. 
Endast ett av dem kunde säkert knytas till ett golv
lager inne i smedjan, medan ett hittades i brandlagret 
vid den eventuella tomten öster om smedjans gårds- 
yta. De övriga framkom i de utlagda konstruktions- 
lagren under gränden. Den metallografiska analys som 
genomfördes av dessa ämnen på GAL (Geoarkeolo-

giskt Laboratorium, Riksantikvarieämbetet) i Uppsala 
visade bland annat att vi har att göra med åtminstone 
två olika typer av ämnesjärn; tenar och osmundjärn. 
Analysen visade vidare att ämnena generellt var av 
god stålkvalitet med höga kolhalter, vilket gör äm
nena härdbara. Järn med stålkvalitet anses allmänt 
vara lämpligt för vapentillverkning, medan ämnenas 
härdbarhet pekar på tillverkning av eggverktyg (munt
ligen Lena Larsson).

Ämnet som hittades inne i smedjan hade rektangu
lärt tvärsnitt och tolkades utgöra den avknipsade delen 
av ett längre tenämne. Trots att stycket innehöll en del 
slagginneslutningar var dessa så små och få att ämnets 
kvalitet ändå kunde sägas vara god. Kolhalten var 
något lägre och mer varierad inom stycket än hos de 
övriga ämnena, men ändå tillräckligt hög för att ut
göra ett härdbart kolstål. Ämnet visade vidare spår 
av att det hade värmebehandlats genom glödgning, 
vilket gör järnet mjukare och lättare att bearbeta. Sam
mantaget kan man säga att ämnet inte höll riktigt 
samma höga standard som vissa av de övriga analy
serade ämnena och att kolhalten lokalt var något för 
låg för att klassas som allra bästa vapenkvalitet. Kva
liteten bedömdes dock vara tillräckligt god för att vara 
lämplig till vapen eller skärande verktyg.

Ämnet från brandlagret vid stenläggningen öster 
om smedjegården hade även det en tillräckligt hög 
kolhalt för att utgöra ett härdbart kolstål. Den ringa 
inblandningen av slagginneslutningar i stycket inne
bar ingen försämring av ämnets kvalitet. Av formen 
att döma kunde ämnet möjligen ha utgjorts av en så 
kallad osmund. Även detta ämne bedömdes vara lämp
ligt till eggförsedda föremål eller vapen.

De övriga ämnen som hittades i konstruktionslag- 
ren innanför gränden bestod av något mer svårde- 
finierade ämnessorter, då vissa av dem var mycket små 
och hade en oregelbunden form. De flesta ämnena 
kunde dock konstateras vara av god, härdbar stål
kvalitet. Sammantaget tydde analysresultaten på att 
smeden eller smederna föreföll ha haft goda kunska
per om materialens olika egenskaper (Larsson 1999, 
s 1 ff; muntligen Lena Larsson). 65



För ämnes järn i allmänhet gällde att de inte fick 
innehålla för mycket restprodukter från framställ
ningen, vilken skedde i masugnar. Ett dåligt, slagg- 
bemängt ämnesjärn innebar ett merarbete för smeden, 
som då måste bearbeta järnet ytterligare för att avlägs
na den sista slaggen. Kvaliteten avgjordes redan på 
järnframställningsplatsen och där höggs det framtagna 
järnet antingen direkt upp i mindre bitar, så kallade 
osmundar, eller smiddes ut i en stång. Tekniken att fram
ställa osmundjärn utvecklades under 1200- och 1300- 
talen och osmunden var det vanligaste ämnesjärnet 
under hela medeltiden. Stångjärnet, som introducera
des någon gång under 1500-talet, hamrades ut i spe
ciella hammarsmedjor, som drevs av vattenkraft. Un
der loppet av 1600-talet ersatte stångjärnet successivt 
såväl osmundjärnen som ämnesjärn i tenform av den 
sort som påträffades i vår smedja. Eftersom de olika 
ämnesjärnen till viss del hade skilda egenskaper - 
osmundjärnet är mjukare och segare än stångjärnet - 
användes de dock sida vid sida under en period (Ja
cobsson 1982, s 336; Magnusson 1998, s 42 f).

Slaggfynden
Jämförelsevis var den totala mängden slagg från ut
grävningen (ca 48 kg) ganska beskedlig. Fördelningen 
över ytan visade dock på en stark koncentration till 
smedjeområdet, där cirka 33 kilo, eller närmare 70% 
av slaggvolymen återfanns. En överväldigande del av 
slaggen var koncentrerad till de tjocka konstruktions- 
lagren under gränden. Själva grändnivån och gårds- 
ytorna öster om smedjan var i det närmaste helt utan 
slaggfynd. Inne i smedjan återfanns i såväl brandlagret 
som i det avsatta golvlagret enbart så kallad vällnings- 
slagg. Denna slagg skilde sig starkt från den övriga, 
grövre slaggen i området då den bestod av lätta, spröda 
kulor. Då både brandlagret och golvlagret endast var 
bevarat i smedjans östra delar är det svårt att uttala 
sig om eventuella spridningsmönster inne i smedjan. 
Däremot tydde det faktum att vällningsslaggen inte 
blivit mer fragmenterad än vad den var, på att slag
gen kunde ha bildats just före branden. På golvet i en 
smedja med full verksamhet torde denna spröda slagg

form ha trampats sönder och pulvriserats ganska snabbt. 
En annan förklaring kan vara att slaggen samlats på en 
yta som inte be trampats, kanske under ett bord eller 
arbetsbänk. Denna tanke stämmer väl in på den tidi
gare nämnda standardsmedjan, vars arbetsbänk inte 
sällan var placerad i närheten av dörröppningen.

Inom projektets ekonomiska ramar fanns inte ut
rymme till en fullständig analys av slaggmaterialet, men 
en översiktlig granskning av slaggerna på GAL (Geoar- 
keologiskt laboratorium) i Uppsala gav ändå en inblick 
i materialets potential. Genomgången visade på att 
materialet helt och hållet bestod av så kallad smides- 
slagg. Vidare visade det sig att några av smidesslaggerna 
från grändområdet inneslöt metalliskt järn, och i ett fall 
bestod den inneslutna metallen av koppar. Detta indi
kerade en blandad metallhantering, det vill säga att sme
den kan ha sysslat med inläggningsarbeten med koppar 
på järnföremål (muntligen Lena Larsson).

Om smidesslagg kan allmänt sägas att den består 
av olika smälta mineralämnen, som bildas när järnet 
hettas upp i ässjan (härden). Dessa kan ha olika käl
lor, till exempel slagginneslutningar i järnet som pres
sas ut vid smidningen eller oxiderat järn (glödskal) 
som hamrats bort från järnets upphettade yta. Till smi
desslagg räknas även vällningsslaggen. Detta speciella 
slagg uppstår när man med hjälp av vällsand väller 
samman två eller flera järnstycken. Vällsanden kastas 
på de upphettade järn som ska hamras samman för 
att minska järnets ytspänning. Sanden bildar tillsam
mans med glödskalet en relativt lättsmält slagg som 
pressas ut vid sammanhamringen (Magnusson 1998, 
s 45; Jacobsson 1982, s 340, 486).

Den mängd smidesslagg som påträffas vid en smedja 
kan visserligen sägas vara ett mått på hur intensiv 
smidesverksamheten har varit, men slaggvolymen be
ror också på vilket stadium i smidesarbetet smeden 
är. Tidigt i smidesprocessen urlakas mer slagg ur jär
net än i finarbetet längre fram. Slaggproduktionen 
beror även på ämnesjärnens kvalitet - ett ämne med 
stora slagginneslutningar alstrar givetvis mer slagg när 
det bearbetas än ett ämne av god kvalitet. Slaggmäng
den beror också på vilken sorts smide som bedrivits.



Mest smidesslagg bildas i samband med avancerat kling- 
smide, till exempel vid tillverkning av liar eller blanka 
vapen (dvs svärd, värjor, dolkar), medan det vid spik
smide knappt blir någon slagg alls (Magnusson 1998, 
s 45). Eftersom de analyserade ämnesjärnen från smed
jan var härdbara, tolkades de utöver vapentillverkning 
även kunna ha använts till eggverktyg. Då slaggvoly
men kring smedjan, oberoende om man räknar med 
slaggerna från konstruktionslagren eller ej, var relativt 
beskedlig, tyder ovanstående resonemang på att det 
snarare var vapen än härdbara klingor som producera
des vid smedjan. Avsaknaden av större mängder slagg 
vid en smedja kan naturligtvis också bero på att slag
gen transporterats bort av olika skäl. Särskilt i stads
miljö kan man tänka sig att slaggen kontinuerligt frak
tats undan på grund av utrymmesskäl, men det är också 
vanligt att slagg använts som vägbeläggning.

Sammanfattning av
det arkeologiska materialet
De konstruktioner och fyndgrupper från utgrävningen 
som skulle kunna knytas till en tidig industriell pro
duktion visade framför allt på en smidesverksamhet, 
där en skicklig smed av allt att döma medverkat i slut
produktionen av föremål som krävde ämnen av god 
stålkvalitet. Traditionellt anses detta peka på vapen- 
smide eller, då ämnena är av sådan kvalitet att de är 
härdbara, på tillverkning av någon typ av eggverktyg. 
Då de skriftliga källorna rörande 1600-talets tidiga 
”industrier” vid Holmens Bruk är ganska detaljerade, 
finns en möjlighet att närmare försöka precisera vad 
som tillverkats i smedjan. Av de produkter som tillver
kades vid Holmens Bruk var det endast vapenfaktoriet 
som krävde smidespersonal för framställandet av olika 
vapendelar. Av denna anledning kommer därför ge
nomgången av det skriftliga materialet att koncentre
ras till vapenfaktoriet; dess historia, dess personal och 
de produkter som tillverkades här (för en motsvarande 
presentation av mässingsbruket, se Feldt, denna vo
lym). Smedjans placering, inne i ett förmodat bostads
kvarter, ger också en anledning till att se hur de histo
riska källorna beskriver vapenfaktoriets organisation.

Vapenfaktoriets historia 
- från grundandet till stadsbranden 1655
Grundande av vapenfaktoriet i Norrköping kan en
ligt Helmfrid med stor säkerhet fastställas till året 
1609. I början av 1600-talet intensifierades Sveriges 
militära beredskap runt om i landet genom anläggan
det och upprustningen av liknande faktorier i bland 
annat Arboga och Jönköping. Vapensmederna, som 
tidigare bedrivit sitt hantverk ute på landsbygden 
tvingades flytta in till de nyanlagda faktorierna. Dess
utom lockades skickliga utländska vapenmakare att 
arbeta vid svenska faktorier (Alm 1953, s 125 f). Bak
grunden till detta var att utrikespolitiken vid den här 
tiden hade resulterat i att risken var stor att Sverige 
skulle dras in i krig på flera håll. Landet befann sig i 
det närmaste i krigstillstånd med Polen, hade sedan 
länge ansträngda relationer till Danmark och var dess
utom inbegripna i de ryska tronstriderna (Helmfrid 
1959, s 7 ff; Helmfrid 1965, s 178 f).

Under ett par årtionden efter grundandet tog vapen
faktoriet långsamt fastare former för att från 1627 
genomgå en fullständig expansion. Detta år flyttade 
nederländaren Louis de Geer till Norrköping och över
tog ledningen inte bara för vapenfaktoriet och Hol
mens Bruk, utan för hela den svenska faktoriverk
samheten. Med de Geers insatser effektiviserades Sve
riges vapentillverkning och landet blev under de när
maste åren, med undantag av tillverkning av praktva
pen, den europeiska vapenindustrins ledande land 
(Seitz 1939, s 270 ff). I Norrköping tillverkades bruks- 
vapen av god kvalitet som fick snabb avsättning i de 
pågående krigen. Sin högsta kapacitet nådde de Geer- 
verken under 1630-talet i och med 30-åriga kriget, 
för att sedan krympa sakta men säkert (Helmfrid
1965, s 284 f,s 376).

Det danska kriget 1644 - 45 innebar ett tillfälligt 
uppsving i den dalande konjunkturen, men med West
faliska freden 1648 var krisen vid vapenfaktoriet ett 
faktum. Aret innan hade de Geer flyttat från Norrkö
ping till Stockholm och dessutom tagit sin hand från 
det tynande ”pistolfaktoriet”, som återigen kom i stat
lig ägo. Den alltmer kärva vapenmarknaden märkes 67
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Fig 3. Hjullåspistoler från 1630-talet av en modell som 
ofta tillverkades i Norrköping (ur Helmfrid 1965, s 374).

bland annat genom att kronan inte längre lade ner så 
stor energi på att skaffa fram medel till betalning av 
redan levererade vapen och i väntan på att man skulle 
hitta en ny förläggare till bruket gick verksamheten 
vid faktoriet på halvfart. Vapenmästarna fick i det 
här läget genom sitt skrå försöka skaffa sig egna vapen
beställningar, bland annat hos privata högre-stånds- 
personer. Trots detta möter vi i 1655 års mantalsläng- 
der bilden av ett vapenfaktori ”nära nog i upplösning”, 
något som inte förbättrades av förödelsen efter den 
stora stadsbranden samma år. Att vapenfaktoriet över 
huvud taget fick leva kvar berodde dels på de stora 
investeringar som kronan redan hade lagt ned och dels 
på att vapentillverkningen trots motgångarna måste 
fortgå av beredskapsskäl (Helmfrid 1959, s 120 ff; 
Helmfrid 1965, s 286 f).

Det krigsmateriel som tillverkades i Norrköping 
under 1600-talet bestod av såväl skyddsutrustning som 
skjutvapen. Vid sidan av harnesktillverkningen pro
ducerades vid vapenfaktoriet i huvudsak lätta hand
eldvapen i form av allehanda pistoler samt så kallade 
luntlås- och flintlåsmusköter. Tyngre vapen, som ka
noner och andra artilleripjäser samt kulor till dessa, 
tillverkades vid Finspångs Bruk. Härifrån hämtades 
även halvfabrikat i form av rör- och harneskplåt, nitar 
och stål till faktoriet i Norrköping (Helmfrid 1959, s 9, 
118, 180 f). Till en början synes faktoriet ha koncent
rerat sig till produktionen av harnesk, men sedan de 
Geer övertog ledningen kom även musköttillverk

ningen igång ordentligt. Särskilt luntlåsmusköterna, där 
bägge händerna behövdes vid användningen, var van
liga under 30-åriga kriget, men längre fram (på 1640- 
talet) kom tillverkningen att inriktas på de mer lättman- 
övrerade pistolerna (Helmfrid 1959, s 114, s 180 f; Alm 
1934, s 211 ff).

Vapenfaktoriets organisation
Till skillnad från mässingsbruket, vars produktion 
krävde vattenkraft i stora, kapitalkrävande anlägg
ningar nere vid strömmen, kunde större delen av vapen
tillverkningen ske i enkla verkstäder och smedjor. I va
penfaktoriets olika produktionsled krävde egentligen 
endast framställningen av halvfabrikaten (t ex plåtar 
till harnesk och bösspipor) samt borrningen av vapen
piporna tillgång till vattendrivna konstruktioner. I 
Norrköping var dessa arbetsmoment förlagda till järn
verket på Kvarnholmen respektive borrhuset på Smed
jeholmen (se fig 4). Som en följd av detta arbetade 
vapenmästarna mer utspritt än mässingsarbetarna, 
ofta i egna lokaler, vilka enligt Helmfrid troligen låg i 
anslutning till bostäderna. För Holmens Bruks del 
fordrade vapenfaktoriet alltså inte lika stora investe
ringar som mässingsbruket, vilket bidrog till att vapen
makarna inte var lika hårt bundna till holmenled
ningen som mässingsarbetarna. Dessutom betraktades 
vapenfaktoriet ytterst som en statlig inrättning. De 
Geer fungerade endast som dess chef och förläggare, 
medan mässingsbruket var hans egendom (Helmfrid 
1959, s 98 f).

Att vapensmederna kunde arbeta på detta oberoen
de sätt berodde delvis på att gränsen mellan faktori
smeder och ”fria mästare” var flytande. I perioder då 
Sverige var engagerat i krig och beställningarna på 
vapen var tillräckligt omfattande, fanns en stor för
del att vara direkt knuten till bruket. De Geer hade 
nämligen rätt att fria sitt hantverksfolk från alla for
mer av skatter under sex år (Helmfrid 1965, s 371). 
Under fredsperioder var dock vapenbeställningarna 
för få för att kunna försörja hela den överrepresente
rade yrkesgrupp som vapentillverkarna då utgjorde 
och detta ledde till att allt fler vapenmakare sökte bur-



skap. Som medlem i borgerskapet kunde man fritt be
driva handel med den civila befolkningen och vapen- 
makarna hade då, till skillnad från till exempel mäs- 
singsarbetarna, den stora fördelen att de tillverkade 
helfabrikat. Dessutom var det ofta fråga om välbetalda 
beställningar av högkvalitativa varor, som till exempel 
jaktvapen och paradharnesk (Helmfrid 1959, s 99 f).

Brukspersonalen på Tyskebacken 
Det har tidigare nämnts att den personal som arbe
tade vid Holmens Bruk i huvudsak bodde i stadsde
larna Dalen och Berget söder om strömmen, där kvar
teret Dalkarlen idag ligger. Detta kuperade område 
hade legat obebyggt fram till Norrköpings expansion 
under 1500- och 1600-talen, för att sedan snabbt tas 
i anspråk som bostadskvarter. Enligt Helmfrid var ny
byggnationen under 1600-talets första årtionden sär
skilt livlig i Bergskvarteren, för att omkring 1645 drab
bas av en tillbakagång som efterhand blev tydligare. 
Detta avbrott i expansionen korresponderade med 
försvagningen av Holmens Bruk, vilken förvärrades 
under 1650-talet. Att förhållandena vid vissa av kvar

terens gatustråk kunde beskrivas som kaotiska under 
1650-talets början berodde dock inte bara på nedgången 
vid bruket, utan även på att de omfattande stadsplane- 
arbetena inför regleringen av gatunätet hade inletts 
(Helmfrid 1965, s. 291).

Stora delar av personalen vid vapenfaktoriet och 
framför allt mässingsbruket bestod av högutbildade 
och yrkesskickliga tyskar och valloner. Trots att om
rådet på sluttningarna ner mot strömmen även bebod
des av personer med svenskt ursprung, vilka bland 
annat var knutna till vapenfaktoriet, var det tyska in
slaget här så starkt att området under 1640-talet bör
jade kallas för ”Tyskebacken” (Helmfrid 1959, s 29 f). 
De skriftliga uppgifter som rör de anställda vid Hol
mens Bruk som finns bevarade visar på en relativt livlig 
omsättning av personal, speciellt i expansionsfasen 
under det sena 1620-talet (Helmfrid 1965, s 371). I 
bevarade mantalslängder från 1628 är det svårt att av
göra hur stor andel av befolkningen som arbetat vid 
brukets olika delar, då personernas yrkestillhörighet 
sällan angivits. I Dalskvarteret uppges dock en del 
personer tillhöra såväl mässingsbruket (kopparslagare) 

som vapenfaktoriet (rörsmeder, remsmidare) (Ring
borg 1920, s 57 f). I en förteckning över vapen- 
makare i Norrköping från omkring 1645, fram
går yrkesfördelningen betydligt mer detaljerat. 
Förteckningen namnger endast de mästare som 
var knutna till faktoriet, vilket kan ge en skev 

bild av smedhushållen, som med alla familjemed
lemmar, gesäller och lärlingar i själva verket bil
dade mycket stora hushåll (Helmfrid 1965, s 373).
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I stadsdelarna Dalen och Berget, där även Tyske
backen ingick, bodde vid denna tid cirka 28 vapen
mästare, med olika specialiseringar inom vapentill
verkningen. Av förteckningen framgår att de allra 
flesta av vapenmästarna titulerades pistolmakare (16 
st, varav 1 osäker). I området bodde även flera har- 
neskmakare (7 st, varav 1 osäker), och därtill en rad 
mer specialiserade hantverkare såsom två stockmakare, 
en remsnidare, en rörsmed och en pipvällare (se fig 5).

Vapenfaktoriets produktion
Vid tillverkningen av handeldvapnen var det vanligt 
att arbetet fördelades, så att olika mästare tillverkade 
olika delar av den färdiga produkten (muntligen Olle 
Hörfors). Stockmakarna tillverkade vapnens trädetal
jer, det vill säga musköt- och pistolkolvarna, men hade 
även till uppgift att sätta samman pipor, lås och beslag 
till ett färdigt vapen (Nilsson & Stibeus 1992, s 50). Av 
den övergripande benämningen ”pistolmakare” i för

teckningen nedan, framgår inte huruvida denne tillver
kade någon speciell del av pistolen eller om hela vapnet 
framställdes i en och samma verkstad. Klart är i alla 
fall att man vid tillverkningen av pistolerna företrädes
vis använde sig av ämnesjärn med stålkvalitet (mündi
gen Lena Larsson). Harnesksmederna använde sig 
istället helst av plåtar av det mjukare osmundjärnet. 
Haneskplåten, liksom övriga ämnesjärn, mottogs som 
halvfabrikat från hammarsmedjorna i Finspång (Helm- 
frid 1965, s 317 f), eller från järnverket på Kvarnholmen 
(Helmfrid 1959, s 132). Harneskmakaren formade 
plåten genom att först värma den i en liten ässja, för att 
sedan lägga plåten på ett format underlag och sträcka 
ut den med hjälp av en penhammare (muntligen Leif 
Pettersson). Remsnidaren beredde de läderdetaljer som 
ingick i kringutrustningen, framför allt i ammunitions
forvaringen. Rörsmeden framställde så kallade sadel
rör, en speciell bösstyp som var kortare och lättare än 
musköterna (muntligen Olle Hörfors).
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Fig 5. Vapenmakare i Norrköping omkring 1645 med hemvist i stadsdelarna Dalen inklusive Berg med Tyskebacken. 
De olika yrkesgruppernas uppgifter och arbetsgång beskrivs närmare i kapitlet "Vapenfaktoriets produktion".
Tabell av författaren, efter Helmfrid 1959, s 100 ff.



Pipvällaren arbetade förutom med nytillverkningen 
av pipor till svenska militärens pistoler och musköter, 
även med att framställa pipor för export eller för ut
byte av slitna eller söndersprängda pipor i gamla va
pen (Helmfrid 1959, s 116) och dennes arbetsgång 
finns väl beskriven. Pipplåtsämnet gavs först de rätta 
dimensionerna genom glödgning och utsträckning, 
vilket vanligen skedde i en vattendriven hammare. En
ligt en resolution utfärdad av Krigskollegium 1646 
skulle all pipplåt vara av gott osmundjärn och dess
utom märkt med hammarsmedens stämpel. Detta är 
inte den enda samtida källa som beskriver de olika äm- 
nesjärnens egenskaper och lämpliga användningsom
råden. Enligt en ”beskrifning om jern- och ståltillverk
ning” författad 1687, överträffade det mjuka osmund- 
järnet det modernare stångjärnet när det gällde tillverk
ning av harnesk och bösspipor (Jacobsson 1982, s 336).

Piporna tillverkades sedan på så sätt att plåten först 
kröktes på bredden i ett sänke, för att sedan böjas 
runt ett dorn, till dess att plåtens kanter tangerade 
varandra. Därefter välldes plåten ihop och hamrades 
till över ett smalare dorn. När pipan var färdigsmidd, 
borrades och slipades den för att bli helt jämn (Alm 
1934, s 181 f). Borrningen av piporna skedde i det 
tidigare nämnda borrhuset. I samtliga tillverknings
processer, naturligtvis bortsett från stocktillverkningen 
och läderbearbetningen, kunde vällning ingå (Brynolf 
Elellner. Kulturhistoriskt Lexikon 1982, uppslagsord 
”Vapentillverkning”; muntligen Olle Hörfors).

Sammanfattande diskussion 
Fynden av smedjan och barkstampen var till viss del 
förvånande när de hittades i fält. I de skriftliga käl
lorna hade ju angivits att stadsdelarna skulle ha ut
gjort bostadskvarter för den personal som arbetade 
vid Holmens Bruk. En närmare granskning av brukets 
arbetsorganisation visar emellertid att uppdelningen 
mellan bostadskvarter och bruksområde var ganska 
flytande. Speciellt gällde detta de vapensmeder, vilka 
av flera skäl var lösare knutna till holmenområdet än 
till exempel mässingsarbetarna. Tillsammans med dessa 
skriftliga källor ger fyndet av själva smedjan och de

högkvalitativa stålämnena därifrån en relativt tillför
litlig bild av att en ”industriell” produktion i form av 
vapentillverkning verkligen ägt rum i kvarteret Dal
karlen under första hälften av 1600-talet. Huvudfrå
gan i denna artikel, om det fanns några spår av tidig 
industriell produktion i kvarteret, kan alltså med stor 
sannolikhet besvaras jakande.

Med den preciserade bild av vapentillverkningens 
organisation som framträtt här, skulle termen ”indust
ri” i det här fallet dock snarare kunna ersättas av ”för- 
lagssystem”. Begreppet innebär att en förläggare över
lämnar råmaterial till producenten, som i egna verk
städer tillverkar produkter vilka sedan avsätts på mark
naden av förläggaren. I verkligheten var dock proces
sen inte alltid fullt så enkel och entydig. Den moderna 
ekonomisk-historiska forskningen visar en betydligt 
mer komplex bild av utvecklingen, vilket ju stämmer 
väl in på vapensmidet i ”Tyskebacken”.

