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Sammanfattning 
Arkeologerna, Statens historiska museer, har utfört en arkeologisk 
utredning för delar av kvarteret Kopparhammaren 8, omfattande det 
tidigare kvarteret Vävstolen, Västra Grytsgatan samt sydvästra delarna 
av det tidigare kvarteret Nedre Segern. Utredningen har genomförts 
genom litteraturstudier, analys av historiska kartor, ritningar och 
fotografier samt en översiktlig bedömning av tidigare arkeologiska 
insatser som utförts inom undersökningsområdet.  

De historiska kartorna visar att stadens västra gräns, markerad 
med en stenmur, gick rakt genom undersökningsområdet och att 
Västra Grytsgatan anlagts på dess insida. Det senare kvarteret 
Vävstolen brukades som åker fram till 1720-talet då dess nordligaste 
del bebyggdes med fyra stadsgårdar. Undersökningsområdet 
genomgick en radikal förändring under perioden 1853–1879 då Bergs 
AB anlade sitt textilindustriella komplex i området väster om 
Kungsgatan. Ritningar och fotografier av de byggnader som uppförts 
inom undersökningsområdet visar att ingen av dem försetts med 
källare. Äldre kulturlager kan således finnas bevarade över större 
delen av undersökningsområdet. 

De arkeologiska undersökningar som utförts inom 
undersökningsområdet, liksom i närliggande områden, är fåtaliga och 
ytmässigt begränsade. I Norra Grytsgatan har över metertjocka 
kulturlager konstaterats, även om dateringen är oklar. I norra delen av 
tidigare kvarteret Vävstolen har lämningar efter ett eldhärjat hus 
dokumenterats, tidfäst till 1600-talet. I sydvästra delen av tidigare 
kvarteret Nedre Segern har lämningar efter en stenläggning och fynd 
daterade till sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal dokumenterats. 
Bevarade kulturlager från 1600- och 1700-talet förekommer 
sporadiskt inom undersökningsområdet. Samtidigt har vissa delar 
bottenschaktats i samband med byggnationer. 

De bevarade kulturlagerlämningarna har, eftersom de tillkommit 
före 1850, lagskydd enligt Kulturmiljölagen (L2009:7173 Stadslager). 
Om fastighetsägaren önskar förändra markanvändningen, eller att 
exploatera fastigheten, och detta påverkar fornlämningen måste en 
ansökan om tillstånd enligt Kulturmiljölagen (KML) insändas till 
Länsstyrelsen varvid ansökan behandlas inom det 
uppdragsarkeologiska systemet. Länsstyrelsen kan då begära att en 
arkeologisk förundersökning utförs syftande till att avgränsa 
fornlämningen och bedöma dess karaktär, omfattning, bevarandegrad 
och kunskapsvärde. Den arkeologiska förundersökningens resultat 
utgör ett beslutsunderlag för Länsstyrelsen inför prövning av tillstånd 
till ingrepp i, eller borttagande av, fornlämning. Länsstyrelsen kan 
därefter besluta om att häva fornlämningens lagskydd under 
förutsättning att fornlämningen undersöks, dokumenteras och tas 
bort genom en arkeologisk undersökning. 
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Uppdraget 
Arkeologerna, Statens historiska museer, har fått i uppdrag att 
genomföra en arkeologisk utredning avseende fastigheten 
Kopparhammaren 2, tidigare Vävstolen 8, i Norrköping. 
Uppdragsgivare är fastighetsägaren Magnus Blomqvist, Corem 
Property Group AB. Uppdraget har tillkommit efter önskemål från 
planarkitekt Jacquelyn Leiby, Norrköpings kommun, och 
byggnadsantikvarie Lisa Berglund, Fredriksson arkitektkontor AB. 
Ansvarig för den arkeologiska utredningen är Peter Carelli, verksam 
vid Arkeologerna, Statens historiska museer, docent i historisk 
arkeologi och författare till den stadshistoriska monografin ”En 
synnerligen vacker och blomstrande stad: Historisk-arkeologiska 
perspektiv på Norrköpings äldre historia (ca 1000–1800)” (Carelli 
2021). Den arkeologiska utredningen syftar till att ta fram ett underlag 
att användas i detaljplanearbetet och den därefter följande 
byggnadsprojekteringen  

Bakgrund 
Inom fastigheten Kopparhammaren 2 (tidigare kvarteret Vävstolen) 
finns en tidigare färgeri- och appreturbyggnad vars äldsta delar 
uppfördes 1909. Byggnaden, som utgör en så kallad norrljus 
sågtandsbyggnad, skadades svårt i en brand 2018 och har sedan dess 
stått i ruinerat skick. Fastighetsägaren Corem Property Group AB 
önskar riva byggnaden och uppföra en ny högre byggnad inom 
fastigheten. Norrköpings kommun har inlett arbetet med en ny 
detaljplan som ska möjliggöra för nybyggnad och utökad användning. 
Ett samrådsmöte kring de kommande förändringarna har ägt rum 
mellan fastighetsägaren, kommunen och länsstyrelsen. Då fastigheten 
är belägen inom riksintresse för kulturmiljövården beslutades att en 
byggnadsdokumentation upprättas innan rivning och att en 
kulturmiljöanalys med rekommendationer inför utveckling av 
fastigheten utarbetas. Den föreliggande arkeologiska utredningen ska 
ses som ett komplement till dessa underlagshandlingar. 

