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Arkeologiska undersökningar brukar bestå av tre etapper: utredning, 
förunder sökning och undersökning. Processen syftar i första hand till 
att be vara fornlämningarna, vilket är grundtanken i kulturmiljölagen 
(KML). Arkeologisk utredning kan göras i två steg: steg 1 (AU1) inne
bär att tillgänglig kunskap i form av inventeringar och äldre undersök
ningar sammanställs och att en inventering görs i fält, i syfte att loka
lisera fornlämningar. Steg 2 utgör den särskilda utredningen (AU2) 
där sökschaktsgrävning utförs. Om det då konstateras förekomst 
av dolda fornlämningar så är en arkeologisk förundersökning (FU) 
 nästa steg i processen.

Om fornlämningen efter förundersökning bedöms vara  välbevarad 
och ha vetenskaplig potential görs en arkeologisk undersökning. 
De första etapperna, arkeologisk utredning (AU) och förundersök
ning (FU) utgör ett beslutsunderlag till länsstyrelsen inför pröv
ning av tillstånd till ingrepp i fornlämning i form av en arkeologisk 
undersökning.

Mer information om den uppdragsarkeologiska  processen finns på 
Riksantikvarieämbetets hemsida:  
(http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologifornlamningarochfynd/
denuppdragsarkeologiskaprocessen/).

Uppdragsarkeologin regleras av 2 kap. 10–14§§ i Kulturmiljölagen 
(KML) och av föreskrifter.
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Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utdrag ur GSD-Terrängkartan, skala 1:50 000, och Sverigekartan.

2000 m
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Sammanfattning
I samband med Norrköpings kommuns detaljplanearbete i Inre ham
nen har Arkeologerna, Statens historiska museer genomför en arkeo
logisk utredning etapp 2, inom ett 135 000 kvadratmeter stort område 
mellan Norra Promenaden och Saltängsgatan (figur 1–2).

Utredningen genomfördes vid olika tillfällen i fält under perioden 
februari–april 2020. Inom ramen för utredningen har även historiska 
kartor och material från Norrköpings stadsarkiv studerats.

På ett övergripande plan visar resultaten från utredningen att det 
finns bevarade lämningar i området väster om Varvsgatan, medan det 
i stort sett saknas lämningar äldre än 1850 öster om denna gata.

I fyra områden väster om Varvsgatan har vi påträffat kulturlager 
från framför allt 1700talet, som vi föreslår för vidare arkeologiska 
insatser:

• I kvarteret Nunnan 19 påträffades flera husgrunder och 
odlingslager. Området lades ut som kvartersmark redan under 
1600tal och fynden från utredningen tyder på att de bevarade 
kulturlagren ska dateras till 1600 och 1700talen. Storlek cirka 
2 700 kvadratmeter.

• I kvarteret Trätan 10 påträffades främst äldre odlingslager och 
avfallsgropar. Lämningarna har en tyngdpunkt i dateringarna 
till 1700talet. Området har karaktär av odlingstomter och/eller 
bakgårdar. Storlek cirka 1 200 kvadratmeter.

• Lämningarna i kvarteret Munken 23 påminner om de i kvar
teret Trätan 10, avfallsgropar och äldre odlingar. Här kan dock 
finnas byggnader från främst 1700-talet. Storlek cirka 2 600 
kvadratmeter.

• I kvarteret Ankan påträffades äldre odlingslager samt ett 
mycket brett dike som tolkas som stadens gräns. Enligt äldre 
kartor har stadsgränsen gått genom området från 1600talet 
och framåt. Storlek cirka 4 600 kvadratmeter.

Inledning
Norrköpings kommun arbetar med detaljplanering inom ett område 
mellan Norra Promenaden och Saltängsgatan, Inre hamnen etapp 2. 
I juni 2019 gav Länsstyrelsen Östergötland Arkeologerna, Statens 
historiska museer i uppdrag att genomföra en arkeologisk utredning 
etapp 2 inom det 135 000 kvadratmeter  stora området.

Arkeologernas projektgrupp har bestått av Magnus Stibéus (pro
jektledare och redaktör), Karin Lindeblad, Rikard Hedvall, Albin Nor
qvist, Lotta Stenqvist och Alf Ericsson. Rapporten har sammanställts 
av de tre förstnämnda. 

Arkivstudierna utfördes under januari och februari 2020. Fältar
betet genomfördes vid olika tillfällen under perioden februari–april 
2020. Arbetet anpassades till de olika verksamheter som bedrivs i 
området.
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Figur 2. Det aktuella utredningsområdet markerat på utdrag av Norrköpings kommunkarta. Skala 1:5000.

Bakgrund 
Kulturhistorisk beskrivning
Utredningsområdet ligger i nordöstra utkanten av Norrköping mellan 
Norra Promenaden och Saltängsgatan. Även historiskt sett har områ
det legat i stadens nordöstra utkant. I dag karakteriseras området av 
småindustrier, parkeringsplatser och kontor. 

Saltängen – den nya staden
I början av 1600talet beslutade hertig Johan av Östergötland att 
Norrköping skulle bli huvudstad i hans furstendöme. År 1613 lät han 

250 m
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påbörja byggnationen av försvars och slottsanläggningen Johannis
borg, som var tänkt att bli hans residens. 

Mellan slottet och Motala ström planerades samtidigt ett helt nytt 
stadsområde, Saltängen eller Nya staden, där det aktuella området 
ligger. Det vattensjuka området hade tidigare använts som stadens 
betesmark. Hertig Johan försökte genom betydande förmåner att 
locka både svenskar och andra nationaliteter till den nya stadsdelen 
(Helmfrid 1965:42ff).

Hertigens förhoppning var att den nya stadsdelen skulle få en 
hög status och att såväl handelsmän som hantverkare skulle bosätta 
sig i området mellan befästningen och hamnen. Så småningom tog 
byggandet på Saltängen fart och en av de första som byggde stenhus 
här var den nederländske köpmannen Louis de Geer, som påbörjade 
sitt stenhusbygge år 1627 (Helmfrid 1965:42ff).

Arkeologi på Saltängen
Under de senaste tio åren har flera arkeologiska arbeten utförts i 
stadsdelen, både förundersökningar och mer omfattande slutunder
sökningar samt ett par kulturhistoriska planeringsunderlag (jfr t.ex. 
Jonsson 2014 och Nilsson 2014, samt Carlsson & Bergman 2014). 
Dessa har fram till nyligen framför allt berört de högreståndsmiljöer 
som anlades här under 1600 och 1700talen. Undersökningarna har 
tydligt visat att stora påkostade stenhus har anlagts ut mot Strömmen, 

Figur 3. Porttornet till Johannisborgs slott. Foto: Arkeologerna.
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Figur 4. Utredningsområdet markerat på utdrag på karta från år 1719. Grundritning över Johannisborgs slott 
efter ryssbranden år 1719, upprättad av Sven Ryding (LSA D75-1:9 ). Västra delen av kartan skall förskjutas något 
mot norr, så att utredningsområdets sydgräns sammanfaller med kvarterens sydgräns (jfr fi gur 8). Skala 1:5000.

250 m
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Figur 5. Utredningsområdet och undersökta områden av Arkeologerna under åren 2016–2020. Skala 1:5000.

Utredning Inre hamnen etapp 2
Delprojekt 1 hösten 2016
Delprojekt 2 hösten 2016
Delprojekt 3 vintern 2016
Delprojekt 4 våren 2017
Delprojekt 5 höst 2017–höst 2018
Delprojekt 6 höst–vinter 2018
Delprojekt 7 sommar 2019–vår 2020
Delprojekt 8 vår–höst 2020
Delprojekt 9 vår–sommar 2020

medan det på gårdarna och kvarteren innanför finns spår av såväl 
trädgårdsodling som hantverk och enklare gårdsbebyggelser. 

I och med den kommande utbyggnaden av Inre hamnen har det 
getts möjlighet att arkeologiskt undersöka delar av staden av helt 
annan karaktär än tidigare. År 2016 inleddes undersökningarna för 
utbyggnaden av Inre hamnen, framför allt söder om Saltängsgatan. 
Undersökningarna har även berört Saltängsgatan, Varvsgatan och 
Lotsgatan. Resultaten från dessa undersökningar har gett underlag 
för denna utredning. Dessa arbeten bearbetas för närvarande, men 
delresultat har fortlöpande redovisats bland annat i bloggar (https://
arkeologerna.com/bloggar/arkeologi-i-norrkoping).

Saltängens östra del
Enligt de historiska kartorna från 1700talet bestod den östra delen 
av Saltängen, väster om Lillåns lopp, av småskalig bostadsbebyggelse 
i kvarteren Accisen, Munken och Jungfrun. Öster om bebyggelsen, ut 
mot stadsgränsen, fanns åkerlyckor och tobaksodlingar.

250 m
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Söder om bostadskvarteren låg stadens grundverk, varifrån pål
nings- och muddringsarbeten utfördes. Väster om grundverket fanns 
åbodar, varubodar och förråd (LSA D75-1:12; D75-1:28). I mitten av 
1800talet förändrades området i och med nya kvartersutläggningar 
och genom nya verksamheter, som t.ex. gasverket.

Skeppsholmen
Öster om Saltängen låg Skeppsholmen, som under hela medeltiden 
och ända fram till 1700-talets slut var en vattenomfluten holme. I 
väster kallades vattenflödet Lillån. Den enda kommunikationsvägen 
mellan stadsområdet Saltängen och Skeppsholmen gick via en bro, 
Jungfrubron, i öns sydvästra del (LSA D75-1:12).

I mitten av 1700talet, anlades ytterligare en bro över Lillån, i höjd 
med den gamla spinnhusbyggnaden. Genom omfattande utfyllnads
arbeten under slutet av 1700talet och fram till mitten av 1800talet 
är Skeppsholmen idag en del av fastlandet.

I äldre forskning tros Skeppsholmen vara den medeltida Prästhol
men, som omnämndes första gången år 1378, då den tillhörde Askeby 
kloster. Något senare, år 1426, finns uppgifter om att väpnaren Karl 
Störkarson skänker sin ägodel i Prästholmen till Själakapellet i 
Norrköping (Nordén 1918). Vad Skeppsholmen/Prästholmen använ
des till för ändamål under medeltiden framgår inte av dessa uppgifter, 
möjligen kan området ha använts som ängs och betesmark. 

Figur 7. Äldre flygfoto över västra delen av utredningsområdet. Foto: Norrköpings stadsmuseum.



11Arkeologi på Saltängen  i Norrköping Inre hamnen etapp 2

Figur 8. Utredningsområdet markerat på utdrag av stadsplan från år 1783. Dals-, strand-, bergs- och nordankvar-
terens kvadrat- och tomtdeln, upprättad av Jonas Cederblad (LSA D75-1:28). Skala 1:5000.

Skeppsvarv
År 1743 grundades ett varv på Skeppsholmens sydvästra del, Norrkö
pings skeppsvarv. Varvet anlades ”med mycken fl it och kostnader med 
bäddar, brobänkar och nödiga varvsbyggnader” (giur 11). Ett 40-tal 
timmermän anställdes och under varvets första tioårsperiod sjösattes 
minst 30 fartyg, främst småfartyg som brigantiner och galärer, men 
också fregatter och ostindiefarare (Söderberg 1968:77ff ; Malmberg 
1988:32ff ).

Den stora skeppsdockan anlades år 1847 av varvsägaren Olof 
Hammarsten, som kom att bli pionjären för stadens ångbåtsepok 
under 1800-talet (fi gur 9 och 12. Skeppsdockan köptes sedan av 
Motala Varv, som låg på andra sidan om Strömmen. Motala Varv kom 
sedan att placera Norrköping som en av Europas främsta varvsstäder 
(Södergren u å)

Kronobränneri
Öster om skeppsvarvet inrättades ett kronobränneri på 1770talet, som 
upphörde med sin verksamhet redan efter några år. Kronobränneriet 
var det tredje i Sverige och syftet med kronans brännerier var att de 
skulle ersätta husbehovsbränningen (Söderberg 1968:91f; Berg 2010). 
Bränneriet på Skeppsholmen var en stor anläggning, med ett tiotal 
byggnader inom en yta på knappt två hektar (fi gur 11). Efter nedlägg-
ningen av kronobränneriet omvandlades anläggningen till ett krono
magasin och till bostad för magasinsförvaltaren (Hertzman 1866:200). 

250 m
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Figur 9. Segelångfartyg underhålls i Norrköpings torrdocka. Fartyget på bilden byggdes vid floden Tyne öster om 
Newcastle i norra England och hette då York. Men efter att ha strandat vid Åland och blivit bogserat av Neptunbo-
laget 1884 hamnade fartyget i svensk ägo och fick namnet Zeus. Foto: Melier Rosen år 1900. Sjöhistoriska museet.

Figur 10. Undersökning av stora spannmålsmagasinet på Kronobränneriet. Foto: Arkeologerna.



13Arkeologi på Saltängen  i Norrköping Inre hamnen etapp 2

Figur 11. Arealavmätning från år 1788 som visar Kronobränneriet, Skeppsvarvet och Spinnhuset  
(LSA 05-nkg-148).
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År 1841 såldes det större kronomagasinet medan det mindre 
behölls för kronans räkning. Riksdagen beslutade 1871 att kronans 
magasins och bagerirörelse i landsorten skulle upphöra och samma 
år inlöstes egendomen av Norrköpings stad.

Spinnhus
År 1741 anlades ett rasp och spinnhus på Skeppsholmen, en kor
rektionsanstalt för tiggare, lösdrivare, prostituerade och småtjuvar. 
Det var stadens andra spinnhus, ett äldre hade funnits i staden en 
kort tid på 1600talet, sannolikt i kvarteret Spinnhuset på Saltängen. 
Spinnhuset var planerat för 50–60 personer och drevs av en arrenda
tor, som använde arbetskraften i sin textilfabrik. Under 1700talets 
andra hälft förföll spinnhuset på Skeppsholmen och ett nytt byggdes 
redan 1787 på en helt ny plats i staden, vid Dragsgärdet (Söderberg 
1968:126ff; Horgby 1990).

Den gamla spinnhusbyggnaden fanns dock kvar länge, belägen 
mitt i Norra Strömsgatans (nuvarande Saltängsgatan) östra ände. 
Sedan dess funktioner som spinnhus upphört användes byggnaden 
som festlokal vars ”rykte synes ej ha varit det bästa”. 

Spinnhusbyggnaden revs vid mitten av 1800talet, men en trä
byggnad tillhörig komplexet stod kvar ända fram till 1891 (Nordén 
1913:100; Ringborg 1917:73). Söder om spinnhuset låg en lycka som 
på 1700talskartor beskrivs som tobaksodling, en nymodighet i den 
tidigmoderna staden.