Att smedjan inte undersöktes i sin helhet gjorde tolk
ningen av dess konstruktion och funktion svår. Fynden 
av den så kallade vällningsslaggen i byggnaden var den 
starkaste indikationen på att huset verkligen använts 
som en smedja. Vid en jämförelse med mellansvenska 
så kallade standardsmedjor, gavs dock en förklaring till 
varför inte fler smedjeindikerande fynd, som till exem
pel härd eller städ påträffats i den undersökta smedjan. 
Enligt modellen placerades dessa alltid i den bakre de
len av smedjan, medan den arbetsbänk där ljuskrävade 
finarbete utfördes ofta var placerad närmare dörröpp
ningen, som i vår smedjas fall vätte ut mot gränden.

För att ge en vidare bild av hur miljön kring smed
jan kan ha sett ut och för att försöka förstå hur ett 
kombinerat bostads- och ”industriområde” kan ha 
organiserats, kräver det knappa arkeologiska mate
rialet ännu en jämförande utblick via de skriftliga 
källorna. I Jönköping, där ett vapenfaktori liknande 
det i Norrköping anlades 1620, beordrades vapensme
derna att flytta till en nyanlagd stadsdel där de skulle 
bo och verka. Smedjebostäderna samlades längs en 
egen gata - ”Smedjegatan” - och där skulle enligt 
kungens befallning varje smed ha en smedja mitt emot 
sin stuga (Nilsson & Stibeus 1992, s 6). Om en motsva- 71
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rande byggnadsplan, där smedjorna var placerade mitt 
emot boningshusen, även har funnits i de undersökta 
kvarteren i Norrköping är mycket svårt att säga. Om
rådena söder och väster om smedjan låg utanför under
sökningsområdet och öster om smedjans gårdsyta tog 
troligen nästa tomt vid. Kanske har smedens bostads
hus legat tvärs över gränden från smedjan, men detta 
är omöjligt att avgöra då området norr om gränden 
var skadat av sentida markingrepp.

Såväl smedjans gårdsplan som den förmodade tom
ten öster om denna synes ha fungerat som djurhägna- 
der, åtminstone i ett tidigt skede. I de gödsliga lagren 
påträffades här relativt mycket järnskrot, men däremot 
nästan ingen slagg. Slaggen tycks istället ha använts som 
byggnadsmaterial i konstruktionslager och grändbe
läggningar utanför smedjan. Huruvida denna slagg ska 
betraktas som hämtad från smedjan eller ej är emeller
tid diskutabelt.

Eftersom en del av de smidesrelaterade fynden på
träffades vid den förmodade egna tomten öster om 
smedjegården, finns en möjlighet att även denna tomt 
skulle kunna utgöra en smedjetomt. Brandbenägna 
byggnader förlädes gärna en bit ifrån den övriga be
byggelsen, så att man vid de relativt vanliga bränder
na i alla fall skulle skona bostadshusen (Hörfors & 
Lundblad 1997, s 22). Tänker man sig att stadsdelarna 
Dalen och Berget hyste mer än en vapenmästare som 
bedrev sin smidesverksamhet i närheten av bostaden, 
är det inte otänkbart att man velat samla dessa bygg
nader i stadens mest perifera kvarter. Stämmer anta
gandet att den eventuella tomten öster om smedjegården 
har hyst ännu en smed, kan kanske en klarare bild börja 
växa fram av hur dessa blandade bostads- och industri
kvarter tett sig under 1600-talets första hälft.

Frågan om det går att precisera vilken produktion 
som bedrivits här är svårare. Fyndmaterialet var litet 
och svårtolkat. Osmundjärn av det slag som påträf
fades i gödsellagren öster om smedjegården ansågs 
ha de rätta egenskaperna för harnesk- och bösspipor 
(Jacobsson 1982, s 336) och det glödgade kolstålet 
från smedjan kan enligt beskrivningarna av de olika 
tillverkningsprocesserna tyda på piptillverkning. Äm

net hade dock formen av en ten snarare än en pipplåt 
och dessutom skulle piporna helst tillverkas av osmund
järn. Smedjans vällningsslagg visade sig kunna härröra 
från samtliga av de arbetsmoment som ingick i vapen- 
smidet (muntligen Lena Larsson och Olle Hörfors).

Studerar man metallerna närmare finns en del kop
parfynd (trådar, beslag) som möjligen indikerar att 
smidet i området inbegripit inläggningsarbeten med 
koppar på järnföremål. Lägger man till fynden från 
konstruktionslagren inför gränden (den hoplödda 
”bjällran”, kopparinneslutningar i slaggen) förstärks 
denna bild. Möjligtvis kan dessa fåtaliga fynd tolkas 
som resterna efter ett vapensmide som delvis inbe
gripit tillverkningen av andra varor. Enligt Fred Sand
stedt på Armémuseet i Stockholm, som dock endast 
granskat materialet på bild, skulle ett av de flikiga 
kopparbeslagen (Fnr 112) från grändnivån utanför 
smedjan eventuellt kunna ha utgjort en utsmycknings- 
detalj på en musköt- eller pistolkolv. Kopparbeslag 
av denna typ var oftast förbehållet praktvapen under 
1600-talet, medan militärens bruksvapen på sin höjd 
var dekorerade med enkla järnbeslag (muntligen Fred 
Sandstedt). Att hävda att vapentillverkningen i kvar
teret Dalkarlen inriktades på praktvapen vore dock 
att dra för stora slutsatser av fyndmaterialet.

En sak som skiljer de skriftliga källorna från de ar
keologiska rörande utvecklingen över tid i det under
sökta området, är den allmänna nedgång som enligt 
skriftliga källor tycks ha präglat hela bebyggelsen när 
vapenfaktoriet gick på halvfart i fredstider. Även om 
det arkeologiska materialet är mycket begränsat och 
därtill rör en mycket liten yta, så pekar utvecklingen 
över samma tidsrymd istället på en allmän välmåga 
och expansion fram till branden 1655. Förklaringen 
till detta skulle kunna ses i den relativa obundenhet till 
bruket, som vapensmederna ofta hade. För en skick
lig vapenmakare kunde försörjningen hållas på en jäm
nare och kanske även högre nivå, med utdrygande 
beställningar från en förmögen allmänhet. Att fynd
materialet trots sin knapphet tyder på att smeden fak
tiskt kan ha arbetat med en viss kopparutsmyckning 
av järnföremål, stärker denna tolkning.



Slutligen måste det ännu en gång påpekas att mate
rialet från såväl de arkeologiska som de skriftliga käl
lorna rörande de eventuella spåren efter industriell verk
samhet i kvarteret Dalkarlen till stora delar är svårtol
kade. De skriftliga källorna rörande ämnet är mycket 
omfattande, medan det arkeologiska materialet än så 
länge är litet och mångtydigt. Troligtvis skulle vidare 
analyser av såväl metallerna som slaggmaterialet kunna 
ge en klarare bild av smidesverksamheten i kvarteret 
Dalkarlen. Därmed skulle mycket vara vunnet i den vida
re jakten på spåren efter Norrköpings tidiga industri!

Uppsala i December 1998
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En studie av kritpipors dateringsmöjligheter
*Jacob de la Cardie 1640

Hanna Menander

Inledning
Inom den historiska arkeologin finns ett stort behov 
av snäva dateringar. 14C-dateringar, som är en av de 
vanligaste arkeologiska dateringsmetoderna, är svåra 
att använda i samband med nyare tids arkeologi på 
grund av metodens inexakthet. Möjligheter till dendro- 
kronologiska dateringar är däremot ofta goda vid un
dersökningar av medeltida eller nyare tids lämningar. 
Mynt utgör också ett vanligt dateringsunderlag. Vid 
många undersökningar finns det dock inget trä beva
rat och antalet påträffade mynt kan vara litet. Det är 
därför önskvärt att bredda dateringsunderlaget till att 
även omfatta de mest frekventa fyndmaterialen, som 
till exempel yngre rödgods. Dessvärre finns det i dags
läget inga typologiska serier för 1600-talets Norrkö
ping, vilket gör att godstypen svårligen kan användas 
för snäva dateringar.

En vanligt förekommande fyndkategori från efterre- 
formatorisk tid är kritpipor. Tidigare arbeten har visat 
att dessa med fördel kan användas för dateringar (Pers
son 1992 och där anf litt). Kritpipornas form och stor
lek genomgick snabba förändringar vilka finns doku
menterade i typologiska serier. De var också billiga att 
tillverka och införskaffa, och hade på grund av sin bräck
lighet en kort brukningstid. Kritpipan var helt enkelt 
ett vardagsföremål under 1600- och 1700-talet vilket 
gör den utmärkt att använd i dateringssammanhang.

I denna artikel kommer möjligheten att använda 
kritpipor och mynt för datering av den stratigrafiska 
sekvensen från kvarteret Dalkarlen att undersökas.

Inledningsvis kommer 
kritpiporna och mynten 
att sättas i ett kortfat
tat historiskt och rums
ligt sammanhang. Där
efter kommer den metod 
jag använt som är häm
tad från artikeln Clay pipes and coppar coins as means 
of dating, a source-critical presentation att presenteras 
(Persson 1992). Kritpipornas och myntens dateringar 
kommer efter det att jämföras för att därefter sättas i 
relation till den tolkade stratigrafiska sekvensen. Avslut
ningsvis kommer jag att redogöra för mina resultat.

Kritpipans historia
Tobaken kom till Europa på 1500-talet med upptäckts
resande som tog den med sig från Nordamerika (Os
wald 1975, s 3). På 1500-talet brukades tobaken främst 
i medicinskt syfte men den avnjöts också som Stimulan
tia. Det äldsta belägget för tobaksrökning och kritpips- 
tillverkning är från 1570-talets England (Cederlund 
1966, s 41 ff). Engelsmännen var först med att till
verka egna varianter av de nordamerikanska piporna. 
De kom sedermera att kallas lerpipor eller tobakspi
por (Bonds 1977, s 35). I början av 1600-talet tog 
utvandrande engelsmän med sig kritpipshantverket till 
Holland (Duco 1980, s 179). Tudorrosen som är av

Fig 1. Kritpipsstöd från förundersökningen i kvarteret 
Konstantinopel, Norrköping. Illustration Richard Holmgren, 
ARCDOC.



engelskt ursprung och ett relativt vanligt förekom
mande motiv på pipor tillverkade i Holland är en in
dikation på detta (Skre 1980).

I Amsterdam startade den första kritpipstillverk- 
ningen i början av 1600-talet men det var staden Gouda, 
med stor tillgång på lergodsarbetare och brännugnar, 
som kom att bli ett centrum för kritpipstillverkningen 
i Europa. Den vitbrännande leran som piporna tillver
kades av importerades dock från England, Belgien och 
Tyskland (Åkerhagen 1994, s 4). Tobaksrökningen 
spred sig snabbt till Sverige bland annat genom 30-åriga 
kriget då svenska soldater fick kontakt med tobaken 
och kritpipan. En betydande roll för spridningen av 
tobaken bör även handelskontakter via sjöfarten haft 
då det var en sed bland sjöfolk att ”dricka” eller ”supa” 
tobak (Puktörne 1968, s 63).

Under 1600-talet importerades både tobak och krit
pipor till Sverige. Det fanns inte några tobaksodlingar 
i Europa under första halvan av 1600-talet vilket gjorde 
att tobaken importerades från Nordamerika. Det med
förde att ett stopp tobak kostade mer än själva pipan 
vilket var anledningen till att de äldsta piporna hade 
ett litet huvud. Under andra halvan av 1600-talet bör
jade tobaken produceras i Europa. Den blev därmed 
billigare vilket i sin tur medförde att kritpipornas hu
vud blev större (Puktörne 1968, s 64). Det finns upp
gifter om att Sverige 1640 importerade 85 000 skål
pund (36 ton) tobak per år vilket tyder på att tobaks
rökningen fick ett stort genomslag i Sverige under 
1600-talet (Bonds 1977, s 35).

Det fanns en inhemsk produktion av kritpipor i 
Stockholm redan under 1600-talet. Det var dock först 
vid mitten av 1700-talet, i och med 1747 års importför
bud som pipmakerier runt om i Sverige kom att etab
leras på platser som Alingsås, Norrköping, Falun, Ar
boga, Karlskrona och Varberg (Puktörne 1968, s 74 f; 
Wallin 1983, s 128).

Vad beträffar kritpipornas omloppstid är det vik
tigt att betänka vilken typ av föremål som kritpipan 
torde ha utgjort för 1600-tals människan. Piporna 
betraktades som enkla vardagsföremål vilka köptes 
för en billig penning. Innan kritpipan nådde kunden

bör en viss omloppstid i tillverkningslandet för lagring, 
försäljning och export tillräknas. Sammantaget kan man 
räkna med en omloppstid om minst fem år för en pipa, 
från produktion till kassation (Skre 1980, s 301; Wallin 
1982, s 29).

Direkt öster om kvarteret Dalkarlen ligger kvarte
ret Konstantinopel vilket förundersöktes sommaren 
1998.1 ett av de yngre kulturlagren framkom en kera
mikplatta med rester efter två avbrutna kritpipsskaft. 
Föremålet är ett stöd som användes vid bränning av 
kritpipor (Lindgren-Hertz 1999, s 11). Fyndomstän
digheterna avslöjar inte stödets ålder eller proveniens. 
Möjligen kan kritpipsstödet komma från pipmakeriet 
som omtalas i Norrköping i mitten av 1700-talet?

Det finns inga uppgifter om hur många kritpipor 
som årligen importerades till Norrköping under 1600- 
talet. Det bör dock ha varit en ansenlig mängd med 
tanke på tobakskonsumtionen. När det Svenska Tobaks- 
kompaniet bildades 1663 fick deras ombud i uppdrag 
sälja 6000 skålpund (2550 kg) tobak till Norrköping 
med omland (Wallin 1982, s 8). Ett förbud mot rök
ning på gator, i lador samt vid tröskning på grund av 
brandrisken berättar vidare om hur utbredd vanan att 
”supa” tobak har varit. I merkantilismens anda star
tades år 1686 sedermera också ett tobaksspinneri i 
Norrköping (Helmfrid 1971, s 138 ff).

Mynt
Fram till i början av 1600-talet myntades endast guld- 
och silvermynt i Sverige. Under tider av krig ökade 
behovet av pengar samtidigt som det var brist på guld 
och silver. Silvermynten som var det vanligaste betal- 
ningsmyntet började då blandades ut med en högre 
andel koppar. De sämre mynten utgavs för att ha sam
ma värde som de icke fullt så kopparuppblandade myn
ten. Konsekvensen blev att de sämre mynten föll i 
värde i förhållande till de med högre silverhalt. Lös
ningen på problemet var att börja producera mynt av 
koppar vilket Sverige var rikt på. När de första kop
parmynten präglades i Säter 1624 ansågs det dock 
vara en tillfällig lösning som skulle upphöra när silver- 
myntningen återupptogs (Linder-Welin 1951, s 7 ff). 75
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De äldsta kopparmynten, så kallade klippingar, var 
fyrkantiga till formen och grovt präglade. De varie
rade i vikt och var lätta att förfalska vilket gjorde att 
man 1627 övergick till runda kopparmynt. Det runda 
myntet fanns i valörerna 1 öre, 1/2 öre och 1/4 öre. 
Kvartsöringarna var vanligast och kallades också för 
fyrkar. Kopparmyntet gjorde att man efter 1624 fick 
två parallella mynträkningar, en i daler, mark och öre 
kopparmynt och en i daler, mark och öre silvermynt.

Mot slutet av 1620-talet föll kopparpriset kraftigt 
på grund av den ökade utmyntning vilket gjorde att 
kopparmynten förlorade sin köpkraft i förhållande till 
silvermynten. Kopparmyntens fortsatta värdeförlust 
gjorde att det 1630 - 31 beslutades om inskränkningar 
i kopparmyntningen. När problemen inte upphörde 
beslöt Kristinas förmyndarregering att helt lägga ner 
kopparmyntningen. Det fanns dock ett behov av skilje
mynt vilket gjorde att kopparfyrkar åter började myn
tas och 1643 kom en förordning enligt vilken alla tre 
myntsorterna; riksdaler, silvermynt och kopparmynt 
skulle gälla (Linder-Welin 1951, s 7 ff; Dahlbäck 1983, 
s 185 ff; Tingström 1984, s 24 ff).

Norrköping erhöll 1625 rätten att mynta 1 öres 
silvermynt, så kallade rundstycken. Myntningen på
börjades 1626 men avbröts redan efter en kort tid av 
regeringen som beslutade att lägga ner all myntning 
av 1 öresmynt. Anledningen var det allomfattande fusk 
som förekommit med myntets vikt. Norrköping för
sökte vid upprepade tillfällen få tillbaka myntnings- 
rätten men någon sådan kom inte till stånd under 
1600-talet (Helmfrid 1965, s 535 f).

Som framgått ovan ingick myntningen av koppar i 
ett prispolitiskt tänkande. Bristen på silver och den stora 
tillgången på koppar gjorde att det myntades ett stort 
antal kopparmynt. Mellan åren 1633 och 1637 slogs 
det till exempel 100 miljoner mynt av fyrkars-typ i 
Sverige. Marknaden för koppar och kopparmynt var 
instabil vilket gjorde att så snart kopparmyntets värde 
översteg silvret exporterades mynten som metall. 
Mellan åren 1686-1707myntades inga kopparmynt, 
anledningen var det höga pris som koppar betingade. 
Det gav med andra ord högre vinst att exportera kop

paren oslagen än som mynt (Tingström 1984, s 29 ff). 
Trots 20 års uppehåll i myntningen förekom koppar
mynt slagna före 1686 fortfarande i cirkulation i bör
jan av 1700-talet. Orsakerna torde dels vara det stora 
antalet mynt som slagits, dels behovet av skiljemynt 
samt det faktum att de inte bara brukades som mynt 
utan även som varor (Persson 1992, s 184; Tingström 
1984, s 43 f). Kopparmynt kan således ha en mycket 
lång cirkulationstid, i flera fall upp till 60 år.

Tidigare arbeten
I artikeln Clay pipes and coppar coins as means of 
dating, a source-critical presentation prövades möjlig
heten att använda kritpipor i dateringssyfte (Persson 
1992). Metoden som användes var att jämföra pipor
nas dateringar med dateringar av mynt och fajanser 
inom en och samma tomt och fas för att se om date
ringarna sammanföll. Materialet som undersökningen 
baserades på var från en arkeologisk undersökning i 
kvarteret Biografen, Nyköping. Kvarteret Biografen 
undersöktes mellan åren 1987 - 88. Undersökning kom 
att beröra lämningar från fem hela tomter samt delar 
av ytterligare tre tomter från 1600 - 1700-talen. Dessa 
bestod av tre till fem bebyggelsenivåer fördelade på 
nio faser. Bebyggelsens etablering i kvarteret tolkas 
ha skett snart efter den gatureglering som ägde rum i 
Nyköping 1665 (Andersson et al 1990, s 11 ff).

I artikeln jämför Persson dateringsresultaten från 
kvarteret Biografen med dateringar av kritpipor och 
mynt från undersökningar i kvarteret Dalpilen, 1620 - 
1750, i Falun och Lådmakaregården, 1600 - 45 samt 
på Helgeandsholmen i Stockholm.

Persson kom fram till att kritpipor går att använda 
i dateringssyfte. Vad beträffar kvarteret Biografen öve
rensstämde inte kritpipornas dateringar med myntens. 
Mynten gav generellt äldre dateringar än piporna. 
Samma förhållande rådde även i kvarteret Dalpilen i 
de yngsta faserna. I de äldsta faserna däremot, där 
dateringarna överensstämde med de från Lådmakare
gården, sammanföll kritpipornas och myntens date
ringar. Perssons slutsats blev att kritpipornas och myn
tens dateringar överensstämde bra under 1600-talets



första hälft. Vad beträffar 1600-talets andra hälft samt 
1700-talet verkar mynten dock som regel ha äldre 
dateringar än kritpiporna. Den förklaring han före
slår är myntens långa cirkulationstid vilken förmodli
gen orsakades av uppehållet i myntningen 1686 -1707 
(Persson 1992, s 178 ff).

Kritpipor och mynt från kvarteret Dalkarlen
I detta arbete används samma metod som i artikeln 
Clay pipes and coppar coins as means of dating, a 
source-critical presentation (Persson 1992). Fajansen 
från kvarteret Dalkarlen kommer däremot inte att ingå 
i min undersökning.

För att datera kritpiporna från kvarteret Dalkarlen 
har pipornas huvud, stämplar, dekor och skaft an
vänts. Jag har framför allt använt kritpipans huvud, 
eftersom det är den del av pipan som genomgått de 
största förändringarna över tid. Eventuella stämplar 
med figurer eller initialer som förtäljer vem och var 
pipan tillverkats har också använts som dateringsun
derlag. De kan dock vara vanskliga att använda, efter
som en stämpel kan ha cirkulerat och gått i arv från 
en pipmakare till en annan. Vidare kan flera pipmakare 
haft samma initialer och använt samma symboler 
(Wallin 1983, s 129). Stämplarna har därför använts 
som ett komplement till piphuvudets form. Trots att 
kritpipans skaft genomgick förändringar vad beträf
far längd och tjocklek är en datering av skaft utan 
dekor eller stämplar relativt svår och osäker. Således 
har endast skaft med dekor och/eller stämplar använts.

Kritpipans huvud, som utgör det bästa daterings
underlaget, har ritats av i skala 1:1 för att möjliggöra 
en jämförelse med tillgängliga typologiska serier (rit- 
metod se Wallin 1982, s 37). Avbildningen har sedan 
utifrån form, storlek och dekor jämförts med framför
allt Dueos typologiska serie som består av över 270 
avbildade kritpipor (Duco 1981). Förutom form, stor
lek och dekor har även hänsyn tagits till pipans kvali
tet och passning mellan pipans två halvor.

Vid datering av kritpipor får man mycket sällan 
precisa årtal utan istället ett intervall av år inom vil
ken pipan har tillverkats. Det är inte ovanligt att en

avritad kritpipa delvis kan överensstämma med flera 
av de typbestämda pipornas form och dekor. Detta 
innebär dock inga större metodiska problem då krit
pipornas storlek och formspråk sammantaget genom
gick relativt snabba och stora förändringar över tid. 
Det gör att pipor med ungefär samma form, storlek 
och dekor kan dateras till samma tid.

Kvarteret Dalkarlen är undersökt med en kontex- 
tuell undersökningsmetod. Det ger möjlighet till en 
värdering av varje enskild kontexts källvärde i sam
band med den fortsatta undersökningen, där frågeställ
ningen styr valet av vilka kontexter och därmed fynd 
som skall användas i en vidare undersökning. I denna 
artikel är dateringsproblematiken det centrala, således 
används kritpipor och mynt från kontexter som tolkats 
som primärt- och sekundärt deponerade. Fynd från 
dessa kontexter kan betraktas ha ett fullgott källvärde 
i dateringshänseende. De har så att säga en direkt kopp
ling i tiden och rummet (för definition av depositions
typer, se Tagesson denna volym).

Det bör dock påpekas att mitt urval har skett efter 
noggrann genomläsning av tolkningen för varje enskild 
kontext. På så sätt har inget generellt urval baserat på 
givna kontexttyper eller definitioner gjorts utan varje 
kontexts tolkade källvärde har granskats för sig.

Kritpipsmaterialet från kvarteret Dalkarlen består 
av 154 fyndposter varav 44 stycken är registrerade 
som huvud och resten som skaft. Materialet i sin hel
het består endast av holländska pipor från städer som 
Amsterdam, Leiden, Utrecht och Gouda. I materialet 
finns både så kallade ”groffe” pipor vilka var något 
enklare och billigare pipor samt ”fijne” (porceleine) 
pipor vilka var mer bearbetade och påkostade. Krit
pipor av kvaliteten ”groffe” kännetecknas av att de 
ofta har en ingraverad tudorros samt en horisontell 
dekorrand runt mynningen. Karaktäristiskt för ”fijne” 
pipor är att de har en tillverkningsstämpel på klackens 
undersida (Duco 1981, s 376, 385).

Vid undersökningen av kvarteret Dalkarlen fram
kom sammanlagt 33 mynt. Av dem har 25 varit möj
liga att identifiera. I materialet finns både silver- och 
kopparmynt representerade, dock inga 1 öres silver- 77



mynt präglade i Norrköping. Av de sammanlagt till
varatagna 154 kritpipsfragmenten och 33 mynten från 
undersökningen i kvarteret Dalkarlen har 29 kritpips- 
fragment och 17 mynt valts ut för att ingå i förelig
gande undersökning. Urvalet är som tidigare nämnts 
baserat på den enskilda kontextens källvärde.

För att åskådliggöra inom vilket tidsintervall respek
tive pipa kan ha producerats har de lagts in i en tabell 
med tidsaxel. Kritpipor inom samma grupp av kontexter 
har redovisats tillsammans för att lättare illustrera even
tuella tidsmässiga skillnader inom och mellan grupperna.

Mynten har efter fyndregistrering och konservering 
identifierats och daterats av Kungliga Myntkabinettet 
(Inger Hammarberg, Eva Wiséhn). De utvalda mynten 
har därefter lagts in i en kronologisk tabell och presen
teras enligt samma princip som kritpiporna.

Resultat
De utvalda kritpiporna ger dateringar från 1620 -1680 
och fördelar sig på sju kontextgrupper (anläggningar). 
Mynten som valts ut fördelar sig på fem grupper och 
ger dateringar från 1503 - 1666.1 tre fall förekommer 
kritpipor och mynt i samma grupp (grupp 3, 4 och 5). 
Jämförelsen av deras dateringar visar att kritpipornas 
dateringar överensstämmer mycket bra med mynten i 
de tre grupper där båda fyndkategorierna finns represen
terade. Med utgångspunkt från resultatet att kritpipornas 
och myntens dateringar överensstämmer i de grupper där 
de båda förekommer har jag prövat att även datera de 
grupper som innehåller endast kritpipor eller mynt.

