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Sammanfattning

redan i stadens tidigaste skede. Strax intill fanns 
ytterligare en brunn med samma konstruktion. 
I området mellan huslämningarna fanns ett 
stort antal avfallsgropar. Utifrån anläggnings-
spridningen och förekomsten av rännor och 
diken kunde man ana en tomtgräns mellan de 
båda gårdsenheterna. 

Ett förhållandevis omfattande fyndmaterial 
tillvaratogs där huvuddelen av fynden utgjordes 
av keramik. En specialstudie av keramikfynden 
visade att andelen importgods var lägre än i de 
flesta samtida städer och att uppsättningen av 
keramik mer påminde om den man kan finna på 
landsbygden. En osteologisk studie gjordes där 
man kunde konstatera att även djurhållningen 
i staden hade en agrar prägel. Det förefaller 
som om stadens försörjning i stor utsträckning 
vilat på närliggande gårdar och inte på regelrätt 
handel. Detta stöder de antaganden man gjort 
utifrån historiska källor om att staden haft svårt 
att utveckla en livskraftig handelsverksamhet.

Kristianopels stad hade en kort historia från 
grundläggandet år 1600 till stadens nedlägg-
ning 1678. Trots att stora resurser lagts på att 
bygga upp stad och befästningsverk gjorde det 
förändrade politiska läget att Kristianopel över-
gavs efter enbart knappt åttio år. Dessa speciella 
omständigheter gör att mycket av den gamla 
staden finns kvar i form av befästningar och 
gatunät. Även under mark finns ovanligt välbe-
varade arkeologiska lämningar. Inför byggandet 
av bostadshus inom fastigheten Kristianopel 
10:49 gjordes i mars 2014 en arkeologisk förun-
dersökning och senare samma år i september en 
fortsatt arkeologisk undersökning. Undersök-
ningen utfördes av Blekinge Museum i samar-
bete med Museiarkeologi Sydost. Uppdragsgi-
vare var Pelle Hallén.

Undersökningsområdet låg inom den 
gamla staden, mellan Västergatan och den 
västra befästningsmuren. Inom ytans södra 
del fanns de välbevarade resterna efter ett 14 
meter långt hus som var orienterat i östvästlig 
riktning. Huset var indelat i tre rum varav ett 
hade stenlagt golv och ett hade spår av trägolv 
i två nivåer. Söder om huset fanns en stensatt 
gårdsplan. Huset förefaller ha ingått i en bebyg-
gelse som fortsatt söder om undersökningsytan. 
I undersökningsytans norra del påträffades en 
halvkällare med stengolv. Alldeles intill låg en 
stensatt brunn med kvadratiskt form. Den hade 
ett djup av 1,6 meter och de understa skiften 
vilade på en ram i timmerverk. Dendrokronolo-
giskt kunde brunnen dateras till perioden 1550 
till 1600 vilket innebär att den bör ha anlagts 
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Fig. 1: Karta över Blekinge med undersökningsplatsen i Kristianopel markerad.
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Inledning

Kristianopel anlades som Nordens första renäs-
sansstad. Staden fick dock ett annorlunda öde 
än andra 1600-talsstäder och övergavs efter de 
svensk-danska krigen knappt åttio år efter sta-
dens grundläggande. Detta har gjort Kristiano-
pel till en anmärkningsvärd plats där man fort-
farande kan få ett intryck av 1600-talsstadens 
kvarter och befästningsverk samtidigt som de 
lämningar som finns bevarade under mark är 
osedvanligt väl bevarade. 

Inför en byggnation inom Kristianopels 
gamla stadsområde, fornlämning 222, ombad 
Länsstyrelsen Blekinge museum att utföra en 
arkeologisk förundersökning inom tomten Kris-
tianopel 10:49 längs den södra delen av Väster-
gatan ( se fig. 2). Tomten är en av de ytor i staden 
där det inte funnits någon känd bebyggelse efter 
det att staden upphörde vid 1600-talets slut. Vid 
förundersökningen, som utfördes i mars 2014 av 
Arwo Pajusi och Stefan Flöög, fann man om-
fattande spår efter bebyggelse från 1600-talet. 
Med utgångspunkt från de preliminära resul-
taten från förundersökningen bedömde Läns-
styrelsen att tillstånd till ingrepp kunde beviljas 
först efter att en arkeologisk slutundersökning 
hade utförts. Denna undersökning gjordes un-
der september 2014 av Blekinge museum (BlM) 
i samarbete med Museiarkeologi Sydost (MA). 
Projektledare var Johan Åstrand, (MA) som ut-
förde fältarbetet tillsammans med Arwo Pajusi 
(BlM), Cecilia Ring (MA) och Stefan Flöög 
(BlM). Blekinge museum var projektägare och 
Mikael Henriksson var ansvarig chef.

Förundersökningen omfattade de ytor som 
direkt skulle beröras av byggnationen. I den då 

aktuella byggplanen motsvarade detta ytor för 
två huskroppar, inom tomtens norra respektive 
södra del, samt några kompletterande ytor (un-
dersökningsplan daterad 2014-01-21). Även in-
för den fortsatta arkeologiska undersökningen 
(slutundersökningen) utgick Länsstyrelsens för-
frågningsunderlag inledningsvis från att under-
sökningen enbart skulle utföras inför de ytor som 
direkt berördes av markexploateringen och inte 
tomten i sin helhet. En första undersöknings-
plan och kostnadsberäkning utformades därför 
med utgångspunkt från detta (daterad 2014-
06-02). Efter en diskussion mellan Länsstyrelse 
och byggherren ombads Blekinge museum att ta 
fram ytterligare två alternativa kostnadsberäk-
ningar varav den ena, alternativ A, omfattade 
en undersökning av hela tomten medan den an-
dra, alternativ B, enbart omfattade området för 
byggnation av ett hus inom tomtens norra del 
samt tillkommande grävningsarbeten. Länssty-
relsen hade då även framlagt att man avsåg att 
ansöka om bidrag från Riksantikvarieämbetet 
för en delfinansiering av de arkeologiska kost-
naderna om byggherren valde att låta undersöka 
hela tomten. Detta eftersom en sådan under-
sökning ur antikvarisk synpunkt skulle vara att 
föredra. En kostnadsberäkning enligt dessa två 
alternativ sammanställdes (daterad 2014-06-27) 
medan undersökningsplanen från föregående 
förfrågan fick fortsätta att gälla med viss mo-
difiering. Efter samråd med byggherren fattade 
Länsstyrelsen sedan beslut om att alternativ A 
med undersökning av hela tomten skulle gälla. 
Klartecken hade då även getts från Riksantikva-
rieämbetet för bidrag till arkeologikostnaderna. 
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Fig. 2: Kristianopel med undersökningsområdet inom fastigheten 10:49 markerat i rött. Urval ur fastighetskartan. 

Undersökningsområdet kom därför att utgöras 
av hela tomten Kristianopel 10:49 som hade en 
storlek av ca 1000 m2. Byggherre och uppdrags-
givare var Pelle Hallén.

I denna rapport ges först en kort bakgrund till 
Kristianopel samt en genomgång av undersök-
ningens syfte och det arbetssätt som användes. 
Därefter ges en presentation av undersöknings-
resultaten från för- och slutundersökning. Os-
teologisk analys och analys av keramikmateria-
let var viktiga delar av undersökningen och Ola 

Magnells respektive Torbjörn Brorssons analys-
rapporter är direkt inlemmade i rapporttexten. I 
den avslutande tolkningsdelen diskuteras sedan 
några aspekter på stadens historia utifrån de ar-
keologiska resultaten. Betoningen ligger här på 
jämförelser med tidigare undersökningar i sta-
den, särskilt då undersökningarna längs norra 
delen av Västergatan, samt jämförelser mellan 
fyndmaterial och historiska källor. Sist finns en 
utvärdering av undersökningen. 
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Kristianopel – en bakgrund

I Kristianopels stad 

Kristianopel är beläget vid Blekinges östra kust, 
i den södra delen av Kalmarsund, och staden 
anlades på vad som då var en ö, Korsaskär, min-
dre än en kilometer söder om stadens medeltida 
föregångare Avaskär. Läget på den långsmala ön 
var lämpligt ur försvarsynpunkt samtidigt som 
staden fick tillgång till en hamnplats med öppet 
vatten ut mot Kalmarsund (Stenholm 1983:40). 
Eftersom staden anlades på en flack ö ligger 
höjdnivåerna inom Kristianopel lågt, mellan ca 
1 och 3 m ö h. (Stenholm 1983:42). Den omgi-
vande kusten präglas av ett smalt bälte av skär 
och små öar. Staden saknar dock ett naturligt 
omlandsområde och ligger ett stycke bort från 
den närmaste större odlingsbygden i anslutning 
till Lyckåns dalgång och Ramdala-slätten. 