Utredningsområdet
Utredningen berörde ett ca 135 000 m2 stort område, mellan Norra 
Promenaden och Saltängsgatan. Västra delen av utredningsområdet 
var under 1600–1700talen fastland, medan den östra delen före 
1800talet låg inom de två öarna Skeppsholmen och Briggsholmen.

Figur 12.  Utdrag av karta över Norrköping 1879 av Alfred Rudolf Lund-
gren. Det gamla spinnhuset ligger fortfarande kvar mitt i nuvarande 
Saltängsgatan (Norrköpings stadsarkiv).

Spinnhuset
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Figur 14. Det aktuella utredningsområdets västra del. Foto: Arkeologerna.
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Figur 15. Det aktuella utredningsområdet med de tre delområdena. Skala 1:5000.
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Utredningsområdet kan delas in i tre delar utifrån förväntade äldre 
lämningar.

• Område 1: kvarteren Nunnan, samt västra delen av Munken 
och västra delen av Trätan. Området omfattar cirka 28 000 
kvadratmeter och bedömdes ha en hög fornlämningspotential 
med möjligheter till bebyggelse från första delen av 1600talet. 
I området förväntades också äldre vägar. Nordvästra delen av 
detta område ingår i L2009:7173 Sankt Johannes.

• Område 2: Kvarteren Ankan, östra delen av Trätan och östra 
delen av Munken omfattar cirka 19 000 kvadratmeter. Detta 
område förväntades innehålla äldre bebyggelselämningar 
framför allt i västra och sydvästra delen. I den sydöstra delen 
bör tidigare Lillån ha funnits.

• Område 3: kvarteren Knipan, Pingvinen, Lommen, Gräs 
anden samt Grisslan omfattar 88 000 kvadratmeter. Detta 
område förväntades innehålla begränsade spår av bebyggelse 
före cirka 1850. Området har troligen till största delen använts 
för odling och bete. Stadens spinnhus låg i den sydvästligaste 
delen mellan cirka 1740 och 1790. En stor del av områdets norra 
och östra delar anslöt till Lillån.

Figur 16. Det aktuella utredningsområdets östra del. Foto: Arkeologerna.
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Syfte, metod och genomförande
Syfte
Syftet med utredningen var att ta reda på om fornlämningar berördes 
av kommande arbetsföretag. Genom utredningen skulle eventuella 
nyupptäckta fornlämningar preliminärt kunna avgränsas och ytor 
avskrivas från ytterligare arkeologiska insatser. 

Utredningens resultat ska ligga till grund för Länsstyrelsens fort
satta tillståndsprövning och utgöra underlag inför eventuella kom
mande arkeologiska åtgärder. Resultaten ska även kunna användas 
som underlag i företagarens fortsatta planering.

Arkivstudier
Vi har främst studerat och analyserat ett tiotal äldre kartor som berör 
det aktuella området (tabell 1). 

Kartorna från åren 1728–1729 och 1783 har utnyttjats för att få 
en uppfattning om tomtägare och verksamheter inom framför allt 
utredningsområdets västra del.

Vi har även granskat en del specialkartor (t.ex. saneringsinven
teringen från år 1946) och ritningar från Norrköpings stadsarkiv. 
Dessa kartor inbegriper hela kvarter eller enskilda tomter inom 
kvarter. Äldre foton har även studerats på Norrköpings stadsmuseum. 
Bilaga 2 utgör en renskrivning av framför allt tomtägarna enligt ovan 
beskrivna 1700talskartor och tidiga 1800talskartor. Alf Ericsson 
har genomfört denna analys.

Tabell 1. Historiska kartor som i huvudsak använts i utredningen.

Åtgärd År Anmärkning Aktbeteckning

Geometrisk ägoavmätning 1636 Johan de Rogier D75-1:d4:5-7 (LSA)

Stadsplan 1640 Förrättningsman är obekant, stadsplan före branden 1655 D75-1:4 (LSA)

Mätning 1695 Jakob johansson vernsten D75-1:5 (LSA)

Grundritning över Johannisborgs 
slott och staden

1719 Förrättningsman o förrättningen verkställd år är obekant, grundritn över 
Johannisborgs slott mm efter ryssbranden 1719

D75-1:1 (LSA)

Grundritning över Johannisborgs 
slott och staden

1719 Grundritn över Johannisborgs slott mm efter ryssbranden 1719
Sven Ryding

D75-1:9 (LSA)

Laga delning 1728–
1729

Tomt i dals- strand- berg- o nordankvarteretarteren mm
Sven Ryding

D75-1:12 (LSA)

Stadsplan 1741 Förrättningsman är obekant, tryckt stadsplan D75-1:2 (LSA)

Stadsplan 1783 Dals-, strand-, bergs- och nordankvarterens kvadrat- och tomtdeln, upprättad 
av Jonas Cederblad 

D75-1:28 (LSA)

Stadsplan 1848 Förrättningsman är obekant, tryckt stadsplan D75-1:3 (LSA)

Stadsplan 1858 Karta öfver Norrköping och dess omgifningar med illus. Utgiven av firman M. 
W. Wallberg & Co, Norrköping.trationer.

Norrköpings stadsarkiv

Stadsplan 1879 Karta över Norrköping. Upprättad och utgiven genom Norrköpings 
stadsbyggnadsnämnd.
Alfred Rudolf Lundgren

Norrköpings stadsarkiv

Saneringsinventeringen 1946 Norrköpings stadsarkiv
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Utredningsschakt – genomförande och metod
Vid underökningen grävdes 89 schakt med grävmaskin, med en sam
manlagd yta av cirka 1670 kvadratmeter (figur 17 och 18). Placeringen 
av schakten har valts för att få en så heltäckande bild av området som 
möjligt, mot bakgrund av vad vi vet om äldre bebyggelse och verksam
heter utifrån kartmaterialet. Schakten har placerats för att undvika 
ledningar och byggnadslämningar yngre än från år 1850. Arkivstu
dien har gett information om var det fanns källare under senare delen 
av 1800talet och 1900talet, i dessa partier har vi inte heller tagit upp 
några schakt.

Placeringen av schakten har även styrts av ledningsdragningar 
och i viss mån av dagens verksamheter för att undvika allt för stora 
avbrott i pågående verksamheter (figur 19 och 20).

Inledningsvis har asfalt eller betong skurits och tagits bort, 
varefter sentida massor avlägsnats och lagts upp på hög. Från kul
turlagernivåns början har påträffade lämningar rensats fram genom 
en kombination av maskingrävning och handgrävning. Kulturlager 
har regelbundet genomsökts med hjälp av metalldetektor. Bebyg
gelselämningarna och kulturlagren har tolkats och dokumenterats i 
Intrasis. Äldre lämningar, före 1850, har inte tagits bort. I vissa fall 
har odlingslager, diken och åfyllningar grävts igenom. 

Inom varje schakt har regelbundet mindre provgropar grävts för 
att få en uppfattning om bebyggelseskikt, kulturlagertjocklek och den 
naturliga markens beskaffenhet och nivåer. Härigenom har det också 
varit möjligt att översiktligt bedöma fynd och djurbensmaterialets 
omfattning och datering. Inga fynd eller ben har samlats in.

Dokumentations och undersökningsmetod är vald med utgångs
punkt i utredningens syfte och ambitionsnivå.

• Inmätning av kulturlager och konstruktionslämningar har 
gjorts med RTK Gps i det digitala dokumentationssystem 
Intrasis. 

• De stratigrafiska enheterna har beskrivits enligt de riktlinjer 
som angivits i manualen för stratigrafisk dokumentation.

• All inmätning har skett i SWEREF99. 

• Fotodokumentation har gjorts med digital kamera.

• Allt producerat källmaterial, som exempelvis geografisk 
information, fynd och kontextregistrering, digitala foton och 
digitaliserade ritningar, har bearbetats och lagrats i Intrasis 3. 

• Den metadatamall som utvecklats för single contextbaserade 
undersökningar har tillämpats. 

• Analys av fältdata har skett i programmet Intrasis Analysis, 
medan analys och bearbetning av kartdata har gjorts i ArcMap. 
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Resultat
Som redan nämnts har utredningsområdet väster om Varvsgatan 
i äldre tid utgjort en del av stadsområdet på fast land. Denna del 
omfattar delar av fem kvarter på 1783 års karta (43–45 och 52–53, se 
nedan). Lillåns västra arm har i äldre tid haft en nordöst–sydvästlig 
sträckning genom Varvsgatan.

Utredningsområdets sydöstra del motsvarar norra delen av 
Skeppsholmen, medan utredningsområdets nordöstra del tidigare var 
en del av Briggsholmen.

På ett generellt plan visar utredningsschakten att det finns äldre 
lämningar bevarade i området väster om Varvsgatan, medan det i 
stort sett saknas lämningar öster om denna gata.

I den följande texten presenteras resultaten från arkivstudien och 
utredningsschakten kvartersvis, med dagens kvartersnamn. För varje 
kvarter görs en kort sammanfattning.

Kvarteret Nunnan 19 och 20
Kvarteret Nunnan 19 utgör västra delen av kvarteret Nunnan på 1879 
års karta. Dagens kvarteret Nunnan 20 utgörs av kvarteret Buten (nr 
43) på 1879 års karta.

Figur 17. Planen visar de 89 grävda schakten. Skala 1:5000.

Schakt 2020-09-08
Utredningsområde250 m
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Varvsgatan

Schakt 2020-09-08
Utredningsområde

Figur 18. Det aktuella utredningsområdet med grävda schakt mot bakgrund av kartan från år 1783. Skala 1:5000.

Kvarteret Nunnan 19:s västra delar är idag bebyggt med ett äldre 
stenhus och här fi nns parkeringsplatser. Inom området fi nns fl era led-
ningsdragningar. På tomtens norra del har tidigare Slottsgatan haft sin 
östvästliga sträckning. Kvarteret Nunnan 20 i norr består idag i väster 
av en större modern kontorsbyggnad, vilken omges av parkeringsplat
ser i öster och söder. Tomterna avgränsas österut av järnvägen.

Arkiv
Den geometriska ägoavmätningen av Norrköpings stadsjordar från 
år 1636 visar bebyggelse inom områdets mellersta del. I norra delen 
av området fi nns stadens plank markerat och i nordost vägsträck-
ningen mot Johannisborg. Stadsplanen från år 1640 ger också en bild 
av att det aktuella planområdet är kvartersutlagt med en östvästlig 
gatusträckning (fi gur 23).

Staden var inhägnad med ett plank för att förhindra att varor 
fördes in olagligt. Varor skulle tas in i staden genom någon av tullpor-
tarna, där man var tvungen att betala en införselavgift (stadstull). År 
1622 infördes Lilla tullen med syfte att förtulla de varor som trans
porterades in till städerna. Tullstugor uppfördes vid infartsvägarna 
och däremellan byggdes tullstaket eller plank. I Norrköping blev 
tullstaketet klart år 1640 och byggdes som plank och gärdesgårdar 
(Bengtsson 1998).

250 m



Arkeologi på Saltängen  i Norrköping Inre hamnen etapp 222

2040

1729

1678

1022

1655

1298

1330

1233

1638

1083

2069

1424

1528

1770

1701

1609

2007

1195

1179
1148

1799

2088

1791

1217

1888

2001

1713

1960

1833

2104

1927

980

2100

1006

1725

984

1931

1709

1002

Figur 19. Delområde 1 och 2 med grävda schakt. Skala 1:2000.

Schakt 2020-09-08
Utredningsområde

Även kartan från år 1719 visar att området då var kvartersutlagt 
med en avdelande öst–västlig gata. Även på denna karta har stadens 
plank markerats (figur 4).

Kartan från år 1728–1729 har enskilda tomter utritade. Kvarteret 
Nunnan 19 motsvarar kvarteret Nunnan (nr 53) enligt denna karta. 
Kvarteret var då indelat i 13 tomter, varav elva inom det aktuella 
området. De flesta tomterna var relativt jämnstora (undantaget nr 4 
och 5). Bland tomtägarna märks flera änkor och personer med yrken 
som överskärare, murmästare, skeppare och militärer. 

Kvarteret Nunnan 20 motsvarar kvarteret Buten (nr 43) på denna 
karta, som vid detta tillfälle var indelad i tio tomter. Åtta av dessa har 
legat inom det nu aktuella utredningsområdet. Bland dessa urskiljer 
sig den östligaste (nr 10), som var betydligt större än övriga. Den 
senare innehas då av slottsvaktmästaren Anders Jonsson. Övriga 
ägdes bland annat av flera änkor, vaktkarlar, en båtkarl och en fiskare 
(figur 24 och bilaga 2).

På kartan från 1783 kan vi se att både kvarteret Nunnan och Buten 
splittrats upp i ytterligare tomter. Kvarteret Nunnan bestod då av 20 

100 m
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Figur 21. Utsnitt av stadskartan från år 1879 med kvarteren Buten och Nunnan (Norrköpings stadsarkiv). 
Skala 1:2000.

tomter och fl era personer hade mer än en tomt. Brukspatron Michael 
Lindroth hade tre tomter, hovintendenten af Petersséns, manufacoris
ten Boberg och pigan Greta Sjöstrand hade vardera två tomter. Bland 
övriga tomtägare märks bagare, bryggare och en skeppstimmerman.

Kvarteret Buten har delats in i 16 tomter.  Brukspatron Michael 
Lindroth ägde tomterna 9 och 10, vilka motsvarar mer än hälften av 
kvarterets östra del. Övriga tomtägare varierar med bland andra en 
repslagare, sockerbruksdräng, skomakare, tobaksspinnare, men även 
en brukspatron och hovintendent (fi gur 25 och bilaga 2). 

På en karta från år 1805 över kvarteret Nunnan redovisas 20 
tomter, det vill säga samma antal som år 1783. På kartan fi nns fl era 
byggnader utritade och möjligen är det så att de tomter som saknar 
byggnader har använts som odlingstomter. Bland tomtägarna märks 
fl era personer knutna till sjöfarten, men även en spinnhusvaktmäs-
tare, rådman, juvelerare och bryggare (fi gur 26 och bilaga 2).

100 m
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 Figur 22. Foto mot väster mot dagens kvarteret Nunnan 19. Foto: Arkeologerna. 

Figur 23. Utsnitt ur stadsplan 
från år 1640 med delområde 
1 (LSA D75-1:4). Skala 1:2000.

100 m
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Figur 24. Tomtkarta 
över kv Buten, Munken 
och Nunnan från år 
1728–1729 (LSA D75-
1:12). Skala 1:2000.

På kartan från år 1808 över kvarteret Buten visas 15 tomter, där 
Companie Captain P Ingmarsson ägde inte mindre än nio av tom
terna, bland annat den stora tomten i öster (fi gur 26 och bilaga 2). 

Stadskartan från år 1879 visar att fl era av tomterna då var 
bebyggda. Norra delen av kvarteret Buten (dagens Nunnan 20) har 
fortfarande en större del som var obebyggd (fi gur 21). 