Fig 2. Exempel på kritpipor från kvarteret Dalkarlen. 
Illustration Richard Holmgren, ARCDOC.

71 1172 Huvud 1625 - 55
5 1196 + 1161 Huvud 1625 - 50
5 1217 Huvud 1625 - 50
5 4408 Skaft 1645 - 65
5 1152 Skaft 1625 - 50
5 1148 Skaft 1625 - 50
5 1214 Skaft 1625 - 50
5 1147 Huvud 1630- 65
5 1200 Huvud 1635 - 50
5 4408 Skaft 1645 - 65
5 1174 Skaft 1640 - 60
5 1201 Skaft 1640 - 60
5 8533 Skaft 1640 - 60
5 4408 Skaft 1625 - 65
104 1122 Skaft 1620 - 40
104 1121 Huvud 1630 - 50
104 1162 Skaft 1640
104 1197 Huvud 1630 - 50
104 5001 Huvud 1630 - 50
4 1206 Huvud 1630 - 50
4 1211 Huvud 1630 - 50
4 1183 Huvud 1630- 50
4 1194 Huvud 1630 - 50
3 1131 Huvud 1630 - 55
29 1184 Huvud 1620 - 55
29 1180 Huvud 1630 - 55
29 1126 Huvud 1630 - 55
19 1189 Huvud 1640 - 60
19 1127 Huvud 1630 - 55

Fig 3. De kritpipor som ingår i denna undersökning.
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Grupp Fnr Mynttyp Datering

46 21 Sten Sture d ä, 'h örtug, silvermynt (sm) 1470 - 97, 1501 - 03
30 9 Johan III, '/2 öre, sm 1592
5 3 Kristina/Karl X Gustav, 'A öre, el Karl Xl, V2 öre, kopparmynt (km) 1633 - 60, 1660 - 64
5 4 Kristina/Karl X Gustav, 'A öre, el Karl XI, V2 öre, km 1633 - 60, 1660 - 64
5 5 Karl X Gustav, 'A öre, km 1654 - 60
4 18 Kristina, 'A öre, km 1636
4 12 Kristina, ’A öre, km 1636
4 14 Kristina, 'A öre, km 1636
4 67 Kristina, 1 öre, sm 1637
4 15 Kristina, 'A öre, km 1634 - 37
4 10 Kristina, 'A öre, km 1634 - 38
4 11 Kristina, 'A öre, km 1634 - 44
4 68 Kristina, 'A öre, km 1641
4 17 Kristina, ’A öre, km 1634 - 44
4 20 Kristina, 'A öre, km 1634 - 44
3 7 Kristina, 'A öre, km 1633 - 54
3 6 Kristina, 'A öre, km 1635

Fig 4. De mynt som ingår i denna undersökning.

Grupp 3 (hus 3) innehåller en kritpipa och två mynt. 
Fynden tillvaratogs i samma kontext vilken tolkats repre
sentera raseringen av huset. Kritpipans och myntens 
dateringar överensstämmer väl. Kritpipan är tillverkad 
mellan 1630-50 och mynten är från 1635 och 1633-54.

I kontexter som är kopplade till grupp 4 (hus 4) 
påträffades fyra kritpipor och tio mynt. Även här över
ensstämmer kritpipornas dateringar med myntens. 
Kritpiporna är daterade till 1630-50 och mynten är 
från 1634 - 44. Fem av mynten framkom i kontexter 
som representerar tiden för uppförandet av huset, i 
sättsanden under trägolvet samt i vägglinjen under 
syllstenarna (Hållans et al 1999, s 17 ff). Dessa mynt 
är slagna mellan 1634 - 41 varför det är rimligt att 
anta att hus 4 är byggt vid slutet av 1630-talet eller i 
början av 1640-talet. De övriga fem mynten samt de 
fyra kritpiporna framkom i kontexter som tolkats som 
raseringslager från huset. Mynten är daterade till 1634 
-44 och kritpipornas från 1630-50. Dateringarna ger 
vid handen att hus 4 förmodligen rivits runt 1650.

Grupp 5 är ett träflislager med kontinuitet från fas
4 till och med fas 7 (Hållans et al 1999, s 17 ff). Tretton 
kritpipor daterade till 1625 - 65 och tre mynt slagna 
mellan 1633 - 60 tillvaratogs i samband med att grupp
5 undersöktes. Kritpipornas och myntens dateringar 
överensstämmer således också i denna grupp.

Resultatet av ovanstående undersökning av krit
pipornas och myntens samstämmighet i dateringarna 
indicerar att kritpiporna från kvarteret Dalkarlen går 
att använda som dateringsunderlag. Resultatet stär
ker således Perssons tes att kritpipornas och myntens 
dateringar överensstämmer bra under 1600-talets förs
ta hälft (Persson 1992).

Samstämmigheten i kritpipornas och myntens date
ringar inom grupperna 3, 4 och 5 gör det rimligt att 
anta att även de grupper som bara innehåller kritpipor 
eller mynt går att datera. För dessa grupper föreligger 
dock inte möjligheten att kontrollera gruppens date
ring genom en jämförelse mellan pipor och mynt inom 
gruppen. Vad som där emot låter sig göras är en av- 79
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stämning mot den stratigrafiska sekvensen, det vill 
säga kontrollera rimligheten i gruppens datering. I föl
jande avsnitt kommer dessa grupper att presenteras.

Till fas 3 är grupp 46 knuten. Gruppen är tolkad 
som en byggnad vari ett mynt påträffades. Myntet, 1/2 
örtug, är slaget under Sten Sture den äldres tid (1470 - 
97, 1501 - 03). Till fas 4 är grupperna 19 och 104 
knutna. Båda grupperna är tolkade som avfallskon-

centrationer. Grupp 104 innehöll fyra kritpipor date
rade till 1620 - 50 och grupp 19 innehöll två kritpipor 
daterade till 1630 - 60.

Grupperna 29 och 30 är kopplade till fas 5. Grupp
29 är tolkad som en latrin. De tre kritpipor som på
träffades i latrinen är daterade till 1630 - 55.1 grupp
30 som representerar en djurhägnad tillvaratogs ett 
mynt från 1592. Till fas 7 är grupp 71 knuten. Grup-



pen är tolkad som ett hus och innehöll en kritpipa som 
förmodligen kan dateras till 1625 - 55.

Slutsatsen av genomgången av de grupper som bara 
innehöll kritpipor eller mynt är att gruppernas rela
tiva dateringar överensstämmer med den stratigrafiska 
sekvensen. Dateringarna förefaller även vara rimliga 
i en avstämning mot de grupper som innehåller både 
kritpipor och mynt samt den stratigrafiska sekvensen. 
Grupp 30 avviker dock. Stratigrafiskt är gruppen kopp
lad till fas 5 där övrigt material pekar mot en datering 
mellan 1630 - 50. Myntet i grupp 30 är dock från 1592. 
Myntets tidiga datering i förhållande till gruppens strati
grafiska läge kan möjligen förklaras utifrån en lång 
cirkulationstid eller att kontextens depositionstyp är 
feltolkad.

Fasindelningens kronologiska datering 
Materialet från undersökningen i kvarteret Dalkarlen 
är indelat i tio faser, från orörd marknivå till moderna 
ingrepp såsom VA-schakt. Fasindelningen bygger på 
det tolkade markutnyttjandet i förhållande till den 
stratigrafiska matrisen. Fasernas inbördes relationer 
representerar därför relativ tid, det vill säga ”äldre 
än” eller "yngre än". Utifrån resultaten från genom
gången av kritpipornas och myntens dateringar är det 
nu möjligt att förse faserna med snäva kronologiska 
ramar. Det skall dock inte uppfattas som att föremå
len ensamma ger en kronologisk datering. Genom att 
låta kritpipornas och myntens dateringar samverka 
med den stratigrafiska sekvensen och de historiska 
källorna kan vi få de mest tillförlitliga dateringsre- 
sultaten.

Från faserna 1 och 2 finns inga tillvaratagna krit
pipor eller mynt, från fas 3 finns det däremot ett mynt 
daterat till sekelskiftet 1500. De äldsta dateringarna 
från fas 4 är från 1625 vilket indicerar att fas 3 torde 
ha omfattat drygt 100 år. Fas 4 kan förmodligen knytas 
till 1620-tal och fas 5 till 1630-tal. Fas 6 kan troligen 
dateras till 1640-tal och fram till stadsbranden 1655. 
Fas 7 representerar tiden för återuppbyggandet efter 
branden och fram till regleringen av kvarteret 1660. 
Faserna 8 och 9 innehöll inga kritpipor eller mynt.

Avslutning
Kritpipan är ett vanligt förekommande fynd i stads
lager från 1600- och 1700-talen. Den var ett föremål 
som användes flitigt och kostade lite. Kritpipans form, 
storlek och dekor genomgick relativt stora och snabba 
förändringar. De var dessutom ömtåliga vilket resul
terade i en kort brukningstid. Sammantaget innebär 
detta att kritpiporna erbjuder goda förutsättningar i 
dateringshänseende.

Syftet med den här artikeln har varit att under
söka möjligheterna att använda kritpiporna från un
dersökningen i kvarteret Dalkarlen som daterings
underlag. Valet av vilka kritpipor och mynt som skulle 
ingå i min undersökning baserades på den enskilda 
kontextens källvärde. En konsekvens av det blev att 
antalet mynt och kritpipor som ingick i undersök
ningen decimerades. De pipor och mynt som ingick i 
undersökningen kan däremot anses uppfylla de käll
kritiska krav som ställs i dateringssammanhang.

De utvalda piporna har daterats utifrån typologis- 
ka serier. Därefter har kritpipornas datering jämförts 
med myntens dateringar inom samma stratigrafiska 
sammanhang (grupp) med syfte att undersöka om de 
överensstämde. I de tre grupper som innehöll både 
kritpipor och mynt överensstämde pipornas dateringar 
med myntens. Utifrån det resultatet daterades även 
de grupper som endast innehöll kritpipor eller mynt, 
men då i relation till den stratigrafiska sekvensen. Även 
här blev resultaten bra vilket tyder på att kritpiporna 
är väl fungerade dateringsinstrument.

Resultaten av kritpipornas och myntens dateringar 
har gjort det möjligt att på goda grunder ge fasindel
ningen kronologiska hållpunkter. De faser som inne
höll pipor och/eller mynt kan förmodligen dateras till 
tioårsintervaller vilket får anses vara ett mycket gott 
resultat.

I artikeln görs jämförelser med tidigare undersök
ningar som arbetet med liknande frågeställningar. 
Dokumentationsmetoden och därmed urvalsprinci
perna skiljer sig åt mellan olika arkeologiska under
sökningar. Det är därför vanskligt att överföra resul
taten från en undersökning till en annan. Genom att 81
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redovisa vilka urvalsprinciper som ligger till grund för 
resultaten i denna artikel hoppas jag dock att fram
tida undersökningar med liknande frågeställningar 
lättare skall kunna jämföras med resultaten från kvar
teret Dalkarlen.

I inledningen uttalades en önskan att kunna använda 
det mest frekvent förekommande fyndmaterialet vid 
undersökningar av nyare tids lämningar, det yngre röd
godset, som dateringsunderlag. Kritpiporna, som är 
relativt vanliga i fyndmaterialet, har visat sig vara bra 
dateringsinstrument. Förhoppningsvis kan kritpipor
nas och myntens dateringar från kvarteret Dalkarlen 
i framtiden användas och möjligen ligga till grund för 
dateringar och uppbyggnad av typologiska serier för 
det yngre rödgodset i Norrköping.

Lund i April 1999
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Inledning
Vid utgrävningarna i kvarteret Dalkarlen hittades och 
tillvaratogs en mängd djurben. Det är nästan regel 
vid arkeologiska undersökningar i städer där djurben 
ofta utgör den till vikt och volym största fyndkate
gorin. Genom att göra en osteologisk analys av ben
resterna kan dessa gamla matrester och avfall berätta 
mycket om vardagslivet i kvarteret på 1600-talet. Be
nen avspeglar den animaliska sidan av kosten, de ger 
oss kunskaper om vilka djur man hade, hur dessa såg 
ut, i vilken mån man jagade och fiskade och dessutom 
lite om fjärrhandeln med livsmedel. Vi får ett medel 
som möjliggör jämförelser med andra samtida platser i 
Sverige. Fanns det mätbara skillnader i kosten mellan 
olika sociala miljöer? Åt man samma typ av kött och 
fisk i ett arbetar- och hantverkskvarter som i festsalar
na på slotten och herrgårdarna? Benen kan även hjälpa 
oss att förstå livsmiljön för de människor som levde 
och verkade inom kvarteret, exempelvis hur man han
terade sopfrågan. Var slängde man skräpet? Kunde 
benen användas till något nyttigt när köttet var upp
ätet, eller var det bara kladdiga sopor? Med utgångs
punkt i resultaten från den osteologiska analysen ska 
vi nu försöka svara på en del av de här frågorna.

Innan dj urbensmaterialet från kvarteret Dalkarlen 
togs tillvara och analyserades var Norrköping i stort 
sett en vit fläck på den osteologiska undersöknings- 
kartan. En mindre analys gjordes 1981 av cirka 23 
kilo djurben från kvarteret Kronan (Sten 1987). Denna 
analys begränsades dock till att enbart omfatta en

artbestämning och en metrisk dokumentation. Benen 
från kvarteret Kronan låg i ett utjämningslager och en 
avfallsgrop som daterades till 1600 - 1700-tal. De är 
således samtida med materialet från kvarteret Dalkarlen.

Från andra städer i regionen finns några analysera
de benmaterial som kan jämföras med kvarteret Dal
karlen, exempelvis kvarteret Biografen i Nyköping 
(Sten 1990) och kvarteret Sanden i Vadstena (Har
ding 1997). I landet i övrigt finns ytterligare 1500 - 
1600-talsmaterial från olika miljöer som kan utgöra 
referensobjekt, exempelvis Ny Varberg i Halland (Jons
son 1992), Krapperups borg i Skåne (Sten & Vrete- 
mark 1999), Marstrands hamn i Bohuslän (Vretemark 
manus a), Gripsholms slott i Södermanland (Sten 1992) 
samt Jönköping i Småland (Sten 1982). Härigenom 
får vi en bild av kostens sammansättning på olika håll 
och dessutom en överblick av djurens fysiska egen
skaper vid den här tiden.

Det analyserade materialet från kvarteret Dalkarlen 
uppgår till drygt 74 kilo ben. Hur materialet fördelar 
sig på olika faser framgår av fig 2. I denna artikel 
redovisas i stort sett inga grunddata utan bara sam
manställningar av olika slag. En detaljerad redovis
ning av alla analysdata finns samlade i den så kallade 
Stegl-rapporten (Vretemark 1999).

Fig 1. Benmaterialet från kv Dalkarlen är mycket välbevarat. 
Det finns till och med bevarade hornslidor från nöt som detta 
till höger på bilden. Homslidan, som sitter utanpå hornets 
benkärna, består av keratin. Den bevaras i jorden endast 
under mycket gynnsamma betingelser. Foto Maria Vretemark.



Köttkonsumtionen i kvarteret Dalkarlen
Av benen vi hittar kan vi utläsa vilken typ av kött som 
invånarna i kvarteret Dalkarlen åt. Det är alldeles up
penbart att de köttproducerande husdjuren stod för 
merparten av detta. Av de cirka 3900 fragmenten av 
däggdjursben som identifierades härrörde endast 12 
fragment från vilda djur (fig 3). Härigenom förstår vi 
att jakt inte var något man ägnade sig åt särskilt mycket. 
Boskapsskötseln var däremot en viktig del av hushål
lens försörjning. Uppenbarligen hade man egna djur, 
men säkert köptes även en del slaktfärdiga djur, lik
som färdigstyckat kött, för att täcka behoven.

Av husdjuren var det nötboskapen som bidrog mest 
till köttförsörjningen. Ungefär 60% av däggdjurs- 
fragmenten härrörde från nöt (fig 4). Det finns en ten
dens som antyder att andelen svin i kosten ökade nå
got från de äldsta skikten mot de yngre. Nöt var dock 
hela tiden det viktigaste köttdjuret. Av får och getter

1 1300 - 1400-tal 1 59 15

2 1500-tal - (b) 1600-tal 29 1 673

3 1610-tal 138 8 2501

4 1620-tal 713 11 13939

5 1630-tal 1740 8 26210

6 1640-tal - 1655 52 47 1261

7 1655 - 1660-tal 721 - 12533

8 1660-tal - 92 5 452

9 1700-tal 792 4 2019

3-4 1610 - 1620-tal 32 - 682

4-5 1620 - 1630-tal 36 - 498

4-6 1620 - 1655-tal 254 6 3852

5-6 1630 - 1655-tal 245 3 3050

6-7 1640 - 1660-tal 100 - 1562

4-7 1620 - 1660-tal 520 19 5252

Summa 5465 171 74499

(b) = början.

Fig 2. Det analyserade materialets fördelning, avseende 
vikt och antal fragment, på de olika faserna.

var fåren överlägset vanligast. Mängdmässigt gick det 
ungefär tre får på en get.

Det bör påpekas att det är svårt att studera för
ändringar i artrelationer i ett begränsat tidsavsnitt. Det 
finns en uppenbar risk för övertolkningar av mindre 
fluktuationer. De verkliga trenderna framträder först 
när man studerar långa utvecklingsförlopp. Ett enskilt 
material, med begränsad kronologisk täckning, utgör 
bara ett litet utsnitt av den långa linjen. I ett kortare 
tidsperspektiv kan andelarna till synes variera både upp 
och ner. I ett längre tidsperspektiv syns det däremot om 
trenden är uppåtgående eller nedåtgående, alternativt 
oförändrad. Hur det verkligen förhåller sig med de till 
synes varierande artrelationerna i kvarteret Dalkarlen 
är således svårt att avgöra.

Av de vilda djuren som identifierades var det bara 
hare som kunde kopplas till köttkonsumtionen. En 
och annan hare snarades säkert inne i staden eller i dess 
omedelbara omgivningar. Hare tillhörde antagligen 
också de varor som fördes in till marknader i staden 
från landsbygden runt omkring. Några andra spora
diska inslag av vilt i form av ben från ekorre och utter 
för närmast tankarna till pälshantering. I övrigt fanns 
inga ytterligare spår av jakt på däggdjur.

Förutom kött från tamboskapen, utgjorde fågel och 
fisk viktiga delar av kosten. Bland fågel var det mest 
höns och gäss som bidrog till kosthållet, men viss jakt 
på sjöfågel bedrevs också. Av vilda änder identifiera
des ben från alfågel, ej der och svärta. I tidig- och även 
högmedeltida stadslager på Östkusten, exempelvis i 
Söderköping, är det mycket vanligt med stora fynd
mängder av just vildänder (Vretemark 1996). En liv
lig andjakt av viss ekonomisk betydelse bedrevs uppen
barligen längs kusten och i skärgården under medelti
dens första århundraden. Under 1300- och 1400-ta- 
len minskade denna jakt. Fynden i kvarteret Dalkarlen 
visar dock att man ännu på 1600-talet jagade ute i 
havsbandet och inne i vikarna, men inte alls i samma 
omfattning som tidigare. Möjligen utgjorde sjöfågel 
en handelsvara som kom in till staden och byttes mot 
andra varor. Det är mera troligt än att stadsborna själva 
deltog i jakten. Ejder och svärta fanns säkert i och för 85
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B m ra
Nöt 2 17 73 402 800 29 393 23 78 16 16 127 100 47 240 2363
Får/get 3 8 35 148 305 10 102 13 32 5 9 41 43 8 98 860
Svin 2 1 14 82 235 8 73 6 31 7 8 27 28 23 97 642

Häst - - - 2 4 1 - - - 1 - 1 1 - - 10
Katt - - - - 3 - 2 - 1 - - - 13 - 1 20

Hund - - - - 1 - - - 2 1 - - 1 - - 5

Råtta - - - - - - - - 2 - - - - - - 2
Utter - - - - 2 - - - - - - - - - - 2

Hare - - - 1 - - 2 - - - - 1 - - 3 7

Ekorre - - - - - - - - - - - - - - 1 1

Höns 2 - 1 2 1 - 9 - - - - 1 3 - 3 22

Kalkon - - - - - - 1 - - - - 1 - - - 2

Tamgås - - 1 - 2 1 8 - 1 - - 2 - - - 16

Anka - - - - 4 - - - - - - - - - - 4

Ejder - - - - 1 - 2 - - - - - - - - 3

Alfågel - - - - - - 1 - - - - - - - - 1

Svärta - - - - 2 - - - - - - 2 - - - 4

And allm - - - - 13 - - - - - - - 1 - 2 16

Fågel obest - - - - - - 2 - - - - - - - - 2

Gädda - - 2 - - - 1 - 4 - - 2 - - 1 10
Abborre - - - 1 6 - 25 12 417 - - - 1 - 5 467

Mört - - 1 - - - - - - - - - - - - 1

Karpfisk 2 - - - 17 - 2 - 8 - - - - - - 29

Torsk - - - - 2 - 3 - 10 - - - - - - 15
Långa - - - 1 1 - - - - - - - - - - 2

Strömming - - - - - - - - 1 - - - - - - 1
Sill - - - - - - 1 - - - - - - - - 1

Lax - - - - - - - - - - - 1 2 - - 3
Fisk obest - - - - 20 - 3 - 14 - - - - - - 37

Obest 49 4 19 85 329 50 91 43 195 2 3 54 55 22 87 1088
SUMMA - - - - - - - - - - - - - - 5636

Fig 3. Antal identifierade fragment per art i de olika faserna.

sig inne i Bråviken, men alfågeln höll till i havsbandet. Intressanta fynd bland fågel benen var de fragment 
En gammal jaktteknik, just för alfågel, var nätfångst. av kalkon som påträffades i 1600-talslagren. Kalkon 
Man spände upp nät i de trånga sund där alfågelflockar- har tidigare kunnat beläggas just i Norrköping (Sten 
na brukade passera morgon och kväll. På så vis kunde 1987). Kalkonen i sin vildform kommer från Mellan
man fånga åtskilliga fåglar på en gång om turen var amerika, från området mellan Kanada till Mexiko, 
framme (Vretemark 1982, s 289). Den infördes till Europa av spanjorerna under 1500-
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Fig 4. Diagram med artfördelning. Faserna har slagits ihop 
två och två för att erhålla ett större underlag.
Grafik Lars Östlin.

□ svin
□ får/get
□ nöt

Fig 5. Fjäll från abborre utgjorde de vanligaste spåren av 
det lokala fiske som bedrevs i Motala Ström. Abborrfjällen 
är hårda och mycket resistenta. Foto Maria Vretemark.

talet och redan i slutet av århundradet var kalkonavel 
spridd i Västeuropa. Denna hönsfågel blev snabbt po
pulär till följd av att den var lätt att föda upp, växte 
fort och gav mycket kött. Att kalkon påträffats i Norr
köping kan vara en indikation på täta kontakter med 
kontinenten, kanske i form av invandring av grupper 
som var vana att hålla sig med kalkoner. Även i Var- 
berg och Göteborg finns fynd av kalkonben från sam
ma tid (Jonsson & Ullberg-Loh 1984). I dessa städer, 
i synnerhet i Göteborg, fanns stora grupper av yrkes
folk från kontinenten som kan ha tagit med sig kal
koner till Sverige.

Bland fiskbenen var det abborre som dominerade 
klart (fig 5). Abborren kom säkert från det lokala fis
ket, liksom även gädda, karpfiskar som mört samt lax. 
Fisket i Motala ström var naturligtvis en tillgång som 
nyttjades så långt det var möjligt. Det lokala fisket räckte 
dock inte för att täcka behovet av fisk. Bland fiskbenen 
finns således också fynd av torsk och strömming från 
Östersjön, men därutöver även långa, stor torsk och sill 
ända från Västkusten. Fj ärrhandeln med fisk har gamla 
anor. Redan från slutet av 1000-talet finns belägg för 
att salt sill fraktades långa sträckor in i landet, och i 
slutet på 1100-talet ingick även torkad torsk och långa 
i fj ärrhandeln (Vretemark 1997, s 158).

Nötdjurens betydelse
Djurbensmaterialet ger en generell bild av köttför
sörjningen i kvarteret Dalkarlen under senmedeltid 
och in i 1700-talet. Jämför vi dessa förhållanden med 
hur det var på andra platser vid samma tid så finner 
vi stora likheter, främst i det faktum att nötdjuren 
dominerade så klart. Detta är ett allmänt drag i djur- 
bensmaterial från den här tiden. Det finns en tydlig 
trend i de svenska benmaterialen som dessutom visar 
att nötdjuren blev allt mer framträdande inom köttför
sörjningen under medeltidens lopp (fig 6) (Vretemark 
2000). Nötdjuren var utan tvivel mest betydande för 
köttförsörjningen i de expanderande medeltidsstä
derna.