Underlag 
Den aktuella fastigheten finns detaljerat beskriven i två 
underlagshandlingar, dels en rivningsdokumentation utförd av 
Fredriksson arkitektkontor AB (Danielsson & Berglund 2021), dels en 
kulturmiljöanalys utförd av Bjerking AB (Stjernberg 2021). Dessa 
handlingar utgör också underlag för den arkeologiska utredningen. 
Historiska kartor, förvarade i flera svenska arkiv, har använts för att 
beskriva den historiska bebyggelseutvecklingen i området. Ritningar 
och fotografier har använts för att beskriva eventuell förekomst av 
källarförsedda byggnader inom området. Slutligen har arkeologiska 
rapporter använts för att beskriva den kända kulturlagersituationen i 
området. Boken ”En synnerligen vacker och blomstrande stad: 
Historisk-arkeologiska perspektiv på Norrköpings äldre historia (ca 
1000–1800)” har utgjort ett kompletterande underlag för att förstå 
det aktuella området i sitt stadshistoriska sammanhang (Carelli 2021). 
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Undersökningsområdet 
Det aktuella detaljplaneområdet är beläget inom den omfångsrika 
fastigheten Kopparhammaren 2 (fig. 1). Detta kvarter utgör en modern 
sammanslagning av flera äldre kvarter: Gamla byn, Kopparhammaren, 
Vävstolen, Nedre segern, Övre Segern, Bommen och östra delen av 
Gryt (fig. 2). 

Detaljplaneområdet omfattar det tidigare kvarteret Vävstolen, 
avgränsat av Korsgatan i väster, Norra Grytsgatan i norr och Södra 
Grytsgatan i söder, samt gaturummet Västra Grytsgatan och de 
sydvästra delarna av tidigare kvarteret Nedre Segern. 
Detaljplaneområdet är sammanlagt ca 0,2 hektar stort. 

Undersökningsområdet ligger inom fornlämningen L2009:7173 
stadslager (Fornsök). Tidigare benämndes fornlämningen RAÄ Sankt 
Johannes 96:1. Undersökningsområdet ligger även inom riksintresset 
för kulturmiljövården Norrköping [E52]. 

Undersökningsområdet omfattas av gällande detaljplan som vann 
laga kraft 1998-02-27 (nr 0581K – P 98/5). 

Stadens historia – i korthet 
Stadens historia sträcker sig tillbaka till 1000-talets första hälft då en 
kungsgård etableras på höjdläget norr om Motala ström, ett område 
motsvarande de nuvarande kvarteren Mjölnaren, Trehörningen och 
Vårdtornet. Läget var strategiskt valt ur ett kommunikationsmässigt 
perspektiv, alldeles intill den bro som förband landområdena söder 
och norr om Motala ström, och i korset mellan vattenledens 
östvästliga sträckning och landvägens nordsydliga sträckning. 
Kungsgården utgjorde därefter en maktpolitisk knutpunkt i nordöstra 
Östergötland. I början på 1300-talet valde kungen att förstärka 
kungsgården med en borganläggning. Kung Birger Magnusson valde 
då att ersätta den gamla kungsgården med en tegelborg på en holme 
mitt i Motala ström, alldeles intill landsvägsbron Gamla bro, 
motsvarande dagens Knäppingsborg. Borgbygget inleddes troligen år 
1309. I samband med striderna mellan kungen och hans bröder, 
hertigarna Erik och Valdemar Magnusson, uppfattade de senare 
borgbyggnadsprojektet som ytterst provocerande. Kungens planer var 
också djärva. I Norrköping avsåg han att skapa ett starkt militärt fäste, 
men även låta en köpstad växa fram som var tänkt att utmana de 
existerande köpstäderna Söderköping och Kalmar. I 1310 års 
fredsfördrag fördelades de svenska landområdena mellan de tre 
stridande bröderna, och ett generellt borgbyggnadsförbud infördes. 
Såsom exempel på det sistnämnda beslutades att den i Norrköping 
påbörjade borgen skulle rivas ned till grunden. Det blev således 
ingenting av de storstilade planerna att göra Norrköping till ett starkt 
kungasäte och en blomstrande köpstad (Carelli 2021:733–735). 

Under återstoden av medeltiden var det i stället fiske och kvarndrift 
som utgjorde stadens näringsbas. Stadsbefolkningen expanderade 
successivt under 1300-talet. Förutom det gamla kungsgårdsläget, 
beläget norr om Motala ström, etablerades den äldsta 
stadsbebyggelsen på de mer låglänta och strandnära områdena söder 
om Motala ström. Den medeltida bebyggelsen omfattade de västra 
delarna av de nuvarande kvarteren Tullhuset, Kronan, Markattan, 
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Gamla Rådstugan, Paraden och Konstantinopel. År 1384 erhöll staden 
privilegier av kung Albrekt av Mecklenburg. I dessa reglerades stadens 
rättigheter och skyldigheter, och spelreglerna för stadens försörjning 
preciserades (Carelli 2021:735–737). 

Som en följd av Västerås recess 1527 drogs en stor del av de 
kyrkliga egendomarna in till kronan. I Norrköping genomfördes 
reduktionen först 1540. Kronans ägande i staden ökade då mångfalt. 
Under 1550-talet inleddes en total omstrukturering av den kungliga 
godsmassan i och kring Norrköping. En ny kunglig förvaltningsgård 
med både administrativa och representativa funktioner etablerades, 
en så kallad avelsgård med ett fast hus och en tillhörande ladugård. 
Den nya kungsgården kallades Norrköpings gård. Kungsgårdens ägor 
låg direkt öster om stadsområdet och söder om Motala ström (Carelli 
2021:737–738). 

1567 drabbades staden av en förödande brand som ödelade 
merparten av bebyggelsen. Det krävdes därför extraordinära åtgärder 
för att få staden på fötter igen. Kung Johan III insåg stadens 
kommersiella potential och utarbetade storstilade planer för stadens 
utveckling. En ny stadsdel på norra sidan av Motala ström, Nya 
staden, skulle utformas som en modern renässansstad, en 
arkitektonisk motsvarighet till kontinentens moderna köpstäder. Det 
blev nu inte så mycket av de storstilade planerna. Stadens borgare 
ogillade planerna och ville inte frivilligt flytta sina gårdar. Planerna för 
Norrköping återuppväcktes med kraft under hertig Johan av 
Östergötlands tid (1608–1618). Hertigen, som var son till Johan III, 
önskade fullfölja faderns storstilade planer för Norrköping och gjorde 
staden till centralort i sitt östgötska hertigdöme. De storstilade 
planerna kollapsade emellertid i och med hertigens tidiga död 1618 
(Carelli 2021:738–740). 