Lämningarna efter den befästa staden Kris-
tianopel utgör fornlämningarna RAÄ 206 (be-
fästningsverken) samt RAÄ 222 (stadslager) i 
Kristianopels socken. Området är klassat som 
Riksintresse för kulturmiljövården och platsen 
utgör ett av länets viktigaste fornvårdsobjekt. 

Spåren efter murar och befästningar är om-
fattande och staden utgjorde under 1600-talets 
början och mitt ett framskjutet fäste i det danska 
rikets gränsbygd mot Sverige. Staden började an-
läggas år 1600 och ersatte den tidigare nämnda 
obefästa staden Avaskär (RAÄ 223 Kristiano-
pel sn). Som gränsstad utgjorde Kristianopel en 
viktig bricka i spelet mellan svenska och danska 
intressen runt Östersjön. Från senare delen av 
1500-talet och fram till 1600-talets slut rådde 

ett närmast permanent krigstillstånd omkring 
den gamla riksgränsen mellan de danska Skå-
nelandskapen och Sverige. De äldre, medeltida 
borgarna hade blivit militärt omoderna och nya 
befästningsverk avpassade efter tidens vapen-
bruk med artilleri och handeldvapen byggdes 
på båda sidor av gränsen. De nya försvarsan-
läggningarna omfattade stora ytor, hade breda 
fästningsmurar och bastioner varifrån man 
kunde beskjuta en angripande fiende. Till den 
nya tidens ideal hörde även att staden skulle 
integreras i befästningen. På så vis fick de tidi-
gare ofta utsatta städerna ett skydd. Samtidigt 
fick kungen och statsmakten möjlighet att fullt 
ut kontrollera och avgiftsbelägga köpstädernas 
handel. Ofta tvingades flera mindre handelsstä-
der gå samman när man inrättade en sådan fäst-
ningsstad. De nya städerna fick ett regelbundet 
gatunät, torg och offentliga platser som stod i 
kontrast till de äldre medeltida städerna med en 
ofta organiskt framvuxen stadsplan. I Danmark 
byggdes en rad nya befästningar med Kristian-
stad och Halmstad som goda exempel. På den 
svenska sidan flyttades Kalmar vid samma tid 
till ett nytt befäst läge och samma gällde Jön-
köping och Göteborg. Dessa städer fungerade 
både som handelsstäder och som knutpunkter 
i försvaret. I de flesta fall valde man att anlägga 
de befästa städerna i nya lägen på öar eller näs 
som genom befästningsverken skulle bli svårin-
tagliga för en fiende. Dessa nya städer speglar 
alltså både statsmaktens resurser och ambitioner 
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Fig. 3: Den äldsta kartan över Kristianopel upprättad av Mejer på 1650-talet. 
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i fråga om att bygga upp militär styrka och en 
vilja att kontrollera städernas ekonomi och att 
reglera stadsinvånarnas liv.

När Kristianopel anlades år 1600 drogs 
stadsrättigheterna för Avaskär och Lyckå in och 
deras borgare anmodades att flytta till den nya 
staden mot erbjudande om sju års skattefrihet 
(Stenholm 1983:40). Kristianopel skulle fung-
era som en utpost mot den svenska gränsen och 
vara en motpol mot det starka svenska fäste som 
Kalmar utgjorde. Syftet med staden var därför 
i högre grad militärt än ekonomiskt. Eftersom 
Kristianopel anlades på en plats utan tidigare 
bebyggelse kunde man anlägga den enligt en 
helt ny stadsplan utformad efter tidens ideal. 
Stadsplanen från 1599, utgör det äldsta renod-
lade exemplet på en renässansstadsplan inom 
nordiskt område (Hansson 1992:106). Stadens 
murar uppfördes under åren 1603 till 1606 och 
omgärdade hela det långsträckta stadsområdet 
(Stenholm 1983:40). Befästningsmuren hade en 
längd av närmare 2,5 kilometer och flera bastio-
ner ingick i försvarslinjen. 

Staden hade tre parallella gator som löpte i 
nordsydlig riktning. Stadsporten och den enda 
landförbindelsen låg längst i norr. Den större 
hamnen låg på stadens östra sida men det fanns 
även en mindre brygga på den västra sidan. I sta-
dens mitt fanns ett torg och på torgets norra sida 
låg kyrkan. Ursprungligen hade kyrkan legat i 
stadens södra del men vid den svenska härjning-
en av staden 1611 förstördes denna kyrka och vid 
återuppbyggandet valde man att flytta kyrkan 
till den norra delen av torget där den idag be-
fintliga kyrkan uppfördes (Stenholm 1983:51). 

Stadens historia blev kortvarig och omfattade 
knappt 80 år. I sammanställningen Medeltidsta-
den Avaskär/Kristianopel gör Leifh Stenholm 
följande indelning av stadsepoken i fyra delar 
utifrån historiska skeenden (Stenholm 1983:40). 

•   1600 - 1611: Stadens uppbyggnadsskede som 
präglades av intensiv verksamhet då man under 
en kort tid anlade befästningar och stadsbebyg-
gelse. Perioden avslutades av de svenska härj-
ningarna år 1611.

•   1611 - ca 1625: Återuppbyggnaden efter 1611 

års härjningar verkar ha tagit fart först omkring 
1620. En del förändringar av stadsplanen gjor-
des, som tidigare nämnts, byggde man en ny 
kyrka inom en del av torget. 

•   ca 1625 1658: Denna period präglades av 
stabilitet under danskt styre.

•   1658-1678: Efter freden i Roskilde övergick 
Blekinge till Sverige. Staden förlorade då sin roll 
som gränsbefästning samtidigt som handelsvill-
koren för stadens borgare blev mindre gynn-
samma.

•   Stadsrättigheterna drogs in efter det Skånska 
kriget och år 1678 beordrades borgarna att flytta 
från staden. 

Stenholms beskrivning av stadens historia 
utgår från tidigare arbeten där särskilt August 
Hallenbergs artikel om Kristianopels svensktid 
kan nämnas (Hallenberg 1927). Hallenberg ger 
en detaljerad bild av förhållandena i staden vid 
tiden för det svenska maktövertagandet. Han 
räknar med att staden då, om man även räknar 
in garnisonen, haft ungefär 600 till 700 invå-
nare (Hallenberg 1927:10). 

Den äldsta kartan över Kristianopel upp-
rättades av den danske kartografen Mejer på 
1650-talet (Stenholm 1983:43). Mejers karta 
visar befästningsverkens samt stadens gatunät 
som i stort inte förändrats sedan 1600-talet (fig. 
3). Stadens kvartersindelning framgår av kartan. 
Det finns även tomtmarkeringar men dessa är 
schabloner och förefaller inte ha speglat verkliga 
förhållanden. Från tiden efter det att Kristia-
nopel förlorat sin roll som stad finns från 1778 
en stadskarta som visar den begränsade kvarva-
rande bebyggelsen samt en ägoindelning av den 
obebyggda marken som möjligen skulle kunna 
spegla en äldre tomtindelning (Flöög & Hen-
riksson 2008). 