Källarinventeringen från 1940-talet visar fl era omfattande källare 
inom norra delen av utredningsområdet, i kvarteret Buten (kvarteret 
Nunnan 20, fi gur 27).

Arkeologi 
Schakt i kvarteret Nunnan 19 och 20: OS1725, 1729, 1770, 1791, 1799, 
1833, 1888, 1927, 1931, 1960, 2001 och 2007. Schakten presenteras 
nedan från söder mot norr (fi gur 19).

Äldre odlingslager och byggnadslämningar 
från sent 1800-tal (schakt OS1729)
Öster om järnvägen, utmed Slottsgränd grävdes ett schakt i dagens 
gräsyta (OS1729). I kvarterets sydöstra del, i hörnet Saltängsgatan 
och Slottsgränd, fanns en husgrund utmed Slottsgränd innehål
lande källarväggar, SS1735. Huset anges på Stadsplanekommitténs 
byggnadsinventering 1946 vara uppfört i sten år 1894. Inga lager är 
bevarade under byggnaden. I norr fanns en mur som bör ha begränsat 
byggnaden åt detta håll, SS1735. Eftersom byggnaden norr om den nu 

100 m
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Figur 25. Utsnitt ur 
stadsplan från år 1783 
med kvarteren Buten, 
Munken och Nunnan 
(LSA D75-1:28). 
Skala 1:2000.

Figur 26. Samkopiering av 
kartor från år 1805 respek-
tive år 1808  över kvarteren 
Nunnan och Buten (Norr-
köpings stadsarkiv). 
Skala 1:2000.

100 m

100 m
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beskrivna var något äldre kan möjligen muren ursprungligen ha hört 
till denna och att den yngre byggnaden uppförts mot detta hus.

Stenhuset direkt norr om det förra var uppfört år 1876, SS1754. 
Huset låg som det förra utmed Slottsgränd. Enligt källarinvente
ringen 1946 ska byggnaden ha haft en källare under hela huset. 
Grunden grävdes inte fram i sin fulla utbredning mot norr.

Väster om denna husgrund, fanns en kullerstenslagd gårdsplan, 
SS1766, som troligen är samtida med de båda byggnaderna. Under 
kullerstensläggningen fanns ett upp mot 0,3 meter tjockt sandigt/gru
sigt och humöst lager som bör ha utgjort en innergård, SL1762. Möjli
gen har lagret ställvis brukats för odling respektive gårdsplan. Lagret 
innehöll keramikskärvor av fajans och rödgods samt kritpipsskaft, 
vilket visar att det är äldre än byggnaden, troligen från 1700talet.

Inga bevarade lämningar (schakt OS1725)
Ett mindre schakt grävdes norr om den förra byggnadslämningen 
SS1754. Under matjorden var de 1,3 meter tjocka jordmassorna påfö
rda eller söndergrävda. Här förekom en hel del raseringsmassor, vilka 

Figur 27. Kartan visar källare som dokumenterades vid inventering 1946 (Norrköpings stadsarkiv). Skala 1:2000.

Dokumenterade källare 1947
Utredningsområde100 m
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Figur 28. Schakt lagda mot kartorna 1805 respektive 1808 över kvarteren Nunnan och Buten 
(Norrköpings stadsarkiv). Skala 1:1000.
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sannolikt härrör från den mindre byggnad som enligt kartmaterial 
fanns här i början av 1800-talet. Avloppsrör från Höganäs påträff ades 
ner mot den naturliga markytan. 

Husgrund från 1700-talet (schakt OS1770)
Utmed Saltängsgatan, intill hörnhuset SS1735, påträff ades en enklare 
husgrund, SS1775. Huset anges i byggnadsinventeringen från år 1946 
som uppfört år 1790.

50 m



Arkeologi på Saltängen  i Norrköping Inre hamnen etapp 230

Syllgrunden utgjordes enbart av rundade avlånga naturstenar. De 
var 0,4–0,7 meter stora. Stenarna i den förmodade mellanväggen, i 
nord–sydlig riktning, var betydligt större än de i husets norra lång
hussyll. Den kan eventuellt ha utgjort den ursprungliga byggnadens 
östra gavel. Eventuellt har nämligen huset byggts ut mot öster och 
norr år 1916. Den norra syllraden var dubbel. Möjligen har den inre 
raden snarare hört ihop med det förmodade eldstadsfundament som 
fanns här (SS1782). Fundamentet verkar ha bestått av flera skift med 
stenar. Den södra syllen utmed Saltängsgatan frilades inte (figur 29 
och 30).

I ett tunt sandigt humuslager över husgrunden låg keramikskärvor 
av fajans och rödgods samt kritpipsskaft. Detta lager täcktes i sin tur 
av ett tjockt raseringslager.

Norr om byggnaden fanns ett byggnationslager, från syllen och en 
knapp meter vidare mot norr. Under detta lager låg ett cirka 0,1 meter 
tjockt grusigt humuslager utan några föremål. Lagret kan tolkas som 
en äldre gårdsyta, ursprunglig växthorisont alternativt betes eller 
åkermark, motsvarande eller samma som SL1762 i schakt OS1729.

Väster om byggnaden ska det enligt byggnadsinventeringen från 
1946 ha uppförts ett reveterat hus år 1805 utan källare. Detta berör
des inte vid utredningen.

Figur 29.  Schakt OS1770 med husgrund SS1775, mot norr. Foto: Arkeologerna.
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Figur 30.  Schakt OS1770 med eldstad SS1782. Foto: Arkeologerna.

Figur 31. Gropen i schakt OS1799 
med träkonstruktion. Foto: Arkeo-
logerna.
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Odlingslager och gropar (schakt OS1799)
Under ett utfyllnadslager fanns ett upp till 0,4 meter tjockt lager, som 
i sin övre mer humösare del kan tolkas som odlingsjord. Den nedre 
delen av lagret, som var betydligt grusigare, tolkas ha utgjort gårdsyta 
(SL1809). I detta parti påträffades ett kritpipshuvud av en typ som 
kan dateras till tidigt 1700tal. Lagret låg direkt på den naturliga 
markytan.

Genom eller delvis genom odlingslagret hade en stor grop grävts 
(SN1803). Den var fylld med varvigt material, främst av lera men även 
grus och småsten. Kritpipor och tegelflis låg i lagret. I södra kanten 
av schaktet fanns en stående plankvägg (ST1807). Plankorna var cirka 
0,02–0,03 meter tjocka och 0,10–0,15 meter breda. Eventuellt kan de 
ha utgjort ena sidan på en fyrkantig avfallsbinge. Plankorna grävdes 
inte fram i sin helhet (figur 31).

I den västra delen av schaktet frilades en källarvägg till en byggnad 
västerut uppförd 1903. 

Gårdsplan och avfallsgropar (schakt OS1833)
Även i detta schakt fanns ett grusigt lager, upp till 0,4 meter tjockt, 
som kan tolkas som en grusad gårdsplan (SL1856). Lagret låg mellan 
de modernare utfyllnadslagren och den naturliga markytan. 

En grop, med diametern 0,75 meter och lodräta kanter, var grävd 
genom detta lager (SN1845/SL1846). I den något humösa silten i 
gropen fanns rikligt med kritpipsskaft, träkol och sot, rödgodsskärvor 
och djurben. 

I schaktet fanns ytterligare en 0,8 meter stor grop, fylld med brun 
sandig humus (SN1837/SL1838). Lagret innehöll skärvor av fajans, 
flintgods och rödgods. Båda groparna tolkas som avfallsgropar från 
1700talet. 

Inga bevarade lämningar (schakt OS1791)
I schakt 1791 fanns en cirka tre meter djup källare, uppförd år 1903 
enligt 1946 års källarinventering. Denna sträckte sig även in i schakt 
1799. Källaren har ödelagt alla eventuella äldre lämningar.

Inga bevarade lämningar (schakt OS2001)
Under asfalt och makadam fanns ett drygt två meter tjockt sandla
ger som luktade diesel. Troligen rör det sig om en sandutfyllnad då 
tankarna till en bensinstation togs bort. Schaktet grävdes inte ända 
ned till botten.

Odlingslager och grop (schakt OS1931)
Under asfalt och makadam fanns ett odlingslager, SL1944. Det 
innehöll rikligt med föremål som kritpipor och fajans. I en 0,5 meter 
djup grop påträffades en ”musselskalskritpipa”, rödgods och fajans, 
SN1940. Den södra delen av schaktet var söndergrävd i samband med 
ledningsdragning med Höganäsrör, SN1935. Föremålsmaterialet visar 
att det rör sig om 1700tal.

Husgrund och odling (schakt OS1960)
En husgrund från år 1903 påträffades under asfalt och makadam, 
SS1956. Den överlagrade ett grusigt odlingslager som var 0,25 meter 
tjockt, SL1968. Det välgödslade lagret innehöll glas, fajans, rödgods 
och tegel.
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Under detta fanns ett 0,1–0,2 meter tjockt raseringslager innehål
lande rött och gult tegel samt kalkbruk, SL1975. Det härrör troligen 
från en byggnad vars stensyll undersöktes, SS1984. Huset är troligen 
samma byggnad som är inritat på 1805 års karta. Syllen låg på ett 0,15 
meter tjockt odlingslager, SL1979. I lagret påträffades en blyprojektil 
(figur 32 och 33).

Odling och en syllgrund (schakt OS2007)
Under ett 0,4 meter tjockt lager med asfalt och bärlager fanns ett 
0,10–0,15 meter tjockt raseringslager, SL2024. Detta täckte trärester 
och en stensyll, ST2032 och SS2011. Eventuellt rör det sig om resterna 
efter en ekonomibyggnad som uppfördes år 1835. Byggnadsläm
ningarna överlagrade ett odlingslager innehållande rödgods, fajans, 
kritpipor, ben och glas daterat till 1700talet, SL2028.

Inga bevarade lämningar (schakt OS1927)
I kvarterets norra del grävdes två schakt. Under asfalt och ett 0,5–0,6 
meter tjockt lager med makadam, fanns endast sentida utfyllnads
massor med plast, nylonstrumpor mm. 

Eventuella odlingslager (schakt OS1888)
I det nordligaste schaktet påträffades under det tjocka makadamlag
ret syllstenar, SS1907, till en tegelbyggnad från 1800talet som var i 
bruk in i 1900talet. Under byggnadslämningen fanns ett förmodat 
odlingslager innehållande ben, flintgods och tegel, 0,15 meter tjockt. 
Detta överlagrade undergrunden. 

Figur 32. Stensyll SS1984 i schakt OS1960.  
Foto: Arkeologerna.

Figur 33. Blyprojektil från schakt OS1960.  
Foto: Arkeologerna.
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Kort sammanfattning kvarteret Nunnan
I kvarterets norra hälft finns rikligt med ledningar som är i bruk. 
Dessutom är ytor söndergrävda i samband med att stora källare har 
anlagts, varför stora delar av detta område inte kunde undersökas.

Resultaten från de två schakt som grävdes i norr visar att stora 
utschaktningar har gjorts men att ett förmodat odlingslager har 
bevarats ställvis.

Söder om den gata som tidigare löpte i öst–västlig riktning 
genom kvarterets mitt finns lämningar efter byggnader men också 
ett odlingslager innehållande rikligt med föremål från 1700 och 
1800-talen. Här fanns också flera stora gropar, ett par med träkon
struktioner i och föremål från 1700talet. Området kan tolkas som en 
bakgårdsmiljö med enklare ekonomibebyggelse.

Ut mot Slottsgränd och Saltängsgatan fanns bostadshus från 
1800talets slut men även från 1700talet. 1800talsbyggnaderna ver
kar ha ersatt en äldre bostadsbebyggelse vars spår därmed sannolikt 
till stor del är borta. Bakom bostadshusen, in i kvarteret, finns läm
ningar av stensatta och grusade gårdsytor samt odlingsmark. Möjli
gen är odlingsspåren delvis äldre än själva bebyggelsen i området. 

Kvarteret Trätan 10
Kvarteret Trätan 10 har samma utbredning som kvarteret Trätan på 
kartan från år 1879. Det aktuella utredningsområdet utgör västra 
hälften i kvarteret.

Arkiv
Den geometriska ägoavmätningen över Norrköpings stadsjordar från 
år 1636 anger ingen bebyggelse inom utredningsområdet. Kartan ger 
en bild av att området då användes för odling eller bete. I norra delen 
av området löper möjligen stadens plank och vägen mot Johannisborg 
(jfr kvarteret Nunnan 20/kvarteret Buten ovan). Stadsplanen från år 
1640 redovisar inte heller någon kvartersmark inom området, men 
vägen mot Johannisborg finns markerad (figur 23).

I det aktuella området har stadens plank löpt utmed kvarteret 
Trätan och Buten, mot nuvarande Norra Promenaden, det vill säga i 
närområdet för den sträcka som nu är aktuell för exploatering. 

Drygt 200 meter norr om Norra Promenaden finns lämningar efter 
det slott som hertig Johan lät uppföra i början av 1600–talet (figur 4). 

Norr om utredningsområdet, där järnvägen korsar Promenaden, 
fanns tidigare en bäck som rann ihop med de åar som omgärdade 
Skeppsholmen. Där bäcken korsade tullstaketet fanns en bro, som 
band ihop vägen från staden, Slottsgatan/gränden, till Johannisborgs 
slott. Det finns inga uppgifter om att det skulle ha funnits en tullstuga 
eller bom på denna plats under 1600-talet (Bengtsson 1998). I mitten 
av 1800talet kantades vägen utanför stadsplanket upp mot Johannis
borg av en trädallé (LSA D75-1:3). 

Enligt kartan från år 1719 utgjordes större delen av kvarteret 
Trätan vid detta tillfälle av åkerlyckor. Längst i norr finns en stuga 
med en mindre tomt markerad, troligen en tullstuga. Utredningsom
rådet berör möjligen västra delen av denna tomt, samt eventuellt delar 
av ovan beskrivna plank och vägsträckning till Johannisborg (figur 4).

På kartan från åren 1728–1729 anges hela kvarteret Trätan (nr 
44) som en obebyggd plats (benämnd nr 1), med sex olika tomtinne
havare. Här märks bland annat en skeppare, en skomakare och en 
snickare (bilaga 2).
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År 1783 var kvarteret Trätan 44 indelat i sex tomter. Tomten nr 1 
var den största och ägdes av handelsmannen Pohl. Den västra delen av 
denna tomt ligger inom utredningsområdet. Den östra delen av tom
ten ligger inom dagens kvarteret Ankan (se nedan). Kvarteret Trätans 
övriga tomter (a–e) ligger till stora delar inom utredningsområdet. 
Tomterna a–d var nordsydligt orienterade, smala, tomter i sydväst. 
De ägdes av personer knutna till sjöfarten. Tomten e benämns som 
”Tullstugu Platts”. Vägen mot Johannisborg tangerar utredningsom-
rådet i väster (fi gur 35 och bilaga 2). 