Norrköping återfördes därefter till kronan. Under Gustav II Adolfs 
regeringstid (1611–1632) förändrades återigen stadens inriktning. 
Staden förlorade merparten av de representativa funktionerna och 
handelsfunktionerna tonades ned. I stället var det de producerande 
funktionerna som lyftes fram. Renässansens handelsstad, som ännu 
inte hittat sin form, omvandlades under 1620-talet till ett 
tidigmodernt produktionscentrum med särskilt fokus på 
metallhantering. Detta hängde samman med den samtida satsningen 
på Östergötlands bergslag och Finspångs bruk. Produktionen bedrevs 
till stor utsträckning i faktorier och industriliknande miljöer. En första 
vapensmedja anlades på Kvarnholmen mitt i Motala ström, där 
produktionen av krut, harnesk, musköter och annan krigsammunition 
drevs med vattenkraft från de kungligt ägda kvarnarna. 1627 inledde 
vapenfaktoriet i Norrköping, under namnet Holmens Bruk, sin 
verksamhet på Kvarnholmen, och till brukets verksamhet ställdes en 
handfull vattenkvarnar till förfogande. Under 1600-talets början 
intensifierades också Norrköpings roll som utrikeshandels- och 
sjöfartsstad (Carelli 2021:740–743). 

Vid 1600-talets mitt skedde även en organisatorisk förändring av 
hantverket. Det industriella hantverket omvandlades då till ett 
borgerligt hantverk. Detta innebar att de flesta hantverkare bedrev 
sina hantverk i avsevärt mindre skala än tidigare och i egen regi. 
Stadens hantverk kom därför att präglas av ett stort antal mindre 
mästarägda verkstäder med en mer småskalig produktion (Carelli 
2021:743–746). 1641 beslutade drottning Kristinas förmyndarregering 
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att stadsbebyggelsen skulle regleras enligt en kartritning utförd av 
generalkvartermästare Olof Hansson Örnehufvud. Stadsplanekartan, 
där stadens bebyggelse organiserats efter ett rutnätsmönster, 
stadfästes år 1645 av drottning Kristina. Utstakningen inleddes under 
senhösten samma år. Fram till dess hade två olika bebyggelsemönster 
existerat parallellt i staden. De nyanlagda stadsdelarna hade anlagts 
enligt den planerade rutnätsprincipen medan de äldre stadsdelarna 
var organiskt framvuxna och präglades av en bebyggelsemässig 
oregelbundenhet (Carelli 2021:746–747). 

1711 drabbades Norrköping av en svår pestepidemi då ca 2 500 
personer, halva stadens befolkning, strök med. 1712 drabbades staden 
av en stadsbrand som ödelade den norra delen av staden. I augusti 
1719 utsattes staden för ett ryskt militärangrepp. Efter en 
systematiserad plundring satte ryssarna eld på stadsgårdarna, och den 
våldsamma stadsbrand som följde ödelade nästan all bebyggelse. Efter 
1710-talets katastrofer var stadsbefolkningen hårt ansatt och 
bebyggelsen närmast totalförstörd. Under de följande åren sattes 
därför stort fokus på stadens återuppbyggnad. Trots den svåra 
situationen var framtidsoptimismen stor och initiativ togs för att 
utvidga stadsområdet för att ge plats åt ny bebyggelse (Carelli 
2021:746). 

Under 1800-talet utvecklades staden till en av landets ledande 
industristäder (se t.ex. Lundqvist 1905; Ringborg 1922; Ringborg 
1923; Helmfrid 1985). Under 1800-talets senare del och 1900-talets 
första årtionden skapades det ännu i hög grad bevarade 
industrilandskapet (se t.ex. Nisser 1976). 

Historiska kartor 
Första gången en kartering av Norrköpings omgivningar, stadsvaden, 
genomfördes var 1636 då lantmätaren Jean de Rogier upprättade tre 
geometriska kartor. Det centrala bebyggelseområdet karterades dock 
inte, varför kartorna saknar detaljerad information om 
undersökningsområdet (LSA D75-1:d4:5-7; Carelli 2021, appendix 
2:5–7). Den karta som länge betraktades som den äldsta bevarade 
stadskartan har rubriken ”Norköpings Stad som den af ålder warit 
bygd och för branden 1655 aftagen efter en concept Charta författad år 
1640” och är försedd med påskriften ”Noorkiöpungh 1640” (UUB 53 
818; Carelli 2021, appendix 2:10). Den anses ha upprättats av 
generalkvartermästare Olof Hansson Örnehufvud på uppdrag av 
drottning Kristina år 1641. Kartbilden avbildar stadsbebyggelsen före 
1655 års omfattande stadsbrand och den efterföljande regleringen då 
en rätvinklig rutnätsplan genomfördes. Den skulle således visa stadens 
medeltida förhållanden. Kartans historiska källvärde har nyligen 
ifrågasatts och det har föreslagits att den har tillkommit som en lärd 
1700-talsrekonstruktion, ett resultat av samtidens uppblomstrande 
lokalhistoriska forskningsintresse. Kartan säger således ingenting om 
stadsplanen före stadsregleringen och lämnas därför utanför 
föreliggande studie (Carelli 2021:46–55). 