Det är värt att kort nämna att det under sena-
re år har utförts flera större undersökningar som 
berört 1600-talets befästa städer. I Göteborg har 
1600-talsstaden undersökts bland annat i sam-
band med byggandet av Götatunneln samt de 
omfattande undersökningarna vid Nya Lödöse 
(Bramstång m fl. 2005, Rosén m fl 2014). I Jön-
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Fig. 4: Utförda arkeologiska undersökningar i Kristianopel. Ur Flöög & Henriksson 2008. Aktuellt undersökningsområde, 
Västergatskvarteret och platsen för stenkällaren i stadens södra del är markerade.
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köping har 1600-talets bebyggelse undersökts 
i kvarteret Apeln och Diplomaten (Haltiner 
Nordström & Pettersson 2013, Nordman & 
Pettersson 2009, Nordman m fl. 2014). Av sär-
skilt intresse för jämförelser med Kristianopel är 
de undersökningar som gjorts på Kvarnholmen 
i Kalmar där man kunnat följa bebyggelsen i 
den befästa 1600-talsstaden. Här kan nämnas 
undersökningarna i kvarteret Mästaren samt i 
kvarteret Gesällen (Tagesson 2014). I jämförelse 
med de större undersökningarna i dessa städer 
kan de arkeologiska möjligheterna i Kristianopel 
te sig blygsamma. Redan i sammanfattningen 
i Medeltidsstaden framhöll Stenholm dock att 
det faktum att lämningarna från staden enbart 
omfattar en begränsad period följd av ett över-
givande ger en tydlighet och överblickbarhet 
som kan vara svår att få på många andra platser 
(Stenholm 1983:53). Stadslagren i Kristianopel 
får därför betraktas som värdefulla lämningar 
även sett ur ett större perspektiv och staden bi-
drar på ett inte oväsentligt sätt till den nordiska 
stadshistorien.

Arkeologiska undersökningar i 
Kristianopel

De arkeologiska undersökningar som har utförts 
i Kristianopel har oftast berört ganska begrän-
sade områden inom den gamla staden. Inom ra-
men för projektet Medeltidsstaden gjorde Leifh 
Stenholm på 1980-talet en sammanfattning 
av det som då var känt omkring Avaskär och 
Kristianopel (Stenholm 1983). Stenholm har 
även behandlat staden i sin avhandling om de 
blekingska kuststäderna (Stenholm 1986). Upp-
gifter som även rör senare års arkeologiska un-
dersökningar har av Blekinge museum samlats 
i ett stads-GIS för Kristianopel (fig. 4). Här har 
såväl historiskt kartmaterial som observationer 
från tidigare antikvariska insatser inom kultur-
miljön Avaskär/Kristianopel lagts in (Flöög & 
Henriksson 2008). En övergripande diskussion 
om antikvariska förutsättningar i staden och 
omkring staden sett ur ett gränsperspektiv har 
även förts av Mikael Henriksson i Blekingebo-

ken 2008 (Henriksson 2008).
Stadens nordvästra del, med den äldre be-

byggelse som legat längs den norra delen av 
Västergatan, har berörts av flera arkeologiska 
undersökningar. Genom en sammanställning 
av resultaten från flera närliggande undersök-
ningsytor har man här kunnat få en förhållande-
vis god bild av stadsbebyggelsen (Hansson 1992, 
Henriksson 2005, Wallin 1980). Den första un-
dersökningen i denna del av staden gjordes 1953 
i samband med att man gjorde en ny infart till 
staden (Wihlsson 1954). Man undersökte då de-
lar av en bastion samt den bebyggelse som fanns 
mellan befästningsverket och Västergatan. Un-
dersökningen berörde även kvarteret mellan 
Västergatan och Storgatan men lämningarna 
var dåligt bevarade inom det sistnämnda om-
rådet. Under 1980 undersöktes flera ytor inom 
Västergatskvarteret norr om platsen för 1953 
års undersökning (Wallin 1986). Man fann här 
lämningar efter fyra stadsgårdar. Tio år senare 
gjordes ytterligare en kompletterande undersök-
ning i samma område (Hansson 1992). Utifrån 
de nämnda undersökningarna sammanställde 
Martin Hansson den tolkning av bebyggelsen 
längs Västergatan som presenterades i Blekinge-
boken 1992. 

Bebyggelselämningarna vid den norra delen 
av Västergatan representerade fyra gårdar. Dessa 
har varit kringbyggda stadsgårdar, troligen upp-
förda i skiftesverk, där huvudbyggnaden legat 
längs med Västergatan. I några fall kunde man 
konstatera att det funnits huvudbyggnader som 
utgjort bostadshus i två våningar. Förutom bo-
stad har det förmodligen även inrymts affärslo-
kaler. In mot gården fanns ekonomibyggnader 
med förrådshus och kök. I anslutning till går-
darna fanns brunnar och i tomternas inre delar 
påträffades även avfallgropar. Även om kulturla-
gren i de undersökta områdena var ganska tunna 
insamlades ett omfattande fyndmaterial vid un-
dersökningarna. Hushållskeramik utgör en stor 
del av fyndmaterialet men även fragment av glas 
och kritpipor har påträffats i stort antal. Under-
sökningarna vid Västergatskvarteret visade att 
bebyggelse funnits här under hela stadsperioden 
och att tomtmarken därefter har legat i stort sett 
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outnyttjad. 
Man kan notera att man vid de undersökta 

gårdarna längs Västergatan enbart påträffade 
en ganska enkel halvkällare och att mer väl-
byggda källare inte förekom. Detta kan antyda 
att det rör sig om en något enklare bebyggelse. 
I stadens mer centrala delar har däremot spår 
av stenmurar och stenkällare påträffats. Bland 
annat har man funnit sådana lämningar inom 
kyrkogården som före 1611 års förstörelse ingick 
i ett stadskvarter (Stenholm 1983:51). År 1979 
undersöktes även en välbyggd stensatt halvkäl-
lare i stadens sydöstra del (Stenholm 1983:47).
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Syfte och frågeställning

Syftet med den arkeologiska förundersökningen 
var att den skulle utgöra ett fördjupat underlag för 
Länsstyrelsens fortsatta handläggning av explo-
ateringsärendet. Syftet med förundersökningen 
var även att undersöka i vilken utsträckning be-
varade kulturlager och anläggningsbestånd finns 
inom den berörda delen av fastigheten samt ifall 
krav kunde ställas på ytterligare arkeologiska 
undersökningar. Frågor som skulle besvaras ge-
nom förundersökningen avsåg fornlämningens 
karaktär, omfattning, komplexitet och datering 
inom planerade exploateringsytor. 

Syftet med den fortsatta arkeologiska un-
dersökningen (slutundersökningen) var, enligt 
förfrågningsunderlaget, att skapa ny menings-
full kunskap av relevans för såväl forskning som 
allmänhet och myndigheter. Resultatet av un-
dersökningen skulle knytas till aktuell forskning 
och kunna användas i kommunikation med så-
väl forskarsamhälle som samhället i övrigt. Uti-
från resultaten av förundersökningen bedömde 
Länsstyrelsen att det fanns goda förutsättningar 
att få ny kunskap om livsförutsättningarna i 
Kristianopel under 1600-talet och man angav 
därför att undersökningen skulle utföras med 
en hög ambitionsnivå. Länsstyrelsen framhöll 
att undersökningsplanen skulle innehålla frågor 
om stadsplan och bebyggelsestruktur och om 
ekonomiska villkor för stadens invånare. Den 
skulle också innehålla frågor om omvärldskon-
takter samt jämförelser mellan dåtida svenskt 
och danskt utifrån Kristianopels synvinkel. 
Även förhållandet mellan stad och landsbygd 
angavs som ett lämpligt tema. Med utgångs-

punkt från detta formulerade Blekinge museum 
frågeställningar för undersökningen som sam-
manfattas nedan.

Stadsplan och bebyggelsestruktur
•   Vilka hus har funnits inom undersöknings-

området, hur kan de tolkas i jämförelse med de 
tidigare undersökta stadsgårdarna i Västergats-
kvarteret. 

•   Vilka övriga lämningar finns inom under-
sökningsområdet och vilken funktion har de 
haft?

•   Hur har tomtgränserna gått och hur har 
bebyggelsen förhållit sig till dessa?