Kartan från år 1801 visar på stora förändringar inom området. 
I kvarteret fanns då tolv tomter. De ovan beskrivna ad anges på 
samma plats. Tomterna f (i norr) och g (öster) har tillkommit inom 
utredningsområdet. De förstnämnda ägdes fortfarande av personer 
knutna till sjöfarten. Dessa tomter anges som bebyggda.

Tomten f benämns som ”Stadens tomt brukas till Nattmannens 
uthus och kryddgård til dess Boställe” och g ” En stadens obebyggde 
tomt åt Slottsgatan til åbyggnad tjenlig och dertil nödig plats för uthus 

Figur 34. Utsnitt av karta från år 1719 med västra delen av kvarteret Trätan 10 markerad i blått (LSA D75-1:1).  
Skala 1:2000.

100 m
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och kryddgård”. En nattman var en person som bland annat hjälpte 
bödeln vid avrättningar samt tömde sopor och dass på nätterna.

Norr om f fi nns m, vilken beskrivs som ”Gata af 8 alns bredd ifrån 
Slottsgränd till denne tobakstomt”. Längst i norr ligger fortfarande 
e: ” Stadens tomt nyttjas til Besökare och nattmans Boställen med en 
liten Bakgård och kryddgård för Besökare Bostället”. En besökare var 
en tulltjänsteman.

Tomterna e–g anges utgöra före detta tobaksodlingar som då var 
på väg att styckas av till kryddegårdar med uthus. Kvarterets stora 
tomt l (tidigare 1) benämns som ” En Staden tilhörig Tobakstomt”. 
Tomterna i, k och l ingår i dagens kvarteret Ankan (se nedan, fi gur 36 
och bilaga 2).

Sammanfattningsvis kan det konstateras att merparten av 
tomterna inom utredningsområdet var bebyggda omkring år 
1800, med undantag för den stora tobakstomten och de planerade 
kryddegårdarna.

Stadskartan från år 1879 visar att västra delen av kvarteret Trätan 
då var bebyggd. Källarinventeringen från 1940talet visar att norra 
delen av denna bebyggelse hade stora källare (fi gur 21 och 27).

Figur 35. Utsnitt ur stadsplan från år 1783 med kvarteret Trätan (44) (LSA D75-1:28). Skala 1:2000.

100 m
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Arkeologi 
Schakt i kvarteret Trätan: OS1424, 1528, 1609, 1638, 1655, 1678 och 
1701 (fi gur 19).

Odlingslager och tomtgräns (schakt OS1424)
Schaktet grävdes i det område som är tomtindelat i kartmaterialet 
från år 1783. Under ett 0,4 meter tjockt matjords/sandlager fanns 
fl äckvis ett 0,05–0,10 meter tjockt sandigt humus-/kulturlager, 
SL1474. Troligen hade lagret utgjort ett odlingslager (fi gur 38).

Schaktet grävdes i stort sett till botten. Flera gropar med dels 
1700talsföremål men också gropar från 1900talet undersöktes, 
som en grop med 0,8 meters diameter, fylld med sandig humus, tegel, 
glas, spik och grönt kakelugnskakel, SN1498. En annan grop med 
diametern 0,8 meter, fylld med sandig humus, kritpipsskaft, blå och 
vit fajans, ben, fl intporslin samt rödgods kan dateras till 1700-talet, 
SN1508. En sentida grop innehållande en samling med knytnävsstora 
stenar, sentida metallföremål och plast påträff ades också.

En rad med stenskodda stolpar, med samma orientering som tom
terna, tolkas som en tomtgräns, SN1451, 1459, 1467. Även en sentida 
betonggrund hade denna orientering, SS1439 (fi gur 39).

Figur 36. Detaljerad karta över kvarteret Trätan från år 1801. Större delen av kvarteret var då odlingstomter 
(Norrköpings stadsarkiv). Skala 1:1200.

Kryddgård
Planlagda kryddgårdar
Tobaksodling50 m
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Figur 37. Schakt lagda mot utsnitt av kartan från år 1801 över kvarteret Trätan (Norrköpings stadsarkiv). 
Skala 1:1000.
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Odlingslager och tomtgräns (Schakt OS1528)
Under ett 0,40–0,45 meter tjockt lager makadam fanns ett 0,10–0,25 
meter tjockt kultur/odlingslager, SL1474. Det grävdes ställvis i 
botten. En öst–västlig stengrund är nedgrävd genom kulturlagret, 
SS1540. Stenarna är cirka 0,4–0,5 meter stora. Troligen rör det sig om 
en byggnad som redovisas på 1879 års karta.

Bevarat trä i ett stolphål med diametern 0,2 meter, på linje med de 
tre stolphålen i det förra schaktet bör ha ingått i en tomtgränsmarke
ring, SN1585. En grop med kritpipor, rödgods, fajans och fl intporslin 
kan dateras till 1700–1800talen, SN1561.

Även yngre gropar dokumenterades som SN1552 och SN1571, 
en grop utan klar begränsning i norr, söder och öster. Den 
senare innehöll stenar, fl intporslin, rödgods, glas med mera från 
1800–1900talen.

50 m
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Figur 38. Schakt OS1424 mot norr. Foto: Arkeologerna.

Figur 39. Exempel på fynd från 1700-
talet i schakt OS1424.  
Foto: Arkeologerna.
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Odlingslager (schakt OS1655) 
Under markytan fanns ett 0,4 meter tjockt lager med makadam som 
täckte ett 0,3 meter mäktigt raseringslager bestående av tegel, kalk
bruk och träkol. Lagret härrör från rivningen av ett hus vars kraftiga 
stengrund undersöktes, SS1659. Huset var sannolikt byggt år 1891. 
Murarna var nedgrävda genom ett odlingslager mellan raseringslag
ret och undergrunden, SL1474. Det var 0,35–0,45 meter tjockt och 
innehöll skärvor av fajans, kinaporslin, flintgods och rödgods från 
1700 och 1800talen. I undergrunden syntes spår efter odling med 
spade.

Inga bevarade lämningar (schakt OS1678)
Under ett 0,35 meter tjockt lager med makadam fanns ett raseringsla
ger 0,10 meter tjockt. Raseringen täckte en källargrund av sprängsten 
till en byggnad från år 1891 med avloppsrör, VA-ledningar och kablar.

Inga bevarade lämningar (schakt OS1701)
Lagret med makadam var här 0,4 meter tjockt. Det överlagrade ett 
0,4 meter tjockt raseringslager som i sin tur täckte en källargrund 
från 1891, SS1705.

Grop och tomtdike (schakt OS1609)
Området banades av ända ned till undergrunden. Två anläggningar 
påträffades. En grop, SN1629, innehöll tegel, fajans och flintgods 
medan ett dike, SN1621, var fyllt med sand och tegel, mestadels 
takpannor. Diket kan tolkas som tomtgräns för en av de små tomterna 
som finns i kartmaterial från år 1783 och framåt. 

Inga bevarade lämningar (schakt OS1638)
I schaktet fanns ett parti, mer än 15 meter långt, med minst två stora 
sentida gropar, kanske sandtäkter (SN1646, 1651). Groparna var 
grävda långt ned i den naturliga markytan i den sydöstra delen av 
undersökningsområdet.

Kort sammanfattning, kvarteret Trätan
Ett odlingslager påträffades i flera schakt utom i de två i sydost där 
lagerna var bortschaktade ner till undergrunden och i de två nord
ligaste schakten där källare från 1800talets slut hade ödelagt de 
äldre lämningarna. I söder var det endast 0,1–0,2 meter medan det i 
norr var 0,45 meter tjockt. Lagret är oskiktat och innehåller föremål 
från 1700-tal och 1800-tal eller början av 1900-talet. Det påträffades 
fajanser, flintgods, kinesiskt porslin, rödgods, kritpipor och djurben.

I kvarterets sydvästra del, motsvarande området för de tomtind
elade smålotterna, var föremålsmaterialet i odlingslagret rikast. Det 
kan indikera att det har bedrivits trädgårdsodlingar på dessa små 
tomter. Odlingslämningarna är åtminstone från 1700talet och är 
därmed äldre än merparten av bebyggelsen i kvarteret. I de tre schakt 
som berörde området med de små tomterna påträffades tomtgräns
markeringar i form av ett dike och en stolphålsrad.

Utifrån det historiska kartmaterialet från 1801 verkar det ha fun
nits några mindre byggnader i området utmed Slottsgränd. Kartan 
från år 1879 visar också flera byggnader i kvarterets västra och syd
västra delar. En stor del av denna bebyggelse verkar ha ersatts i början 
av 1890-talet av större byggnader med källare (figur 21 och 37).
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Den ursprungliga topografin verkar ha sluttat mot norr. Idag är 
den däremot relativt horisontell. Möjligen har man i något skede jäm
nat till marken genom att bland annat delar av odlingsjorden banats 
av i söder och förts på i norr, vilket i så fall skulle kunna förklara det 
tjocka odlingslagret i norr.

Kvarteret Ankan 1–5
Kvarteret Ankan har samma kvartersnamn och utbredning på kartan 
från år 1879. Nordöstra delen genomkorsas av ett nedlagt järnvägs
spår, som finns med på kartan från 1879.

Området längst i nordost utgörs idag av en träddunge. Större delen 
av ytan består av en nyanlagd parkering, medan södra hälften är 
trädbeväxt.

Arkiv 
Den geometriska ägoavmätningen från år 1636 ger ingen information 
om eventuell bebyggelse inom området. Kartan från år 1640 visar inga 
tomter inom området, som var en del av stadsjorden. Däremot finns 

Figur 40. Provschakt i kvarteret Ankan. Foto: Arkeologerna.
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en streckad linje i nordväst–sydostlig orientering utritad, tvärs genom 
området. Markeringen utgör antingen ett dike eller en stig (fi gur 23).

På kartan från år 1719 ger desto mer information. Den nordli
gaste delen av kvarteret ingick då i Johannisborgs slotthage. Hagen 
avgränsas mot söder av ett dike, som var en östvästlig fortsättning av 
stadsplanket i nordväst (kvarteret Nunnan 20 eller kvarteret Buten 
som det kallades tidigare). Diket i kvarteret Ankan har en nordväst–
sydostlig utbredning och anslöt i öster till Lillån och i väster till vägen 
mot Johannisborg. Området söder om diket var enligt kartan av två 
större åkerlyckor, sinsemellan omgärdade av stängsel. Åkerlyckorna 
fortsatte söderut in i nästa kvarter (fi gur 41).

Kartan och beskrivningen från åren 1728–1729 visar att sydväst
ligaste delen av kvarteret Ankan då ingick i kvarteret Trätan (nr 44). 
Den heter då nr 1 och anges vara obebyggd (se vidare beskrivningen 
av kvarteret Trätan om tomtinnehavare). Enligt samma karta ingick 
sydostligaste delen av kvarteret Ankan på 1720talet i kvarteret Lillån 
1 (nr 45, dess nordvästligaste hörn). Kvarteret Lillån 1 ägdes då av 
postmästaren Johan Norin (bilaga 2).

Figur 41. Utsnitt av karta från år 1719 med dagens kvarteret Ankan markerad i blått (LSA D75-1:1). Skala 1:2000.

100 m
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Kartan från år 1783 ger en likartad bild av området. Nordligaste 
delen var då hagmark, som i söder avgränsades av diket. Västra 
delen av kvarteret Ankan var då östra delen av kvarteret Trätan. Det 
benämns då nr 1 och ägdes av handelsmannen Pohl. 

Östra delen av kvarteret Ankan var en del av kvarteret Lillån, 
tomt 1, som ägdes av brukspatron Lindroth, som innehade fl era tom-
ter i området (fi gur 42 och bilaga 2).

Kartan från år 1801 över kvarteret Trätan motsvarar västra delen 
av kvarteret Ankan. Längst i sydväst ligger tomter, i och k, vilka 
beskrivs enligt följande: ”En stadens obebyggde tomt åt Slottsgatan 
til åbyggnad tjenlig och dertil nödig plats för uthus och kryddgård”. 
Båda tomterna har tidigare varit tobaksodlingar. Den stora tomten l 
beskrivs som en tobakstomt, som tillhörde staden (se ovan). Norr om 
denna fi nns diket utritat med hagmark på nordsidan (fi gur 43 och 
bilaga 2). 

Kartan från år 1808 över kvarteret Lillån visar att sydöstra delen 
av kvarteret Ankan då ägdes av rådmannen Wejerin och användes för 
tobaksodling (bilaga 2).

 Figur 42. Utsnitt av karta från år 1783 med dagens kvarteret Ankan markerad i blått (LSA D75-1:28). 
Skala 1:2000.

100 m
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Arkeologi
Schakt i kvarteret Ankan 1–5: OS1233, 1298, 1330, 1709, 1713, 2040, 
2069, 2088, 2100 och 2104 (fi gur 19).

Odling (schakt OS1233, 1298 och 1330)
Schakten grävdes i kvarterets södra del, inom ett område som var 
beväxt med träd. Det östligaste schaktets (OS1233) övre del bestod 
av matjord (0,4 meter) och stenkol (0,15 meter). Därunder fanns ett 
odlingslager (SL998), som var upp till 0,35 meter tjockt. Det var 
homogent, luckert, och innehöll kolbitar. I lagret fanns kritpipsskaft, 
fajans, planteringskrukor, sirapskruka och djurben. Mot den naturliga 
bottnen av silt var det möjligt att dokumentera spadstick. I södra 
delen av schaktet låg bottnen på cirka +0,25 m ö.h. och i norr var den 
cirka +0,5 m ö.h.

Det mellersta schaktet (OS1298) hade överst makadam, större 
stenar och stenkol med en sammanlagd tjocklek av närmare 1 meter. 

Figur 43. Karta från år 1801 över kvarteret Trätan. Kvarteret Ankans västra del ingick i detta kvarter. 
(Norrköpings stadsarkiv). Skala 1:2000.

100 m
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Därunder fanns odlingslager (SL998), som här även innehöll träfl is 
och småstenar. Ett öst–västligt orienterat dike (SN1304) fanns i 
schaktets södra del. Diket var ca 0,3 meter brett, men kunde ej under
sökas närmare p g a vatten. Den naturliga markytan fanns på cirka 
0,05 m ö.h. i schaktets södra del.

Det västra schaktet (OS1330) hade överst makadam (0,25 meter), 
samt matjord och stenkol (0,4 meter). Därunder vidtog odlingslager 
SL998, som var upp till 0,35 meter kraftigt. Lagret innehöll här bl a 
ett kritpipshuvud, fajans och fl intgods. I schaktet dokumenterades 
spadstick i rader (SN1368). De var U-formade i plan och cirka 0,20–
0,25 meter mot den plana sidan (fi gur 45).