Den äldsta bevarade kartan över stadsbebyggelsen utgörs av en 
regleringsplan, troligen utförd av generalkvartermästare Olof Hansson 
Örnehufvud, sannolikt ett första utkast till den regleringsplan för 
staden som han senare utförde och som godkändes av drottning 



Del av Kopparhammaren 2, Norrköping – tidigare kvarteret Vävstolen 9 

 

Kristinas förmyndarregering 1641 (KrA SFP Norrköping:3; Carelli 
2021:35–36, 41, appendix 2:11). Kartan är inte särskilt noggrant ritad 
och flera viktiga landmärken saknas. På kartan finns även en del 
detaljer som inte verkar vara avslutade. En annan märklighet är att 
kartan är vänd så att söder ligger uppåt, ett kartografiskt generalfel. 
Kartan ska därför snarast betraktas som en första konceptkarta, ett 
utkast eller ett idéförslag. Grundidén var en strikt reglerad stadsplan 
med rätvinkliga gator och kvarter, en vidareutveckling av den 
rutnätsplan som lagts ut för Saltängen norr om strömmen år 1613. De 
rödfärgade kvadraterna visar schablonmässigt hur stadsbebyggelsen 
var tänkt att organiseras. Det gulfärgade Bergskvarteret, som vid 
denna tid utgjorde en del av det förindustriella komplexet på 
Kvarnholmen, var dock fortsatt oreglerat (fig. 3). Det nu aktuella 
undersökningsområdet låg väster om detta område. Noterbart är att 
fyra kvarnar markerats på Motala ströms västra strand, väster om 
Bergsbron. I söder markerar gulfärgade heldragna linjer den tänkta 
dragningen för stadsgränsen, bestående av en tänkt stadsmur. 

Åren 1695–1700 upprättade lantmätaren Jacob Wernsten en 
detaljerad kartering av Norrköpings stadsvad. Uppmätningen 
resulterade i en övergripande generalkarta och 14 detaljkartor som 
med precision visar samtidens markutnyttjande (Carelli 2021, 
appendix 2:19–39). En av detaljkartorna, med rubriken ”Täpporna 
emot Bÿe Beck och Åån Norr om Landzwägen till Linkiöpingh”, visar 
stadens västra gräns och området direkt söder om Motala ström. Den 
östra delen av kartan (fig. 4) visar bland annat läget för Gryts kvarn 
invid Motala ström, landsvägen till Linköping, den västliga 
stadsmuren samt Väster tullport. Stadsmuren löper i nord-sydlig 
riktning, på samma plats och helt i linje med nuvarande Västra 
Grytsgatan Denna sträckning utgjorde alltså en gränslinje mellan stad 
och land. Noterbart är att det inte fanns någon gata, vare sig på 
utsidan eller insidan av stadsmuren. Väster tullport låg i nuvarande 
Sankt Persgatan där Västra Grytsgatans förlängning anslöt. Kartan 
visar även att området väster om muren brukades som åkermark och 
att marken således var obebyggd mot slutet av 1600-talet (LSA D75-
1:5/4; Carelli 2021:35–40, appendix 2:34). 

En mer detaljerad karta över stadsområdet upprättades av 
lantmätaren Sven Ryding hösten 1719: Kartan, med den långa 
rubriken ”Grund Rijtning öfwer Johannis Borgs slått med Norkiöpings 
stad til Qarter och Gatorna såsom den efter en olyckelig Wådeld d. 29 
Julii 1655 blifwit regulerad, men nu andre gången af Fienden Ryssen 
d. 30 Julii 1719 afbränd, samt en dehl af Situationen deromkring, 
tillika med Strömmen och dess tillhörigheter”, finns bevarad i flera 
varianter (se t.ex LSA D75-1:1; Carelli 2021:36, 42–43, appendix 
2:49a–c, 50a–c). Efter 1719 års dramatiska händelser, då ryska 
trupper angrep staden och stora delar av bebyggelsen eldhärjades, 
fanns ett behov att dokumentera och kartera den existerande 
stadsplanen. Allt sedan den stora stadsbranden 1655 hade staden 
genomgått en dramatisk reglering då den dittillsvarande organiskt 
utformade stadsplanen hade omvandlats till en strikt rutnätsplan. När 
staden ånyo eldhärjades ansågs det lämpligt att upprätta en karta över 
staden. Det uppdrag som gavs till Sven Ryding var att återge staden så 
som den såg ut innan den så kallade ryssbranden. Norrköping skulle 
byggas upp igen och kartan skulle i detta mödosamma arbete fungera 
som förlaga. Kartan visar en fullt utvecklad rutnätsplan. Den var 
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visserligen planlagd redan vid 1600-talets mitt, men hade tagit 
decennier att successivt genomdriva. Förmodligen ägde de sista 
regleringsåtgärderna rum först efter 1719 års brand. På kartan 
avbildas det aktuella undersökningsområdet på samma sätt som 
tidigare kartor (fig. 5). Den murade stadsgränsen löpte som tidigare i 
linje med nuvarande Västra Grytsgatan. En nyhet var dock att en 
tydlig gata hade tillkommit på insidan av denna, motsvarande dagens 
Västra Grytsgatan. Innanför Väster port fanns en torgliknande plats. 
Området väster om stadsgränsen var fortsatt obebyggd och brukades 
som åker, på kartan markerad som ”åcker till staden”. En nyhet var 
också de tydliga kvartersbildningarna inom stadsområdet som även 
givits egennamn. Inom undersökningsområdet framträder exempelvis 
kvarteren Gamla byn, Kopparhammaren och Segern. 