•   Under vilka perioder har undersökningsom-
rådet varit bebyggt och kan flera faser av bebyg-
gelse urskiljas? 

•   Hur har undersökningsområdets bebyggelse 
legat inom staden?

•   Hur ter sig bebyggelsen i undersöknings-
området i jämförelse med andra liknande städer 
från samma tidsperiod?

Ekonomiska villkor
•   Vilken har varit gårdens försörjning?

•   Hurdan har invånarnas sociala status varit?

•   Säger byggnaderna något om ekonomisk och 
social status?

•   Vad kan läget i staden säga om gårdens so-
ciala status?
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•   Hur viktigt har det egna jordbruket och fis-
ket varit för bebyggelsen?

•   Vad säger fyndmaterial och försörjning om 
förhållandet mellan stad och land?

Omvärldskontakter och förhållandet 
svenskt/dansk
•   Vilka omvärldskontakter kan man spåra i 

fyndmaterialet?

•   Kan den danska och svenska perioden urskil-
jas i bebyggelse och fyndmaterial?

•   Vad kan gränsen och ofredstiden ha innebu-
rit för invånarna i staden



Slutundersökningen

Vid den arkeologiska undersökningen, här kall-
lad slutundersökningen, utgjordes undersök-
ningsområdet av fastigheten 10:49 i sin helhet. 
Denna hade en storlek av 1000 m2. Av denna 
yta avbanades och undersöktes 730 m2, inklu-
sive de ytor som hade avbanats redan vid förun-
dersökningen (fig 6). Den del av tomten som inte 
matjordsavbanades var ett parti längs den västra 
sidan. Förekomsten av äldre lämningar blev allt 
glesare inom tomtens västra delar och man valde 
därför att inte avbana den västligaste delen av 
slutundersökningsområdet. Även ett parti längs 
med undersökningsområdets östra sida lämna-
des utan avbaning eftersom ytan innehöll VA-
ledningar. 

Hela tomten hade varit odlingsmark och vid 
den inledande avbaningen togs det omrörda 
matjordslagret bort med hjälp av grävmaskin. 
Matjordens djup varierade mellan 0,1 och 0,4 
meter. Man kunde konstatera att de partier där 
husgrunderna fanns, i synnerhet platsen för hus 
2 i den södra delen, hade ett tunnare matjords-
skikt. Detta beror förmodligen på att man vid 
den småskaliga odling som bedrivits på platsen 
valt att undvika ytor med mycket sten i mar-
ken. Vid den inledande avbaningen frilades de 
äldre lämningarna och där kulturlager fanns 
under matjorden lämnades detta kvar. I slutet 
av undersökningen avbanades även dessa ytor. 
Samtidigt grävdes husgrunderna delvis bort för 
att man skulle kunna bedöma deras uppbyggnad 
och för att bedöma om ytterligare lämningar 
fanns dolda under dem. 
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Metod, arbetsgång och prioriteringar

Förundersökningen

Förundersökningen utfördes under 5 dagar i 
mars månad 2014. I enlighet med Länsstyrelsens 
förfrågningsunderlag omfattade förundersök-
ningen enbart de ytor som då var planerade för 
direkt byggnation. Av figur 5 framgår att dessa 
utgjordes av ytor för två huskroppar, en i den 
södra och en i den norra delen av tomten, en yta 
för en infiltration i den västra delen samt sträck-
ningen för elanslutning längs tomtens östra sida. 

Sammanlagt maskinavbanades 350 m2 vid 
förundersökningen. Inom den södra ytan på-
träffades en husgrund som frilades och rensades 
fram men som i övrigt inte undersöktes. Hus-
grunden framkom under ett enbart decimeter-
tjockt matjordslager. I den norra ytan fanns ett 
0,3 meter djupt matjordslager och under detta 
påträffades ett antal nedgrävningar samt vad 
som antogs vara en brunn. Dessa anläggningar 
framträdde mot den underliggande opåverkade 
sanden. I ena schaktkanten påträffades även ste-
nar lagda i lera vilket indikerade att byggnads-
lämningar kunde finnas även här. De påträffade 
lämningarna mättes in och ett fyndmaterial 
tillvaratogs, framför allt från ytan med husläm-
ningen. De upptagna schakten lämnades öppna 
men delar av huslämningen täcktes över med 
geoduk för att skyddas.

Efter fältarbetet gjordes en slutanmälan av 
utförd undersökning till Länsstyrelsen och pre-
liminära resultat presenterades även i form av 
planmaterial samt foton. Med dessa som grund 
fattade Länsstyrelsen beslut om att en arkeolo-
gisk undersökning behövde göras inför en fort-
satt exploatering. 
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Fig. 5. Plan över förundersökningsschakten. Sammanställd av Stefan Flöög.

Fig. 6: Slutundersöknings-
området (blå linje) med 
schaktytan markerad 
(tjockare röd linje). Yta 
för andra avbaning mar-
kerad (tunnare röd linje).
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Undersökningen av huslämningarna priori-
terades vid undersökningen. Dessa rensades först 
fram varefter lagren grävdes kontextuellt, det vill 
säga skiktvis och i stratigrafisk ordning. Vid den 
inledande handrensningen indelades den södra 
husgrunden, hus 2, i olika fyndinsamlingsom-
råden till vilka rensfynden kunde knytas innan 
lagerindelningen var definierad (fig. 8). Även an-
gränsande konstruktioner, som till exempel den 
stenlagda gårdsplanen söder om hus 2, rensades 
varvid fynd tillvaratogs på motsvarande sätt. 
Lagren och huslämningarnas olika delar mät-
tes in och dokumenterades. Fynden tillvaratogs 
och relaterades till lager och konstruktioner. 
Vid undersökningen av halvkällaren i tomtens 
norra del delades igenfyllnadslager och golvlager 
in i grävenheter. För att samla ett representativt 
fyndmaterial grävdes några av dessa grävenheter 
intensivt med skärslev, och andra extensivt med 
skyffel. Djurbensmaterial tillvaratogs enbart 
från några utvalda grävenheter och kontexter. I 
slutfasen dokumenterades en långprofil genom 
de kvarvarande delarna av hus 2 samt ytterligare 
några profiler genom anslutande lager. 

Med tanke på att man vid tidigare undersök-
ningar i Kristianopel inte undersökt tomterna 
i sin helhet prioriterades därför att genom ma-
skinavbaning få en överblick över lämningarnas 
spridning inom tomtmarken. Efter avbaningen 
mättes samtliga anläggningar in vilket gav ett 
gott underlag för tolkningen av tomternas struk-
tur. Eftersom anläggningsgrävning inte priori-
terades grävdes och dokumenterades enbart ett 
mindre antal gropar, stolphål samt diken av äldre 
karaktär. Två brunnar undersöktes och arbetet 
utfördes då til större delen med hjälp av grävma-
skin på grund av rasrisk. I samband med detta 
kunde viss provtagning och dokumentation ut-
föras men fyndmaterial kunde enbart tillvaratas 
på ett extensivt sätt. Det kulturlager som före-
kom utanför huslämningarna undersöktes en-
bart extensivt med inmätning och beskrivning. 

Vid fyndinsamlingen prioriterades keramik-
fynd eftersom dessa hade en viktig funktion för 
tolkningen av stadens ekonomi och handelskon-
takter. Fynden tillvaratogs vid handgrävning i 
lagren och någon sållning i fält utfördes inte. 
En noggrann metalldetektering gjordes inom 

Fig. 7. Fältarbetet inleddes med maskinavbaning. I förgrunden hus 2. Foto från SV
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huslämningarna men inte inom övriga delar av 
undersökningsområdet. För insamling av djur-
ben utvaldes, som tidigare nämnts, ett mindre 
antal kontexter med goda tolkningsmöjligheter. 
Ett antal lager inom hus 2 samt, några grävenhe-
ter inom hus 1 samt en större avfallsgrop valdes 
för insamling av däggdjursben. För insamling 
av fiskben togs ett antal jordprover med 2 liters 
innehåll från 4 utvalda kontexter. Dessa togs in 
och vattensållades efter fältarbetet med 2 mm 
vattensåll varvid alla fiskben tillvaratogs. En os-
teologisk analys har utförts av Ola Magnell på 
Statens Historiska Muséer. Då det gällde dägg-
djursben var analysen inriktad på att besvara 
frågor omkring stadens försörjnings och kon-

takten mellan stad och landsbygd. Analysen av 
fiskben var begränsad och främst inriktad på att 
göra en bedömning av generella förutsättningar 
för framtida analyser av fiskbensmaterial från 
staden. Vid fyndinsamling prioriterades alltså 
sådana typer av fynd och sådana sammanhang 
som bäst kunde förväntas svara på de angivna 
frågeställningarna.