Figur 44. Schakt lagda mot utsnitt av kartan från år 1801 över kvarteret Trätan (Norrköpings stadsarkiv). 
Skala 1:1000.
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Inga bevarade lämningar (schakt OS1709, 1713)
I kvarterets nordöstra hörn grävdes två schakt i träddunge. I anslut
ning till schakten fanns rester efter en enkel sentida husgrund i 
betong. Även i de övre massorna i schakten fanns sentida byggnads
rester ner till ett djup på 0,4 meter. På denna nivå påträffades rester 
av cyanid i de båda schakten. Schakten fylldes därför direkt igen utan 
vidare undersökning.

Åfåra, odling och ett dike (schakt OS2040)
Under ett 0,3 meter tjockt makadamlager fanns stenkol och slagg 
med en mäktighet på 0,4–0,5 meter. Därunder låg ett 0,2 meter tjockt 
odlingslager av rödbrun silt, SL2044. Förmodligen har det utgjort 
åkermark men det verkar inte vara intensivt brukat. I det norra 
partiet fanns ett dike i odlingsjorden med östvästlig orientering, 
SN2048. Diket, som var 0,5 meter brett och 0,3 meter djupt, var fyllt 
med stenkol och slagglagret. Det bör vara samtida med odlingen.

I schaktets södra del påträffades en minst nio meter bred åfåra 
med ett djup på minst 0,55 meter, SN2056. Vattendraget finns 
omnämnt och inritat på flera kartor från och med år 1695 och framåt. 
Det har löpt utmed stadens tullstaket och i kvarterets nordvästra hörn 
fanns en bro över ån vid Slottsgränd som fortsatte fram till Johannis
borg. Åfåran fylldes igen etappvis under 1800talet och var helt 
igenlagd senast på 1870talet.

Längst i söder påträffades en betongmur, minst 1,5 meter hög, till 
en byggnad som finns redovisad på 1879 års karta, SS2052. I den 
södra delen påträffades även fläckar av förmodad cyanid.

Figur 45. Spadstick i schakt OS1330. Foto: Arkeologerna.
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Åfåra och odling (schakt OS2069)
Under det 0,4 meter tjocka lagret med makadam och det lika kraftiga 
slagg, stenkol och raseringslagret fanns ett 0,3 meter tjockt lager med 
grågul lera, SL2063. Leran utgjorde utfyllnad av åfåran.

Ett brunt, homogent odlingslager låg delvis över och intill åfåran, 
SL2049. I lagret fanns fajans, flintgods mm.

Åfåran var i detta schakt mer än sex meter bred och minst 0,75 
meter djup, SN2048. Enligt kartmaterial från år 1801 omnämns ån 
som ett ”Bredt floddike emellan Slottshagen och StadsPlanket”. Enligt 
kartan från år 1783 var den ca tio meter bred. Mot botten av åfåran, 
som var 0,7 meter djup i förhållande till den naturliga markytan fanns 
horisonter av sand och silt. Fåran, som var flack, verkar inte vara 
grävd utan naturlig. Även här påträffades den sentida betongmuren 
från schakt 2040 (figur 44).

Åfåra (schakt OS2088)
Även här fanns ett lager med makadam, men tunnare, 0,3 meter. 
Slagg och stenkolslagret var inte heller så kraftigt, 0,05 meter tjockt. 
Därunder fanns utfyllnadsmaterial i åfåran med silt, lera och linser 
med sand och silt mot botten, SL2063 och 2049. Det förekom stenkol, 
slagg, rödgods och flintgods i fyllningen.

Inga bevarade lämningar (schakt OS2104)
Området utgjordes av kraftiga utfyllnadslager. Överst ett 0,4 meter 
tjockt lager med makadam, därefter ett lika tjockt bergkrosslager och 
underst ett lika mäktigt lager med slagg, stenkol mm. 

Inga bevarade lämningar (schakt OS2100)
Under det 0,25 meter tjocka lagret med makadam fanns lagret med 
slagg, stenkol och tegel ända ned till undergrunden.

Kort sammanfattning kvarteret Ankan
I kvarterets sydvästra del grävdes inga schakt eftersom det fanns en 
sentida husgrund, träd och grushögar där. I det nordöstra hörnet av 
kvarteret påbörjades två schakt men på grund av att cyanid påträffa
des fylldes schakten igen utan vidare undersökning.

Enligt kartan från år 1719 utgör området åker och hagmark. Runt 
år 1800 finns här också tobaksodling. I kvarterets södra del fanns det 
ett upp till 0,35 meter tjockt luckert siltlager, som tolkades som ett 
odlingslager. Det innehöll kolbitar, tegelbitar, kritpipsskaft, fajans
skärvor, en skärva från en planteringskruka och en sirapskruka samt 
djurben. Odlingslagret låg över den naturliga markytan, som bestod 
av silt och grus. I övergången mellan odlingslagret och den naturliga 
markytan fanns spår efter spadbruk. Odlingslagret täcktes av matjord 
och ett lager med stenkol och tegel.

Tvärs igenom kvarteret löpte stadsgränsen. Efter Lilla tullens 
införande 1622 fanns utmed denna ett tullstaket som var färdigställt 
år 1640. På 1719 års karta utgörs tullstaketet av en gärdesgård i detta 
parti och i kartmaterialet framgår också att det på utsidan av staketet 
fanns ett tio meter brett vattendrag. Ån påträffades i flera schakt men 
kunde inte begränsas mot söder på grund av vegetationen och därmed 
kom heller inga stolphål till denna gärdesgård att friläggas.
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Kvarteret Munken 18 och 23
Kvarteret Munken 18 motsvarar kvarteret Munken på kartan från 
år 1879, medan kvarteret Munken 23 är en del av kvarteret Lillån på 
äldre kartor.

Kvarteret Munken 18 är idag till stora delar bebyggt av silobyggna
der. Delar av kvarteret Munken 23 är bebyggt utmed Varvsgatan och 
Slottsgatan.

Arkiv 
Den geometriska ägoavmätningen från år 1636 ger ingen information 
om eventuell bebyggelse inom området, som var en del av stadsjorden. 
Kartan från år 1640 visar en streckad linje i östligaste delen av kvar
teret Munken 23 (jfr kvarteret Ankan), vilken möjligen skulle kunna 
avse en stig eller något planerat (se ovan, fi gur 23).

Kvarteret Munken 18
Enligt kartan från år 1719 motsvarar kvarteret Munken 18 till stor 
del norra delen av ett kvarter. Kvarteret Munken 23 är den sydligaste 
delen av en åkerlycka enligt samma karta (fi gur 46).

Figur 46. Utsnitt av karta från år 1719 med kvarteret Munken 18 och 23 markerade i blått (LSA D75-1:28). 
Skala 1:2000.

100 m



49Arkeologi på Saltängen  i Norrköping Inre hamnen etapp 2

Kartan och beskrivningen från åren 1728–1729 visar att det fanns 
11 tomter inom området som nu är kvarteret Munken 18 (Munken nr 
52). Dagens Munken 18 motsvarar i princip hela kvarteret. Några av 
tomterna i kvarterets östra del var relativt små, medan några större 
låg i västra delen. Tomterna ägdes vid detta tillfälle av en varierad 
befolkning, olika hantverkare och personer knutna till sjöfarten (fi gur 
47 och bilaga 2).

Kartan från år 1783 visar att kvarteret då delats in i inte mindre 
än 16 tomter. Dessa ägdes till största delen av personer knutna till sjö
farten, men även en del änkor och hantverkare, som skomakare och 
hovslagare. Även den tidigare omnämnde brukspatron Lindroth ägde 
en tomt här (fi gur 48 och bilaga 2). Kartan från år 1808 över kvarteret 
visar en likartad tomtstruktur med små tomter (fi gur 49). 

Kartan från år 1879 visar att kvarteret Munken 18 då var fullt 
utbyggd. Källarinventeringen från 1940talet visar en större källare i 
nordvästra delen av kvarteret Munken 18 (fi gur 21 och 27).

Kvarteret Munken 23
Kvarteret Munken 23 motsvarar ett område i södra delen av kvarteret 
Lillån (nr 45), enligt kartan och beskrivningen från åren 1728–1729 

Figur 47. Utsnitt av karta från 1728–1729 med kvarteret Munken 18 och 23 markerade i blått. Munken 23 motsva-
rar en del av kvarteret Lillån (LSA D75-1:12).  Skala 1:2000.

100 m
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(fi gur 48). Större delen av området ingår i tomten 1, som innehas av 
postmästaren Norin. I sydvästra hörnet fi nns tre mindre tomter, 
varav två ligger inom utredningsområdet (3 och 4). Dessa beskrivs 
enligt följande: ” Lars Simons encka med en vacant plats” och ”Wackt-
karlen Olof Svensson” (fi gur 47 och bilaga 2). Kartan från år 1783 visar 
en likartad struktur för tomten 1 (brukspatron Lindroths tomt). I 
sydvästra delen av kvarteret har tomterna förändrats (fi gur 49). Här 
har tillkommit några tomter med blandade innehavare (hovslagare, 
sjöman, bryggare och ett par drängar). Det är oklart om denna del av 
kvarteret då är bebyggt (tomten 1 utgör odling). Hovslagaren äger t.ex. 
en tomt i kvarteret Munken i väster, varför tomten i kvarteret Lillån 
möjligen utgör en odlingstomt. Kartan visar att Lillån vid detta till
fälle tangerar kvarterets sydöstra hörn (fi gur 48 och bilaga 2). Kartan 
från år 1808 ger en likartad bild av tomterna i kvarteret och där den 
stora tomten 1 utgör en tobaksodling (fi gur 49 och bilaga 2).

Kartan från år 1879 visar att kvarteret innehåller fl era större 
byggnader, bl a en större nord–sydlig länga. Källarinventeringen visar 
en större källare i kvarteret norra del och en mindre i väster (fi gur 21 
och 27). 

Figur 48. Utsnitt ur stadsplan från år 1783 med kvarteret Munken 18 och 23 markerade i blått. Munken 23 utgör en 
del av kvarteret Lillån (LSA D75-1:28). Skala 1:2000.

100 m
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Arkeologi
I kvarteret grävdes schakten: OS980, 984, 1002, 1006, 1022, 1083, 
1148, 1179, 1195 och 1217. Vid undersökningen fi ck stor hänsyn tas till 
all materiel som var uppställd på tomten. En stor källare i nordväst 
innebar att detta område också bortprioriterades (fi gur 19).

Lillåns åfåra (schakt OS980)
Under asfalten fanns ett drygt en meter tjockt lager med sentida riv
ningsmassor, som betong, tegel, trä mm. I schaktets södra del fanns en 
betongmur, som bör ha utgjort den norra väggen på den byggnad som 
undersökts tidigare i Saltängsgatan (https://arkeologerna.com/blog
gar/arkeologi-i-norrkoping/suckarnas-bro/). Raseringslagret härrör 
från då denna byggnad revs. Såväl mur som raseringslager påträff ades i 
området för Lillån, vilket åsediment och torv mot undergrunden visar. 

Figur 49. Schakt lagda mot utsnitt av kartan från år 1808 över kvarteret Lillån (Norrköpings stadsarkiv). 
Skala 1:1000.
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Odling intill Lillån (schakt OS984)
I schaktet som grävdes sex meter nordväst om det förra, påträffades 
inte ån, vilket visar att åfårans nordvästra kant finns mellan detta och 
föregående schakt.

Under ett 0,3 meter tjockt lager med makadam och grus fanns ett 
lika tjockt lager med lera, raseringsmassor, stenkol mm.

Därunder fanns ett odlingslager med sandig humus innehållande 
tegelbitar, stenflisor, taktegel, spik, flaskor, fönsterglas, flintgods, 
rödgods och en mutter, SL988. Jämfört med odlingslagret norrut, i 
kvarteret Ankan, syntes inga odlingsspår här. I botten fanns sjösand.

Odlingslager (schakt OS1002)
Under asfalt, bärlager, skiktad sand och grus med en knapp halv 
meters mäktighet fanns ett 0,3 meter tjockt svart skiktat lager bestå
ende av sand, grus och stenkol.

Ett grusigt och sandigt decimetertjockt lager under detta tolkades 
som en eventuell gårds eller gångbeläggning.

Därunder fanns ovan undergrunden ett lager tolkat som använts 
för odling, SL 998, samma som föregående schakts SL988. Det var 
upp mot 0,35 meter tjockt luckert siltlager innehållande stenflisor, 
taktegel, spik, flintgods, rödgods, flaskor, fönsterglas och en mutter 
med datering till 1800 och 1900tal. 

Odlingslager (schakt OS1006)
Sentida påförda massor, asfalt, makadam och underst lera, med en 
mäktighet på drygt 1,2 meter täckte odlingslagret SL998. Det humösa 
odlingslagret, som bland annat innehöll tegel, var 0,15 meter tjockt.

Små tomter och odling (schakt OS1022)
Schaktet berörde området med de små, från 1700talet indelade 
tomterna, men även kvartersytan utanför dessa.

Hela området utgjordes överst av ett 0,25 meter tjockt grus och 
sandlager. Detta överlagrade en stenlagd gårdsyta, SS1042. Under 
detta låg ett 0,3 meter tjockt stenkolslager.

Flera lämningar som stensyllar och en nedgrävd trätunna täcktes 
av stenkolslagret, SS1033, SS1046 och SS1075, samt ST1059. Det bör 
röra sig om den bebyggelse som redovisas i kartmaterialet från år 
1879. Någon bebyggelse finns inte redovisad i äldre kartmaterial än 
så och påträffades inte heller vid undersökningen. Byggnadslämning
arna överlagrade odlingslager vilket bör betyda att odlingen därmed 
kan knytas till tiden före år 1879.

När det gällde odlingsjorden, så fanns det tidigare nämnda 
odlingslagret, som förekommer över hela kvarteret, i den östra delen 
av schaktet, utanför de små tomterna (SL998). De få föremål som 
påträffades i detta lager verkar inte vara äldre än från 1800-talet. 
Även på de små tomterna fanns ett samtida odlingslager men det 
innehöll betydligt fler föremål, SL1055. Odlingslagren var cirka 0,2 
meter tjocka. Det verkar som att man gödslat med hushållsavfall i 
större skala här, sannolikt på grund av att det rört sig om en annan 
typ av odling, förslagsvis trädgårdsodling (figur 50).

På de små tomterna, men inte utanför dessa, fanns under odlings
lagret från 1800talet ett äldre odlingslager, SL1067. Det bestod av ett 
0,2–0,3 meter tjockt, varvigt sand och humuslager och innehöll rikligt 
med fajanser, yngre rödgods och kritpipor. Det kan därigenom dateras 
till andra hälften av 1700talet. Schaktet grävdes endast ställvis i botten.
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Figur 50. Sektion mot söder i schakt OS1022. Odlingslagret syns ned mot botten (SL998). Foto: Arkeologerna.