Efter 1719 års stadsbrand utfördes de avslutande åtgärderna för att 
uppnå en fullt rutnätsreglerad stadsplan. Stadens tomter uppmättes 
och dokumenterades med syfte att skapa en samlad kartering, en så 
kallad planta, av staden som kunde fungera som ett enhetligt 
beskattningsunderlag. Även detta uppdrag gavs lantmätare Sven 
Ryding. Inledningsvis uppdelades stadsområdet i fyra stadsdelar, så 
kallade kvarter: Strand, Dal, Berg och Nordan. Dessa blev föremål för 
var sin geometrisk karta och beskrivning, utförda under åren 1728–
1729 (LSA D75-1:12; Carelli 2021:42, 45–46, appendix 2:57a–b, 59a–
b, 61a–b, 63a–b). Kvarterskartorna visar hur bebyggelsen indelades i 
kvadrater (dagens kvarter), och deras nummer och namn angavs. 
Totalt rörde det sig om 146 kvadrater. Detaljkartor upprättades 
därefter över de enskilda kvadraterna där tomtindelningen 
markerades. Tomtgränserna var noggrant angivna och uppgifter om 
tomtägare och tomtareal tillfogades detaljkartorna. Det aktuella 
undersökningsområdet ligger inom Bergskvarteret. Kartan över detta 
kvarter visar att det skett några bebyggelsemässiga förändringar 
längst i väster (fig. 6). Stadsgränsen löpte, som innan, från Väster port 
i nordlig riktning mot Motala ström, men ett nytt inslag var att 
stadsmuren gjorde en tydlig utbuktning mot väster närmast Motala 
ström (fig. 7). Detta område, som tidigare utgjort åkermark, hade 
alltså inkorporerats som tomtmark och kallades nu för kvadraten 
Vävstolen. Området motsvarar endast den norra delen av det senare 
kvarteret Vävstolen. Kvarterskartan visar alltså hur stadsbebyggelsen 
har expanderat utanför den gamla stadsgränsen och att detta bör ha 
skett under 1720-talet. Det nya bostadskvarteret togs i anspråk för fyra 
tämligen små tomter, numrerade 1–4, och i den tillhörande 
förteckningen namnges fastighetsägarna: nr 1) Mårten Ryttares änka, 
nr 2) besökaren Johan Bäfve, nr 3) hållkarlen Anders Tyrsson, nr 4) 
madam Rejmees. Detaljkartan över kvadraten Segern visar att även 
detta område var bebyggt. Tomterna var även här tämligen små, och 
uppgick till 15 i antal. 

60 år senare upprättades en ny planta för Norrköping. Denna 
utfördes av stadsingenjören Jonas Cederblad under åren 1783–1786. 
Anledningen var att Rydings uppmätning inte ansågs vara tillräckligt 
fullständig och pålitlig. Upplägget var detsamma som tidigare. Var sin 
karta över de fyra kvarteren upprättades inledningsvis, och därefter 
enskilda kvadratkartor där tomtgränserna markerades tillsammans 
med en förteckning över tomtägarna och tomtarealen. (LSA D75-
1:28/1–4; Carelli 2021, appendix 2:2:134a–b, 135a–b, 136a–b, 137a–b, 
138a–b, 139a–b, 140a–b, 141a–b). Kartbilden över området mellan 
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Väster tull och Motala ström (fig. 8), visar att detta var 
bebyggelsemässigt oförändrat i förhållande till tidigare kartor. 

Under åren 1818–1822 inleddes arbetet med en ny jordebok, utfört 
av Abraham Hornstedt. Kartorna är dock endast schematiskt utförda 
och uppgifterna om de enskilda tomterna och deras ägare är 
ofullständiga (NSA VALAdep A12:5/1–8; Carelli 2021, appendix 
2:206–220). Bebyggelsesituationen inom undersökningsområdet 
tycks dock ha varit oförändrad. Tre senare stadskartor, tillkomna 
1833, 1848 respektive 1853, visar även de på en oförändrad bebyggelse 
inom undersökningsområdet (NSA_NSBN_J1d_5_5; LSA D75-1:3; 
NSA_KS_J3a_35_3; Carelli 2021, appendix 2:229, 231, 232). 

En stadskarta, tillkommen 1858, visar dock att förändringar skett 
inom undersökningsområdet. Kvarteret Segern hade delats i två 
kvarter, Nedre Segern i norr och Övre Segern i söder, och mellan dessa 
en öst-västligt löpande gata som i väster, i korsningen vid Västra 
Grytsgatan, avslutas med ett nyuppfört spruthus, en modern 
brandskyddsinrättning. I övrigt var dock bebyggelsen oförändrad 
(NSA_NSBN_J1d_6_3; Carelli 2021, appendix 2:233). Samma 
kartbild visas i två stadskartor, tillkomna 1870 respektive 1876 
(NSA_NSBN_J1d_6_4; NSA_NSBN_J1d_6_6; Carelli 2021, 
appendix 2:234, 235). 

Under senare delen av 1870-talet skedde stora förändringar inom 
undersökningsområdet. Detta framgår tydligt av den detaljerade 
stadskarta som utarbetades av lantmätaren Alfred Rudolf Lundgren 
1879. På kartan finns samtliga existerande byggnader markerade, och 
många nya har tillkommit sedan tidigare stadskartor upprättats. Det 
1879 års karta visar är stadens snabba förändring då Norrköping 
omvandlades till en riktig industristad som fick till följd att ett helt 
nytt bebyggelsemönster utlades och att bebyggelsen förändrades och 
utvidgades (NSA KS J3a:36; Carelli 2021: appendix 2:236). Den 
största förändringen inom undersökningsområdet är att Korsgatan 
har utlagts som en nord-sydligt löpande gata i väster (fig. 9). Det 
triangulära kvarteret Vävstolen har samtidigt erhållit en rektangulär 
form och sträcker sig betydligt längre mot söder än tidigare. Norra 
delen av detta utvidgade kvarter är bebyggt med en huvudbyggnad och 
vinkelbyggda ekonomibyggnader. Kvarteren Nedre Segern och Övre 
Segern var bebyggda med industribyggnader. Den tidigare 
bostadsbebyggelsen var helt försvunnen från alla kvarter i området. 

Industriutveckling, ritningar  
och fotografier 
De historiska kartorna visar att en genomgripande omstrukturering av 
bebyggelsen inom undersökningsområdet ägde rum någon gång under 
perioden 1853–1879. På 1853 års stadskarta var det äldre 
bebyggelsemönstret, bestående av ett antal privata småfastigheter 
försedda med enklare gårdsbebyggelse, ännu intakt. På 1879 års 
stadskarta hade denna helt ersatts av en helt ny typ av bebyggelse, 
bestående av större produktions- och bostadsenheter organiserade 
kring större industriella komplex.  