Inmätningar gjordes med totalstation och så-
väl, inmätningar som anläggnings- och fyndre-
gistrering gjorde i dokumentationsprogrammet 
Intrasis. Dokumentationsfoton och arbetsbilder 
togs under arbetets gång. Även de profiler som 
handritades finns scannade och samlade i Intra-
sis och ett antal av dessa har digitaliserats.

Fig. 8: Plan som visar 
fyndinsamlingsområ-
den vid rensing (blåa 
linjer) samt gräven-
heter (gula).



Här togs ett 0,6 till 1,0 meter brett schakt upp 
som grävdes ned till en nivå av 0,6 meter från 
ursprunglig markyta. Detta schakt visade sig 
ligga i kanten av den äldre VA-ledning som ti-
digare grävts längs den västra sidan av den sten-
mur som följde Västergatan. I schaktets västra 
sida fanns därför orörda lager medan den östra 
delen bestod av omrörda lager. Längs den södra 
delen av schaktet fanns under matjorden ett 0,2 
till 0,3 meter djupt kulturlager men bebyggelse-
lämningar påträffades inte. I området sydvästra 
del grävdes ett mindre schakt på platsen för en 
planerad infiltrationsbrunn. Här visade det sig 
inte finnas några äldre lämningar under det för-
hållandevis kraftiga matjordslagret.

Ett antal fynd tillvaratogs vid förundersök-
ningen. Urvalet gjordes i syfte att få en repre-
sentativ bild av fyndmaterialets sammansätt-
ning (se bilaga 2). Fynden registrerades som 14 
fyndposter. Bland dessa fanns keramik i form av 
yngre rödgods, fajans, stengods samt även kakel-
ugnsfragment. Även hålglas och planglas samt 
blyspröjs från fönster tillvaratogs. Bland fynden 
fanns också en spelpolett i fajans, en järnkniv 
och ett bryne. 

Flera fragment av kritpipor påträffades. En 
genomgång av dessa gjordes vänligen av Arne 
Åkerhagen (2014-04-05). Samtliga påträffades 
vid resning. Även om kritpiporna påträffades i 
ytliga lager är det anmärkningsvärt att fyra av 
de sex kritpiporna kan dateras till perioden ef-
ter stadens övergivande. Följande sex kritpipor 
kunde bestämmas.

•   Holländsk reliefpipa från 1630 R3,1. F9
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Resultat - Förundersökningen, april 2014

Förundersökningen omfattade, som tidigare 
nämnts, endast de ytor som direkt skulle om-
fattas av byggnationen samt tillkommande ytor 
för ledningar (se fig 5). I det schakt som togs 
upp inom tomtens södra del påträffades en hus-
lämning som upptog i stort sett hela schakty-
tan. Husgrunden, slutundersökningens hus 2, 
omgavs av syllstensrader och i den västra delen 
fanns en stenlagd golvyta. Den frilagda delen av 
huset hade en längd av 12 meter. Efter en försik-
tig maskinavbaning handrensades huslämning-
en. Kvarvarande matjorden togs då bort medan 
underliggande lager lämnades orörda. Någon 
grävning i huslagren gjordes alltså inte. Inom 
husgrunden påträffades rikligt med djurben och 
keramikskärvor. Man kunde även konstatera att 
huslämningen omgavs av kulturlager.

I den norra delen av tomten togs två när-
liggande förundersökningsschakt upp. I dessa 
schakt påträffades inte något kulturlager under 
matjorden men däremot framträdde ett fler-
tal större gropar och mörkfärgningar mot den 
underliggande ljusa sanden. Av de inmätta 14 
anläggningarna tolkades huvuddelen som av-
fallsgropar men man antog också att det kunde 
finnas två brunnar och ett dike. I en schaktvägg 
kunde man även iaktta en konstruktion med 
stenar satta i ljus lera (del av slutundersökning-
ens hus 1). Man antog att detta kunde indikera 
någon form av byggnadslämning. I huvudsak 
antogs den norra delen karaktäriseras av avfalls-
gropar och brunnar. 

Förutom dessa ytor schaktades även i sträck-
ningen för den VA-ledning som skulle dras i 
områdets östra del parallellt med Västergatan. 
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•   Kritpipa med klackmärke ”Gelderlands va-
pen”. Trolig tillverkare Pieter Vitsius. Verksam i 
Gouda 1712-1738. F10

•   Fragment av holländsk pipa med klackmärke 
krönt ”PT”, trolig tillverkare Matthias Piettersz, 
Slingerland, verksam i Gouda 1706-1725. F11

•   Fragment av holländsk reliefpipa från 1630-
1650. F12

•   Skaftbit av holländsk pipa med dekor Ögon-
Rill-Ögonband. I bruk 1690-1750. F12

•   Odaterbar skaftbit. Troligen 1700-tal. F12

Efter förundersökningen gjordes en slutanmä-
lan till Länsstyrelse och FMIS och denna fick 
ligga till grund för Länsstyrelsens beslut att en 
arkeologisk undersökning behövde göras inför 
en exploatering.

Fig. 9. Hus 2 såsom det såg ut vid förundersökningen i mars 2014. Foto från V.



23

Mellan de båda huslämningarna fanns ett 
tjugo meter långt parti som saknade spår av be-
byggelse men som använts på en rad olika sätt. 
Närmast norr om hus 2 fanns ett kulturlager, 
A1267, med en storlek av 14 x 10 meter. Lagret 
bestod av mörkbrun, kraftigt humös sand med 
ett rikligt inslag av avfall som keramik och djur-
ben. Lagrets övre del var odlingspåverkat. I den 
undre, mest fyndrika, delen, karaktäriserades 
innehållet av stora djurben samt större keramik-
skärvor vilket antyder att denna del inte varit 
utsatt för någon mer omfattande odling. Detta 
lager prioriterades inte vid undersökningen utan 
grävdes bort vid en andra avbaning. Endast ett 
fåtal lösa fynd i ytan tillvaratogs. 

Norr om lagret 1267 fanns en yta med om-
kring 25 gropar. De flesta av dessa var koncentre-
rade till en cirka 10 x 15 meter stor yta ett stycke 
söder om hus 2. De hade i regel en storlek av 1 
till 2,5 meter och hade en rund eller oval form i 
ytan. Trots att enbart en större grop undersöktes 
kunde man utifrån fyllningarnas karaktär och 
avfallsbetonade fyndmaterial anta att så gott 
som alla utgjort avfallsgropar. Den undersökta 
gropen, A556, hade en storlek av 2,3 x 2,5 meter 
i plan och ett djup av 0,8 meter. I profil hade 
nedgrävningen en flackt rundad form med slut-
tande sidor (fig 11). I fyllningen fanns flera skikt 
varav något utgjordes av ett påfört ljus lerlager 
och andra av brunsvart, kraftigt humös fyllning 
samt en torvig fyllning med inslag av sot, kol, 
aska och gödsel. I gropen fanns rikligt med te-
gelkross samt ett stort antal keramik och glas-
skärvor. Det fanns även gott om djurben och den 
osteologiska analysen visade att dessa utgjordes 
av ben både från slakt och från matavfall. Av 

Resultat - Slutundersökningen, augusti 2014

Vid slutundersökningen frilades, som tidigare 
nämnts, så gott som hela undersökningsområdet 
vilket gav en överblick över var bebyggelsen låg 
men också vad som fanns i de mellanliggande 
ytorna. Denna typ av helavbaning har tidigare 
inte utförts vid arkeologiska undersökningar i 
Kristianopel. Även om tyngdpunkten i under-
sökningen lades vid själva bebyggelsen så fick 
man en god bild av spridningen och fördelning-
en hos en rad olika lämningar som alla hörde 
samman med 1600-tals staden. I det följande 
avsnittet ges en redogörelse för de lämningar 
som påträffades vid undersökningen samt en 
genomgång av fyndmaterial och analysresultat.