Stensyll, grop och odlingslager (schakt OS1083)
Även i detta schakt berördes de små tomterna i väster. Under ett 0,15 
meter tjockt gruslager fanns ett raseringslager med kalkbruk och 
tegel, 0,3 meter tjockt. Härunder fanns liksom i det förra schaktet 
ett 0,05–0,20 meter tjockt stenkolslager. Från nivån under sten
kolslagret fanns en stock eller regel och en grop var grävd ned genom 
odlingslagret SL998.

Samma bild av odlingslagret som i schakt 1022 rådde också här. I 
den östra delen av schaktet fanns kvarterets stora odlingslager SL998. 
I den västra delen motsvarades även här SL998 av SL1055 och under 
dessa fanns odlingslagret från 1700talet, 0,20 meter tjockt, SL1067.

I odlingslagret, oklart om det var SL1055 eller SL1067 men san
nolikt det förra, fanns tre stenar som kan ha utgjort syllstenar för en 
byggnad, SS1114 men också en grop med 1,5 meters diameter, SN1095 
(figur 51).

Odling (schakt OS1148)
Under asfalt och ett 0,3 meter tjockt bärlager påträffades husgrunder 
i sten, SS 1158 och 1162 och en källarmur SS1154. De kan kopplas till 
den bebyggelse som presenteras i kartmaterialet 1879 och källarin
venteringen från år 1947, men förekommer inte i 1808 års karta.

Under dessa fanns ett 0,8 meter tjockt utfyllnadslager som täckte 
det 0,2 meter mäktiga odlingslagret, SL998.

Odling (schakt OS1179)
Under asfalt, bärlager, stenkolslager och utfyllnadslager fanns det 0,2 
meter tjocka odlingslagret, SL998.
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Odling (schakt OS1195)
Under asfalt och bärlager påträffades en nedgrävning för en hus
grund, sammanlagt med ett djup på 1,2 meter. Byggnaden finns redo
visad på 1879 års karta och är sannolikt inte mycket äldre. Därunder 
fanns det 0,2 meter tjocka odlingslagret, SL998.

Odling (schakt OS1217)
Under asfalt, bärlager och ett utfyllnadslager bestående av betong 
och lera, med totalt 0,7 meters mäktighet fanns det 0,2 meter tjocka 
odlingslagret, SL998.

Kort sammanfattning kvarteret 
I kartmaterial från år 1719 anges området som åkerlycka. På en karta 
från år 1783 har kvarterets sydvästra del tomtindelats. Det redovisas 
inte att det finns någon bebyggelse på dem, inte heller år 1808, så de 
skulle kunna tolkas som odlingslotter. Det här är också en bild som 
stärks av de arkeologiska resultaten. Ett odlingslager ovan under
grunden täcker hela kvarteret. I området för de små tomterna finns 
också ett odlingslager under det förra. Det innebär att odlingslagret 
i detta område är nästan dubbelt så tjockt som i övriga kvarteret och 
att det här finns rikligt med föremål, främst från 1700-talets andra 
hälft. Området skiljer sig också från det övriga kvarteret genom att 
det finns rikligt med anläggningar här, som gropar, nedgrävda tunnor 
mm. Sammantaget kan tomterna tolkas som lotter med trädgårdsod
lingar, till skillnad från kvarterets övriga delar som mer påminner om 
åkermark (figur 49).

Figur 51.  Sektion mot norr i schakt OS1083. Foto: Arkeologerna.
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År 1879 var kvarteret bebyggt med relativt stora byggnader utom 
i just det tidigare tomtindelade partiet i sydväst där bebyggelsen var 
småskalig. Det här är första gången någon bebyggelse i kvarteret 
redovisas i kartmaterialet. 

Kvarteret Knipan 2 och 4
Dagens kvarteret Knipan 2 och 4 motsvarar kvarteret Knipan på 
kartan från år 1879. Större delen av kvarteret är idag bebyggt och 
genomkorsas av en järnvägssträckning.

Arkiv 
Den geometriska ägoavmätningen från år 1636 visar att stora delar 
av området då upptogs av Lillån. Kartan från år 1719 visar att norra 
delen av området var hagmark, som i söder avgränsas av det dike som 
från väster fortsatte och övergick i Lillån i öster. I sydväst var området 
en åkerlycka och övriga delar ligger inom åområdet.

Kartan från 1783 ger en likartad bild med hagmark i norr och 
odling i väster (kvarteret Lillåns ostligaste del) och åområde i öster 
(fi gur 52).

Kvarteret Knipan saknar bebyggelse enligt stadskartan från 1879, 
men den igenlagda åfåran är markerad på kartan. 

Figur 52. Utsnitt ur stadsplan från år 1783 med kvarteret Knipan markerat i blått  (LSA D75-1:28). Skala 1:2000.

100 m
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Arkeologi
Det togs inte upp några schakt på grund av att större delen i norr var 
bebyggd och den nedlagda järnvägen bedömdes ha skadat äldre läm
ningar. Tidigare undersökningar söderut i kvarteret Lommen 2019 
bedöms ge tillräckligt underlag (https://arkeologerna.com/bloggar/
arkeologi-i-norrkoping/rasp-och-spinnhuset-pa-skeppsholmen/).

Kvarteret Lommen 4–6
Dagens kvarteret Lommen 4 och 7–9, motsvarar kvarteret Ejdern på 
kartan från år 1879. Dagens kvarteret Lommen 5 motsvarar i stort det 
som är kvarteret Lommen 1879 och kvarteret Lommen 6 är en del av 
kvarteret Måsen på kartan från år 1879.

Stora delar av området är idag bebyggt, framför allt kvarteret Lom
men 5 och 6. Norra delen genomkorsas av ett nedlagt järnvägsspår.

Arkiv
Den geometriska avmätningen från år 1636 visar att västra delen av 
utredningsområdet tidigare var en del av Lillåns västra åfåra och den 
norra delen av området tangeras av Lillåns östra åfåra. Södra delen av 
området ligger inom Skeppsholmen. 

Kartan från år 1719 redovisar Lillåns åfåra i väster, medan reste
rande delen då var nordligaste spetsen av Skeppsholmen. Texten på 
kartan beskriver området som betesmark.

Kartan från 1783 visar Lillån i väster och i nordost (kvarteret Lom
men 6). I sydväst (kvarteret Lommen 9) är spinnhustomten markerad. 
Stadskartan från år 1879 visar att området då är kvartersutlagt, men 
saknade bebyggelse (figur 53).

Arkeologi 
Västra delen av området har undersökts under 2019 (kvar
teret Lommen 7–9, jfr https://arkeologerna.com/bloggar/
arkeologi-i-norrkoping/rasp-och-spinnhuset-pa-skeppsholmen/).

I kvarteret Lommen 4–6 grävdes schakten 1860, 1868, 1880 och 
1884. Placeringen av schakten begränsades kraftigt utifrån dagens 
bebyggelse och körvägar som användes (figur 20 och 54).

Inga bevarade lämningar (schakt OS1860 och 1868)
I schakten fanns ovan den naturliga markytan ett upp till 0,3 meter 
tjockt lager med humös lera/silt (SL1864, 1876). Det innehöll skärvor 
av flintgods och enstaka fajans samt tegel. Lagret har knappast varit 
odlingsjord utan tolkas snarare som vattensjuk mark.

Över detta fanns ett lager med stenkol och raseringsmaterial med 
vitt kakelugnskakel och bör därmed kunna dateras till 1800 eller 
snarare 1900tal. Över raseringslager fanns ett utfyllnadslager.

Inga bevarade lämningar (schakt OS1880)
I schakt OS1880 fanns endast sentida utfyllnadsmassor med sand, 
grus och makadam. 

Inga bevarade lämningar (schakt OS1884)
Endast ett 0,25 meter tjockt makadamlager grävdes bort. Därunder 
var marken färgad blå/turkos av förmodad cyanid, varför schaktmas
sorna lades tillbaka direkt.



Figur 54. Schakt lagda mot utsnitt av stadsplan från år 1783 (LSA D75-1:28). Skala 1:1000.
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Sammanfattning kvarteret Lommen
Utifrån de få schakt som är grävda i kvarteret men också utifrån kart 
och arkivstudierna verkar det inte ha funnits någon bebyggelse här 
förrän på 1900talet. Området verkar ha varit vattensjukt och något 
av schakten kan till och med ha grävts i Lillåns gamla vattenfåra. 

Kvarteret Svanen 4–8
Dagens kvarteret Svanen 4 motsvarar norra delen av kvarteret Måsen 
på kartan från år 1879. Kvarteret Svanen 5 motsvarar kvarteret Griss
lan och 6 motsvarar i väster kvarteret Tärnan och i öster kvarteret 
Svanen på kartan från 1879. Kvarteret Svanen 7–8 är jämförbar med 
kvarteret Skräckan på samma karta.

Kvarteret Svanen 4 är till stor del bebyggt och i söder finns ett ned
lagt järnvägsspår. Även kvarteret Svanen 5, samt kvarteret Svanen 6:s 
västra och nordöstra del, är till stora delar bebyggda.

Kvarteret Svanen 7–8 var tidigare helt bebyggt, men här revs 
bebyggelsen inför utredningen.

Arkiv
Den geometriska avmätningen från år 1636 visar att Lillån tidigare 
gått här (två åarmar möts här). Lillåns östra åfåra har fortsatt in i 
kvarteret Svanen 4–5. Området i kvarteret Svanen 6 har tidigare legat 
på Briggsholmen. Stadsplanen från år 1640 visar även på åområde i 
norra delen av utredningsytorna.

Kartan från år 1719 ger en liknande bild som kartan från år 1636 
med åområde framför allt i kvarteret Svanen 7–8. Det som ligger 
på fast mark utgörs av betesmark enligt kartan. Kartan från år 1783 
förstärker bilden av åområden inom de aktuella ytorna (ej kvarteret 
Svanen 6, som är en del av Briggsholmen). Det som är land redovisas 
som beten (figur 55).

Kartan från år 1879 visar att områdena då var kvartersutlagt med 
järnvägsspår. Områdena saknade emellertid bebyggelse.

Arkeologi
Inga bevarade lämningar
I kvarterets östra del, det ursprungliga kvarteret Svanen, grävdes 
schakten OS859, 863, 867, 871, 875, 879, 883, 887, 891, 895, 899, 
936, 940, 948, 952, 968, 972 och 976.

I samtliga schakt fanns bärlager, raseringslager, matjord, sand, 
grus eller lera med en mäktighet på 0,2–0,4 meter ovan undergrun
den. De enstaka föremål som påträffades var sentida. Området verkar 
ha schaktats av i sen tid (figur 20 och 56).

Inga bevarade lämningar
I den södra delen av kvarterets mellersta parti, motsvarande det 
tidigare kvarteret Tärnan, grävdes schakten OS960 och 964.

Under ett 0,3 meter tjockt lager med bärlager fanns ett raseringsla
ger och en tegel och betongränna, troligen från 1960talet, ovan under
grunden. Området verkar ha schaktats av i sen tid (figur 20 och 56).

Lillåns åfåra
I kvarterets västra del, det som tidigare var kvarteret Skräckan, gräv
des schakten OS504, 517, 526, 534, 652, 674, 686, 699, 719, 723, 726, 
730, 747, 751, 764, 821, 829, 839 och 843 (figur 20 och 56).
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 Figur 55. Utsnitt ur stadsplan från år 1783 med utredningsområdet markerat i blått (LSA D75-1:28). Skala 1:2000.

I området har Lillåns olika åfåror runnit samman och fortsatt 
vidare mot norr. Därmed har det funnits tre landområden som 
åtskilts av vattendragen. Den södra delen av området utgjorde då ön 
Skeppsholmen. Det västra partiet var fastland och i öster fanns ön 
Blixholmen, som också benämns med andra namn.

Under ett asfalt och betonglager, som tillsammans med ett 
bärlager av makadam var upp till o,4 meter tjockt, fanns i merparten 
av schakten ett 0,2 meter tjockt sand eller gruslager. Under detta 
låg ett 0,5–0,7 meter tjockt utfyllnadslager innehållande mycket 
slagg och stenkol, SL 816. Sannolikt utgör det en etapp i utfyllnaden 
av Lillån. Ett upp mot en meter tjockt lerlager ligger nämligen under 
detta. Det utgör en igenläggning av vattendraget i området. Uppgifter 
om att detta skedde under 1800talets andra hälft stämmer med det 
föremålsmaterial som påträff ades i utfyllnadslagret (SL670). I lagret 
fanns bland annat vitt kakelugnskakel, kritpipor, mynt, tegel, stenkol, 
fl int- och rödgods.

I kvarterets sydöstra del påträff ades Lillåns norra strandkant 
i schakt OS829. Åkanten var också synlig i schakt OS821 men vek 
därefter av mot norr mellan schakten OS699 och 726. Ån har därefter 
gjort en kraftig böj mot nordost, vilket framgår av åkanten som syntes 
i schakt OS843.

100 m
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Öster om ån, i schakt OS726, fanns ett 0,2 meter tjockt humöst sand
lager med slagg, trä, flintgods och tegel (SL774). Under detta var den 
leriga naturliga markytan infiltrerad. Föremål var nedtrampade i leran, 
exempelvis skärvor av flintgods och kinesiskt porslin. Detta var det enda 
schakt som grävdes helt utanför åfåran, på Briggsholmen. Även en stor 
del av schakten 821, 829 och 843 grävdes på denna tidigare holme.

I schakten som ligger på linje längst i norr; OS504, 517, 526 och 
534, påträffades åfåran utmed hela denna 70 meter långa sträcka. Det 
var inte möjligt att undersöka bottenlagren närmare på grund av att 
schakten fylldes med vatten. Men igenfyllnaden bestod av skiktad lera 
innehållande 1800talsporslin, vitt kakelugnskakel samt större rena 
kalkklumpar.

I de tre västra schakten fanns också mycket stora mängder med 
trasiga bruna glasflaskor, många märkta med Årnäs – troligen från 
mitten av 1800talet. Lagret var upp mot en meter tjockt utom längst 
i öster där det bara var 0,4 meter. Troligen visar det att det rörde sig 
om åns strandkant eftersom åbotten steg, OS504. I detta schakt fanns 
också åsediment/torv i botten, SL500.

I den västra delen av området var stratigrafin likartad. Åfyllningen 
var som mäktigast 1,2 meter men tunnade ut mot väster, vilket 
innebär att den förmodade åkanten bör finnas strax utanför under
sökningsområdets nordvästra parti och schaktet OS652. 