Omstruktureringen inom undersökningsområdet var en direkt följd 
av bomullsindustrins starka framväxt. 1847 bildades Norrköpings 
bomullsspinneribolag och redan 1854 ombildades det till Bergs AB. 
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Den textila industriverksamheten samlades initialt i de dåvarande 
kvarteren Kopparhammaren och Gamla byn. Under de följande 
decennierna expanderade det industriella området så att det skapade 
ett sammanhängande fabriksområde som sträckte sig från dagens 
Kungsgatan i öster till Korsgatan i väster samt området mellan 
Strömmen i norr och Södra Grytsgatan i söder. Bergs AB var 
tillsammans med Tuppens och Holmen Norrköpings största företag 
för bomullsspinneri och väverier (Danielsson & Berglund 2021:10). 

Under det avgörande förändringsskedet 1853–1879 hade alltså 
kvarteret Vävstolen omvandlats från ett litet kvarter med fyra 
stadsgårdar till ett stort servicekvarter tillhörande textilindustrin 
Bergs AB. Längst i norr, i det nybildade kvarteret, uppförde Bergs AB 
omkring 1860 ett bostadshus för sina anställda efter ritningar av 
stadsarkitekt C. Th. Malm 1857 (fig. 10). Huset innehöll totalt nio 
lägenheter. Till byggnaden hörde även en uthusbyggnad uppförd i 
vinkel mot öster och söder. Bevarade ritningar och fotografier av 
husen visar att dessa byggnader inte försetts med källare. 
Ekonomibyggnaden revs 1909 för att ge plats åt en färgeribyggnad, 
men ersattes av nya ekonomibyggnader. Bostadshuset revs först 1951 
(Stjernberg 2021:15–16). Noterbart är att det stora bostadshusets 
tillkomst av Danielsson och Berglund har daterats till 1794 
(Danielsson & Berglund 2021:10). 

1908 övertog Holmens bruk, genom aktieköp, kontrollen över 
Bergs AB. Som en följd av detta beslutades att Holmens mest 
eftersatta avdelningar skulle flyttas till Bergsområdet, bland annat 
färgeri, blekeri och beredning, samt moderniseras och samordnas med 
Bergs AB. En nödvändig investering var ett nytt färgeri och 
appreturverk. Detta uppfördes 1909 inom kvarteret Vävstolen, söder 
om det äldre bostadshuset. För ritningarna stod ingenjör Albert 
Örtendahl. Färgeriet uppfördes i ett plan, men endast med tre fack av 
sågtak. Byggnaden förlades i centrala delen av kvarteret och i dess 
fulla bredd, 26 meter. Troligen utfördes grunden i gjuten betong, i 
dåtida teknik direkt på makadam eller packad jord. Stommen vilade 
på jordgrävda pelare. Byggnaden är inte försedd med källare. Taket 
utformades som ett klassiskt sågtak med en takkonstruktion i trä med 
glas infattat i träramverk, vänt mot norr. År 1919 byggdes färgeriet ut 
mot norr med ytterligare två fack sågtak. Grunden göts i modernare 
teknik med platta på mark. Utbyggnaden gjordes med en 
komplettering i likartat utseende som den befintliga byggnaden. 
Utbyggnaden utfördes för Holmens Bruks & Fabriks AB (Stjernberg 
2021:17–21; Danielsson & Berglund 2021:10). 

Under senare tid har flera mindre tillbyggnader gjorts, bland annat 
ett förråd (1945), ett teknikrum (2003) och ett kontor (2003). Ingen 
av dem är källarförsedd (Stjernberg 2021:22). 

Sammanfattningsvis kan sägas att bebyggelsen inom 
undersökningsområdet förändrades radikalt med den intensiva 
industriutveckling som inleddes omkring 1850 då bomullsindustrin 
expanderade och i synnerhet Bergs AB:s snabba framväxt. Ett flertal 
byggnader har uppförts inom undersökningsområdet sedan 1800-
talets mitt. Inte i något fall har dessa byggnader försetts med källare, 
vilket innebär att äldre kulturlager kan ha bevarats. 
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Arkeologiska undersökningar 
Det industriella området väster om Kungsgatan, på södra sidan om 
Motala ström, har i mycket ringa grad varit föremål för arkeologiska 
dokumentationer. Två mindre utgrävningar har ägt rum i kvarteret 
Vävstolen, och några mindre undersökningar har gjorts i de 
intilliggande gatorna. Den arkeologiska dokumentationen från de 
omgivande kvarteren – Bommen, Nedre Segern och Övre Segern – är 
mycket begränsad (Carelli 2021, appendix 1). Den arkeologiska 
kännedomen om kvarteret Vävstolen och dess närmaste omgivningar 
måste därför bedömas som starkt begränsad. 

1996 genomförde Norrköpings stadsmuseum en antikvarisk 
kontroll vid de arbeten som utfördes i samband med anläggandet av 
ett nytt torg: Grytstorget. Ett meterbrett schakt drogs i Norra 
Grytsgatan från Korsgatan i väster till Västra Grytsgatan i öster. Vid 
schaktningarna framkom en grundsten strax under den befintliga 
marknivån. Den tolkades ha ingått i en byggnad från 1800-talets 
senare del, möjligen det bostadshus som uppförts av Bergs AB 
omkring 1860. Schaktet ändrades något så att grundstenen kunde 
lämnas kvar i ursprungligt läge. Vid undersökningen framkom inga 
kulturlager, endast omrörda fyllnadsmassor (Wastesson Jonsson 
1996). 

År 2003 genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk 
förundersökning inom kvarteret Vävstolen 8, i Västra Grytsgatan och i 
de sydvästligaste delarna av kvarteret Nedre Segern. 
Förundersökningen, som föranleddes av planerade nybyggnationer, 
genomfördes som en sökschaktsundersökning. Fem schakt grävdes 
runtomkring den bevarade färgeribyggnaden i kvarteret Vävstolen 
(fig. 11) (Karlsson 2003). 