Lämningarna och deras spridning

Undersökningsområdet visade sig beröra delar 
av två separata bebyggelseenheter (fig. 10). I 
den norra delen framkom en halvkällare, hus 1, 
och i anslutning till detta fanns två brunnar. I 
den södra delen fanns lämningar efter en längre 
byggnad, hus 2. Denna, var byggd på syllstens-
grund, saknade källare och hade en indelning i 
tre olika rum. På husets södra sida fanns en sten-
lagd gårdsyta. Båda hus 1 och 2 var orienterade i 
riktningen öst-väst. Med utgångspunkt från det 
man vet om den äldre bebyggelsen längs norra 
delen av Västergatan kan man anta att dessa hus 
ingått i kringbyggda gårdar eller utgjort vinkel-
ställda byggnader till hus som legat i nordsydlig 
riktning längs Västergatan. Man bör alltså inte 
betrakta dessa hus som ensamliggande byggna-
der utan de har förmodligen ingått som delar i 
varsin stadsgård. 
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Fig. 10: Plan över olika typer av anläggningar. Husgrunder markerade med ljust grå, avfallsgropar med orange, brunnar 
med blå stolphål med svart, kulturlager utanför husen med grönt, stenpackning mörk grå, diken och rännor bruna. 
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undersökningens sammanlagt 33 gropar under-
söktes sex stycken. De flesta av dessa ingick dock 
i bebyggelsesammanhangen. Detta innebär att 
endast en liten del av fyndmaterialet från avfalls-
groparna tillvaratogs. 

Inom de avbanade ytorna fanns ett mindre 
antal diken eller rännor. Några av dessa gick i 
nordsydlig riktning och var från tiden efter att 
bebyggelsen övergivits. Det fanns dock även 
några som gick i östvästlig riktning och som 
utifrån sammanhang och innehåll föreföll höra 
till 1600-talsskedet. Den ena var en smal ränna, 
A832 som gick i östvästlig riktning enbart ca 
två meter söder om husväggen för hus 2. Den 
andra var A759, ett något bredare dike, som var 
grävt i samma riktning drygt sju meter söder om 
samma hus. Man kunde notera att det enbart 
fanns ett fåtal avfallsgropar norr om rännan 
A832, det vill säga i när anslutning till hus 2. De 
flesta avfallsgropar låg istället inom ytan mellan 
denna ränna och diket A729. Det är möjligt att 
dessa lämningar hör samman med 1600-talets 
tomtstrukturer där A832 skulle kunna markera 
gränsen mellan husområdet och ytan med av-
fallsgropar och där A759 visar en skiljelinje mel-
lan avfallsgroparna och kulturlagerområdet norr 
om hus 1. 

Undersökningsområdet sluttade åt väster och 
här hade ansamlats ett kraftigare matjordslager 
än inom tomtmarken i övrigt. Det fanns bara 
ett fåtal anläggningar i den västra delen och det 
förefaller som om området utgjort en blöt sänka 

Fig. 11: Profil genom avfallsgropen A556. 1) Kraftigt humöst torvigt lager med inslag av gödsel. 2) Gråsvart, melerad sand 
med inslag av träkol. 3) Mörkbrun, kraftigt humös sand med inslag av sot, kol och tegelkross. 4) Brungrå, kompakt lera. 

mellan bebyggelseområdet och befästningsver-
ken. I den sydvästra delen fanns en grund sänka, 
A1330, med fyllning av äldre matjord och min-
dre stenar. Sänkan var bred och svåravgränsad 
och utgjorde förmodligen inte en nedgrävning 
utan var en utfyllnad av en naturlig försänkning 
i terrängen. 

Ett mindre antal stolphål, 17 stycken, påträf-
fades vid undersökningen. De hade i regel en 
storlek i ytan av mellan 0,2 och 0,5 meter och 
ett djup av 0,1 till 0,3 meter. Fyllningen utgjor-
des oftast av mörkbrun, kraftigt humös sand. De 
flesta av dessa påträffades i områdets norra del 
nära hus 2. Flera av dessa låg parallellt med den 
ovan nämnda rännan A832 och skulle kunna 
ha ingått i någon form av stängsel eller staket 
som i så fall gått i östvästlig riktning strax sö-
der om hus 2. En gles koncentration av stolphål 
påträffades även under kulturlagret A1267. Av 
stolphålen undersöktes sammanlagt sju stycken. 

Nämnas kan även att det norr om hus 2 fanns 
en stenkonstruktion, A1859. Inom en 3,3 x 1,5 
meter stor yta fanns en gles stenpackning (fig. 
13). I den östra delen fanns två större, flata stenar 
med en diameter av 0,7 till 0,8 meter medan 
den övriga stenpackningen bestod av mindre 
stenar. Dessa sträckte sig i väster ända fram till 
syllstensraden. Tolkningen av konstruktionen är 
oklar. Den kan antingen ha haft någon funktion 
i förhållande till hus 2 eller höra samman med 
aktivitet inom den öppna yta som utmärks av 
kulturlagret A1267.
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Fig. 12: I mitten av undersökningsområdet fanns många, tätt liggande avfallsgropar. Foto från NV.

Fig. 13: Stenpackningen A1859 låg strax norr om hus 2. Foto från Ö.
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Bebyggelse i norra delen

Hus 1

Inom den norra delen av undersökningsom-
rådet påträffades en huslämning, hus 1 (se fig. 
10 & 14). Det som fanns kvar av huset var en 
stengrund med en halvkällare (fig.14). Husläm-
ningen framkom under matjordslagret. Husets 
yttermått var 4,5 x 3,2 meter och invändigt hade 
källaren en storlek av 3,35 x 2,4 meter. Stengrun-
den bestod av 0,2 till 0,5 meter stora gråstenar 
som var bevarade i ett skift. Stengrunden var 
kallmurad och det fanns inte något som tydde 
på att väggarna varit putsade. Grunden och käl-
laren var nedgrävd ca 0,35–0,4 meter under den 
avbanade schaktytan. I källaren fanns ett kuller-
stensgolv, A1692, som bestod av 0,1–0,4 meter 
stora flata stenar varav ett antal var kalkstenar. 
Stenläggningen var tät och vällagd. Var ingång-
en till källaren varit gick inte säkert att fastställa. 
I källarens nordöstra hörn fanns dock ett parti 
där stengrund såg något annorlunda ut. Här 
saknades några stenar och de befintliga stenarna 
var något lägre. Den norra delen av stengrun-
dens östra sida var även något bredare än den 
övriga husgrunden. Detta antyder att det kan 
ha funnits en trappa som från utsidan anslutit 

till källaren i detta parti. Det var dock osäkert 
och man kan inte utesluta att man kan ha nått 
källaren genom en invändig trappa från ovanlig-
gande våning. 

Ovanpå stengolvet fanns ett kulturlager, 
L1181 som bestod av gråsvart sand med fet ka-
raktär. Lagret hade ett djup av 0,05-0,1 meter 
och gav intryck av att ha avsatts ovanpå sten-
golvet under källarens brukningstid. Här fanns 
jämförelsevis sparsamt med fynd och då främst 
keramik. Ovanför L1181 fanns ett igenfyllnads-
lager, L340 och spår efter ytterligare bruknings-
faser eller golvnivåer saknades. L340 bestod av 
svartbrun, kraftigt humös sand med kraftigt in-
slag av tegelkross, kalkbruk och mindre stenar. 
I lagret fanns rikligt med fynd främst djurben 
och keramik. L340 hade en tjocklek av 0,35 till 
0,45 meter. I igenfyllnadslagret fanns inte några 
förkolnade bjälkar eller annat material som vi-
sade att huset brunnit eller att byggnaden rasat 
samman. Variationer i fyllningen gjorde att man 
tydligt kunde se att fyllnadsmassor tippats ned 
i källaren från olika sidor vilket tyder på huset 
var nedrivet innan igenfyllnaden gjordes. Detta 
antyder att huset rivits ned och transporterats 
bort snarare än blivit förstört. 