Karaktäristiskt för nötdjuren som slaktades i de 
medeltida städerna var att de tillhörde ålderskategorin 
> 4 år, det vill säga att det i huvudsak var fullväxta nöt 
som drevs in till städerna för att slaktas. Skillnaden mel
lan stad och landsbygd var här tydlig redan under tidig 
medeltid (Vretemark 1997, s 85 ff). Andelen äldre nöt 
var mycket högre bland slaktdjuren i de urbana mil
jöerna än i gårdarna och byarna på landet där ungdju
ren utgjorde en större del av slaktdjuren totalt sett. 
Vad vi ser här är ett uttryck för beroendeförhållandet 
och det ömsesidiga utbytet av varor och tjänster som 87
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—*—Lödöse 
-■-Skara 

Kungahälla 
—x—Lund 
—sk—Söderköping 
-»-Strängnäs 
—i—Örebro 
—Västerås 
—Stockholm 
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Fig 6. Andel ben från nötdjur av totala mängden ben från de tama köttdjuren i olika benmaterial. Vi kan se att mängden 
nöt ökar fram till 1600-talet då andelarna tenderar att minska. Grafik Lars Östlin.

tidigt utvecklades mellan stad och land. Denna sym
bios var de facto själva förutsättningen för städernas 
uppkomst och utveckling.

Varför ökade då nötdjurens betydelse så tydligt un
der medeltiden? Svaret på den frågan anar vi när vi ser 
på den medeltida ekonomin i stort. Nötköttet tog lång 
tid att producera, men i gengäld användes nötboska
pen på andra sätt innan det var dags för slakt. Köttet 
var i den meningen endast en sekundär produkt under 
tidig- och högmedeltid. Det primära var att nötdjuren 
levererade nya avkommor, mjölk, dragkraft och göd
sel. Först därefter blev de till kött. I huvudsak torde 
således försörjningen av nötkött ha tillgodosetts genom 
utsorterade mjölkkor och utarbetade oxar som slutgöd
des innan de gick till slakt. Nötdjurens dominans i kött
försörjningen kan därmed ses dels som en effekt av åker
brukets stora behov av dragare och gödsel, dels som en 
följd av en betydande mjölkhushållning.

En lokal handel med slaktdjur tycks ha utvecklats 
tidigt (Vretemark 1997, s 113). Redan i urbaniserings
fasen kan vi se tecken på att en viss del av överskotts- 
produktionen från agrarsamhället hamnade i städerna. 
Detta lokala varuutbyte vidgades efter hand och ut
vecklades för nötdjurens del gradvis till de omfattande 
oxdrifterna under senmedeltiden. De praktiska förut
sättningarna för denna utveckling var naturligtvis att 
nötdjuren kunde drivas långa sträckor. Nötdjur från 
Småland och Västergötland gick på egna ben norrut 
för att slaktas i exempelvis Bergslagen eller Stockholm 
och de gick söderut genom hela Danmark till slaktare 
i Flensburg eller Schlesvig.

Som ett svar på en ökande efterfrågan på köttpro
dukter utvecklades så småningom även en primär kött
produktion, det vill säga man födde upp köttdjur i 
syfte att slakta dem så fort de växt färdigt. Tendenser 
till detta ser vi i benmaterial från 1500 - 1600-talen i



form av större andel ungdjur bland slaktdjuren även i 
konsumtionslokaler som städer och borgar. Jordbrukets 
utgallrade äldre nötdjur räckte inte längre till för att 
täcka behovet av kött och olika läderprodukter. Den 
utvecklingen gick olika fort i olika delar av landet. Det 
är troligt att det lokala jordbrukssamhället runt större 
städer och expansiva industriområden, som exempel
vis gruvor och bruk, först kände av svårigheterna att 
hålla jämna steg med en ökad efterfrågan. Med ett bättre 
vägnät, en marknad för dagligvaror, utveckling av fj ärr
handeln och ett system för att fånga upp överskottspro- 
duktionen där den fanns, banades väg för en begynnande 
specialisering inom jordbruket. Detta orsakssamman
hang förklarar hur det kunde löna sig att transportera 
även förhållandevis billiga vardagsvaror långa sträckor.

Åldersfördelningen bland nötdjuren i 1600 - 1700- 
talsmaterialet från Norrköping visar på en större mängd 
ungdjur än vad vi finner i motsvarande material från 
medeltida kulturlager i städerna. Cirka 70% av nötdju
ren i kvarteret Dalkarlen hade slaktats före 4 års ålder. 
I medeltida sammanhang var motsvarande siffra endast 
30 - 40% (fig 7). Förklaringen till skillnaden är sanno
likt den som nämnts ovan, det vill säga att vi ser tecken 
på att en primär köttproduktion började utvecklas. En 
viss del av kalvarna föddes upp enbart för att slaktas 
när de uppnått lämplig slaktvikt. Detta är således en 
viktig skillnad mot förhållandena under tidig- och hög
medeltid, en skillnad som avspeglar djurhållningens ut
veckling mot specialisering och högre produktionstakt.

En påfallande hög andel av spädkalvar ger en annan 
intressant upplysning, nämligen att man höll egna mjölk
kor inom området. I materialet från kvarteret Dal
karlen var cirka 1/3 av alla åldersbedömda nötdjur 
yngre än 6 månader, och av dessa hade merparten dött 
vid födseln eller inom några veckor därefter. Samman
hanget är här klart i den meningen att mjölkproduk
tionen förutsatte att korna kalvade, annars blev det 
ingen mjölk. Dödligheten bland de nyfödda kalvarna 
var hög. Det finns historiskt källmaterial i form av 
kungsgårdsräkenskaper som anger att nästan hälften 
av alla nyfödda kalvar noterades som ”störtade”, det 
vill säga dog inom några veckor (Björnhag & Myrdal

1994, s 77). En anledning till hög kalvdödlighet kan 
ha varit att man försökte sprida kalvningarna för att 
hålla igång mjölkproduktionen under så stor del av 
året som möjligt. De kalvar som föddes på senhösten/ 
vintern hade mindre chans att överleva jämfört med 
dem som föddes på våren/sommaren. De små kalv
benen och tänderna som hittas bland avfallet inom 
kvarteret, berättar således för oss att kvarterets invå
nare bedrev boskapsskötsel själva och att omfattningen 
av den inte var så liten.

Könsfördelningen bland nötdjursbenen visar att un
gefär en tredjedel av slaktnöten var oxar och två tredje
delar kor totalt sett. Denna fördelning är vanlig även i 
benmaterial från medeltida städer (Vretemark 1997, s 
112 ff). Om vi granskar könsfördelningarna i olika 
ålderskategorier bland slaktdjuren visar det sig att an
delen kor var högre bland de riktigt gamla nötdjuren 
än bland de lite yngre. Här avspeglas det faktum att det 
främst var mjölkkorna som uppnådde de högre åldrarna. 
Förmodligen slaktades de produktiva mjölkkorna i all
mänhet först vid 8 - 12 års ålder. Ar betsoxarna där
emot tycks oftare ha gallrats ut redan vid 6 - 8 år.

Åldersfördelning av nöt utifrån tänder

i oo%

80% -

60% -

20% -

Norrköping Söderköping
1500-1600-tal medeltid

D > 8 år D 2,5-4 år D0,5-1,5 år 
D 4-8 år □ 1,5-2,5 □ 0-6 mån

Fig 7. Diagram med åldersfördelningar hos nötdjuren 
i det efterreformatoriska lagren i Norrköping jämfört 
med ett typiskt medeltida material från Söderköping. 
Bedömningarna har gjorts på tandframbrott och 
tandslitage. Grafik Lars Östlin. 89
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Fårens och svinens slaktåldrar
Vid sidan av nötköttet stod får och svin för tillsam
mans ungefär 40% av köttkonsumtionen (fig 4). De
ras inbördes betydelse varierade något, men det finns 
som redan nämnts en tendens till att svinens andel 
tilltog över tiden. Slaktsvinen var vanligen mellan 2 - 
4 år gamla. Då var de fullt utväxta och färdiga för 
slakt. Tillväxttakten var beroende av hur pass intensiv 
uppfödningen var. Ju mer man matade svinen desto for
tare uppnådde de en lämplig slaktvikt. Eftersom svinen 
bara hölls för köttproduktion fanns ett intresse av en 
snabb tillväxt. Konsekvenserna av detta förhållande 
kan delvis avläsas i åldersfördelningar hos svin om vi 
jämför medeltida och efterreformatoriska material. De 
medeltida svinen slaktades vanligen mellan 3 - 4 års 
ålder. Under senmedeltid/1600-tal ser vi att slaktåldern 
tenderar att sjunka ner mot 2-3 år istället, det vill säga 
en tidigareläggning. Detta är sannolikt en konsekvens 
av svinhållning med intensivare gödning och mindre 
rörlighet för svinen. Den extensiva drift med lösgående 
svin i ollonskog, som vi förknippar med medeltiden, 
ersattes efter hand med gödsvin i inhägnader nära 
bebyggelsen. Dessa gödsvin föddes upp på spillproduk
ter från spannmålsodlingen. Detta skapade snabbare 
tillväxt och genomgående lägre slaktåldrar.

Fårens slaktåldrar i materialet från kvarteret Dal
karlen visar på en påfallande stor andel får som slak
tades i högre åldrar, >4 år. Det tyder på att ullpro
duktionen hade betydelse. Överskottslammen hölls i 
allmänhet till 1,5 års ålder och slaktades först när de 
växt till sig efter andra betessommaren. Detta i sin 
tur antyder att fårmjölken inte var så viktig just här. I 
de områden där man baserade mycket av vardagens 
kosthåll på fårmjölksprodukter slaktades överskotts
lammen istället redan vid 5 - 6 månaders ålder (Vrete- 
mark 1997, s 90 ff). I kvarteret Dalkarlen fanns ett så 
pass stort inslag av getter att det förklarar varför får
mjölken inte var så betydelsefull just här. Getterna 
gav den mängd mjölk som i första hand behövdes till 
sådant inom kosthållet som man inte använde komjölk 
till, exempelvis viss typ av ost, skyr och andra koagu
lerade produkter (Vretemark 1997, s 92 ff, 166 ff).

Erfarenhetsmässigt vet vi att fårmjölken var viktigast 
i kosthållet i de områden där man höll få getter, som 
exempelvis Skåne och Västergötlands centrala jord
bruksbygder.

Mat i slott och koja - en jämförelse
Djurbensmaterial har visat sig vara en indikator på 
social status som kan användas komparativt. I medel
tida material är det framför allt två egenskaper som 
markerar att avfallet genererats från en hushåll med 
högre social status. Det är att andelen nötben är jäm
förelsevis högt, det vill säga att man åt mycket nöt
kött, men framför allt att ben från jaktvilt och andra 
mer udda inslag ingår i avfallet. Denna skillnad tende
rar att bli allt mer tydlig under hög- och senmedeltid 
(Sten &c Vretemark 1999; Vretemark manus b). Det 
är förmodligen ett uttryck för att maten och måltiden 
blir mer påtagligt socialt laddad. Det blir viktigt vad 
man äter och hur man äter. Elärigenom signalerar man 
sin sociala tillhörighet. Genom att äta dyrare mat och 
mat som inte är tillgänglig för alla, blir även det var
dagliga basala ätandet en handling som skiljer olika 
samhällsskikt åt.

De efterreformatoriska benmaterialen ger en ännu 
tydligare social spegling än de medeltida. Avfallshögar- 
na på slott, herrgårdar, prästgårdar, rikare stadskvarter 
och liknande miljöer skiljer sig från allmogens och de 
vanliga stadsbornas (Sten & Vretemark 1999). Materia
let i kvarteret Dalkarlen är i den meningen enkelt, med 
avsaknad av jaktvilt, marina däggdjur, skaldjur och 
andra exklusiva inslag. Det finns inget i benmaterialet 
som antyder närvaron av hushåll med högre social 
status.

Storleken på slaktdjuren i Norrköping
Storleken på de ben vi hittar kan hjälpa oss att räkna 
ut mankhöjden hos slaktdjuren i Norrköping på 1600- 
talet. Korna var mellan 98 och 109 centimeter över 
manken med ett medelvärdet på 104 centimeter. Dessa 
små kor gav ungefär 500 liter mjölk per år och slakt
vikten uppgick till 80- 100 kilo. Oxarna var större än 
korna. Kastreringen medförde att tillväxtfasen för-



längdes, det vill säga att oxarna slutade växa senare 
än korna. Kastreringens inverkan på tillväxten var 
dock beroende av i vilken ålder ingreppet gjordes. Tidig 
kastrering gav större effekt. I en handbok från 1600- 
talet framgår att man då rekommenderade kastrering 
vid 1,5-2 årsålder (Rålamb 1690, s 54). Ofta använ
des de precis könsmogna tjurarna för betäckning innan 
de kastrerades. I materialet från kvarteret Dalkarlen 
finns endast två mankhöjdsberäknade oxar på 106 
respektive 114 centimeter.

I senmedeltida och efterreformatoriska djur bens
material är det som regel en påtaglig spridning hos 
såväl kor som oxar ifråga om storleken. Gapet mellan 
de största och de minsta nötdjuren har ökat jämfört 
med tidig- och högmedeltida sammanhang där stor- 
leksintervallet i allmänhet är mindre. En generellt avta
gande storlek hos nötdjuren under hela medeltiden 
bryts således av att vissa grupper av nötdjur uppnådde 
större storlekar under senmedeltiden och 1500 -1600- 
tal (fig 8). I samma fyndkontext kan vi då finna ben 
från kor med så vitt skilda mankhöj der som 86 centi
meter och 129 centimeter (Sten 1992, s 43; Vretemark 
manus b). Samtidigt fanns de små ”medeltida” nöt
djuren kvar ända in på 1800-talet när storleken gene
rellt började öka.

Storleksökningen var sannolikt relaterad till oxhan
deln och det faktum att ett stort djur hade ett högre 
kommersiellt värde. Boskapsskötseln började att spe
cialiseras. Stora kraftiga oxar som orkade gå långt, 
vägde mycket och gav bra betalt var målet för dem 
som hade intressen i den expanderande boskapshan- 
deln. Man hade säkert också förstått sambandet mel
lan hur kalvarna utfodrades och deras tillväxt. Om 
tjurkalvarna fick bättre foder och kanske tilläts dia 
längre, gynnades tillväxten. Samtidigt fanns de gamla 
skötselmetoderna och svältfodringsprinciperna kvar 
hos allmogen och tillämpades inom självhushållets sfär 
som brukligt. Det skulle dröja ända in på 1800-talet 
innan en mer allmän storleksökning för nötdjuren kom 
till stånd. Det är viktigt att poängtera att de partiella 
storleksökningar som vi kan notera, i synnerhet för 
oxarna under 1500 - 1600-talet, inte beror på import
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Fig 8. Största längd på nötdjurens mellanhandsben 
i Norrköping, Skara, Lödöse, Vadstena, Söderköping, 
Nyköping och Marstrand. Längden på benen avtar 
under hela medeltiden, men under senmedeltid ser 
vi hur spridningen av värdena ökar. De små nötdjuren 
finns kvar samtidigt som det börjar finnas riktigt stora 
nöt också.

av avelsdjur från kontinenten. Det är det inhemska nöt- 
dj ursmaterialet som genom annorlunda skötsel ger bätt
re avkastning. De försök till ”förbättringar av allmo
gens djur” som statsmakten försökte sig på genom inför
sel av raser från kontinenten, drunknade i den inhemska 
genpoolen och gav ingen effekt. Det var först under 
1800-talets senare hälft som avelsarbetet med importe
rade djur hade sådan volym att de lokala lantraserna 
försvann eller gick upp i de nya korsningsnöten.

Vi kan också konstatera att korna i Norrköping 
under 1600-talet hade horn. Kulliga kor var generellt 
mycket sällsynta före 1800-talet då man medvetet av
lade på denna, ur djurskötarens synvinkel, praktiska 
egenskap. Den inhemska allmogekon - resultatet av 
genetiskt urval genom årtusenden - var behornad. Det 
finns belägg för enstaka kulliga individer i medeltida 
benmaterial från exempelvis Lödöse och Lund, men 
dessa är naturliga mutationer som alltid kan uppträda 
i alla populationer.
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Fårens mankhöjd i Norrköping på 1600-talet låg 
på 58 centimeter i genomsnitt och getternas på 61 
centimeter. Det stämmer helt överens med de värden 
som finns framräknade på medeltida material i områ
det. Fårens storlek var geografiskt bunden med större 
får i södra Sverige och en avtagande storlek norrut 
(Vretemark 1997, s 132 ff). Hos getterna hade såväl 
hon- som handjuren horn. Ifråga om fåren fanns där
emot tackor både med och utan horn medan baggarna 
tycks ha varit hornbärande. Fårens behorning skiljer 
sig i olika delar av landet. Det är sannolikt ett uttryck 
för att det redan under medeltiden utbildats lokala 
raser av får, kanske med olika egenskaper ifråga om 
ullkvalitet och mjölkavkastning.

För svinen finns endast en beräknad mankhöjd från 
Norrköping på 68 centimeter. Det ligger inom det för
väntade intervallet för svin från medeltid och 1500 - 
1600-tal.

Lagerbildning och sophantering
Djur bensmaterialet från kvarteret Dalkarlen är insam
lat i olika typer av lager som kan hänföras till endera 
av kategorierna primärt deponerade, sekundärt de
ponerade och tertiärt deponerade (se Tagsson denna 
volym). De primära lagren är avsatta på platsen, det 
vill säga ett resultat av vad som hänt just där. De se
kundära lagren utgörs av material som har flyttats 
redan i sin samtid, till exempel deponerat avfall. De

Fig 9. Mellanfotsben av nöt från kv Dalkarlen. 
Storleksskillnaden på benen från den lilla kon till vänster, 
som var 98 centimeter över manken i livet, och oxen, som 
var 114 centimeter, är markant. Foto Maria Vretemark.

Fig 10. Lårbenskula av oxe med förslitningsskador. Den 
blanka ytan på ledkulan är resultatet av att ledbrosket 
slitits ned så att benytorna kommit att nöta direkt mot 
varandra. Detta är en typisk följd av belastning i samband 
med dragarbete. Foto Maria Vretemark.



Primära lager Sekundära lager Tertiära lager

Antal frag totalt 286 571 4082
Vikt totalt i g 220 11,972 56,551

Fig 11. Materialets fördelning på olika lagerkategorier avseende primärt, sekundärt och tertiärt deponerade lager.

Primära lager 49 29 22 580
Sekundära lager 67 19 14 494
Tertiära lager 63 22 15 2801

Fig 12. Artfördelning avseende de köttproducerande tamdjuren i benmaterialet från olika lagerkategorier.

Primära lager 69% 128 st 17,7 g
Sekundära lager 87% 48 st 30,5 g
Tertiära lager 82% 72 st 26,1 g

Fig 13. Andel bestämda fragment samt fragmenteringsgraden i materialet från olika lagerkategorier.

Primära 100% (140 frag) 21,4 10,0 10,0 5,7 8,6 10,0 7,1 12,9
Sekundära 100% (147 frag) 23,1 12,9 10,2 4,1 19,0 8,8 7,5 8,2
Tertiära 100% (697 frag) 25,8 13,3 15,8 7,2 15,5 12,0 12,5 14,9

Fig 14. Anatomisk fördelning av nötdjurfragmenten från olika lagerkategorier. Antalet fragment från kotor och revben 
(ve+co) har satts till 100% och sedan är antalet identifierade fragment från övriga kroppsdelar uttryckta i % mot detta. 
Kranium (eran), överarmsben (hu), strålben+armbågsben (ra+ul), mellanfotsben+handrotsben (mc+ca), lårben (fe), 
skenben (ti), mellanfotsben+fotrotsben (mt+ta) samt falanger (ph) är de olika kroppsdelar som ingår i analysen.

tertiära lagren är också aktivt flyttade massor, men 
inte i sin samtid. Tertiära lager kan till exempel vara 
fyllningar i gropar eller utj ämningslager, och där har 
benen fått en ny roll i egenskap av volym eller massa. 
Syftet här är att undersöka om och i så fall hur ben
materialets sammansättning skiljer sig mellan dessa

olika lagerkategorier. Ett antal variabler, som kan fun
gera som mätare på skillnader, ska undersökas när
mare. Dessa är artfördelning, bestämningsgrad, frag
menteringsgrad och anatomisk fördelning.

Sett till benmaterialets totala volym härrör merpar
ten från tertiära lager (fig 11). Det mesta av den osteo- 93



94

logiska informationen kommer således från material 
som kan ha transporterats till kvarteret från andra om
råden eller vara från äldre omgrävda och flyttade kul
turlager. Detta kan vara värt att fundera över och defi
nitivt beakta vid utvärderingen av kostens samman
sättning. Vems kost är det vi ser spåren av?

Artfördelning i olika lagerkategorier
En jämförelse av artfördelning avslöjar genast skill
nader mellan lagerkategorierna (fig 12). Andelen nöt 
är markant mindre i de primärt avsatta lagren och 
högst i de sekundärt deponerade lagren. Hur denna 
skillnad uppstått och vad den representerar är ganska 
enkelt att förklara. De större benen har städats bort 
från golvytor och gårdsplaner för att inte vara obe
hagliga att gå på. De ben som inneburit mest olägen
heter på detta vis är nötbenen och därför har de i högre 
grad tagits bort från de primära lagren. De är då istället 
något överrepresenterade där resultatet av städningen 
återfinns, nämligen i avfallslagren. De tertiärt depo
nerade lagren har bildats av både primära och sekun
dära lager som flyttats. Innehållet i dessa lager är där
för en blandning av båda dessa kategorier. Att döma 
av artfördelningen utgör sekundära lagerbildningar 
eller rent avfall huvudbeståndsdelen, det vill säga det 
är inte i så hög grad primärt deponerade lager som kom
mit att flyttas för att ingå i utjämningslager, fyllningar 
och dylikt.

Den bästa bilden av artsammansättningen, det vill 
säga den som kan förmodas komma så nära sanningen 
som möjligt, är troligen de primära och sekundära lag
ren ihop. Då får vi både de ben som hamnade på backen 
vid slakten, vid matberedningen eller vid måltiden samt 
de bortstädade soporna från samma aktiviteter.

Fragmenteringsgrad
Andelen fragment som varit möjliga att bestämma till 
art och benslag är lägre i de primärt avsatta lagren än 
i de sekundärt deponerade (fig 13). Anledningen till 
detta finner vi i beräkningen av fragmenteringsgraden. 
De primära lagren innehåller många fler små benflisor 
utan artkarakteristika. Därför blir andelen obestämt

material högre i materialet från dessa lager. För att göra 
jämförelsen mer tydlig kan man beräkna fragmente
ringsgraden utifrån nötdj ursbenen enbart. Detta för 
att undvika att större inslag av till exempel fiskben i 
någon lagerkategori skulle kunna påverka antalet frag
ment per kilo. Medelvikten hos nötdjursfragmenten 
är betydligt lägre i de primära lagren än i de sekundära. 
Vad vi ser är effekten av att man dels städade bort större 
fragment från golv och gångytor, dels att benen som 
låg kvar där trampades sönder samtidigt som de också 
var mer exponerade för väder och vind.

I fragmenteringsgraden finner vi en direkt paral
lell till landsbygdsmaterialen. En skillnad mellan dessa 
och benen från städernas tjocka kulturlager är just 
att benbitarna från landsbygden är mer fragmenterade 
och att antalet obestämbara fragment är högre (Vrete- 
mark 1997, s 52 ff). Med stöd bland annat i denna 
analys av innehållet i lager från olika depositionskate
gorier förstår vi att de skillnader som tidigare note
rats mellan landsbygd och urbana miljöer inte i hu
vudsak beror just på stad eller land, utan på lagertyp. 
I de agrara miljöerna har vi framför allt benmaterial 
från primära lager som golvytor i husen och gårds- 
ytor. Avfallet kördes ut på åkrarna vilket innebar att 
sekundära lager inte bildades i så stor utsträckning 
på landsbygden som inne i städerna. I de urbana mil
jöerna var särskilda avfallsdepåer nödvändiga med 
tanke på den totalt sett större mängden avfall som 
genererades i ett tättbebyggt område. Tertiära lager 
slutligen var heller inte vanliga på gårdarna på lands
bygden. Behovet av att fylla ut, plana ut och omskapa 
terrängen var inte lika uttalat när den naturliga topo
grafin gav förutsättningarna för byggnadsaktiviteter 
och när områdets funktioner var mer kontinuerliga 
och permanenta.

Anatomisk fördelning
Den anatomiska fördelningen skiljer sig inte mellan 
de olika lagren (fig 14 och fig 15). Det finns således 
inga mätbara skillnader mellan de olika lagerkate
gorierna vad gäller vilka benslag som blivit primärt 
avsatta och vilka som samlats ihop och slängts i av-



fallshögarna. Man hade kunnat misstänka att ben från 
köttfattigare delar, som kunde tänkas utgöra slaktav
fall, skulle ha hamnat i avfallshögar eller gropar di
rekt efter slakten. Så tycks emellertid inte vara fallet. 
Inget specifikt slaktavfall skiljer ut sig. Detta stöder 
antagandet att något sådant avfall egentligen aldrig 
fanns. Analyser på medeltida benmaterial, liksom etno
logiska studier, tyder på att allt togs tillvara på det ena 
eller andra sättet (Vretemark 1997, s 65). Analysen från 
kvarteret Dalkarlen ger samma budskap. Avgörande 
för vilka fragment som i något skede klassificerades 
som avfall och därför hamnade inom särskilda av
satta ytor, i gropar eller i bingar, var således inte vil
ken kroppsdel benbiten kom från utan helt enkelt om 
den var tillräckligt stor och kantig för att upplevas 
som obehaglig.