Schakt 1 lades öster om färgeribyggnaden, i Västra Grytsgatans 
norra del där den ansluter till Norra Grytsgatan. Schakt 2 och 3 lades 
söder om färgeribyggnaden. I dessa tre schakt fanns inga spår efter 
äldre lämningar. Schakten var i sin helhet fyllda med moderna 
fyllnadslager, och de undre ca 20 cm bestod av krossat maskinslaget 
taktegel. Marken har uppenbarligen bottenschaktats, sannolikt i 
samband med uppförandet av färgeribyggnaden 1909 och dess 
tillbyggnad 1919 (Karlsson 2003:7). 

Schakt 4 lades norr om färgeribyggnaden. I den nordöstra delen av 
schaktet framkom delar av en kraftigt eldpåverkad träkonstruktion. 
Dess övre del var svartbränd, och däröver framkom ett ca 5 cm tjockt 
brandlager. Det var dessvärre omöjligt att tolka byggnadens 
utbredning eller funktion, men tydligt var att byggnaden ödelagts 
genom en eldsvåda. I brandlagret framkom keramikskärvor som 
daterades till 1600-talet. Direkt ovan brandlagret, och väster om detta, 
framkom moderna fyllnadsmassor. I västra delen av schaktet låg de 
moderna fyllnadsmassorna direkt på den orörda undergrunden som 
framkom ca 60 cm under nuvarande markyta (Karlsson 2003:7). 

Schakt 5 lades sydost om färgeribyggnaden, och korsade Västra 
Grytsgatan och sträckte sig in i sydvästra delen av kvarteret Nedre 
Segern. De övre ca 80 cm bestod av moderna fyllnadsmassor. De 
understa 10–20 cm bestod dock av bevarade kulturlager. Endast en 
mindre provyta öppnades i detta lager. Där framkom en relativt 
vällagd stenläggning. På denna, och inkilat mellan stenarna, 
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påträffades delar av kritpipor, fönsterglasskärvor samt skärvor av 
fajanskeramik och yngre rödgodskeramik. Stenläggningens 
utbredning och funktion är okänd, möjligen har den ingått i en 
stensatt gårdsplan eller utgjort markbeläggning i ett avfallsupplag. De 
tillvaratagna fynden daterar stenläggningen till sent 1600-tal eller 
tidigt 1700-tal (Karlsson 2003:7). 

Hösten 2015 genomförde Stiftelsen Kulturmiljövård en arkeologisk 
undersökning inom sydöstra delen av det sammanslagna kvarteret 
Kopparhammaren, tidigare del av kvarteren Bommen och Övre 
Segern. Undersökningen föranleddes av detaljplaneläggning inför ny 
bebyggelse. Fem schakt upptogs inom ytan omfattande ca 200 
kvadratmeter. Området visade sig vara kraftigt stört av byggnations- 
och markplaneringsaktiviteter genomförda under 1800- och 1900-tal. 
Inga äldre lämningar påträffades vid undersökningen (Jonsson 2015). 

1995 genomförde Östergötlands museum en arkeologisk 
förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med 
nedläggande av fjärrvärmekulvert i Norra Grytsgatan. 
Undersökningen omfattade ungefärligt gatans östligaste hälft. I gatan 
framkom, ca 0,5 m under nuvarande gatunivå, bevarade kulturlager 
till en mäktighet av 1,25 m. Kulturlagren var väl stratifierade och sex 
identifierbara nivåer dokumenterades (fig. 12). Lagren var utblandade 
med sand och i regel också med byggnadsavfall i form av träflis, 
murbruk och tegelkross (lager 2, 3, 4, 5, 7, 9). Vid två tillfällen hade 
tjocka sandlager (lager 6, 8) påförts, sannolikt i dränerande syften. 
Kulturlagren har inte daterats närmare, men förekomsten av 
rödgodskeramik och djurben talar för en eftermedeltida datering 
(Björkhager & Hörfors 2010). 

Samma sträcka av Norra Grytsgatan berördes vid en schaktning för 
optokabel 1996 som antikvariskt övervakades av Östergötlands 
museum (Feldt 1996). Schaktningen var dock grund, och endast 
sentida fyllmassor berördes. 

2016 genomförde Stiftelsen Kulturmiljövård en mindre 
schaktningsövervakning för fjärrvärme i korsningen Korsgatan/Sankt 
Persgatan. Vid undersökningen påträffades inget av antikvariskt 
intresse och inga fornlämningar berördes (Kennebjörk 2017). 

Arkeologisk bedömning 
Utifrån de arkeologiska undersökningar som utförts i området är det 
möjligt att göra en sammanfattande arkeologisk bedömning.  

Området öster om Västra Grytsgatan ingick i det tidigmoderna 
stadsområdet. Där har också bebyggelselämningar från 1600- och 
1700-talen påträffats på ett par platser. De lämningar som har 
undersökts var dock fragmentariska och uppvisar ringa 
kulturlagertjocklek. Det som undersökts är lämningar efter 
gårdsbebyggelse. Lämningarnas fragmentariska bevarande beror 
troligen på att relativt omfattande markarbeten har ägt rum i området 
under 1800- och 1900-talen i samband med byggnationsarbeten. En 
del områden har till och med bottenschaktats varvid alla äldre 
kulturlager borttagits. Kvarvarande äldre kulturlager har dock belagts 
på ett par platser inom undersökningsområdet. 

Området väster om Västra Grytsgatan utgjorde åkermark fram till 
1720-talet då delar togs i anspråk för bebyggelse då ett nytt 
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bostadskvarter, omfattande fyra fastigheter, upptogs. Några lämningar 
tillhöriga denna bebyggelse har ännu inte belagts arkeologiskt.  

Under 1800- och 1900-talen förändrades bebyggelsemönstret inom 
området. Ett flertal nya byggnader uppfördes som en följd av den 
textilindustriella expansionen. De tycks dock ha varit helt källarlösa. 
Det är således möjligt att äldre kulturlager kan förekomma 
fragmentariskt inom hela området. Dessa lämningar har i så fall 
lagskydd enligt Kulturmiljölagen. Lämningarna från den 
textilindustriella epoken har tillkommit efter 1850 och saknar därför 
lagskydd enligt Kulturmiljölagen. 