Fynden från hus 1 hade alla 1600-talskarak-
tär och varken från golvlagret eller från igenfyll-

Fig. 14. Fotoplan över hus 1 efter det att stengolvet rensats fram. Till vänster i bild syns brunnen A312.
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nadslagret fanns några fynd med senare datering. 
Från huset, och i synnerhet, från igenfyllnads-
lagret tillvaratogs ett stort antal keramikskär-
vor. Huvuddelen av dessa kan typologiskt föras 
till perioden 1600 till 1750 eller i vissa fall till 
perioden 1600 till 1700. Någon närmare fing-
ervisning om när huset var i bruk eller när det 
övergavs ger alltså inte fyndmaterialet. Vid den 
inledande rensningen av ytan för huset tillva-
ratogs en kritpipa med datering till 1630-1684 
(F75). I igenfyllnadslagret, L340, påträffades 
även en kritpipa som tillverkats mellan 1625 och 
1640 (F11). Man kan därför inte utesluta att ra-
seringen av hus 1 skett redan under tiden för det 
danska styret. Det är dock fullt möjligt att igen-
fyllnaden skett senare i samband med stadens 
övergivande och att man då fyllt upp källaren 
med blandat material från olika skeden i stadens 
historia.

Hus 1 grävdes ut i sin helhet. Inom två grä-
venheter, G363 och G1193, skärslevsgrävdes 
både brukningslager och igenfyllnadslager. Från 
dessa grävenheter tillvaratogs alla djurben. Inom 

den övriga delen av huslämningen spadgrävdes 
lagren och fyllningen gicks igenom på schakt-
bord. Vattensållning för fiskben gjordes på ett 
jordprov taget inom G1193. 

Omedelbart sydöst om hus 1 låg den stensatta 
brunnen A312. Denna hade en kvadratisk form 
och låg i linje med husets södra vägg. Avståndet 
mellan stengrunden östra sida och brunnen var 
enbart 0,3 meter. Träet i brunnens bottenkon-
struktion kunde dendrokronologiskt dateras till 
perioden 1550 till 1600. Den skulle i så fall ha 
anlagts i samband med stadens grundläggande. 
Det inbördes förhållandet mellan huset och 
brunnen antyder att de passats in efter varandra. 
Eftersom brunnen bör ha anlagts under stadens 
tidigare skede kan även huset ha uppförts vid 
samma tid. Frånvaron av olika golvnivåer inom 
källaren kan visserligen antyda en kortare bruk-
ningstid men det är också möjligt att man städat 
ur källaren vid olika tillfällen. Källare används 
ofta under förhållandevis lång tid eftersom de 
utgör fasta byggnadskonstruktioner som krävt 
större arbetsinsatser. Sammanfattningsvis talar 

Fig. 15: Halvkällaren i hus 1 under arbete. Foto från NV.
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de nämnda faktorerna för att hus 1 anlagts re-
dan under stadens grundläggningsskede. När 
övergivandet har skett är oklart. Frånvaron av 
primära raseringslager antyder att huset inte för-
störts utan flyttats. 

Brunnen A312

Brunnen A312 låg omedelbart öster om hus 2 
och det var inte förrän efter rensning och på-
börjad utgrävning som man kunde konstatera 
att det rörde sig om två skilda konstruktioner. 
Brunnen var byggd i sten och hade en kvadra-
tisk form där sidorna hade en yttre längd av 1,5 
meter och invändigt en längd av 0,95 meter 
(fig. 16). Yttersidorna var raka med avrundade 
hörn. Brunnen var byggd i kallmurad sten med 
en storlek på stenarna av 0,2 till 0,4 meter. Den 
hade ett djup av 1,55 meter under avbanad nivå. 
I den nedre delen var stenarna något större, hade 
mer rektangulär form och en största diameter av 
0,5 meter. Det nedersta skiftet med sten vilade 

på en kvadratisk timrad ram med en inre storlek 
av 0,8 x 0,8 meter. Det timmer som låg under 
brunnens södra del togs upp vid undersökning-
en. Detta hade en storlek av 0,98 x 0,20 x 0,09 
meter och sidorna var plant tillhuggna. Ändarna 
hade varit sammanfogade med en halvknut med 
en dymling som satt fästad i ett borrat hål med 
en diameter av 5,5 cm. Den timrade ramen vi-
lade på opåverkad sand och grus. På olika ni-
våer i brunnen påträffades rikligt med näver och 
eventuellt har denna fungerat som någon form 
av tätning. Brunnen hade grävts ned genom san-
den till ett underliggande kompakt lager med 
grus, sand och småsten. Under arbetets gång 
rann det till mycket vatten och förmodligen har 
den hårdare bottnen fungerat som ett vattenfö-
rande skikt. 

Vid undersökningen av brunnen handgräv-
des först ned till ett djup av 0,5 meter. Därefter 
utfördes arbetet genom att brunnens södra sida 
grävdes bort skiktvis med grävmaskin. I brunn-
nen fanns ned till ett djup av 1, 3 m en fyllning 
som bestod av raseringsmassor i form av sten och 

Fig. 16: Brunnen A312 med södra sidan nedgrävd. Lägg märke till träbjälken vid botten. Stengolvet i hus 2 till vänster i bild. 
Foto från S.
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tegel. Här förekom enbart ett fåtal fynd. Under 
detta igenfyllnadslager fanns en svartgrå finkor-
nig bottenfyllning som även föreföll innehålla 
gödsel. Detta lager verkade ha avsatts under 
brunnens brukningstid. Inte heller här förekom 
särskilt många fynd.

Som tidigare nämnts låg brunnen A312 tätt 
inpå hus 1 och i linje med husets södra sida. De 
var dock inte sammanbyggda utan åtskildes av 
en 0,3 meter bred remsa av opåverkad sand. Som 
tidigare nämnts genomgick det tillvaratagna 
trästycket från bottenkonstruktionen en den-
drokronologisk analys (se s.59). Timret bestod 
av ek. Den yttre veden, splinten, hade huggits 
bort när man bearbetat träet vilket försvårade 
bedömningen. En datering till perioden 1550 till 
1600 bedömdes dock vara trolig. Detta tyder på 
att brunnen anlagts under stadens grundlägg-
ningsskede. Brunnens placering i linje med hus 
1 antyder att den anpassats efter den omgivande 
bebyggelsen. Undersökningen visade att brunn-
nen fyllts igen med rasmassor. När igenlägg-
ningen kan ha skett är oklart. Kanske har den 

närbelägna brunnen A920 ersatt denna brunn 
när den börjat få dåligt vatten. 

Brunnen A920

Brunnen A920 låg strax söder om hus 1 och 
knappt fem meter från brunnen A312. Efter 
avbaningen framträdde brunnen som en rund 
mörkfärgning med en storlek av 3,2 x 2,9 meter. 
I ytan fanns rikligt med sten med en storlek av 
upp till 0,5 meter i diameter. Brunnen hade lik-
som A312 kallmurade, stensatta sidor (fig. 17). 
Den hade haft en kvadratisk form men var delvis 
inrasad och det var svårt att avgöra brunnska-
rets ursprungliga mått i den övre delen. Stenarna 
hade en storlek av 0,2 till 0,4 meter. Liksom i 
A312 vilade det understa skiftet sten på en trä-
ram. Brunnen hade här ett inre mått av 0,8 me-
ter. Liksom i den andra brunnen var trästyckena 
förenade med halvknutar och fästade med dym-
lingar i borrade hål. De trästycken som ingick i 
ramen bestod av kluvna halvstockar. Brunnen 
hade ett djup av 1,55 meter under avbanad yta. 