Sammanfattning kvarteret Svanen
I det tidigare kvarteret Skräckan påträffades den igenfyllda Lillåns 
åfåra. Den har varit som djupast minst 1,2 meter. Utifrån utfyllnads
materialet men också arkivaliskt material, skedde igenläggningen 
under 1800-talets andra hälft. Vid undersökningen berördes ett parti 
där ån har tre olika vattenfåror. Dels rörde det sig om tillflödet från 
Bråviken i norr och dels de två vattenfårorna som hade sina utlöp i 
Motala ström. Dessa åar har också kringgärdat Briggsholmen och 
Skeppsholmen. Det ursprungliga kvarteret Svanen men också kvarte
ret Tärnan verkar ha schaktas av i sen tid.

Kvarteret Gräsanden 1–2
Kvarteret Gräsanden har samma namn och utbredning på kartan 
från år 1879. Områdets bebyggelse revs inför den arkeologiska 
utredningen.

Arkiv
Den geometriska ägoavmätningen visar att Lillån har funnits inom 
större delen av området. Detsamma gäller kartorna från åren 1719 och 
1783. Landområdena utnyttjades då som betesmark. Enligt kartan 
från år 1879 fanns ingen bebyggelse i kvarteret då. Inför utredningen 
revs den befintliga bebyggelsen (figur 57).

Arkeologi
I kvarteret Gräsanden 1–2 grävdes schakten OS544, 548, 552, 609, 
638, 717 och 722. Den östra delen av kvarteret undersöktes inte 
eftersom det redan hade etablerats som en uppställningsplats för NCC 
(figur 20 och 59. 

Lillåns åfåra (schakt OS544, 548, 552, 609, 638, 717 och 722)
Markytan bestod av ett tunt betongskikt över stora delar av kvarteret, 
som tidigare varit golv i en byggnad. Under detta fanns bärlager och 
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Figur 56. Grävda schakt mot bakgrund av utsnitt ur stadsplan från år 1783 (LSA D75-1:28). Skala 1:1000.
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olika sentida utfyllnadslager med en mäktighet på 0,5–1,2 meter. 
Ställvis innehöll det också raseringsmassor med tegel med mera. 
Rivningsmassorna härrör sannolikt från den första bebyggelsen 
som uppfördes över åområdet, generationen före byggnaderna med 
de gjutna betonggolven. Det äldsta bebyggelseskiktet kan antas ha 
uppförts tidigast på 1880talet. Ån verkar ha fyllts igen i detta område 
på 1870-talet och någon bebyggelse fi nns inte markerat på kartan från 
år 1879.

Genom kvarteret har Lillån runnit från nordväst mot Motala ström 
i sydost. Ån har i äldre kartmaterial ritats som att den var mellan 
25–45 meter bred i det aktuella området. I samtliga schakt berördes 
åfåran. Åns norra kant påträff ades i schakten OS638, 609 och 717. 
Strandkanten var fl ack. I åfåran fanns ett bitvis skiktat torvlager 
0,2–0,6 meter tjockt, utom i dess djupaste parti där det saknades. 
Torvnivån låg i åfåran på 0,45 m ö.h. och högst upp i strandkanten 
på +0,44 m ö.h. (fi gur 58)

Åfåran var igenfylld med blå lera, bitvis väldigt ren men den 
innehöll också träplankor, stockar, skärvor av fl intgods och fajans, 
djurben, tegel samt ölfl askor från tiden 1850–1900. 

50 m
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Figur 57. Utsnitt ur stadsplan från år 1783 med utredningsområdet i kvarteret Gräsanden och Pingvinen markerat 
i blått (LSA D75-1:28). Skala 1:2000.

Gräsanden

Pingvinen

Karakteristiskt för hela åfyllningen i kvarteret var den enorma 
mängden med påförd relativt ren lera. En tolkning kan vara att leran 
härrör från muddring.

Åns södra strandkant påträff ades inte vid undersökningen utan 
bör fi nnas ytterligare någon bit söderut. Bredden på ån har därmed 
varit mer än 43 meter i detta område.

I åbotten, cirka 5 meter från den norra åkanten, fanns minst sex 
stående störar med diametern 0,10–0,15 meter i schaktet OS638. På 
samma ställe låg också några liggande stockar eller plankor på torven, 
ST636. Det liggande trävirket följde åns riktning. I detta schakt hade dju
pet på ån varit omkring två meter medan ådjupet på alla andra platser 
var omkring en meter. På grund av schaktets djup och rasrisken gjordes 
ingen vidare undersökning, utan endast en punkt mättes in vid trävirket.

I kvarterets nordligaste del, i det område som legat norr om ån, 
hade äldre lager grävts bort. Istället hade sentida massor förts på här, 
som var 0,4–0,5 meter tjocka. Troligen rör det sig om samma markbe
redning som i kvarteret Svanen norrut, där hela kvarteret verkar vara 

100 m
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avschaktat. Fyllnadslagret som låg direkt på undergrunden innehöll 
stenkol och slagg. 

Fyra sentida stenskodda stolphål med bevarade trärester låg på 
rad ned mot ån i schakt 609. De 0,5 meter stora stolphålen var grävda 
genom det påförda fyllnadslagret med stenkol och slagg, SN558, 573, 
584 och 597.

Även i schaktet OS638 påträffades två o,5 meter stora stolphål norr 
om åfåran, SN615 och 626.

Kort sammanfattning kvarteret Gräsanden
I samtliga schakt påträffades Lillåns åfåra och i tre av dessa även åns 
norra strandkant. Djupet hade som mest varit två meter men mesta
dels endast en meter. Åns begränsning i söder fanns inte inom under
sökningsområdet så ån bör därmed ha varit minst 43 meter bred. 

På landområdet norr om ån, som tidigare utgjort en del av Briggs
holmen, hade de äldre jordlagren grävts bort. I norra delen av schakt 
O638 stank det diesel.

Figur 58. Schakt OS638 mot söder. Foto: Arkeologerna.
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Figur 59. Grävda schakt mot bakgrund av utsnitt ur stadsplan från år 1783 (LSA D75-1:28). Skala 1:1000.
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Kvarteret Pingvinen 1
Kvarteret Pingvinen har samma utbredning och namn på kartan från 
år 1879 och är idag bebyggt.

Arkiv
Den geometriska ägoavmätningen från år 1636 visar att området 
ligger på Briggsholmen. Samma bild ges utifrån kartorna från åren 
1719 och 1783. Stadskartan från år 1879 visar att området var kvar
tersutlagt men obebyggd (fi gur 58).

Arkeologi
Större delen av kvarteret är bebyggt och var inte möjligt att under
söka. Under 2019 genomförde Arkeologerna undersökningar i 
gatusträckningen i väster, varför detta bedömdes ge tillräckligt under
lag (se ovan).

50 m
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Resultatsammanfattning och förslag till 
fortsatta åtgärder

Arkivstudierna har visat att områdets nordvästligast del har varit 
kvartersutlagt redan under 1630talet. Enligt den äldsta kartan över 
stadsjordarna från år 1636 kan det också ha funnits bebyggelse här 
då. I detta område sträckte sig även stadsgränsen och vägen upp mot 
Johannisborgs slott.

Kartorna från början av 1700talet ger en tydligare bild av markan
vändningen inom området. Ytterligare kvarter har tillkommit sedan 
1600-talet och i området kring Varvsgatan och västerut (bl.a. kvarte
ret Ankan/Lillån) beskrivs områdena som åkerlyckor. På kartan från 
år 1719 beskrivs en stuga på norra delen inom dagens kvarteret Trätan 
10. I slutet av 1700talet benämns platsen som Tullstuga och kring 
sekelskiftet 1800 låg bl a nattmannens bostad här.

Området öster om Varvsgatan domineras av Lillåns sträckningar. 
I norr fanns Slottshagen, i söder Skeppsholmen och längst i öster 
Briggsholmen. Dessa delar nyttjades som betesmark under 1600talet 
och större delen av 1700talet. Arkivmaterialet ger inga uppgifter om 
bebyggelse här förrän efter mitten av 1800talet och det är först då 
som Lillån fyllts igen.

Kartorna med tomtägarförteckningar från 1728 – 1729 visar 
enskilda tomter för första gången, men huruvida de är bebyggda 
eller enbart avsedda för odling är osäkert. Merparten av tomterna 
är relativt små, men det finns en del undantag (t.ex. nr 10 i kvarteret 
Buten/nordvästra delen av dagens kvarteret Nunnan 20 och kvarteret 
Lillån nr 1/södra delen av dagens kvarteret Ankan och östra delen av 
kvarteret Munken 23). Den stora tomten 1 i kvarteret Trätan (delar 
av dagens kvarteret Trätan 10 och kvarteret Ankan) anges som en 
obebyggd plats.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att förutsättningar för 
bebyggelse i början av 1700talet tycks vara störst inom västra och 
södra delen av dagens kvarteret Nunnan (Buten 43), dagens kvarteret 
Nunnan 19 (Nunnan 53), dagens kvarteret Munken 18 (Munken 52). 
Bilden ser ganska likartad ut under slutet av 1700talet. Möjligen har 
sydvästra delen av dagens kvarteret Trätan 10 (Trätan 43) och sydväs
tra delen av Munken 23 (Lillån 45) bebyggts. Västra delen av dagens 
kvarteret Trätan 10 är emellertid bebyggd omkring år 1800. Det är 
också inom dessa delar som en småskalig bebyggelse växer fram 
under 1800tal och tidigt 1900tal. 

Arkivstudierna har också visat att det är dessa områden som 
försetts med källare under senare delen av 1800talen och 1900talets 
första hälft, vilka förstört äldre kulturlager och byggnadslämningar.

Det är tydligt att flera av tomterna i framför allt kvarteren Trätan 
och Lillån (dagens kvarten Ankan och Munken 23), samt möjligen i 
östra delen av kvarteret Buten (dagens kvarteret Nunnan 20) använ
des för tobaksodling under andra hälften av 1700talet. 

Tomtägarnas bakgrund varierar med skilda yrken, men där flera 
kan knytas till maritim verksamhet. Här finns även mer förnäma 
innehavare, som t.ex. brukspatroner och rådmän. De senare innehar i 
regel odlingar. Arkivmaterialen ger också en bild av att en del perso
ner äger flera tomter.
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De arkeologiska undersökningarna gav fyra områden med äldre läm
ningar som föreslås gå vidare till arkeologiska insatser (figur 60):

Kvarteret Nunnan 19
Inom detta område påträffades bl a flera husgrunder. Området inde
lades i kvarter redan under 1600talet och fynden från utredningen 
tyder på bevarade bebyggelselämningar från 1600–1700tal. Det är 
möjligt att det finns bevarade lämningar under järnvägen. Avgräns
ningen mot befintlig byggnad i söder är oklar. Storlek cirka 2 700 
kvadratmeter.

Kvarteret Trätan 10
Inom denna yta påträffades främst avfallsgropar och odlingslager. 
Lämningarna dateras till 1700tal. Området ger karaktär av bakgår
dar/odlingstomter. Storlek cirka 1 200 kvadratmeter.

Kvarteret Ankan 1–4
Inom denna yta konstaterades odlingslager och diken. Enligt äldre 
kartor har stadens dike/stadsgräns funnits inom området från 1600
talet och framåt. Storlek cirka 4 600 kvadratmeter.

Kvarteret Munken 23
Lämningarna påminner om de i kvarteret Trätan 10, avfallsgropar 
och odling. Här kan dock finnas byggnader från främst 1700-tal. Ger 
intryck av bakgårdsbebyggelse/odlingstomter. Storlek cirka 2 600 
kvadratmeter.

Förslag till åtgärder
Vi föreslår arkeologisk förundersökning inom samtliga fyra ytor. 
Område 1 kommer i slutet att innebära mer omfattade undersök
ningar. Område 2 och 4 är av samma karaktär och kommer troligen 
inte att betyda lika mycket arkeologiska insatser som område 1. 
Område 3 innehöll ”minst” arkeologiska lämningar och kommer 
troligen att vara minst komplicerat att utföra (även om ytan är störst). 
Efter förundersökning får man göra en bedömning om område 2–4 
behöver bli föremål för slutundersökningar.

Områdena öster om Varvsgatan föreslås inte bli föremål för ytter
ligare arkeologiska undersökningar. Olika delar av Lillån har blivit 
föremål för arkeologiska undersökningar under åren 2016–2020 och 
bedöms inte kunna ge ytterligare ny kunskap. Mycket av det som nu 
provgrävdes visade sig tillhöra perioden efter 1850.
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Figur 60. Rödskraff erade områden har gett äldre lämningar och föreslås gå vidare till ytterligare arkeologiska 
insatser. Skala 1:5000.
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Bilagor
Bilaga 1. Schakttabell 
Schakt Kvarter Anmärkning Djup till 

kulturlager (m)
Kulturlager-
tjocklek (m)

Schaktdjup 
(m)

Grävt i 
botten

Inga 
lämningar

504 Svanen 8 Åfåra 1,6 0,1 1,7 x

517 Svanen 7 Åfåra 0,85 0,9 1,75 x

526 Svanen 7 Åfåra 0,85 0,9 1,75 x

534 Svanen 7–8 Åfåra 0,8 0,9 1,7 x

544 Gräsanden 1 Åfåra 0,65 0,75 2,07 x

548 Gräsanden 1 Åfåra 0,65 0,7 1,3 x

552 Gräsanden 1 Åfåra 0,7 0,5 3,2 x

609 Gräsanden 1 Åfåra 1,2 0,8 2,2 x

638 Gräsanden 1 Åfåra 0,85 0,5 1,35 x

652 Svanen 7–8 Åfåra 0,6 1,2 1,8 x

674 Svanen 7 Åfåra 0,6 1,2 1,8 x

686 Svanen 7 Åfåra 0,6 1,2 1,8 x

699 Svanen 7–8 Åfåra 0,7 1,2 1,9 x

717 Gräsanden 1 Åfåra 0,85 0,5 1,35 x

719 Svanen 1 Åfåra 0,7 1,1 1,8 x

722 Gräsanden 1 Åfåra 0,7 1,2 1,9 x

723 Svanen 7 Åfåra 0,7 1,3 2 x

726 Svanen 8 Åfåra 0,6 0,2 0,8 x

730 Svanen 8 Åfåra 0,6 0,4 1 x

747 Svanen 7–8 Åfåra 0,5 1,3 1,8 x

751 Svanen 7 Åfåra 0,5 1,2 1,7 x

764 Svanen 7–8 Åfåra 0,5 0,4 0,9 x

821 Svanen 8 Åfåra 0,7 0,2 0,9 x

829 Svanen 8 Åfåra 0,6 0 0,6

839 Svanen 8 Åfåra 1,7 1 1,7

843 Svanen 8 Åfåra 1,3 0,35 1,9 x

859 Svanen 6 0 0 0,35 x x

863 Svanen 6 0 0 0,25 x x

867 Svanen 6 0 0 0,45 x x

871 Svanen 6 0 0 0,3 x x

875 Svanen 6 0 0 0,3 x x

879 Svanen 6 0 0 0,4 x x

883 Svanen 6 0 0 0,4 x x

887 Svanen 6 0 0 0,2 x x

891 Svanen 6 0 0 0,3 x x

895 Svanen 6 0 0 0,35 x x

899 Svanen 6 0 0 0,35 x x

936 Svanen 6 Trästolpar nedgrävda i den naturliga leran. 0 0 0,45 x

940 Svanen 6 0 0 0,45 x x

948 Svanen 6 0 0 0,8 x x

952 Svanen 6 0 0 0,5 x x

960 Svanen 6 0 0 0,2 x

964 Svanen 6 0 0 0,5 x

968 Svanen 6 0 0 0,35 x x

972 Svanen 6 0 0 0,4 x x

976 Svanen 6 0 0 0,4 x x

980 Munken 23 Åfåra 0,2 1 1,2 x

984 Munken 23 Odlingslager 0,6 0,25 0,85 x

1002 Munken 23 Odlingslager 0,8 0,35 1,15 x

1006 Munken 23 Odlingslager 1,2 0,15 1,35 x
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Schakt Kvarter Anmärkning Djup till 
kulturlager (m)