Tolkning av lagerkategorierna
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att mönstet från 
analysen av innehållet i de olika lagerkategorierna är 
tydlig. De primära och sekundära lagren är extremer- 
na. Mellan dem återfinner vi de tertiära lagren. Om 
vi slår ihop benfynden från de primära och sekundä
ra lagren får vi värden som ligger nära de som beräk
nats på de tertiära lagren. Det stärker teorin att de 
tertiärt deponerade lagren är en mix av omflyttade

Anatomisk fördelning nötdjur

100 primära
sekundära
tertiära

Fig 15. Diagram som illusterar den anatomiska fördelningen 
av nötdjursbenen. Förekomsten av olika benslag skiljer sig 
inte mellan de olika lagerkategorierna. Källa fig 14.
Grafik Lars Östlin.

primära och sekundära lager inom området. Möjlig
heterna att göra denna typ av analys på materialet 
från kvarteret Dalkarlen har givit nycklar till förståel
sen varför sammansättningarna kan skilja sig mellan 
samtida material från samma fyndlokal. Det är värt 
att beakta och ta hänsyn till när vi utvärderar och byg
ger synteser på data från osteologiska analyser, likväl 
som på andra typer av fyndmaterial. De bakomliggan
de orsakerna till varför ett visst fragment lagrats in i 
kulturlagren ger direkta återverkningar på samman
sättningen av materialet.

Sammanfattning
Dj urbensmaterialet från kvarteret Dalkarlen ger oss 
en inblick, dels i vad man åt i kvarteret, dels hur djur
hållningen generellt förändrats från medeltid till 1600- 
talet. Det allmänna intrycket av matresterna från kvar
teret är att dessa ger ett enkelt intryck. Här finns inga 
indikatorer på hushåll med högre status. Tamdjuren 
stod för merparten av köttförsörjningen med komp
lement av fisk och något fjädervilt. Jakt på däggdjurs- 
vilt saknade betydelse. Av fiskbenen framgick att man 
bedrev lokalt fiske av abborre, gädda, karpfiskar, lax, 
torsk samt strömming. En viss del av den fisk man åt 
utgjordes dessutom av fjärrtransporterad sill från Skåne 
eller Västkusten och torsk från Västsverige eller Norge. 
Sjöfågelfångsten, av ej der, svärta och alfågel, bedrevs 
säkert i huvudsak i skärgården utanför Norrköping.

Av tamdjuren var nöt viktigast för försörjningen. 
Nötköttet kom sannolikt både från färdigstyckat in
köpt kött eller slaktfärdiga nötdjur som köpts in eller 
hållits av kvarterets invånare. En stor andel ben av 
spädkalvar i materialet visar tydligt att man höll egna 
djur i området och att djurhållningen tidvis var rätt 
omfattande.

Efter nöt var får viktigast med visst inslag av get. 
Svinen, som utgjorde lägst andel, tenderade att öka 
mot de yngre lagren samtidigt som andelen nöt avtog 
något. Till djurhållningen i kvarteret hörde även tam
fåglarna, i första hand höns och gäss, men man höll 
även kalkon och tamanka. Kalkonen var ett ganska 
nytt tillskott bland de europeiska fjäderfäna. Den inför 95
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des från Mellanamerika under 1500-talet. Det är tro
ligt att spridningen av kalkonen till Sverige delvis skedde 
genom invandrade grupper av olika yrkeskategorier 
från kontinenten, som var vana att hålla kalkoner.

Av slaktåldersfördelningen hos de nöt som slakta
des i kvarteret Dalkarlen kan vi se en markant skill
nad gentemot de generella förhållandena under medel
tiden. Den för urbana sammanhang så typiska domi
nansen av äldre nöt, som vi kunnat konstatera i medel
tida material, förändrades under 1500- och 1600-ta- 
len. Inslaget av yngre slaktnöt blev betydligt större. 
Det var ett tecken på att en uppfödning primärt för 
köttproduktion började vinna insteg under senmedel- 
tid/efterreformatorisk tid. Tidigare hade syftet varit 
att primärt nyttja nötdjuren till mjölkkor och drag
djur innan de sekundärt göddes och slaktades. Nu var 
trenden en annan. Växande städer, industricentra och 
bruksmiljöer skapade en ökad efterfrågan på kött och 
gjorde det lönsamt att föda upp nötdjur enbart för att 
slakta.

Köns- och åldersfördelningarna hos får visar att 
ullproduktionen hade betydelse vilket framgår av de 
relativt höga slaktåldrarna. Fårmjölken tycks däremot 
inte ha varit någon särskilt viktig produkt inom får
skötseln. Svinen slaktades genomgående i yngre åld
rar. Den dominerande åldern vid utgallringen var 2 - 
3 år. En jämförelse med medeltida förhållande gene
rellt visar att slaktåldern sjunkit något. En extensiv 
drift med lösgående svin hade ersatts med en intensi
vare uppfödning i form av gödsvin i inhägnader. Detta 
skapade snabbare tillväxt och lägre slaktåldrar.

Storleken hos fåren, getterna och svinen uppvisar 
inga skillnader gentemot förhållandena under medel
tiden. Däremot ser vi en tendens hos nötdjuren till 
generellt större spridning av storlekar. I samma mate
rial kan det finnas nötdjur med stora skillnader i mank- 
höjd. Detta ser vi också tecken på i materialet från kvar
teret Dalkarlen. Orsakssammanhanget är förändringar 
inom djurhållningen där tillväxten av nötdjuren, i syn
nerhet oxarna, blev något man gynnade. Den expan
derande oxhandeln innebar att större oxar, som vägde 
mycket och orkade drivas långt, fick ett högre kom

mersiellt värde. Genom att sköta och utfodra kalvarna 
bättre, kunde även den inhemska stammen av allmoge
kor ge bättre avkastning. Här fanns en potential och 
det var denna man utnyttjade.

När benen övergått från att vara livsmedel till att 
bli avfall och sopor, bäddades de in i kulturlagren i 
kvarteret. Sedan kunde de bli liggande kvar just där 
någon en gång kastade skräpet, eller de kunde flyttas 
både en och två gånger. Djur ben användes till exem
pel ofta som fyllnadsmaterial och fick då en ny funk
tion. En analys av innehållet i olika typer av depone
rade avfallslager visar på skillnader i benmaterialets 
sammansättning. De större benen, som uppfattades 
som obehagliga att gå på, städades bort och flyttades 
till de särskilda avfallshögarna. De mindre benbitarna 
blev däremot oftare kvar direkt där de hamnat på golv
ytor eller gårdsplaner. De ben som sedan flyttades yt
terligare en eller flera gånger för att ingå som fyllning 
i utjämningslager, kom i huvudsak från de särskilda 
avfallsdepåerna. De påvisbara skillnader som belagts 
mellan olika lagerkategorier visar att det fanns en med
veten avfallshantering som utgick från praktiska och 
sannolikt även mentala aspekter på vardagsmiljön.

Skara i April 1999

Litteratur
Björnhag, G. & Myrdal, J. 1994. Nötkreaturens pro

duktion och utfodring enligt 1500-talets kungs- 
gårdsräkenskaper. I: S\enska husdjur från medel
tid till våra dagar. Myrdal & Sten (red). Skrifter 
om skogs- och lantbrukshistoria 5. Nordiska mu
seet. Stockholm.

Hårding, B. 1997. Sanden. En osteologisk undersök
ning av några stadskvarter vid Vadstena slott. Rap
port RAÄ UV Stockholm.

Jonsson, L. 1992. Mat och miljö i Ny Varberg. I: Ny 
Varberg - staden som blev kungsgård. B-A Pers
son (red). Skrifter utgivna av stiftelsen Hallands 
länsmuseer, Halmstad och Varberg, 5.



Jonsson, L. &C Ullberg-Loh, K. 1984. Ur historiens 
djupa brunn. V'arbergs museums årsbok.

Rålamb, Å. C. 1690. Adelig öfning. T. 13. Stockholm.
Sten, S. 1982. Osteologisk analys. Kvarteret Hatten, 

Jönköpings stad, Småland. År 1500-1620. Opub
licerad rapport, Statens Historiska museum.

Sten, S. 1987. Osteologisk analys. Spår av det medel
tida Norrköping i kvarteret Kronan. RAÄ SHMM, 
rapport/UV 1987:10. Stockholm.

Sten, S. 1990. Osteologisk analys. Biografen. Ett 1600 
-1700-tals kvarter i Nyköping. RAÄ SHMM, rap
port /UV 1990:2. Stockholm.

Sten, S. 1992. Matrester och slaktavfall från 1500-ta- 
lets Gripsbolm. Statens historiska museum. Opubli
cerad rapport från osteologiska enheten 1992:12.

Sten, S. & Vretemark, M. 1999. Krapperups borg. 
Osteologisk analys av djurben. Opublicerad rapport, 
Lunds Universitet.

Vretemark, M. 1982. Kött från husdjur och vilt, från 
fågel och fisk. I: Helgeandsholmen. 1000 år i Stock
holms Ström. G. Dahlbäck (red). Monografier ut
givna av Stockholms kommun 48. Stockholm.

Vretemark, M. 1996. Osteologisk analys av obrända 
djurben från kvarteret Hertigen, Söderköping i Ös
tergötland. Opublicerad rapport.

Vretemark, M. 1997. Från ben till boskap. Kosthåll 
och djurhållning med utgångspunkt i medeltida 
benmaterial från Skara. Skrifter från Skaraborgs 
länsmuseum 25. Skara.

Vretemark, M. 1999. Osteologisk analys av djurbens- 
material från kvarteret Dalkarlen 3, 8 och 10 i Norr
köping. I: Hållans m fl, 1999. Kvarteret Dalkarlen. 
Bebyggelse och Industri i stormaktstidens Norrkö
ping. Rapport RAÄ,UV Öst 1999:1.

Vretemark, M. 2000. Gamla Lödöse - analys av djur- 
bensmaterial. Urbaniseringsprocesser i Västsverige. 
Göteborgs Universitet.

Vretemark, M. manus a. Osteologisk analys av djur
ben från Marstrands hamn. Bohusläns museum.

Vretemark, M. manus b. Nötdjuren och den medelti
da urbaniseringsprocessen. I: Human- og animal- 
osteologisk material som historisk kilde. Symposie
rapport. Senter for middelalderstudier. Trondheim.

97



Hus, tomter och kvarter i Tyskebacken

98

Pär Karlsson

Inledning
I Bebyggelsehistorisk tidskrift 1992 påtalar Jan-Erik 
Augustsson den kunskapsbrist som råder kring medel
tidens husbyggande i Sverige (Augustsson 1992). I arti
keln gör han en genomgång av de arbeten som är gjorda 
och kan då konstatera att kunskapsluckorna är många 
och stora, kanske framför allt vad gäller den arkeolo
giska kunskapen. Merparten av de bearbetningar av 
medeltidens byggnadsteknik som finns, visar Augusts- 
son, är gjorda av antingen etnologer, arkitekturhistoriker 
eller konsthistoriker. De källmaterial som dessa fors
kare har varit hänvisade till är framför allt än idag ståen
de medeltida byggnader eller officiell statistik.

Augustsson efterlyser arbeten som bygger på det 
digra arkeologiska material som framför allt 1970 - 
och 80-talens stadsarkeologi har producerat. Källma
terialet vad gäller hus i dessa material har en stor po
tential, dels genom sitt kvantitativa omfång och dels 
genom de kvaliteter det besitter. I många fall rör det 
sig om välbevarade gårdskomplex med flera byggna
der som går att funktionsbestämma. I artikeln skisserar 
han ett möjligt tillvägagångssätt för att råda bot på den 
bristfälliga kunskapen. Frågeställningarna skulle kunna 
struktureras under huvudorden Teknik, Form, Funk
tion, Bebyggelsestruktur och Förändringsprocesser 
(Augustsson 1992, s 55 ff).

Jag vill hävda att kunskapsluckorna i många stycken 
är lika stora vad gäller stadsbebyggelsen under stor
maktstid som under medeltiden. I föreliggande artikel 
kommer jag med avstamp i Augustssons artikel att be

arbeta hus- och gårdsmaterialet från undersökningen i 
kvarteret Dalkarlen. Jag menar att arbetssättet är till- 
lämpligt även för ett 1600-tals material från Norrköping 
och kommer därför att närma mig materialet utifrån de 
huvudord Augustsson föreslagit. Jag kommer att bear
beta och presentera materialet och resultaten med för
hoppningen att det skall mynna i en bild av hur ett stor
maktstida kvarter i Sveriges då andra stad kan ha sett 
ut och fungerat. De frågeställningar jag har till mate
rialet är följande. Hur kan en tomt ha sett ut i Norrkö
ping under stormaktstiden? Hur såg husen ut och var 
låg de på tomten? Fanns det flera olika typer av bygg
nader, där vissa utgjorde bostadshus och andra rymde 
andra funktioner, eller var alla funktioner samlade un
der ett och samma tak? Hur var tomten disponerad? 
Hade man staket eller plank runt gården? Går det att 
urskilja olika zoner, till exempel en fram- och en bak
sida? Gjorde man olika saker på olika platser inom tom
ten, och i så fall vad?

Inledningsvis kommer jag att presentera förutsätt
ningarna för artikeln. Dessa baserar sig på kunskaps
läget för hus- och tomtstrukturer under aktuell tidspe
riod i allmänhet och i Norrköping i synnerhet. Därefter 
kommer jag att ge en kort redogörelse för hur frågeställ
ningarna som ligger till grund för den här artikeln har 
kommit att förändras under projektets gång på grund 
av förändrade förutsättningar samt hur jag avser att 
bearbeta materialet. Kapitlet därefter utgör en presenta
tion och tolkning av materialet från kvarteret Dalkarlen. 
Avslutningsvis gör jag en sammanfattning av artikeln.



Förutsättningar
I Norrköping har den tidigare arkeologin varit begrän
sad i omfattning och har i stor utsträckning varit inrik
tad på att spåra ”den försvunna medeltiden”. De arkeo
logiska undersökningar som har genomförts har ofta 
varit små och dessutom spridda inom den medeltida 
staden. Detta har resulterat i svårigheter att sätta in de 
arkeologiska resultaten i ett meningsfullt sammanhang. 
En första egentlig genomgång av det arkeologiska ma
terialet från Norrköping gjordes i samband med projek
tet ”Medeltidsstaden” under 1980-talet och resultaten 
publicerades 1984 (Broberg 1984). Därefter har ett stort 
antal undersökningar genomförts i Norrköping. Tyvärr 
har dessa inte renderat en uppdatering av resultaten från 
Medeltidsstadens publikation om Norrköping, eller för
sök till ett nytt helhetsgrepp om staden förrän i sam
band med Lena Lindgren-Hertz artikel Speglingar av 
rumslig organisation. Norrköping i ljuset av mindre ar
keologiska undersökningar (Lindgren-Hertz 2001).

Det har länge varit företrädesvis historiker som har 
studerat Norrköpings stormaktstid eftersom det är först 
under senare år som arkeologin har intresserat sig för, 
och fått möjlighet att undersöka, den mycket dynamis
ka och expansiva efterreformatoriska perioden i sta
dens historia.

Historia och arkeologi arbetar med olika källma
terial och belyser därför olika delar av den förflutna 
verkligheten. I de fall studierna omfattar frågeställ

ningar på tomt- eller hushållsnivå krävs därför ofta 
det arkeologiska källmaterialet. Det arkeologiska käll
materialet kan många gånger bidra till detaljerad kun
skap om enskilda gårdar eller tomter vad gäller till exem
pel organisation och struktur i relation till ett långt eller 
kort tidsperspektiv.

Den arkeologiska grundforskningen vad gäller det 
eftermedeltida Norrköping var mycket begränsad in
för undersökningen i kvarteret Dalkarlen och därför 
var det svårt att formulera riktigt ”spetsiga” frågeställ
ningar. Utifrån det kunskapsläge som trots allt fanns 
formulerades ett antal frågor varav de flesta berörde 
problemområden som i många andra städer sedan länge 
redan är belysta. Vi visste till exempel inte när området 
ursprungligen togs i besittning. Ägde det rum redan 
under medeltiden eller först under 1500-talet vilket de 
skriftliga källorna berättar? Hur såg den första rums
liga strukturen ut och var den knuten till en tomtindel
ning? Hur förhåller sig i så fall den strukturen till de 
kvartersfigurer som avbildas på kartan från 1640?

Som exempel på den knappa arkeologiska kunskap 
om Norrköping vi hade i bagaget kan följande episod 
tjäna. Under pågående undersökning kunde vi kons
tatera att vi inte befann oss där vi trodde i relation till 
1640-års karta. Kartbilden, som var en samkopiering 
av dagens kartbild och 1640-års karta, gav vid handen 
att undersökningsområdet låg mellan Motala ström i 
norr och en större gata i söder. Snart visade det sig

Fig 1. Undersökningsområdet dels mot en samkopiering av 1640-års karta och dagens kartbild (A) och dels mot en 
rektifierad 1640-års karta (B). Notera att undersökningsområdet från att ha varit strandbunden kom att "flytta" upp 
ett kvarter på land efter rektifieringen. Grafik Lars Östlin.
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dock att hela undersökningsområdet befanns ligga 
söder om denna gata, utan någon som helst kontakt 
med strömmen. I stället för att beröra ett kvarter som 
begränsades av strömmen i norr och en större gata i 
söder, kom undersökningsytan att omfatta tomtmark 
utan avgränsning mot norr, men i stället delat av en 
mindre diagonalt löpande gränd (Fig 1).

När det stod klart att vi inte befann oss där vi först 
antagit enligt 1640-års karta förändrades förutsätt
ningarna och därmed också delar av de frågeställ
ningar som formulerats inför undersökningen. Under
sökningsområdet planerades ursprungligen utifrån 
ambitionen att omfatta en hel tomt i ett strandnära 
kvarter. När det visade sig att undersökningsområdet 
inte låg i ett strandbundet kvarter blev det omöjligt 
att belysa en eventuell koppling mellan den historiskt 
belagda intensifieringen av strandnära aktiviteter i form 
av kvarnar och fisken och den första aktiviteten inom 
undersökningsytan. Förhoppningen hade också varit att 
inom en hel stormaktstida tomt kunna problematisera 
den rumsliga strukturen och organisationen utifrån be
grepp som till exempel strand- och gatunära zoner. Detta 
skulle visa sig vara omöjligt då undersökningsområdet 
inte omfattade en tomt, utan delar av två, möjligen tre 
tomter, varav ingen har undersökts i sin helhet.

Tidigare arbeten
På landsbygden under medeltiden och stormaktstiden 
stod gestaltningen av de enskilda tomterna inom by
tomten i direkt samband med åkrarnas och ängarnas 
fördelning mellan byns gårdar. Den yta som tomten ut
gjorde inom bytomten stod då i paritet till gårdens an
del av byns totala markinnehav (Hannerberg 1982; 
Eriksson 1999).

Tomten var central också i de medeltida städerna. 
I lagtexterna reglerades till exempel hur tomten fick 
disponeras vad gäller bland annat bebyggelsen. Denna 
fick inte inkräkta på grannens tomt eller ligga så nära 
grantomtens hus att takdroppet skulle hamna på dess 
vägg. Latrinerna fick heller inte placeras för nära en 
tomtgräns då det kunde ”sprida dålig lukt” till grannen 
(Holmbäck & Wessen 1966).

Hur såg tomterna ut under medeltiden och stor
maktstiden? Naturligtvis kunde det variera, men ar
keologiska undersökningar i flera nordiska städer har 
visat att de under medeltiden ofta var långsmala, med 
ena kortsidan ut mot en gata (Schia 1987; Tesch 1990; 
Christophersen 1994; Petterson 1995; Hedvall m fl 
2000).

1995 - 96 undersöktes lämningarna efter den me
deltida stadsdelen Sanden i Vadstena. Tomterna och 
bebyggelsen som dokumenterades vid undersökningen 
var i många stycken ovanligt kompletta och välbe- 
varade. Detta möjliggjorde bland annat studier av den 
rumsliga organisationen både inom de enskilda tom
terna och tomterna emellan. Tomterna var långsmala 
och hade kortsidorna vända ut mot tvärgående gator. 
Inne på tomterna kunde ett stort antal hus av olika 
typer dokumenteras, dels bostadshus och dels uthus-, 
stall- och bodbebyggelse. Det fanns både knuttimrade 
och skiftesverkshus, men också en murad stenkällare 
i stadsdelen. Bostadshusen tenderade genomgående att 
ligga indragna ett antal meter på tomterna, eftersom 
bod- och uthusbebyggelsen låg i direkt anslutning till 
gatorna. I flera fall var det möjligt att dokumentera 
gränserna mellan tomterna. De var oftast markerade 
genom hägnader, plank eller rännor. I många fall funge
rade också husliv och kulturlagergränser som tomt
gränsindikatorer (Hedvall m fl 2000).

Jan Granberg har i sin avhandling ”Gården i den 
förindustriella staden” (Granberg 1984) studerat brand
försäkringar från 1820-talet. Trots att det endast är 
det tidiga 1800-talets tomter och bebyggelse som be
skrivs i försäkringsbreven menar Granberg att man 
på goda grunder kan anta att resultaten, åtminstone 
delvis, kan föras tillbaka till 1700-talet och i viss mån 
även till 1600-talet.

Granberg visar i avhandlingen att den generella 
struktur som de medeltida stadsgårdarna uppvisade 
inte kan återfinnas i nyare tids stadsmiljöer. Medelti
dens långsmala tomter med bostadshuset indraget på 
tomten och ekonomibebyggelse i gatulinjen ersätts 
med en mångfacetterad bild där tomternas utseende 
och struktur varierade stort. Tomterna kunde nu se



ut och vara disponerade i princip hur som helst. Han 
skriver att tomterna tenderade att bli smalare i gatu- 
linjen ju längre bort från stadens torg de befann sig. 
Orsaken till det var en strävan i städerna att upplåta 
breda tomter i stadens centrum för representativ be
byggelse, och mindre, smalare och därmed billigare 
tomter i stadens utkant (Granberg 1984, s 14).

Granberg visar också i avhandlingen att tomtens 
disposition i generella drag genomgår förändringar. 
Från att bostadshusen oftast har legat indragna på 
tomten, sker efter medeltiden en förändring där allt 
fler tomter har bostadshuset i gatulinjen. Samma för
ändring har bland annat kunnat dokumenteras vid 
undersökningen i kvarteret Brevduvan i Linköping 
1987 och 1989 (Feldt &c Tagesson 1997). Där var den 
medeltida bostadsbebyggelsen placerad ett antal me
ter in på tomterna, men under 1600-talets första hälft 
genomgick bebyggelsen en omstrukturering varpå de 
nya bostadshusen uppfördes i gatulinjen. Intressant 
för kvarteret Dalkarlens del var att se om detta feno
men skulle gå att återfinna även där, då Granberg 
skriver att den del av landet där den äldre, medeltida 
strukturen i största utsträckning levde kvar, var i lan
dets östra delar (Granberg 1984).

I Norrköping har, som sagts tidigare, få arkeolo
giska undersökningar utförts som kan kasta ljus över 
stormaktstidens tomter och gårdar. En del arbeten har 
trots allt gjorts. Vid 1900-talets mitt gjordes ett antal 
arkeologiska observationer i samband med i första 
hand ledningsdragningar i innerstaden. Det var dock 
först vid slutet av 1970-talet som de arkeologiska 
observationerna i Norrköping dokumenterades på ett 
sådant sätt att det idag går att problematisera mate
rialen utifrån den här artikelns frågeställningar. In
tresset var länge riktat mot Norrköpings medeltid var
för det efterreformatoriska materialet kom att behand
las ”styvmoderligt” men det finns undantag. Till exem
pel undersöktes delar av 15 - 1600-tals kvarteret Kro
nan i början av 1980-talet (Parr 1987). Under senare 
år har även två tegelkällare undersökts vilka kan kny
tas till 1600-talets första hälft (Lindgren-Hertz 1997; 
1998; Lindgren-Hertz & Nielsen 1997).

Problemformulering
I den här artikeln kommer tomten och bebyggelsen i 
kvarteret Dalkarlen att behandlas. Jag kommer att 
utgå ifrån vissa av de frågeställningar som formulera
des inför undersökningen. Några av dem kommer att 
behandlas i ursprungligt skick såsom till exempel frå
gor kring tomtens inre struktur, dock med skillnaden 
att jag inte jämför gatu- och strandnära zoner utan 
gatu- och grändnära.

Jag kommer också att koncentrera innehållet till 
den period som omfattar strukturer som går att koppla 
till tomt- och kvartersindelning av området, med 
tyngdpunkt på 1600-talets första hälft.

De frågeställningar jag kommer att behandla be
rör främst frågor kring den enskilda tomten. Hur kunde 
en tomt i stormaktstidens Norrköping se ut? Jag kom
mer framför allt att koncentrera mig på frågor kring 
tomtens form, disposition och avgränsning. Hur såg 
tomten ut, var den rektangulärt långsmal med en kort
sida ut mot en gata, kvadratisk eller kan den beskri
vas som oregelbunden? Finns det exempel i materia
let från undersökningen på flera olika tomtformer? 
Frågeställningarna kan i korta drag sammanfattas 
enligt följande.

• Hur var tomten avgränsad? Hade man ett plank 
eller ett staket runt gården, utgjorde husliv tomt
gränsmarkeringen eller saknades markeringar 
helt? Såg avgränsningarna olika ut mot tomten 
bredvid än ut mot ga tumark?

• Hur var tomten disponerad? Var låg bebyggelsen 
och vilka ytor var öppna? Var på tomten förlädes 
sådant som till exempel brunnen, latrinen eller hus
hållsavfallet?