De schaktningar som utförts i Norra Grytsgatan uppvisar betydligt 
tjockare kulturlager än i övriga området. Troligen ökar 
kulturlagertjockleken, samt du utfyllda massornas tjocklek, i området 
närmast Motala ström. Dateringen av dessa lager är dock oklar. 

Den uppdragsarkeologiska processen 
Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) anger att lämningar efter 
människors verksamheter och byggnader utgör lagskyddade 
fornlämningar om de kan konstateras vara tillkomna före år 1850. 
Hela det aktuella undersökningsområdet ligger inom Norrköpings 
historiska stadsområde med bevarade medeltida och tidigmoderna 
kulturlager. Det är således del av fornlämning L2009:7173 bestående 
av Norrköpings stadslager. Tidigare benämndes fornlämningen RAÄ 
Sankt Johannes 96:1. 

Om fastighetsägaren önskar förändra markanvändningen, eller att 
exploatera fastigheten, och detta påverkar fornlämningen, måste en 
ansökan om tillstånd enligt Kulturmiljölagen insändas till 
Länsstyrelsen. 

Om Länsstyrelsen anser att fornlämningen kommer att beröras av 
den förändrade markanvändningen eller exploateringen kommer 
dessa behandlas inom det uppdragsarkeologiska systemet. Enligt 
Kulturmiljölagen genomförs arkeologiska undersökningar vanligen i 
tre steg: 1. arkeologisk utredning (etapp 1 och 2), 2. arkeologisk 
förundersökning och 3. arkeologisk undersökning. Det övergripande 
syftet med det uppdragsarkeologiska systemet är att bevara den 
lagskyddade fornlämningen, men om detta inte är möjligt ska 
kunskapen om fornlämningen dokumenteras så att kunskapen 
bevaras för framtiden efter det att den borttagits. 

Eftersom det aktuella undersökningsområdet är klassat som 
lagskyddad fornlämning är det inte nödvändigt att genomföra en 
arkeologisk utredning vid förändrad markanvändning eller 
exploatering. Det första steget i det uppdragsarkeologiska systemet 
blir i stället en arkeologisk förundersökning som syftar till att 
avgränsa fornlämningen och bedöma dess karaktär, omfattning, 
bevarandegrad och kunskapsvärde. Genomförandet av en arkeologisk 
förundersökning, val av utförare samt kostnader för 
förundersökningen beslutas av Länsstyrelsen. Förundersökningens 
resultat utgör ett beslutsunderlag för Länsstyrelsen inför prövning av 
tillstånd till ingrepp i, eller borttagande av, fornlämning. 
Länsstyrelsen kan därefter besluta om att häva fornlämningens 
lagskydd under förutsättning att fornlämningen undersöks, 
dokumenteras och tas bort genom en arkeologisk undersökning.  



16 Del av Kopparhammaren 2, Norrköping – tidigare kvarteret Vävstolen 
 

 

Ansökan om tillstånd enligt Kulturmiljölagen (1988:950) ska av 
exploatören ställas till Länsstyrelsen, och det är också Länsstyrelsen 
som inför varje steg i ärendet beslutar och avgör om, och vilka, 
arkeologiska insatser som krävs. 
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Figur 1. Plankarta över undersökningsområdet, motsvarade nuvarande fastigheten Kopparhammaren 2, 
Norrköping. Källa: Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun. 

 
Figur 2. Plankarta över undersökningsområdet, motsvarade nuvarande fastigheten Kopparhammaren 2, 
Norrköping. Källa: Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun. 
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Figur 3. Utdrag över undersökningsområdet ur Olof Hansson Örnehufvuds konceptkarta för en reglerad stadsplan i 
Norrköping, upprättad omkring 1641. Källa: Krigsarkivet, KrA SFP Norrköping:3. 

 
Figur 4. Utdrag över undersökningsområdet ur Jacob Wernstens detaljkarta över stadens ägor väster om  
Väster tull, upprättad 1695–1700. Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv, D75-1:5/4. 
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Figur 5. Utdrag över undersökningsområdet ur Sven Rydings karta över Norrköping, upprättad 1719.  
Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv, LSA D75-1:1. 
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Figur 6. Utdrag över undersökningsområdet ur Sven Rydings karta över Bergskvarteret i Norrköping, upprättad 
1728–1729. Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv, LSA D75-1:12. 

 

Figur 7. Sven Rydings fastighetskarta över kvadraten Vävstolen (kvarteret Vävstolen), upprättad 1728–1729. Källa: 
Lantmäteristyrelsens arkiv, LSA D75-1:12. 
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Figur 8. Utdrag över undersökningsområdet ur Jonas Cederblad karta över Bergskvarteret i Norrköping, 
upprättad 1783–1786. Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv, D75-1:28/1–4. 
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Figur 9. Utdrag över undersökningsområdet ur Alfred Rudolf Lundgrens karta över Norrköping, upprättad 1879. 
Källa: Norrköpings stadsarkiv, NSA KS J3a:36. 

 

Figur 10. I den nordligaste delen av kvarteret Vävstolen uppförde Bergs AB omkring 1860 ett bostadshus för sina 
anställda. Byggnaden revs 1951. Källa: Östergötlands museum, OM.NORR.000039–40. 
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Figur 11. Vid den arkeologiska förundersökningen i kvarteret Vävstolen, i Västra Grytsgatan och i den sydvästra 
delen av kvarteret Nedre Segern, utförd av Riksantikvarieämbetet UV Öst 2003, grävdes fem schakt (schakt 1–5). 
Efter Karlsson 2003. 
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Figur 12. I samband med nedläggande av fjärrvärmekulvert i Norra Grytsgatan 1995 genomförde Östergötlands 
museum en arkeologisk förundersökning. I gatan konstaterades bevarade kulturlager omfattande en lagertjocklek 
om mer än 1,25 m. Efter Björkhager & Hörfors 2010. 

 



 

 

 