Kulturlager-
tjocklek (m)

Schaktdjup 
(m)

Grävt i 
botten

Inga 
lämningar

1022 Munken 23 Äldre byggnad, stenläggning, odlingslager, 
trätunna

0,5 0,5 1 x

1083 Munken 23 Gropar, liggande trä, odlingslager 0,7 0,3 1 x

1148 Munken 23 Odlingslager 1,3 0,2 1,5 x

1179 Munken 23 Odlingslager 0,9 0,2 1,1 x

1195 Munken 23 Odlingslager 1,2 0,2 1,4 x

1217 Munken 23 Odlingslager 0,7 0,2 0,9 x

1233 Ankan 3 Odlingslager, spadstick 0,6 0,35 0,95 x

1298 Ankan 3 Odlingslager 0,95 0,5 1,45 x

1330 Ankan 4 Odlingslager, spadstick 0,6 0,35 0,95 x

1424 Trätan Gropar, stenskodda stolphål 0,4 0,1 0,5 x

1528 Trätan 10 Odlingslager, grop, stolphål 0,25 0,45 0,7 x

1609 Trätan 10 Dike, grop 0 0 0,45 x

1638 Trätan 10 Gropar 0 0 0,45 x

1655 Trätan 10 Odlingslager, spadstick 0,7 0,35 1,05 x

1678 Trätan 10 Källare slutet 1800-talet, VA-ledningar, 
avloppsrör mm

0 0 1,1 x

1701 Trätan 10 Källare sent 1800-tal 0 0 0,95 x

1709 Ankan 5 Betonggrund, cyanid i rivningsmassorna 0 0 0,4 x

1713 Ankan 5 Betonggrund, cyanid i rivningsmassorna 0 0 0,4 x

1725 Nunnan Fyllnadsmassor sent 1800-tal 0 0 1,3 x x

1729 Nunnan Odlingslager 0,8 0 0,8

1770 Nunnan Äldre byggnad, möjlig gårdsplan och 
odlingslager

0,6 0,3 0,9

1791 Nunnan 19 Källare, finns med i källarinventering 0 0 2,85 x x

1799 Nunnan 19 Kulturlager, avfallsbinge och sentida källare 0,4 0,4 1,8 x

1833 Nunnan 19 Odlingslager? Markyta? Gropar 0,3 0,25 0,55 x

1860 Lommen 8 Äldre markyta, möjligen extensivt odlad 0,7 0,3 1,05 x

1868 Lommen 4 Äldre markyta, möjligen extensivt odlad 0,5 0,3 1,15 x

1880 Lommen 4 Utschaktat till naturlig markyta. 0 0 1,05 x x

1884 Lommen 4 Ej grävt i botten. Cyanid 0,25 under markytan. 0 0 0,25 x

1888 Nunnan 20 Odlingslager? 1,1 0,15 1,25 x

1927 Nunnan 20 Urschaktat ner till naturlig markyta 0 0 0,95 x

1931 Nunnan 20 Odlingslager, stor grop 0,3 0,4 1,1 x x

1960 Nunnan 20 Äldre byggnad, odlingslager 0,4 0,6 1,25 x x

2001 Nunnan 20 Utfyllt med sand, luktade diesel, tidigare 
bensinmack

0 0 2,5

2007 Nunnan 20 Odlingslager 0,45 0,3 0,75 x

2040 Ankan 1 Åfåra (stadsgräns), odlingslager, dike 0,9 0,2 1,1 x

2069 Ankan 4 Åfåra (stadsgräns), odlingslager 1 0,5 1,5 x

2088 Ankan 2 Åfåra (stadsgräns) 1,2 0,5 1,7 x

2100 Ankan 2 0 0 0,65 x x

2104 Ankan 1 0 0 1,2 x x
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Bilaga 2. Tomtägare
Buten (43)

Tomt 1728–1729 Anmärkning

1 Volunteuren Anders Lerbeck

2 Factoren Mårten Reef

3 Skomakaren Johan Utters enckia

4 Enckian Hustrun Brita med mågen 
Petter Båtkarl och sonen Petter 
Wallman

5 Bengt Andersson

6 Wacktkarlen Eric

7 Wacktkarlen Hans och enckian Lina 
Stina

8 Hustrun Ingell

9 Lanfiskaren Johan

10 Slåtswacktmästaren Anders Jonsson

Tomt 1783 Anmärkning

1 Repslagaren Tilke

2 Repslagaren Tilke

A Coupvardie Capitain Wendt

B Lars Nordstrand

C Herr Bruks Patron Eberstein

D Tobaks Spinnaren Sältsing

E Petter Sältsings enka

3 Fabriquer Törnbergs pupiller

3 Timmerman Berggren

F Herr Hofintendenten af Pettersens

4 Socker Bruks Drängen Nils Monsson

5 med en del af 4 Coopvardie Capitain 
Ingmansson

6 Brännerie Drängen Jon Westerberg

7 Skomakaren Westerberg och 
magister Dyk

8 Sjöman Nils Hansson och 
timmermannen Anders Olsson

9 Herr Bruks Patron Michael Lindroth

10 Herr Brukspatron Michael Lindroth

Tomt 1783 Anmärkning

1 Repslagaren Bengt Styrling

B Companie Captain P Ingmarsson

C Timmermanne n Lars Andersson, 
xxx, N Risberg och snickar Enkan 
Cullin

D Grundvärks Arbetaren J Moström

E Companie Captain P Ingmarsson

3 Companie Captain P Ingmarsson

F Companie Captain P Ingmarsson

A Companie Captain J A Wendt

4 Companie Captain P Ingmarsson

5 Companie Captain P Ingmarsson

6 Qvartersmannen Joh Lindberg

7 Timmerman M Cederholm o 
Sundholms Enka

8 Companie Captain P Ingmarsson

9 Companie Captain P Ingmarsson

10 Companie Captain P Ingmarsson

Trätan (44)
Tomt 1728–1729 Anmärkning

1 En obebygd plats som fölljande 
berätta sig wara ägare til 

Magnus Giellmans enckia

Skiepparen Johan Wijkman

Borgaren Berent Andersson

Skomakaren Matthias Liung

Byggmästaren Christopher 
Andersson

Snickaren Gustaf

Tomt 1783 Anmärkning

1 Herr handelsmannen B H Pohl

A Sjöman Schjerman

B Skepps Timmerman Skog, och 
Bramstedts Enka

C Lotsen Bengt Österberg

D Lotsen Nils Gräntzelius

E Tullstugu Platts

Tomt 1801 Anmärkning

a Sjömannen Nils Ekenbergs 
bebyggda tomt

b Warfstimmermannens Sjögrens 
(bebyggda tomt)

c Änkan Österbergs (bebyggda tomt)

d Sjömannen Olof Sundströms 
(bebyggda tomt)

e Stadens tomt nyttjas til Besökare 
och nattmans Boställen med en liten 
Bakgård och kryddgård för Besökare 
Bostället

Fd tobaksodling

f Stadens tomt brukas till 
Nattmannens uthus och kryddgård til 
dess Boställe

Fd tobaksodling

g En stadens obebyggde tomt åt 
Slottsgatan til åbyggnad tjenlig 
och dertil nödig plats för uthus och 
kryddgård

Fd tobaksodling

h En stadens obebyggde tomt åt 
Slottsgatan til åbyggnad tjenlig 
och dertil nödig plats för uthus och 
kryddgård

Fd tobaksodling

i En stadens obebyggde tomt åt 
Slottsgatan til åbyggnad tjenlig 
och dertil nödig plats för uthus och 
kryddgård

Fd tobaksodling

k En stadens obebyggde tomt åt 
Slottsgatan til åbyggnad tjenlig 
och dertil nödig plats för uthus och 
kryddgård

Fd tobaksodling

l En Staden tilhörig Tobakstomt

m Gata af 8 alns bredd ifrån 
Slottsgränd till denne tobakstomt
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Lillån (45)
Tomt 1728–1729 Anmärkning

1 Påstmästaren Johan Norin

2 Wacktkarlen Jonas Green

3 Lars Simons encka med en vacant 
plats

4 Wacktkarlen Olof Svensson

Tomt 1783 Anmärkning

1 Herr Bruks Patron Michel Lindroth

2 Hofslagaren Daniel Wahlberg

3 Bryggaren Diedring

a Sjömannen Jan Jansson Del av 3

4 Magazins Drängen Anders Grandahl

b Sockerbruks Drängen Magnus Del av 4

Tomt 1808 Anmärkning

1 Tillhör Rådmannen och Riddaren af 
Kong x Orden Herr D Weijerin

Tobaksodling enligt 
Trätankartan

2 Hofslagaren Meister Wahlberg

3 Bryggaren Diedrings Sterbhus

4 Siöman Stenholm

a Coverdie Capiten Fort Del av 4

b Fabriqueren Bergewall

Munken (52)
Tomt 1728–1729 Anmärkning

1 Klockaren Christopher Scheiffert

2 Anders Palms enckia med Anders 
Carlssons fiskare

3 Olof Olsson på värcket

4 Friseraren Måns Johansson

5 Miöhlnaren Jonas Johansson

6 Fiskaren Ingmund Nilsson

7 Målareenckian Elssa

8 Holmkarlen Eric Jönsson

9 Skomakaren Olof Westring

10 Ringkarlen Sven Svensson

11 Sven Svenssons enckia

Tomt 1783 Anmärkning

1 Madam Berlin

2 Thilanders Enka

a Sjöman Anders Kindbom

3 Maria Erics Dotter

b Petter Kiellman

4 Lotsen Thomas Österman

5 Sjöman Carl Hörströms Enka

6 Skjeppstimmermannen Eric Pehrson

7 Jöns Grenstelius

c Söderströms Enka

8 Hofslagaren Daniel Wahlberg

9 Bryggaren Lindman

10 Sjöman Jon Lindroth

d Skjepps Timmerman Börje Halling

11 Skomakaren Abraham Åberg

e Herr Bruks Patron Herr Michell 
Lindroth

Tomt 1808 Anmärkning

1 Madam Berlin

2 Styrman Pettersson

A Timmermannen Haraldsson

3 Timmermannen Haraldsson

4 Handelsman Egge

5 Styrman Pettersson

6 Änkefru Ahlm

7 Sjöman Gran

C Bruks Patron Annader & Nettelblad

8 Hofslagaren Wahlberg

9 Captain och Riddaren Stierneman

10 Coi…..Captain Slyter

D Änkan Moberg

E Repslagaren Sigfried

11 Coiveri Captain Österstad

F Hofslagaren Dahlberg
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Nunnan (53)
Tomt 1728–1729 Anmärkning

1 Öfverskiäraren Lars Olofssons 
enckia

2 Greens piga Stina

3 Besökaren Anders Herström

4 Öfverskiäraren Lars Joenssons 
enckia

5 Jacktlöjtnanten Anders Holm

6 Styrman Tynes Hielmans enckia

7 Måns Botvedssons erfvingar

8 Styrman Nils Matthssons enckia

9 Massingsbrukets tomt

10 Murmästaren Petter Spångberg 
med tornväcktaren Bengt

11 Qvartermästaren Petter

12 Petter Lindbergs enckia

13 Otto pråmkarl skiepparen Olof 
Persson Och Buldansväfvaren Jöns

Tomt 1783 Anmärkning

1 Olof Bengtsons Enka

a Herr Bruks Patron Lindroth

b Petter Ekstrand

2 och 3 Wagtmästaren Dahlgren

4 Coupvardie Capitain Setterström

5 Herr Bruks Patron Lindroth

6 Herr Bruks Patron Lindroth

c Bryggaren Elgstrand

7 Herr Hof Intendenten af Petersséns

8 Bagaren Brandt

9 Mässings Brukets

10 Manufactoristen Boberg

11 Manufactoristen Boberg

12 Herr Hof Intendenten af Pettersséns

d Jonas Holmgren och Anders 
Fröberg

13 Olof Cederberg

e Skiepps Timmerman Svanborg

f Pigan Greta Sjöstrand

g Pigan Greta Sjöstrand

Tomt 1805 Anmärkning

1 m Tillhör Timmerman Rising(?) Liten byggnad

1a Rådmannen Ädel och Högagtad 
Herr Pehr Gustaf Wadström

Stor byggnad

Tomten inkluderar 
183:s b

2 Förra Spin Hus Wacktmästaren 
Dahlgren

En byggnad

3 Förra Spin Hus Wacktmästaren 
Dahlgren

Två byggnader

4 Companie Capitain Setterströms 
Änka

En stor byggnad

5 Rådmannen Ädel och Högagtad 
Herr Pehr Gustaf Wadström

6 Rådmannen Ädel och Högagtad 
Herr Pehr Gustaf Wadström

7b Bryggaren Gråsten Två byggnader

7c Afledne Trägårdsmästaren 
Finnbergs arfwingar

8d Blochmakare Linman En byggnad, större på 
9:s bekostnad

8e Afledne Trägårdsmästaren 
Finnbergs arfwingar

9 Tillhör MässingsBruket Två små byggnader

10 Bokhållaren Sewerin En byggnad

11 Jouweleraren Boberg En byggnad

12f Sjöman Petter Pettersson En byggnad

12g Timmerman Hagstöm En byggnad

13h Skiepparen Mierlund (?) En byggnad

13i Avledne Swnbergs arfwingar En byggnad

13k Skrublaren(?) Elfström En byggnad

13l Skrublaren(?) Elfström En byggnad
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Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört en arkeologisk 
utredning, etapp 2, mellan Saltängsgatan och Norra Promenaden i Norr
köping. Utredningen genomfördes med anledning av att Norrköpings 
kommun arbetar med detaljplanering inom aktuellt område. Utredningen 
visade att det finns bevarade lämningar i form av bebyggelse, kulturlager, 
odling och diken inom fyra områden mellan Packhusgatan och Varvsgatan. 
Lämningarna är från i huvudsak 1600 och 1700talen.