• Hur såg bebyggelsen ut? Fanns det flera olika 
typer av byggnader, där vissa utgjorde bostadshus 
och andra rymde andra funktioner, eller var alla 
funktioner samlade under ett och samma tak? Låg 
olika typer av hus på olika platser inom tomten? 101
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Metod
Jag kommer inledningsvis att försöka utröna hur tomt
strukturen kan ha sett ut i kvarteret innan Norrköping 
omformades till en rutnätsstad efter den stora stads- 
branden år 1655. Materialet som ligger till grund för 
resonemanget är framför allt tomtgränsindikatorer 
såsom gränsmarkeringar av olika slag, men jag kom
mer även att använda de indirekta spår av tomtgränser 
som finns i form av gatu- och grändsträckningar.

För att belysa hur tomterna i kvarteret var dispone
rade kommer jag att utgå ifrån de avgränsningar av 
tomterna som avtecknar sig, i kombination med de 
konstruktioner som vi har dokumenterat. Jag kommer 
även att använda mig av de ”tomma” ytorna mellan 
tomtgränser och konstruktioner. För att undersöka hur 
olika funktioner var disponerade inom tomterna kom
mer jag främst att utgå ifrån byggnadernas konstruk
tionstyp. Detta kommer att kombineras med ett resone
mang som bygger på deras läge på tomten och i viss mån 
även de fynd som är gjorda i anslutning till bebyggelsen.

Med ambitionen att fördjupa tolkningen av tomt- 
och bebyggelsestrukturen inom kvarteret kommer jag 
även att använda mig av annat källmaterial än resulta
ten från undersökningen i kvarteret Dalkarlen. Jag kom
mer att jämföra detta material med resonemang kring 
tomter och bebyggelse i litteraturen, såväl äldre som 
yngre material.

Avgränsningar
I centrum för mitt arbete kommer naturligtvis resul
taten från undersökningen i kvarteret Dalkarlen att 
stå. Jag kommer dock att göra ett antal avgränsningar 
i materialet, både i tiden och i rummet. För det första 
kommer jag inte att behandla de äldsta lämningarna 
inom undersökningsområdet, det vill säga tiden före 
cirka år 1500. Orsaken är att det är först efter sekel
skiftet 1500 som det finns lämningar i materialet som 
går att relatera till en kvarters- och tomtstruktur. Jag 
kommer inte heller att behandla de yngsta delarna av 
materialet. I det här fallet avser jag tiden från och med 
anläggandet av rutnätsstaden, som genomfördes un
der 1660-talet i kvarteret Dalkarlen.

Undersökningsområdet utgör grunden för de rums
liga avgränsningarna, men jag kommer även att priori
tera inom detta. Söder om den gränd som löpte diago
nalt genom området berördes en, eller möjligen två 
tomter. Dessa kommer jag att behandla i mindre ut
sträckning till förmån för den i princip kompletta stor
maktstida tomt som låg i det norra kvarteret inom un
dersökningsområdet.

I de följande avsnitten kommer tolkningarna av 
materialet från undersökningen att presenteras. Jag 
kommer att presentera materialet från undersökningen 
med samma identiteter som vi gav respektive kontext 
eller grupp av kontexter i samband med undersök
ningen eller den efterföljande bearbetningen. Detta för 
att det enkelt skall gå att närma sig grundmaterialet, 
vilket presenteras och redovisas i den så kallade steg 
1-rapporten (Hållans et al 1999). Det innebär till exem
pel att husen som presenteras i artikeln inte har på 
varandra följande numrering.

Kvarteret och tomten
För att förstå tomterna och kvarteren i kvarteret Dal
karlen menar jag att man måste närma sig materialet 
via 1640 års karta. Kartan avbildar staden som den 
såg ut vid tiden för den planerade regleringen av Norr
köping enligt 1600-talets stadsplaneringsideal med 
rätvinkliga gator. Efter att kartan hade kunnat rekti- 
fieras i relation till den moderna kartbilden stod det 
klart att undersökningsområdet berörde delar av två 
kvarter istället för ett. Det norra och det södra kvarte
ret separerades av en diagonalt löpande väg, en gränd 
eller en mindre gata (fig 1).

Gränd och gata refererar i princip till samma före
teelse, men här med skillnaden att en gränd är mindre 
och trängre och ofta har en underordnad kommuni
kativ roll i jämförelse med en gata. I fallet Dalkarlen 
är det dock tveksamt om så är fallet. Vägen har för
modligen fungerat som en gränd i betydelsen bakgata 
för det norra kvarteret. Det södra kvarteret däremot 
verkar ha haft vägen som huvudsaklig kommunika
tionsled då stora delar av kvarteret, enligt kartbilden 
från 1640, saknade kontakt med andra vägar. I fort



sättningen kommer jag att benämna vägen mellan 
kvarteren ”gränd”. Den väg som enligt 1640 års karta 
löpte norr om det norra kvarteret benämner jag ”gata” 
med förhoppningen att det skall underlätta läsningen.

Den första etableringen inom undersökningsom
rådet skedde under 1300- och 1400-talen och har så
ledes inte, vilket de historiska källorna berättar, med 
stadens expansion under 1500-talets andra hälft att 
göra. De äldsta aktiviteterna i området tycks inte ha 
varit av bebyggelsekaraktär och visar heller inga spår 
av att ha varit knutna till en tomt- eller kvartersstruk
tur. I undersökningsområdets norra del hittades ett 
cirka 100 kvadratmeter stort och cirka 0,5 meter tjockt 
flak av eldpåverkad sten. Vi har inte kunnat tolka vil
ken typ av aktivitet som producerat dessa stora mäng
der sten. Närheten till strömmen gör det möjligt att det 
kan ha en koppling till en av de under medeltiden för
modligen vanliga tvagstugor med bastu eller till tork- 
ningsprocessen av korn i samband med öltillverkning 
(Duerr 1994, s 36 ff)? Förutom den eldpåverkade ste
nen fanns det bland de äldsta lämningarna spår efter

en väg med samma sträckning som 1600-talets gränd 
genom undersökningsområdet. Förmodligen är det 
denna väg som har legat till grund för det som senare 
framträder som en tomt- och kvartersstruktur inom 
undersökningsområdet, det vill säga att tomterna och 
bebyggelsen är utlagda och anpassade till vägen.

Som framgår av kartan från 1640 berörde södra 
delen av undersökningsområdet en mycket liten del 
av en större kvartersfigur. Norra delen av undersök
ningsområdet omfattade förmodligen ett område mel
lan gränden i söder och den öst - västligt löpande gatan 
norr om undersökningsområdet. Båda kvartersfigu- 
rerna var stora och oregelbundna till formen.

Några spår efter den gata som enligt den rektifie- 
rade 1640 års karta löpte strax norr om undersöknings
området påträffades inte i samband med vare sig för
undersökningen eller slutundersökningen. Av läget på 
gränden och riktningarna på den bebyggelse som kunde 
dokumenteras i det norra kvarteret att döma, torde 
dock slutundersökningsområdets norra gräns ligga en
dast ett fåtal meter söder om gatan.
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Hur såg tomterna ut inom undersökningsområdet ? 
Var de rektangulärt långsmala, kvadratiska eller var 
de oregelbundna? För att bestämma en tomts form 
var utgångspunkten att spåra tomtgränserna. I anslut
ning till gränden lät sig detta relativt enkelt göras men 
det var väsentligen svårare att urskilja tomtgränserna 
mellan två tomter.

I det södra kvarteret har vi anledning att tro att 
undersökningen berörde delar av två tomter. I vinkel 
mot gränden kunde vi under praktiskt taget hela gräv
ningens gång iaktta skillnader i kulturlagren och/eller 
konstruktioner utmed en linje i nordväst - sydöstlig 
riktning. Tolkningen att detta representerade en tomt
gräns förstärktes också av att lagerskiljena inne i kvar
tersmarken i många fall gick att iaktta ute i gränd
mark. Skiljelinjen sammanföll även med en konstant 
vinkelförändring som omfattade såväl bebyggelsen 
inne på tomtmarken i det södra kvarteret som grän
den på ömse sidor om linjen. Eftersom undersökningen 
bara berörde en ytterst begränsad del av det södra 
kvarteret har vi betraktat det som omöjligt att uttala 
oss om eventuell tomtstruktur inne på dessa två tomter
(fig 2).

I det norra kvarteret kan vi på goda grunder anta 
att undersökningen omfattade stora delar av en hel 
tomt. Mot söder och öster begränsades tomten av 
gränden och mot norr av schaktkanten, vilken enligt 
rektifieringen av 1640-års karta torde ligga omedel
bart söder om den avbildade vägen. Mot väster har vi 
dock inte kunnat identifiera några tomtgränsindi
kationer, varför tomtens utbredning i riktning bort 
från de centrala delarna av staden är osäker. Det är 
dock rimligt att anta att kvartersfiguren norr om grän
den kan delas in i flera tomter, frågan är dock hur 
många? Vi håller det för troligt att det har varit två 
tomter som legat med långsidan mot gatan i norr. 
Under december månad 1997 dokumenterades cirka 
20 meter väster om slutundersökningsytan en sten
källare (grupp 112) från tiden före regleringen av sta
den. Man kan förmoda att källaren inte låg på samma 
tomt som den som undersöktes 1998. Det får anses 
vara mindre troligt att en och samma tomt hade två

byggnader med stenkällare. Kvarterets gatulinje mot 
norr mätte dessutom hela 90 meter vilket skulle vara 
en synnerligen lång gatulinje för en ensam tomt (fig 2).

Bebyggelsen
Hur såg bebyggelsen ut i kvarteret Dalkarlen? Vilka 
byggnadstekniker och former finns representerade och 
har dessa eventuellt någon koppling till husets funk
tion? Finns det skillnader i byggnadsteknik som har 
kronologiska förtecken eller har olika tekniker använts 
samtidigt? Går det att funktionsbestämma husen och 
i så fall går det att se ett mönster i var olika hus låg 
placerade inom tomten?

Augustsson gör i sin artikel ”Medeltida husbyggan
de i Sverige” en genomgång av de olika byggnadstek
niker som finns representerade i det svenska medeltida 
materialet (Augustsson 1992). Han redogör för de olika 
byggnadsteknikernas utseende och funktioner, men på
pekar också hur svårt det kan vara att arkeologiskt be
lägga en konstruktionstyp. Han pekar också på de stora 
kunskapsluckor som finns vad gäller spridningen av de 
olika teknikerna och former i tid och rum.

Vi vet till exempel relativt lite om eventuell regiona- 
litet för olika byggnadstekniker. Likaså saknas det 
kunskap om teknikernas möjligen olikartade sprid
ning i städer och på landsbygden. Augustsson fram
håller dock olika regioners naturresurser som i viss 
mån styrande för valet av teknik. I skogsrika områ
den har förmodligen knuttimring varit vanlig, därför 
att mindre virkeskrävande konstruktioner så som kors- 
virkesteknik blev allmän i Skåne redan under 1200- 
talet på grund av en redan då tilltagande virkesbrist 
(Augustsson 1992, s 62 ff).

Jag har av utrymmesskäl valt att inte i den här ar
tikeln beskriva de detaljer som ligger till grund för 
tolkningen av kontexter eller kontextgrupper i fält- 
dokumentationsmaterialet. Därför vill jag här kort 
redogöra för de grunder som tolkningarna och resone
mangen vilar på.

För tolkningen av ett hus konstruktionstekniska 
lösning är det i första hand syllkonstruktionen som 
har legat till grund för tolkningen. Det beror på att



det endast i undantagsfall fanns andra delar av huset 
bevarat. Materialet i syllarna till de hus vi har do
kumenterat utgörs av trä eller sten. I flera fall är ma
terialen dessutom kombinerade i samma syllkonst- 
ruktion. Det finns inga exempel på bevarade träde
taljer med till exempel urtag eller fogar som kan bidra 
till tolkningen av vägg- eller takkonstruktionen. Där
för har syllarnas dimensioner i kombination med inne
hållet i eventuella konstruktions- eller raseringslager 
utgjort den huvudsakliga grunden för tolkningen av 
huskonstruktionen. I de fall syllstenarna har varit stora 
har det tolkats som att de har burit en tung konstruk
tion, till exempel ett knuttimrat hus. Klenare syllkonst- 
ruktioner har tolkats som indikationer på lättare hus
konstruktioner så som skiftesverk. I de fall en klen 
syli kan kombineras med relativt mycket kalkbruk och 
tegel i konstruktions- eller raseringslager samt jord- 
grävda stolpar i vägglinjen har det tolkats som möjlig 
lämning efter ett korsvirkeshus. Eftersom endast husens 
grundkonstruktioner fanns bevarade har grundens och 
syllarnas dimensioner och eventuella stolphål utanför 
huslivet fungerat som underlag till tolkningen av möj
liga flervåningshus.

Tolkningen av en byggnads form och funktion är i 
de flesta fall också resonerande. Vi har inte kunnat 
dokumentera något komplett hus, då samtliga fort
satte in i schaktväggarna i kanten av undersöknings
området. Av detta följer naturligtvis att husens for
mer är svårtolkade. I vissa fall är det inte ens säker
ställt om det är en lång- eller en kortsida vi har under
sökt. För funktionsbestämningar är det främst konst
ruktionsdetaljer som har använts, men även kulturla
ger och i viss mån fynd. För funktionsbestämningar 
av hus används ofta förekomsten av en värmekälla 
schablonartat som en indikation på bostadshus. Vi 
har inte kunnat dokumentera några spår efter vare 
sig härdar eller ugnar i något av de hus som under
söktes. För funktionsbestämning brukar även fynd i 
anslutning till ett hus och makrofossiler i lager som 
bildats på golven användas. I materialet från Dalkarlen 
är det bara i ett fall som fynd har gått att använda 
som indicier för husets användning. Avsaknaden av

på golv bildade lager har också omöjliggjort makro- 
fossilanalyser utifrån artikelns frågeställningar. I flera 
fall har funktionsbestämningen gjorts utifrån husets 
form och läge i relation till andra hus på tomten.

Värt att notera i samband med tolkningarna av hu
sens funktion är grunderna varpå tolkningen vilar. För 
att ett hus skulle tolkas som verkstad har jag använt 
kriteriet att det skulle innehålla fyndmaterial som 
antyder hantverksmässig verksamhet. Hus som konst- 
ruktionsmässigt framstod som allt för små för att ha 
kunnat fungera som bostadshus har tolkats som ut
hus, oavsett om de innehöll fyndmaterial som kunde 
avslöja om något hade förvarats i det och i så fall vad. 
Av detta följer att övriga hus som dokumenterades vid 
undersökningen, de som var stora eller saknade fynd
material som kunde vägleda tolkningen, har tolkats som 
bostadshus. Kontentan av resonemanget är att tolk
ningen ”verkstad” vilar på relativt goda grunder, medan 
”bostadshus” och ”uthus” är mer att betrakta som anta
ganden som utgår från min förförståelse. Självklart kan 
en byggnad också ha haft flera funktioner.

Byggnadsteknik
I materialet från undersökningen finns det samman
lagt 14 dokumenterade hus samt en ytterligare möjlig 
byggnadslämning. Bland husen finns det flera olika 
byggnadstekniker representerade; skiftesverk, korsvir- 
kesteknik och knuttimrade hus. Två av husen hade 
murade stenkällare, flera hade stensyll och andra var 
konstruerade med jordgrävda stolpar. I minst två fall 
har husen haft en kombination av både sten- och trä- 
syll. Vanligast tycks dock skiftesverkskonstruktioner 
ha varit. Av de 14 säkra huslämningarna var minst sex 
av denna typ. Ett hus, den brunna smedjan grupp 2 (se 
Wallebom denna volym), hade till och med rester efter 
takbeläggningen bevarad.

Det finns också exempel på hus där bara konstruk
tions- och golvlagren fanns bevarade, vilket gör det 
mycket svårt att bestämma husets konstruktion. Troli
gen kan man tolka dessa som att de har stått på en syli 
vilken inte har lämnat några spår efter sig, vare sig i 
form av trärester eller avtryck efter bortplockade syli- 105



stenar. Huskonstruktionen torde, om tolkningen är 
korrekt, ha varit lätt, möjligen envånings skiftesverks- 
konstruktion?

Kronologiskt tycks det finnas en viss skiktning i hus
materialet. Till fas tre är undersökningens två äldsta 
hus knutna, grupp 7 och 89. Fasen är daterad till 1500- 
talet med hjälp av ett myntfynd och den stratigrafis- 
ka sekvensen (se Menander denna volym för fasindel
ning och dateringen av dem). Husen är de enda i hela 
materialet som uppvisar tecken på att ha varit kors
virkeshus. Båda var konstruerade med en kombina
tion av träsyll och jordgrävda stolpar i vägglinjen. I 
anslutning till båda husen återfanns också mycket kalk
bruk och tegelkross vilket skulle kunna indikera att 
väggkonstruktionen varit delvis murad.

I de yngre faserna 4-7, vilka representerar 1600- 
talets första hälft till och med regleringen av kvarteret, 
återfanns de övriga husen förutom husen grupp 1 och

76 som är kopplade till fas 9. Bland dessa fanns samt
liga konstruktionstyper representerade, förutom kors- 
virkesteknik. Huset grupp 3&58 hade en murad stenkäl
lare under den västra halvan av huset. Överbyggnaden 
kan förmodligen tolkas som knuttimrad av syllkonst- 
ruktionen att döma. Likaså har förmodligen husen 2 
och 18 varit knuttimrade. Värt att notera är att hus 2 
avlöser hus 18 på samma plats. Vid uppförandet av hus 
2 återanvändes till och med delar av syllkonstruktionen 
från hus 18. Övriga hus från faserna 4-7 har förmod
ligen varit skiftesverkskonstruktioner.

Husmaterialet från kvarteret Dalkarlen antyder så
ledes att det sker en förändring vad gäller byggnads
teknik. I samband med att de första husen uppfördes 
i fas 3 valde man att använda korsvirkesteknik. I fas 4 
och senare finns det inga spår efter korsvirkesbygg- 
nader, däremot av en blandning av stenmurverk, knut
timmer och skiftesverk inom en och samma tomt.
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1 Hus Skiftesverk? Bostadshus? 9
2 Hus Knuttimmer Smedja 5-6
3&58 Hus Knuttimmer 

+ stenkällare
Bostadshus 4-6

4 Hus Skiftesverk Förråd? 5-6
7 Hus Korsvirke Bostadshus? 3
8 Hus Skiftesverk Förråd? 4
16 Hus Skiftesverk Bostadshus? 4
18 Hus Knuttimmer Bostadshus? 4
34 Hus Skiftesverk ? 4
46 Hus? ? 7 3
57 Hus Skiftesverk Bostadshus 4
62 Hus Skiftesverk Bostadshus 7
76 Hus Grundmur Bostadshus 9
89 Hus Korsvirke Bostadshus? 3
112 Hus Stenkällare Bostadshus? ?

Fig 4. Tabell över samtliga byggnadslämningar från kvarteret 
Dalkarlen, med konstruktions- och funktionstolkning samt 
fastillhörighet.

Vid undersökningen kunde en ovanlig konstruktions
teknisk iakttagelse göras i samband med två hus (grupp 
1 och 2) samt en träkonstruktion vilken sannolikt ut
gör lämningarna efter ett hus (grupp 46). Samtliga var 
mer eller mindre nedgrävda, dock inte som grophus. 
Inför uppförandet av hus 1 hade en cirka 0,40 meter 
djup bassängliknande nedgravning grävts där huset skul
le stå. Gropen har sedan fyllts igen med väl utvalt fin- 
kornigt material, som dessutom var kompakterat ge
nom vattenbegjutning. Förmodligen kan detta tolkas 
som en mycket omsorgsfull grundläggning. Hus 2 hade 
syllstockar som delvis var nedgrävda i rännor. Detta 
kan förefalla märkligt med tanke på de fuktproblem 
detta torde ha medfört för syllstockarna. Träkonstruk
tionen grupp 46 utgjordes av ett trägolv som låg i en 
cirka 0,15 meter djup bassängliknande nedgravning.

Avslutningsvis kan det tilläggas vad gäller huskonst
ruktionerna i kvarteret Dalkarlen att det inte fanns några 
bevarade tegelkonstruktioner. De enda vaga indikatio
nerna på dylika är de konstruktions- och raseringslager 
som kunde knytas till korsvirkeshusen 7 och 89.

Byggnadernas funktion
I föregående stycken behandlades husens byggnads
teknik. Där framgick det att det fanns 15 byggnads
lämningar inom undersökningsytan. Tyvärr erbjöd 
inget av dem möjligheten att undersökas i sin helhet 
då byggnaderna antingen fortsatte utanför undersök
ningsområdet, eller var delvis förstörda av yngre ned- 
grävningar. Trots detta har jag försökt mig på att funk- 
tionsbestämma dem.

I husmaterialet finns det hus som är tolkade som 
bostadshus, uthus och verkstad. Av tabellen fig 4 fram
går det att bostadshusen dominerar, följda av uthus 
och en verkstad. Ett hus (grupp 34) berördes endast 
till en mycket ringa del vilket gjorde det omöjligt att 
dra några slutsatser om dess funktion. Likaså sakna
des det möjligheter att tolka vare sig konstruktions
typ eller funktion vad gäller byggnad grupp 46.

Med reservationen för att inget hus kunde under
sökas i sin helhet, framstår det som att man i kvarte
ret hade en tydlig funktionsuppdelning mellan bygg
naderna. Husen verkar ha varit relativt små, och en
dast hyst en funktion vardera. Det verkar heller inte 
finnas någon omedelbar koppling mellan byggnads
teknik och funktion bland de undersökta byggnaderna. 
Knuttimring och skiftesverk har förmodligen använts 
för både bostadshus, uthus och verkstäder. Av tabellen 
fig 4 framgår det att merparten av bostadshusen har 
varit uppförda i skiftesverk. Av värmeskäl kunde man 
annars anta att bostadshusen skulle domineras av knut- 
timmersteknik. Stenkällare framstår dock som den 
enda byggnadstekniken som bara återfinns i bostads
hus.

Husens läge och tomtens disposition
I det här avsnittet kommer jag att behandla tomternas 
disposition, utifrån bland annat byggnadernas place
ring inom tomterna. Förhoppningen är att genom un
dersökningen av om olika funktioner förlädes till olika 
delar av gården, kunna spåra eventuell fram- och bak
sida. Var den mest representativa bebyggelsen expo
nerad i gatulinjen, medan mer ”privata” hus med funk
tioner som uthus, verkstad eller avträde placerades 107



på bakgården? Är det över huvud taget relevant att 
tala om en bak- och framsida på tomterna i det stor
maktstida kvarteret Dalkarlen?

Som jag skrev i avsnittet som behandlade kvarters- 
och tomtstrukturen löpte förmodligen en större gata 
några få meter norr om undersökningsområdet. Diago
nalt genom området löpte en mindre gränd. Frågan är 
hur tomterna inom respektive kvarter orienterade sig 
gentemot vägarna. Vände sig det norra kvarterets tom
ter mot vägen norr om undersökningsområdet och 
hade bakgården mot gränden? Finns det skäl att anta 
att det södra kvarterets tomter hade en framsida vänd 
mot gränden?

All bebyggelse i det norra kvarteret återfanns i samt
liga faser på samma plats och med samma orientering. 
Skillnaden mellan fas 3, som representerar den första 
bebyggelsen, och fas 4 - 7 är att i de senare faserna 
förtätas bebyggelsen, dock med utgångspunkt från 
äldre huslägen. I det södra kvarteret tycks mönstret 
vara något annorlunda. Inom det som har tolkats som 
den västra tomten ersätts det första huset (grupp 18)

av smedjan (grupp 2) på samma plats. Smedjan be
står fram till och med stadsbranden 1655. På den östra 
tomten ersätts däremot bebyggelsen (grupp 34) med 
ett djurhägn redan i fas 5.

I det norra kvarteret låg de båda husen med sten
källare (grupp 3&58 och 112) vända mot gatan i norr. 
Dessa är tolkade som bostadshus vilka förmodligen har 
varit knuttimrade. Möjligen har de även haft fler än ett 
plan. Utmed hus 3&58:s södra husliv påträffades två 
stolphål. Dessa är tolkade som möjliga spår efter en 
loftgång. På den östra tomten i kvarteret har det också 
legat mindre byggnader (grupp 4 och 8) utmed gränden 
i söder. Hus 4 ersatte hus 8 i fas 5. Förmodligen har de 
fungerat som uthus eller förråd på tomten.

En iakttagelse som är värd att uppmärksamma är 
de två stenkällarhusens placering i förhållande till ga
tan norr om undersökningsområdet. Husen har för
modligen inte legat i direkt anslutning till gatulinjen 
utan varit indragna ett antal meter på respektive tomt 
då inga spår efter gatan påträffades i anslutning till 
husen. Om antagandet att dessa hus har utgjort repre-
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sentativa bostadshus är riktigt representerar båda tom
terna vad Granberg kallar ”den äldre typen av stads
gårdar”. Dessa karaktäriserades, enligt äldre bebyg
gelsehistorisk forskning, av en gård med bostadshu
set indraget på tomten och ekonomibyggnader i gatu- 
linjen. Enligt samma modell flyttades bostadshuset ut 
till gatulinjen under renässansen. Granberg menar 
dock att modellen är allt för förenklad, framför allt i 
Östsverige, där det inte är ovanligt att bostadshusen 
var placerade inne på tomterna (Granberg 1984, s 11, 
32 ff). Det finns ytterligare exempel från 1600-talets 
Norrköping på stenkällarhus som inte har legat i gatu
linjen, till exempel en större tegelvälvd källare i kvarte
ret Mjölnaren (Lindgren-Hertz 1997; 1998). Möjligen 
kan dessa undersökta byggnader ses som ytterligare 
argument för Granbergs tes att ”den äldre typen av 
stadsgårdar” inte var ovanlig i Östsverige.

På grund av att undersökningen endast berörde en 
mycket liten del av det södra kvarteret är det omöjligt 
att avgöra hur tomterna har varit disponerade. Enligt 
1640 års karta är dock kvartersfiguren så stor att man 
kan förutsätta att den har varit indelad i flera tomter, 
där vissa av dem kan ha varit vända mot norr och 
andra mot söder. De undersökta tomternas läge inom 
kvartersfiguren talar för att de bör ha orienterat sig 
mot gränden. Förutsättningen för att de inte har gjort 
det, utan varit vända mot någon annan väg, är att 
tomterna i det södra kvarteret har varit mycket stora. 
Av de tre hus som är dokumenterade i kvarteret var 
två knuttimrade (grupp 2 och 18) och ett hus förmod
ligen uppfört i skiftesverksteknik (grupp 34). Det 
äldsta av de två knuttimrade husen (grupp 18, fas 4) 
är tolkat som ett möjligt bostadshus, och det yngre av 
dem (grupp 2, fas 5-6) har utgjort en smedja. Exem
pel på stadsgårdar med bostadshuset orienterat ut
med en mindre gränd i stället för en stor gata finns till 
exempel i det medeltida Linköping (muntligen Göran 
Tagesson).

Efter genomgången av husens läge på tomten är 
det dags att försöka skissera en bild av hur tomtmar
ken disponerades i sin helhet i kvarteret Dalkarlen. 
Husens funktionsuppdelning och placering inom tom

ten gör det rimligt att anta att begreppsparet fram- 
och baksida är relevant. I det norra kvarteret tycks de 
största husen, bostadshusen med stenkällare, vara rik
tade mot gatan i norr. Detta var förmodligen tomtens 
framsida, den man valde att exponera mot offentlig
heten. De mindre uthusen var placerade mot gränden 
i söder. I anslutning till bakgårdens hus fanns även 
undersökningens enda dokumenterade brunn och av
träde. Förmodligen uppfattades detta som bakgården 
dit man förläde verksamheter och funktioner som ut
hus, brunn och avträdesbesök.

Bilden av en från gränden avskild och sluten bak
gård framträder i materialet. Under fas 4 manifeste
rades detta tydligt genom ett kraftigt plank (grupp 
79) utmed gränsen mellan tomt- och gatumark. I de 
yngre faserna saknas planket men gränsens funktion 
tycks trots det ha bestått. Den i princip totala avsak
naden av kulturlager vilka överskred gränsen talar för 
att området inne på tomten och det ute i gränden även 
utan planket fungerade som två funktionellt och men
talt separerade rum (fig 5).

Det finns dock komponenter i materialet som komp
licerar tolkningen att den norra tomten hade en fram
sida mot norr och att det var den sidan man ville ex
ponera. Under fas 3 och början av fas 4 fanns det en 
avfallsgrop (grupp 104) på den norra tomten. I bland 
annat Göteborg har avfallsbingar, dock från 1700- 
talet, undersökts inne på stadsgårdar. Bingarna där 
låg långt indragna på tomten, ofta alldeles vid tomt
gränsen (Kihlberg 1986, s 84 f). Gropen grupp 104 
var dock placerad norr om huset 57, det vill säga i det 
som tolkas som det mest exponerade läget på hela 
tomten. Hur skall detta förklaras? Möjligen har det 
funnits ett plank mellan avfallsgropen och gatan i norr, 
men att detta låg utanför undersökningsområdet. Al
ternativt är det en feltolkning att detta var tomtens 
framsida under denna period. En tredje förklaring är 
att bingen låg exponerad ut mot gatan. En synlig, 
välfylld avfallsbinge kan sannolikt tjäna som ”välstånds- 
markör” så god som till exempel en stenbyggnad (jfr 
Ersgård denna volym). Eftersom undersökningsom
rådet inte omfattade hela tomten mot norr får dock 109



no

frågan hur placeringen av avfallsbingen och tomtens 
orientering under fas 3 och i början av fas 4 skall tolkas 
stå obesvarad.

Hur disponerades marken inne på tomten, de så 
kallade ”öppna” ytor som låg mellan husen? I det norra 
kvarteret hade tyvärr omfattande moderna ingrepp 
förstört stora delar av de ytor som man kan förmoda 
ha fungerat som gårdsplan. Vad som återstod var i 
princip bara de ytor som man inte hade rört sig på. 
Förutom bebyggelsen inom tomten kunde vi dokumen
tera ett större område i tomtens norra del som förmod
ligen härrör från en barkstamp, knuten till garveri eller 
läderhantverk. Mellan husen och vedupplaget fanns 
fria ytor. Dessa var snarast att likna vid grusbelagda 
gångar eller passager.

I det södra kvarteret fanns det också ytor som inte 
hade varit täckta av bebyggelse. I samband med bebyg
gelsens tillkomst i fas 4 stenlades ytan mellan husen 
18 och 34. Under fas 5 så försvann stenläggningen 
för att så återkomma i fas 6.

Med reservation för att stora delar av den norra 
tomten var förstörd av moderna ingrepp och att bara 
mindre delar av det södra kvarteret undersöktes, kan 
vi konstatera att det inte fanns ett enhetligt förhåll
ningssätt till de tomma ytorna. Generellt kan det trots 
allt tolkas som att man förmodligen eftersträvade rena, 
”tuktade” ytor vilket manifesterades i den frekventa 
närvaron av grus- och stenläggningar både på tomt- 
och grändmark, och frånvaron av större volymer pri- 
märdeponerade jordlager (för definitioner av deposi
tionstyper, se Tagesson denna volym). Likaså under
hölls gränden regelbundet genom att nya beläggningar 
fördes på. Även om stora delar av gränden inte var 
stenlagd under samtliga faser kan vi konstatera att de 
massor som förs på förmodligen var väl utvalt mate
rial. Bland annat innehöll lagren stora mängder slagg 
vilket inte är ovanligt i just vägbeläggningssamman- 
hang (Eriksdotter 1994).

Resultaten hittills tyder på att man under 1600- 
talets första hälft gjorde en tydlig skillnad mellan pri
vat tomtmark och offentlig gatumiljö. Bakgården på 
den norra tomten visar bara i undantagsfall tecken på

att ha kommunicerat med gränden. Förutom i sam
band med anläggandet av grändnivå 3 (grupp 11 och 
66) då ett stort planeringslager förts på vilket funge
rade både som fundamentering för gränden och som 
gårdsplan utanför hus grupp 4, kan det till och med 
vara möjligt att denna tomt inte alls stod i förbindelse 
med gränden, utan bara öppnade sig mot gatan norr 
om undersökningsområdet.

I det södra kvarteret var det däremot förmodligen 
bara framsidan av tomten som berördes av undersök
ningen. Hur såg det ut där? Gränsen mellan tomt- 
och grändmark, i den mån den alls finns, förändrades 
under 1600-talets gång. Periodvis var gränsen mar
kerad med en stenläggning, men i andra perioder åter
fanns samma kulturlager inne på tomten som ute i 
gränden. Hur skall detta tolkas? Möjligen var 1600- 
tals tomterna i kvarteret Dalkarlen inte slutna i den 
del som utgjorde framsidan. Om tolkningen av sten- 
källarhusens placering på tomten är riktig, det vill säga 
att de inte låg i gatulinjen, var möjligen det södra kvar
terets tomter disponerade på samma sätt. Under fas 3, 
innan den första bebyggelsen etablerades i det södra 
kvarteret, markerades gränsen mellan gränd- och tomt
marken med hjälp av rännor och hägnader. När bebyg
gelsen sedan tillkom (grupp 18 och 34) under fas 4 
förlädes den ungefär en meter söder om grändens 
södra gräns. Detta ”mellanrum” kom sedan att bestå 
under samtliga faser.

Det går möjligen att utläsa vissa tendenser vad 
gäller samspelet mellan tomtens framsida och gränd
marken. Från att mellanrummet mellan bebyggelsen 
och gränden var en ”tom” yta under fas 4, blir den 
allt mer markerad under faserna 5 och 6. I fas 5 sten- 
läggs en cirka kvadratmeterstor yta vid den förmo
dade ingången till smedjan (grupp 2). Förmodligen 
har stenläggningen fungerat som ett tröskelparti. Sam
ma sak sker norr om den östra tomten i kvarteret. 
Där stenläggs dock hela ytan mellan tomt- och gränd
mark. Under fas 6 befästs så strukturen ytterligare. 
Norr om smedjan blir nu grändens södra gräns mar
kerad med en stenkant. Märkligt är dock att det fram
står som att smedjans tomt har expanderat norr ut,



på grändens bekostnad. Är mellanrummet mellan tomt
marken i det södra kvarteret och gränden möjligen 
ett utslag av samma fenomen som den öppna yta som 
Lena Lindgren-Hertz kunde konstatera mellan tegel
källaren i kvarteret Mjölnaren och vägsträckningen 
(Lindgren-Hertz 1997)? Har ytan mellan gatu- och 
grändmark och det inom tomten bebyggda området i 
1600-talets Norrköping fungerat både som privat och 
offentligt område, som ett privat torg?

Sammanfattning
I artikeln har jag utgått ifrån de problemområden Jan- 
Erik Augustsson formulerade i artikeln ”Medeltida 
husbyggande” (Augustsson 1992). Han samlade frå
geställningarna under rubrikerna Teknik, Form, Funk
tion, Bebyggelsestruktur och Förändringsprocesser. Jag 
har försökt att belysa materialet från undersökningen 
i kvarteret Dalkarlen utifrån dessa rubriker.

Jag har visat att det går att utläsa vissa kronolo
giska tendenser i husmaterialet vad gäller byggnads
teknik. I den första bebyggelsefasen fanns undersök
ningens enda spår efter korsvirkesteknik. Denna kom 
senare att helt ersättas av knuttimmer och skiftesverk, 
varav det senare dominerar. I kvarteret uppfördes ock
så två murade stenkällare. Ett av dessa hus kan dess
utom antas ha haft ett loft, det vill säga fler än ett 
plan. I ett fall har vi kunnat konstatera att man hade 
använt torv som takbeklädnad.

Bebyggelsen i kvarteret Dalkarlen visar tydliga 
tecken på att ha varit strikt funktionsuppdelad, där 
varje hus fyllde sitt speciella syfte. Husen tycks inte 
ha varit sammanbyggda med varandra utan fungerat 
som fristående enheter inom tomten. Det finns heller 
inga tecken på en koppling mellan byggnadsteknik 
och husets funktion.

Tomtstrukturen har varit mycket svår att utläsa i 
materialet på grund av undersökningsområdets läge. 
Det är trots allt troligt att undersökningen berörde

två kvarter med två tomter vardera. Kvarteren sepa
rerades av en gränd vilken har varit värdefull vid rekti- 
fieringen av 1640-års karta i relation till dagens karta. 
Det har inte varit möjligt att tolka någon av de be
rörda tomternas form.

Tomterna har förmodligen varit indelade i funk
tionella zoner, till exempel haft en tydlig fram- och 
baksida. Mot baksidan var de troligen väl avgränsade 
och slutna genom uthusbebyggelse och plank utmed 
tomtgränsen. På bakgården förlädes ”vardagen” i form 
av uthus, brunn och avträden. Gränsen mellan tomt- 
och gatumark är däremot inte lika tydlig i tomtens 
framkant som gränsen är på tomtens baksida. Den kan 
snarast beskrivas som flytande där framsidan har ”kom
municerat” med gatumarken. Detta intryck förstärks 
också av att de största och mest påkostade husen, de 
med källare, låg något indragna på tomten. Ett rim
ligt antagande hade annars varit att de låg expone
rade i gatulinjen och slöt tomten mot gaturummet.

Jan-Erik Augustsson påvisade i sin artikel de stora 
kunskapsluckor som finns vad gäller medeltida hus
byggande. Efter genomgången av materialet från un
dersökningen av kvarteret Dalkarlen kan jag inte an
nat än att konstatera att detta gäller även för 1600- 
talets husmaterial. Hur skall vi till exempel kunna tolka 
byggnadstekniken på ett säkrare sätt i framtiden än 
vi kan idag? Vilka verktyg skall vi använda för funk- 
tionstolkningar? Vilka analysinstrument är lämpligast 
för att förstå tomtstrukturen? Frågorna är fortfarande 
många. Förhoppningsvis skall den här artikeln kunna 
fungera som underlag vid framtida undersökningar 
av både medeltida och efterreformatoriska lämningar 
i Norrköping. Är resultaten från kvarteret Dalkarlen 
representativa för hela staden, eller var miljön under 
det sena 1500-talet och 1600-talets första hälft unik 
för Tyskebacken?

Linköping i April 1999
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Holmenområdet
Industri och bostad i 1600-talsstaden

Ann-Charlott Feldt

Inledning
Kvarteret Gamla Holmarna, eller ”Holmen” som det 
kallas i folkmun, ligger i Motala ström där denna pas
serar genom Norrköping och ut i Bråviken. Läget är 
centralt i Norrköping. Ursprungligen utgjordes den 
nuvarande ”Holmen” av två öar, Laxholmen i nord
väst och Kvarnholmen i sydost. Området har under 
stora delar av 1900-talet varit ett levande industriom
råde mitt i staden.

De historiska källorna som berör Norrköping i all
mänhet, samt Holmenområdet och dess industrier i 
synnerhet, har blivit noggrant genomgångna och pub
licerade av arkivarie och fil dr Björn Helmfrid. Studier
na är publicerade i böckerna Holmenöden som ut
kom 1954, ”De på stenhuset” från 1959 och Norrkö
pings historia, Band I — VI från åren 1965 - 1976 
(Helmfrid 1954,1959,1965,1968,1971,1972; Ljung 
1965).

Under åren 1991 och 1992 genomförde Östergöt
lands länsmuseum flera på varandra följande, arkeolo
giska exploateringsundersökningar i kvarteret Gamla 
Holmarna och i de angränsande gatorna; Dalsgatan 
och Kvarngatan. Dessa undersökningar resulterade bl 
a i ett omfattande fyndmaterial av både industri- och 
hushållsavfall från medeltid till nutid. Huvuddelen av 
både fynd och anläggningar kan kopplas till 1600- 
talets första hälft.

Det arkeologiska materialet ger en ny dimension 
till den historiska kunskapen om Kvarnholmen, som i 
huvudsak uppehållit sig vid industri, kvarndrift och

laxfiske. Nu ser vi att det inte enbart är frågan om 
industri utan fyndmaterialet innehåller även stora mäng
der hushållsavfall. Bland avfallet kan nämnas matrester, 
skärvor av lerkärl och glasföremål, bitar av mässings
tråd och slagg. Bland kärlen finns både inhemskt pro
ducerade och fint importgods representerat.

Huvudvikten i denna artikel har lagts vid de impor
terade fajans- och stengodsföremålen. Jag kommer ut
ifrån detta material att försöka teckna en bild av bo
sättning och industri på den östra delen av Kvarnhol
men. Frågor som kommer att diskuteras är var bostä
derna kan ha varit belägna, vilken samhällsklass det 
var som levde bland brännhyttor, smedjor och tråd- 
dragarverkstäder och om det överhuvudtaget går att 
utläsa något om social status utifrån fyndmaterialet.

Kvarnholmen och mässingsbruket 
i det historiska källmaterialet
Området vid strömmen och de båda holmarna, Kvarn
holmen och Laxholmen, var tidigt intressant för nä
ringslivet genom sina möjligheter till laxfiske och ut
nyttjande av vattenkraften. Kvarnrörelsen i Norrkö
ping har vid mitten av 1500-talet omfattat ett 20-tal 
kvarnar. Helmfrid har utifrån kamerala uppgifter gjort 
ett försök att rekonstruera Kvarnholmens utseende 
år 1610 (Helmfrid 1954, s 8 f). I rekonstruktionsfor
slaget finns ingen annan bebyggelse på Kvarnholmen 
än de fem kvarnar som man med säkerhet kunnat loka
lisera till platsen. Att detta skulle vara Kvarnholmens 
enda bebyggelse är dock inte troligt. 113
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Redan år 1596 omnämns ”Holmen” i räkenskaper 
från furstinnan Elisabets hov i Norrköping. Vid denna 
tid finns det sannolikt en kungsgårdssmedja som var 
knuten till Norrköpingshus placerad på Holmen. Un
der åren 1607 - 1608 genomför bland annat Wellam 
De Besehe värvarresor på kontinenten för att hämta 
”fransoser”, det vill säga valloner till vapenfaktorierna 
i Norrköping och Nyköping. År 1610 omnämns bland 
annat Artus harneskmakare på Holmen och året därpå 
omtalas ”fransöske harneskmakaren” (Helmfrid 1959, 
s 6 ff).

Utifrån de kända källorna måste man nog anse att 
vapenfaktoriet var igång på Kvarnholmen redan vid 
den tid som Helmfrids rekonstruktionsforslag avser. 
Från år 1609 finns en antydan om att byggnation på
går, i och med ett slagsmål mellan Olof smed och Jon 
murarmästare, som båda var verksamma på ”Hol
men” (Helmfrid 1959, s 11). Huruvida dessa personer 
var bosatta på Kvarnholmen är oklart men på intet 
sätt omöjligt.

Mässingsbruket på Kvarnholmen anses vara anlagt 
1622 eller 1623. Det kom till stånd genom den i Hol
land bosatte Louis De Geers finansiering och under 
teknisk ledning av hans landsman Wellam De Besehe. 
De Geer bosatte sig i Norrköping 1627 och övertog 
därmed ledningen av både vapenfaktori och mässings
bruk under benämningen De Geer-verken. Redan i 
1629 års mantalslängd redovisar mässingsbruket fler 
hushåll och ett större totalt mantal än vad som gäller 
vapenfaktoriet (Helmfrid 1965, s 369 ff).

Förutom vapenfaktori och mässingsbruk fanns även 
andra verksamheter knutna till De Geer-verken. Un
der åren 1628 - 1635 drevs ett vantmakeri (Helmfrid 
1965, s 373 ff). Ett pappersbruk anlades 1633 och 
drevs under en 10-års period. Eventuellt förekom mynt
prägling på bruket vid mitten av 1600-talet, viss osä
kerhet råder dock om i vilken omfattning detta skedde. 
På 1707 års karta finns ett ”förfallet mynthus” och 
1651 omnämns en myntmästare på ”Holmen”. Till 
detta bör nämnas att så kallade plattar, det vill säga 
förarbeten till mynt eller polletter, påträffades vid 1991 
års arkeologiska undersökning. Inom De Geer-verken

på Holmen fanns även ett järnverk som omfattade 
hammarsmedja, spiksmedja och ankarsmedja (Helm
frid 1965, s 380 ff). Till alla dessa verksamheter kräv
des givetvis även en förvaltning, ett väl utbyggt trans
portnät och andra servicefunktioner.

Under tiden 1629 - 1640 närmast fördubblas Norr
köpings befolkning för att därefter sakta sjunka nå
got under den följande 15-års perioden. I Dalen, det 
område där vi kan räkna med att många som var 
knutna till vapenfaktoriet eller mässingsbruket bodde, 
skedde en tredubbling av befolkningen från år 1619 
till år 1640. Många av dessa invånare i Dalen hörde 
säkert till de invandrare med utländsk bakgrund som 
vi vet var bosatta i staden och som utgjorde minst 
20% av stadens invånare omkring år 1645 (Helmfrid 
1965, s 289 ff).

Den äldsta kända Norrköpingskartan från år 1640 
visar en omfattande bebyggelse på Kvarnholmen. Detta 
är givetvis inte särskilt förvånande med tanke på att 
industrin vid denna tid är väletablerad i området. I 
kartmaterialet från 1700- och 1800-talet förändras 
sedan bebyggelsen något genom åren. Gamla bygg
nader försvinner och nya kommer till. Huvudstruk
turen bygger dock hela tiden på en bebyggelse längs 
Kvarnholmens stränder och en större öppen yta cent
ralt på ön. På 1848 års karta över Norrköping finns 
dubbla trädrader markerade tvärs över denna centrala 
öppna yta, i öst - västlig riktning.

Från år 1707 finns en detaljerad karta med beskriv
ning av bebyggelsen som hör till Holmens bruk på 
Kvarn- och Laxholmen. Den bebyggelse som vid denna 
tid befinner sig på den östra delen av Kvarnholmen 
utgörs, med undantag för ”Holmentornet” och en 
byggnad bestående av ”skrivarekammare och vakt
mästarehus”, uteslutande industribyggnader. I huvud
sak är det byggnader som hör till de olika verksamheter
na vid mässingsbruket. Längst i öster, på båda sidor 
om Holmentornet finns brännhyttor.

Vid tiden för kartan tycks verksamheten på Hol
mens norra sida vara delvis nedlagd. På beskrivningen 
som hör till kartan anges flera av byggnaderna som 
förfallna, öde eller nedlagda industrilokaler. Verk- 115



77 76

23. Holmkvarn
27. Övre Holmporten
31. Bruks kon tor. Tvåvånings stenhus
34. Portvaktarehus
35. Förråd for timmer 
39 Hammarsmedja
41. Öde kopparhammare
42. Verkhus
44.Nedlagd latunhytta (mässingsplåttillverkning) 
46. Trådhytta (träddrageri)
48. Förfallen trådhytta 
50-51. Brännhyttor fór mässing
52. Förfallet beredarehus
53. Beredarehus
54. Kolstamp
56. Förfallet mynthus
59. Valssvarvshus
60. Förfallen trådhytta
61. Kittelhytta
62. Latunhytta
63. Kittelhytta
64. Latunhytta
65. Planerhytta
66. Glödghus
67. Vedhus
68-69 Nybyggda trådhyttor
70. Torkugn för galmeja
71. Galmejförråd 
72-73. Galmejkvarnar 
74-75. Brännhyttor 
76. Läskhus
77-78. Brännhyttor
79. Kopparkammare
80. Brännhytta
81. Skrivkammare och vaktmästarehus
82. Kolhus
83. Holmentornet
84. Dagsbergskvarnen.

Karta över Holmens Bruk 
upprättad av J.Wernsten

år I707

Renritning avA.Clarmo

116 Fig 2. Detalj ur 1707 års karta över industrin på Kvarnholmen (ur Helmfrid 1954, s 63. Renritning Annicka Clarmo).



samheten verkar ha förskjutits till den södra sidan där 
endast ett mynthus anges som förfallet. Övriga bygg
nader verkar vara i bruk för sina ändamål och två 
trådhyttor uppges vara nybyggda.

Om man jämför 1707 års detaljerade karta och be
skrivning över industribyggnaderna på Kvarnholmen 
med de byggnader som finns utritade på den stadskarta 
som upprättas 1640 kan man konstatera att de flesta 
av byggnadskropparna har ett likartat läge, något som 
antyder att det 1707 antingen rör sig om samma bygg
nader eller om byggnader som uppförts på platsen för, 
eller direkt på, äldre grunder. Om vi antar att det är 
samma byggnader rör det sig därmed om industribygg
nader och inte bostäder. Det finns på 1640 års karta, 
förutom den norra raden av byggnader, även en inre 
rad vars funktioner är okända. Det kan tänkas att det 
bland dessa byggnader funnits bostäder.

Fig 3. Foto från undersökningarna 1962 - 63. 
(Östergötlands länsmuseum).

I en förteckning över mässingsbrukets personal år 
1645, som redovisas av Helmfrid (Helmfrid 1959, s 31 f) 
uppges namn, yrke och hemvist för de anställda. I denna 
förteckning anges inte Holmen eller Kvarnholmen som 
hemvist för någon av de anställda. Eventuellt kan dessa, 
om de överhuvudtaget har funnits, döljas bland de som 
räknas till någon av stadsdelarna Dalen eller Berg. Ingen
stans finns några uppgifter om bostäder på Kvarnhol
men, med undantag för det ”vaktmästarehus” som är 
placerat invid Holmentornet och ett ”portvaktarehus” 
vid ”Övre holmenporten" på 1707 års karta.

År 1719 inträffar den största katastrofen i mäss
ingsbrukets historia. Den 30:e juli 1719 skövlas och 
bränns Norrköpings stad och mässingsbruket av en 
rysk flotta. Bruket plundras även på färdig mässing 
och råvaran gårkoppar. Denna händelse drabbar en 
av lågkonjunktur och råvarubrist redan försvagad in
dustri och leder till långa uppehåll i produktionen vid 
bruket (Helmfrid 1954, s 71 ff).

Arkeologiska undersökningar 
på Kvarnholmen
1962 och 1963 genomfördes arkeologiska undersök
ningar på Kvarnholmen. De var lokaliserade till om
rådet strax väster om Holmentornet, både inne i och 
strax utanför den byggnad som vid denna tid låg på 
platsen. Det innebär att undersökningarna skedde i 
ett område som i öster gränsar till en av de ytor som 
undersöktes 1991.

Vid undersökningarna påträffades en brännugn 
som bedömdes kunna höra till tiden före 1623 (Lin
dahl 1962). Brännugnen var placerad strax sydväst 
om Holmentornet. Lämningarna dokumenterades av 
Norrköpings museum (Paulsson 1963). Vid detta till
fälle dokumenterades bland annat två tunnvälvda käl
lare byggda i rött holländskt tegel. Byggnadsresterna 
daterades utifrån fyndmaterialet och byggnadstek
niken till 1600-talet. Vid en jämförelse med 1707 års 
karta framgår det att undersökningarna berört de 
byggnader som vid den tiden benämndes som bränn
hyttor och kopparhammare. Allt material från under
sökningarna tyder på att så också var fallet. 117



De enda mer omfattande arkeologiska undersök
ningar på Kvarnholmen utfördes 1991 -1992 av Öster
götlands länsmuseum. Vid dessa framkom kraftiga kul
turlager, flera anläggningar hörande både till tiden före 
industrialiseringen och till 1600-talets industri och ett 
mycket rikt fyndmaterial. Sammanlagt finns drygt 3500 
fyndposter registrerade från undersökningarna.

Undersökningarna 1991 omfattade en yta framför 
Holmentornet som bestod av den östligaste delen av 
den gamla Kvarnholmen och den sydligaste av Motala 
ströms förgreningar. 1992 års undersökning innebar 
omfattande ledningsschaktningar, dels centralt på

Kvarnholmen och dels i Kvarngatan. Vid dessa sist
nämnda undersökningar påträffades bland annat en 
medeltida byggnad. I samband med arbetena på Hol
menområdet skedde även undersökningar i Dalsgatan, 
där stora mängder industriavfall påträffades.

Av fynden från undersökningarna på och invid 
Holmen, kommer huvuddelen från den träklädda av- 
fallsgrop som undersöktes 1991 framför Holmen
tornet, på Kvarnholmens östligaste del. Avfallsgropen 
utgjordes av en nedgravning vars begränsning saknas 
på tre sidor. Endast den östra sidan var delvis intakt. 
Det minsta mått den kan ha haft utifrån de bevarade
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partierna är 12x2,5 m. Djupet på gropen har varit 
minst 0,6 m. Gropens delvis bevarade östra sida var 
klädd med plankor stöttade med störar. Den nedersta 
plankan vilade på en rad med knytnävstora stenar.

Vid arkeologska undersökningar av eftemedeltida 
kulturlager i Göteborg har man påträffat flera trä- 
klädda avfallsgropar. De flesta kan knytas till bostads
tomter och har använts för latrin och annat avskräde. 
Konstruktionen var ofta enkel; en grävd grop som 
klätts med stående eller liggande plankor, fasthållna 
med hörnstolpar. Ofta verkar de ha placerats så långt 
in på tomterna som möjligt. De flesta av de träklädda 
avfallsgroparna hör hemma i 1700-talet, endast ett 
fåtal kunde dateras till senare delen av 1600-talet (Jef
fery 1986, s 84 ff; Jönsson Kilberg 1986, s 110 ff).

Den träklädda avfallsgropen som undersöktes på 
Kvarnholmen är betydligt större än de som påträffades 
i kvarteret Dalkarlen i Norrköping. Även de vanligast 
förekommande i materialet från Göteborg är mindre 
med ett undantag. Avfallsgropen på Kvarnholmen har 
en parallell i en konstruktion som påträffades vid un
dersökningar i kvarteret Kronobageriet i Göteborg. 
Denna har samma grunda och långsmala form som man 
kan anta att gropen på Kvarnholmen haft. Dock är den, 
liksom de festa övriga groparna från Göteborg, yngre 
än gropen på Kvarnholmen (Jeffery 1986, s 91).

Avfallsgropen på Kvarnholmen kan utifrån sitt fynd
material knytas till första hälften av 1600-talet och har 
utnyttjats som avstjälpningsplats för både industri- och 
hushållsavfall. Det är den stratigrafiskt äldsta anlägg
ning med anknytning till mässingsbruket som påträffa
des på denna del av Kvarnholmen. Den skär dock flera 
lager som vittnar om att den industriella verksamheten 
redan var etablerad på platsen då avfallsgropen anla- 
des. Dels rör det sig om vattenavsatta lager, dels om ett 
kraftigt avfallslager med tydliga bevis för mässings- 
industrins existens redan före anläggandet av gropen. 
Avfallsgropen skärs bland annat av en tegelkulvert som 
kan dateras senast till första hälften av 1700-talet.

Lagerbilden utanför avfallsgropen, på den östligaste 
delen av Kvarnholmen, är mycket påverkad av det 
varierande vattenstånd som rått i Motala ström. Un-

Fig 5. Profil som visar ett tvärsnitt av den träklädda avfalls
gropen. Foto Ann-Charlott Feldt.

der perioder med högt vattenstånd har kraftiga sand- 
och gruslager avsatts. Dessa lager innehåller en rik in
blandning både från omgivande naturmiljö och från 
olika sorters avfall. Avfallet kan dels ha spolats med av 
strömmen från strandkanterna längre uppström, dels 
ha kastats direkt i vattnet på den plats det påträffats.

I dessa vattenavsatta lager förekommer rikligt med 
industriavfall i form av mässingsklipp, bitar av mäss
ingstråd, slagg och degelfragment. Det är dock inte 
bara industriavfall i lagren utan även stora mängder 
hushållsavfall som t ex skärvor av lergods, stengods 
och fajans, bitar av passglas, kritpipor, mynt och djur
ben. Bland alla dessa föremål hittades även en liten 
skärva kinesiskt porslin som bedömts vara från se
nare delen av Mingdynastin på 1600-talet (muntlig 
uppgift Göte Nilsson-Schönborg). Den kinesiska pors
linsskärvan hör till tiden före den stora massimporten 
som kom igång på 1700-talet.

Urvalet av studieobjekt för att belysa mina fråge
ställningar har gjorts utifrån följande kriterier.

• Föremålen ska kunna knytas till en anläggning 
som med säkerhet hör till bruksmiljön.

• Anläggningen ska vara i funktion under en be
gränsad tid. I detta fall gäller det 1600-talets 
andra kvartal. 119
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Jag har valt att inte närmare gå in på det industriella 
avfall som påträffats utan koncentrerar artikeln kring 
hushållsavfallet. En invändning mot att använda ma
terialet från en avfallsgrop kan vara att det kan komma 
från äldre avfallsdepåer inne på Holmenområdet som 
blandats med avfall samtida som gropen. Detta mot
sägs dock av innehållet i anläggningen. Det tycks ha 
deponerats där under en relativt kort tidsperiod och 
är likartat i gropens olika skikt.

Fyndmaterialet
Det fyndmaterial som jag studerat närmare är ett ma
terial som är hushållsindikerande, samt fyndmaterial 
som kan tänkas berätta om de aktuella hushållens sta
tus i samhället. Av intresse är då dels slaktavfall och 
matrester som bostadsindikation, dels de förekom
mande kärlen, främst då importgodsen, stengods och 
fajans och finare glaskärl.

Bland fyndmaterialet fanns även stora mängder 
kritpipor och buteljglas, samt enstaka dräktdetaljer 
och nålar, förutom mycket stora mängder industriav
fall. Industriavfallet utgörs av slagg, bitar av deglar, 
mässingsklipp, mässingstråd, provsmide, smältor m m. 
Den kvantitativa relationen mellan hushållsavfall och 
industriavfall redovisas i diagrammet nedan. Jag har 
valt att inte karaktärisera järnfynden som industriav
fall då det kräver en genomgång av hela järnmaterialet, 
för att särskilja vad som är hushållsavfall, byggnads- 
rester och avfall mer direkt kopplat till industrin. Jär
net redovisas därför under övrigt.

□ Keramik
□ Hushållsglas
□ Djurben
□ Industriavfall
□ Kritpipor
□ Övrigt

Fig 6. Diagram över fyndens fördelning i vikt på olika 
kategorier. Grafik Lars Östlin.

Slaktavfall och matrester
En osteologisk analys har genomförts av benmaterialet 
från Kvarnholmen och föreligger för närvarande i en 
preliminär rapport (Olsson 1999). Benmaterialet inne
håller våra vanliga köttproducerande husdjur, en stor 
variation av olika fåglar (både skogs- och sjöfågel finns 
representerade) och ett antal olika fiskar, samt rådjur, 
hare och katt. Förvånande nog påträffades inga ben 
från lax i materialet.

Laxfisket är något som ständigt återkommer i de 
äldsta källorna som rör Norrköping. Varför dessa fis
kar helt lyser med sin frånvaro är förundrande. Fiske
rätten i de till Kvarnholmen anslutande delarna inne
hades under det tidiga 1600-talet av kronan under 
uppsikt av särskilda ”laxfogdar”. Från och med 1619 
utarrenderades laxfisket till ”några av stadens mest 
bemärkta borgare”. Detta system var i bruk fram till 
1627 varefter Holmens bruk tog över kronans fiske
vatten i Motala ströms nedre del (Helmfrid 1965, s 
88 ff). Kan bristen på laxben helt enkelt bero på att 
de som kastat matresterna i avfallsgropen inte haft 
tillgång till laxfiske och därmed fått nöja sig med andra 
fisksorter på middagsbordet?

Sammanlagt analyserades drygt 17 kg ben från av
fallsgropen. Dessa 17 kg utgör drygt hälften av det 
totala benmaterialet från de båda undersökningsåren. 
Av dessa gjordes en fördelning på vad som kunde be
stämmas som slaktavfall respektive matavfall från 
våra vanliga, köttproducerande husdjur; får, get, nöt
boskap och svin. Totalt uppgick de ben som fördela
des på detta sätt till drygt 12,6 kg. Av dessa utgjordes 
22% av ben som kunde bestämmas som slaktavfall 
medan resterande 78% utgjordes av matavfall.

Det benmaterial som säkert kunde bestämmas som 
slaktavfall pekar på att en bostadsbebyggelse eller möj
ligen någon form av storkök. Man kan ana någon form 
av djurhållning på Kvarnholmen. Det saknas helt be
lägg för vare sig storkök eller djurstallar i mässingsbru
kets historiska källor. Detta utesluter dock inte att viss 
djurhållning förekommit. Samtliga av våra vanliga kött
producerande husdjur finns representerade bland slakt
avfallet, dock med en markant övervikt för nötboskap,



□ Yngre rödgods
□ Stengods
□ Fajans

□ Yngre rödgods
□ Stengods
□ Fajans

Fig 7. Viktmässig fördelning av keramikfynden i 
avfallsgropen. Grafik Lars Östlin.

D Vitleredekor 
□ Odekorerat

Fig 9. Viktmässig fördelning mellan vitleredekorerad och 
odekorerat yngre rödgods i avfallsgropen. Grafik Lars Östlin.

Fig 8. Viktmässig fördelning av keramikfynden i de lager 
som skärs av avfallsgropen. Grafik Lars Östlin.

D Vitleredekor 
□ Odekorerat

Fig 10. Viktmässig fördelning mellan vitleredekorerad 
och odekorerat yngre rödgods i de äldre lager som skärs 
av avfallsgropen. Grafik Lars Östlin.

som utgör hela 77%. Denna bild av kosthållet går 
igen när det gäller matavfallet där nötboskapen står 
för 54%.

Lerkärlen
Keramiken från den träklädda avfallsgropen utgörs, 
liksom från övriga undersökta delar av Kvarnholmen, 
till största delen av glaserat lergods av BIL4- och BII:3- 
typ (yngre rödgods). Totalt påträffades 429 skärvor 
lergods med en sammanlagd vikt på 3770 gram i 
avfallsgropen. Till detta kommer ytterligare 375 skär
vor med en vikt på 5509 gram i de lager som skärs av 
nedgravningen för avfallsgropen.

Kärlformer och dekorer pekar tydligt på en date
ring till 1600-talet och främst dess tidigare hälft. Hu
ruvida det rör sig om inhemsk, lokal eller från utlan
det importerad vara är oklart. Intressant för fortsatt 
tolkning av materialet är att jämföra kärlformer och

dekorer med det keramikmaterial som påträffades i 
avfallsgroparna i kvarteret Dalkarlen (se Hållans, denna 
volym). Det är fullt möjligt och mycket troligt att en 
del av lergodset producerats lokalt.

Bland lergodsen påträffades ett silkärl av grönglase- 
rat lergods. Detta kärl var ovanligt så tillvida att det 
dels var mycket stort; det hade en diameter på 470 mm, 
dels var godset förvånande tunt med tanke på storle
ken. Silkärlet har använts vid matberedning, till exem
pel osttillverkning. Kärlet har kunnat stå för sig själv på 
små låga ”taxfötter” och har öron att lyftas i. Ytterliga
re ett kärl med i stort sett exakt samma utseende har på
träffats vid undersökningarna av klostret på Kökar i 
Alands östligaste skärgård (kärlet finns utställt i museet 
vid Kökars kloster). Vid en mindre undersökning i 
Gamla Rådstugatan i Norrköping påträffades skärvor 
från ett liknande silkärl (muntlig uppgift antikvarie Olle 
Hörfors, Östergötlands länsmuseum). 121



122

□ I avfallsgropen
□ I lager skurna av 

avfallsgropen
□ Övrga lager

Fig 11. Viktmässig fördelning av fajanser över 
undersökningsområdet. Grafik Lars Östlin.

Fajanser
Ordet fajans kommer från franskans fayence som i sin 
tur syftar på den italienska orten Faenza där en be
römd vitglaserad majolika framställdes under 1500- 
talet. Tekniskt sett är majolika detsamma som fajans. 
Fajans består av ett lergods som drejats eller formpres
sats för att därefter brännas vid den så kallade skröj- 
bränningen i låg temperatur under lång tid (ca 800 - 
1000 °C). Efter bränningen doppas godset i en tjock 
tennglasyr som bemålas efter att den torkat för att 
därefter brännas ytterligare en gång vid den så kallade 
glattbränningen. För att få en glansigare yta förekom 
det att fajansen glaserades en andra gång med bly
glasyr (Skeri 1990, s 40 f).

De äldsta fajanserna i Europa uppträder redan un
der 1200-talet på spanskt/moriskt område (Fourest 
1983, s 41 ff). Även i Italien inleds tillverkning av fa
jans/majolika under 1200-talet. Fynd av dessa fajanser 
är ytterst ovanliga i Sverige. Från Östergötland är en
dast en skärva av spansk fajans känd. Den påträffades 
inmurad i fasaden på Linköpings slott 1996 (undersök
ning utförd av författaren). I början av 1500-talet in
leds försök med fajanstillverkning i de södra delarna av 
Nederländerna (nuvarande Belgien). Mot slutet av 1500- 
talet flyttar denna produktion norrut till nuvarande 
Holland. Även i England, Tyskland och Schweiz startar 
fajansproduktionen under 1500-talet.

Bouppteckningar från Göteborg från mitten av 1600- 
talet och tidigare visar på att ”stenkärlen”, det vill säga 
de importerade fajanserna och stengodsen, var sällsynta,

något som gäller både vanliga borgare och stadens elit. 
Även kärl av lergods tycks vara relativt lite förekomman
de i dessa tidiga bouppteckningar. I bouppteckningar
na kan man följa hur mängden importkärl ökar under 
loppet av 1600-talet och konstatera att fajanser var en 
allmänt förekommande del av husgerådet under den 
senare delen av 1600-talet (Kjellberg 1933, s 35 ff).

Fajanserna används under 1600-talet inte enbart som 
bruksföremål utan vanligare är att fajansfat och krus 
ställs som dekoration på skåp. Detta är en funktion som 
går igen i benämningarna som vi möts av i bouppteck
ningarna där de ibland kallas ”skåpkrukor” eller skå
lar” att sätta på skåp” (Kjellberg 1933, s 39).

Fajanserna får även, tillsammans med porslinet, en 
särskild funktion som kärl knutna till te- och kaffe- 
drickandet, vilket knyter föremålen än starkare till sam
hällets övre skikt. I fallet med fynden från Kvarnholmen 
kan dock det sistnämnda uteslutas då i stort sett alla 
fajansskärvor kommer från större fat och skålar. En
dast en enstaka liten skärva från botten på en tunn kopp 
skulle kunna ha med te eller kaffe att göra. Detta mot
sägs dock av dateringen till första hälften av 1600-talet, då 
bruket av dessa drycker ännu inte introducerats i Sverige.

På Kvarnholmen påträffades totalt 261 fajansskärvor 
med en sammanlagd vikt på 1532 g. Fördelningen av 
fajanserna inom undersökningsområdet fördelar sig som 
i diagrammet nedan. Fajanserna utgör 15% (både av
seende antal skärvor och vikt) av keramikmaterialet i 
avfallsgropen. Denna siffra tycks mycket hög och bör 
jämföras med resultat från andra undersökningar i Norr
köping.

Omkring år 1600 börjar man i Holland framställa 
fat med berättande motiv i flera färger. Centralmotivet, 
som ofta framställer madonnan, puttis, blomsterkorgar 
eller något kinesiskt motiv på vit botten, inramas av 
en bård som upptar fatets bräm (Fourest 1983, s 46, s 
108). Bården delas in i fält med omväxlande blom
motiv och imitationer av kinesiska tecken. Flera fat 
av denna typ har påträffats i Göteborgs kulturlager 
och vid en genomgång av materialet från avfallsgropen 
på Kvarnholmen framkom skärvor från flera olika 
fat hörande till denna grupp.



Fig 12. Foto föreställande skärvor av fat med kinesiskt 
mittmotiv och en bård med stiliserade blommor och 
kinesiska tecken. Foto Marie Skoglund, Östergötlands 
länsmuseum.

Fig 13. Foto föreställande centralmotiv med fågel i kinesiskt 
landskap med ett bakomliggande glest rutnät. Foto Marie 
Skoglund, Östergötlands länsmuseum.

Fig 14. Varianter av olika kantdekorer som uppträder i
materialet. Foto Marie Skoglund, Östergötlands länsmuseum.

Ett försök har gjorts att identifiera minsta möjliga 
antal kärl utifrån de olika kanternas profil och dekor. 
Det visar sig att minst 25 olika kärl representerade i 
materialet. Sannolikt är att det dock finns ännu fler. 
Utifrån en genomgång av den relativt bristfälliga litte
raturen i ämnet kan sägas att huvuddelen av dessa 
kantdekorer uppträder under 1620 - 1630-talet.

Stengodset
Under renässansen finns tre rhenländska huvudområ
den som producerar stengods. Det är Siegburgområdet, 
Raeren och Westerwald (Lassen 1969, s 59 ff). Det vita 
Siegburg-godset saknas helt i materialet från Kvarn
holmen. Det stengods som det här är frågan om är 
dekorerade stengods av Westerwald- och Raeren-typ.

Stengodsproduktionen i Rhenområdet har sina röt
ter i den inhemska traditionen vad gäller teknik och 
kärlformer. Produktionen är igång redan under 1200- 
talet. Under 1500-talet förändras formerna och krus 
av så kallad Bartmann-typ uppträder i Raeren. Stengod
set från Raeren har under 1500-talet en karaktäristisk 
brun färg men under senare delen av 1500-talet upp
träder även kärl i grått med blå dekor liknande de från 
Westerwald vilket kan göra det svårt att särskilja pro
duktionsorterna (Kjellberg 1959, s 102 ff).

Export av stengods från Rhenområdet under tidigt 
1600-tal - sent 1700-tal gick över hela Europa men även 
till Nordamerika, Afrika och Fjärran Östern (Gaimster 
1997, s 251). Från undersökningar av kulturlager från 
renässans är fynd av stengodsskärvor inte ovanliga. 
Det som skiljer ut materialet från Kvarnholmen är inte 
förekomsten av stengods utan omfattningen och fynd
omständigheterna.

Totalt påträffades 3517 gram stengods fördelat på 
104 skärvor vid undersökningarna på Kvarnholmen. 
Det rör sig i samtliga fall av importerade kärl. De två 
vanligaste typerna som är representerade i materialet från 
Norrköping är krus av Bartmann och Westerwald-typ. 
Andelen stengodsskärvor varierar lite men är relativt för
sumbart i avfallsgropens två lager. I de lager som skärs 
av avfallsgropen råder däremot det förhållandet att huvud
delen av skärvorna, 26 av 27 hör till de undre lagren. 123
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□ I avfallsgropen
□ I lager skurna av 

avfallsgropen
□ Övrga lager

Fig 15. Viktmässig fördelning av stengods över 
undersökningsområdet. Grafik Lars Östlin.

Detta, liksom den begränsade mängd skärvor som före
kommer i avfallsgropen, antyder att dateringen av sten
godsen är något tidigare än fajanserna på Kvarnholmen.

Vad berättar fyndmaterialet
Den genomgång av en liten utvald del av fyndmate
rialet som nu genomförts ger många nya frågor och 
pekar på ett behov av fortsatt forskning. Genomgången 
har lett till ett antal indikationer men för att få säkra 
svar måste man tränga djupare in i materialet, både de

Fig 16. Krus av Westerwald-typ med lejonmasker i relief.
Foto Marie Skoglund, Östergötlands länsmuseum.

historiska källorna såsom bouppteckningar, skatte
längder och tullhandlingar och de arkeologiska jäm
förelsematerialen från Norrköping och andra städer.

Den första frågan som ställdes rörde förekomst och 
placeringen av eventuella bostäder på Kvarnholmen. 
På 1707 års karta finns inget som pekar på att det vid 
den tiden fanns bostäder på Kvarnholmens östra de
lar. Hur det sett ut tidigare är mer oklart. På kartan 
från 1640 finns byggnader utritade, dock saknas helt 
en beskrivning av varje byggnads funktion. Flera av 
byggnadskropparna är sannolikt samma som de på 
1707 års karta men om funktionen är densamma är 
inte helt säkert.

Helt klart är att det material som framkom i den 
träklädda avfallsgropen pekar på att det funnits bostä
der i närheten. Det kan ha varit så att vissa av indu
strilokalerna även innehållit bostäder åt arbetarna. 
Vaktmästarhuset har med stor sannolikhet varit både 
arbets- och bostadsutrymme. Det verkar fullständigt 
osannolikt att avfallet som undersöktes transporte
rats någon längre sträcka. Det måste ha funnits fler 
depåer för industriavfall på andra delar av Kvarnhol-

Fig 17. Bottendel från ett krus av Bartmann-typ. 
Foto Marie Skoglund, Östergötlands länsmuseum.



men i funktion vid samma tid. Att avfallet skulle ha 
kommit från en plats utanför Kvarnholmen verkar minst 
lika osannolikt. Av detta kan vi anta att en bostadsbe
byggelse bör ha funnits på de östra delarna av Kvarn
holmen under 1600-talets andra kvartssekel.

På frågan om vilken samhällsklass det var som 
bodde på Kvarnholmen och om det överhuvudtaget 
går att utläsa något om social status på bosättningen 
utifrån fyndmaterialet går det i nuläget endast att spe
kulera. I den tidigare nämnda förteckningen från 1645 
över personal vid mässingsbruket finns 57 personer 
som har sin hemvist i Dalen eller på Berget (Helmfrid 
1959, s 31 ff). Flera av dessa kan ha varit bosatta på 
själva Kvarnholmen. Det handlar i de flesta fall om 
kvalificerade yrkesmän som i många fall har utländskt 
klingande namn. En möjlig tolkning är att det är dessa 
förtecknade mässingsarbetare som var ägare till de 
föremål som hittades i avfallsgropen.

De utländska arbetarna var de som hade de kvalifi
cerade arbetsuppgifterna på bruket. Det var de som 
var mästare och bland deras familjer hämtades lär
lingar och gesäller. Den svenska personalen arbetade

i huvudsak som drängar vid bruket (Helmfrid 1959, s 
30 f). Det innebär att det vi vanligen förknippar med 
industriarbetare i gångna tider inte är det som gäller 
för de kvalificerade arbetarna vid denna tid. De ut
gjorde snarare en del av stadens lägre borgerskap (se 
Hållans denna volym). Det finns därmed inget som 
talar mot att fajansfat, stengodskrus och fina glasbä
gare var något som förekom i deras hem. I många fall 
kan föremålen ha ingått i det bohag de fört med sig 
från sina hemländer. För att närmare utveckla detta 
antagande skulle en genomgång av bouppteckningar 
vara av stort intresse.

Skulle möjligen en antydan om att stengodsen är 
något tidigare i fyndmaterialet kunna peka på att de 
medförts av en annan grupp av hantverkare än de 
som kan ha fört med sig fajanserna. Är det en avspeg
ling av att vapenfaktoriet hämtade sina anställda innan 
mässingsbruket kom igång och kanske från en annan 
samhällsgrupp eller ett annat område i Europa än vad 
de anställda vid mässingsbruket kom från?

Linköping i April 1999

Fig 18. Skärvor från olika krus av Westerwald-typ. Foto Marie Skoglund, Östergötlands länsmuseum. 125
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UndetiBiøé-och 1600-talen blev Norrköping 
laktstidens industriella ut- 

łenfaktoriet och mässings- 
ilmen betydde under Louis de 

ing att den tidigare lilla staden 
. tili en ay tidens viktigaste svenska städer. 

Il Befolkningen mångdubblades och blev den största i Sverige
näst efter huvudstaden. Stadens bebyggelse ęjpanderade i 

i skede norr och väster om den medeltida stadskärnan. 
Under denna expansiva tid har även levnadssätt och 

kultur förändrats, flet gamla borgerskapet blandades med 
helt nya befolkningsgrupper från Europa - med nya vanor 
oc additioner. Samtidigt kom Sverige att anamma mycket 
av renässansens idéer som tog sig uttryck i allt från hem
inredning till stadsplanering

Med utgångspunkt i den arkeologiska undersökningen i 
kvarteret Dalkarlen 1998 väcks mänga av dessa företeelser 
till liv. Kvarteret är beläget strax söder om Norrköpings 
industriella centrum - Holmen - och har i stor utsträckning 
debatts av nyinflyttade hamverkure och industrifolk, därav 
namnet Tyskebacken. I en serie artiklar behandlas olika 
aspekter av livet i stormaktstidens stad, av de kulturella 
förändringar som ägde rum vid denna tid och av arkeologens 
väg mot ny kunskäpT.* I H
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