Fig. 17: Brunnen A920 med den NV sidan borttagen. Ramkonstruktionen i trä vid botten är synlig. Foto från N.
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Liksom A312 var denna brunn grävd genom den 
lösare sanden ned till en nivå där marken över-
gick till en hårdare, kompakt yta där vattentill-
rinningen var god. Brunnen var igenfylld med 
sten, tegel och raseringsmassor och även delar 
av stenskoningen hade rasat ihop. Detta föreföll 
dock ha skett efter att brunnen fyllts igen. Fyll-
ningen var förhållandevis lös och det fanns ofta 
luft mellan stenarna ned till ett djup av 1,4 me-
ter. I botten, på mellan 1,4 till 1,55 meters djup, 
fanns en svartgrå finkornig fyllning med bitar av 
träkol och näver. Inte heller i A920 föreföll det 
finnas särskilt mycket fynd i fyllningen varken i 
den övre eller nedre delen. 

Undersökningen av brunnen A920 gjordes 
med grävmaskin då den nordvästra halvan av 
brunnen grävdes bort. De större stenarna i fyll-
ningens övre del fick alla inledningsvis tas bort 
eftersom dessa annars skulle ramla ur. En större 
arbetsgrop grävdes på brunnens nordvästra sida 
för att ge möjlighet att undersöka brunnen samt 
leda bort vattnet som rann till under grävning-
en. På grund av rasrisken var möjligheten att 
undersöka brunnen begränsad. Ett makroprov 

kunde dock tas ur bottenlagret. Brunnen A920 
låg inom den yta som innehöll ett stort antal 
avfallsgropar. Två gropar låg i kanten av brunn-
nen. En av dessa, A902 undersöktes och kon-
staterades ha funnits på platsen innan brunnen 
grävdes.

Bebyggelsen i den södra delen

Hus 2

I undersökningsområdets södra del fanns en 
huslämning, hus 2, som låg i östvästlig riktning 
och som haft gaveln mot Västergatan (fig. 18). 
Huslämningen var välbevarad och de skador 
som odlingen på platsen orsakat var förhållan-
devis begränsade. Matjordslagret ovanpå hus 2 
var dock tunt, enbart en decimeter, och förmod-
ligen har man vid odlingsarbetet undvikit hus-
grunden eftersom den steniga marken här varit 
mer svårbrukad. De skadade partierna återfanns 
främst i husets östra del samt i viss mån även i 

Fig. 18: Plan över bevarade syllstenar samt stenlagt golv inom hus 2.
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mittpartiet. Huvuddelen av husgrunden avba-
nades redan vid förundersökningen och vid slut-
undersökningen rensades lämningarna fram för 
hand. Eftersom en indelning av huset i separata 
delar anades redan tidigt delades ytan in i fyra 
olika fyndinsamlingsområden som rensfynden 
kunde relateras till (se fig 8). Större delen av hus-
grunden handgrävdes skiktvis ned till den lägsta 
bebyggelsenivån. Av de understa lagren hand-
grävdes dock enbart en mindre del. Avslutnings-
vis schaktades den norra halvan av husets yta 
ned till opåverkad nivå och en sektion i östväst-
lig riktning rensades fram och dokumenterades 
(fig. 21). 

I sin helhet hade huslämningen en längd av 
14 meter och en bredd av 5,2 till 5,6 meter. Ef-
ter framrensning kunde en indelning av huset i 
tre olika delar, eller rum, göras. Vid undersök-
ningen visade det sig att huset ursprungligen 
enbart bestått av två rum medan den västra de-
len tillbyggts i ett senare skede. Husgrunden var 
kantad av syllstenar åt alla sidor utom mot öster 
där huslämningen skadats av nedgrävningen för 
en vattenledning. (fig. 18). Stensyllarna bestod i 
regel av kontinuerliga stenrader i ett synligt skift. 

Även avgränsningen mellan husets olika delar 
markerades av två syllstensrader. I den östra de-
len av hade de bevarade syllstenarna en storlek av 
0,3 till 0,5 meter. De syllstenar som omgav hu-
sets mittdel var något mindre, 0,2 till 0,4 meter, 
stora. Längs mittrummets norra sida saknades 
ett flertal syllstenar men matjordsfyllda avtryck 
efter bortlyfta stenar visade att det funnits en 
kontinuerlig syllstensrad. I den tillbyggda, västra 
delen av huset var stensyllen kraftigare och dju-
pare nedgrävd i än övriga delen av huset. Detta 
gällde framför allt den södra vägglinjen och 
stensyllen mellan mittrummet och det västra 
rummet. Stenarna var här tätt satta och hade en 
storlek av 0,3 till 0,5 meter. Syllstenarna i denna 
del av huset var djupare nedgrävda och lagda i 
flera skift. Enbart det översta skiftet bör dock ha 
varit synligt i marknivå. I denna del av huset av-
vek den norra syllstenraden genom att stenarna 
var något indragna i jämförelse med huset i öv-
rigt. Några spår efter ingångar i form av tröskel-
stenar eller andra markeringar påträffades inte.

Sett till huset i sin helhet så var stensyllarna 
ganska låga och bör enbart ha haft någon deci-
meters höjd över den äldre markytan. Markni-

Fig. 19: Hus 2 efter framrensning. Foto från nordväst. 
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vån på platsen sluttade mot väster och det östra 
rummet i huset låg något högre än mittrum-
met och det västra rummet. Den tillbyggda de-
len i väster hade dock förhöjts både genom ett 
kraftigare underliggande konstruktionslager 
och genom förstärkningen av syllstensraderna. 
Höjdskillnaden mellan golvnivån i husets östra 
och västra del var omkring 0,15 meter medan 
höjdskillnaden för den underliggande markytan 
var 0,3 meter.

Det östra rummet
Det östra rummet hade en storlek av bredd av 4,6 
meter och en längd av 3,8 meter. Avgränsningen 
åt gatan i öster var dock oklar eftersom syllstens-
raden här var skadad och rummet kan ha varit 
längre. Inom ytan för rummet dokumentera-
des fyra olika lager. Underst fanns L20336 som 
bestod av en äldre markyta som vilade på den 
underliggande sanden. Markytan utgjordes av 
ett tunt, mörkbrunt, kraftigt humöst lager med 
inslag av tegelkross, inklusive taktegel. Ovanpå 
denna markyta fanns L2306 som var ett utfyll-
nads- och konstruktionslager som påförts som 
ett upp till 0,2 meter tjockt underlag till huset. 
Detta lager täcktes i sin tur av lager 1705, som 
hörde till husets brukningstid. Lagret bestod av 
mörkbrun, kraftigt humös sand med flera större 
fläckar av ljus lera samt inslag av träkol. Lagret 
var påverkat av odling och senare nedgrävning-
ar. Förmodligen var lerfläckarna rester efter ett 
lergolv eller ett underlag till ett trägolv medan 
den mörkare fyllningen hörde till avsatta lager 
ovanpå ett golv. I rummets nordvästra del fanns 
en grund grop, A2279, med en diameter av över 
två meter. Gropen var grävd genom samtliga 
lager och bör ha tillkommit efter det att huset 
övergivits.

Mittrummet
Mittrummet var 4,6 meter brett och x 4,3 meter 
långt. Det avgränsades åt alla håll av mer eller 
mindre intakta stensyllar. Det fanns flera nivåer 
i lagerbilden och dessa återspeglade två bebyg-
gelsefaser som representerades av en undre och 
en övre golvnivå. Liksom i det östra rummet ut-
gjordes det understa lagret av den äldre marky-

tan, L20336, som vilade på den underliggande 
sanden. Förutom en mörkbrun, kraftigt humös 
sand innehöll detta lager småsten och tegelkross 
samt sparsamt med djurben och keramik. Även 
här fanns fragment av taktegel. Ovanpå detta 
lager fanns ett påfört utfyllnads- och konstruk-
tionslager, L2336, som motsvarade L2306 i det 
östra rummet. Lagret var kraftigast i den västra 
delen och saknades delvis i den östra delen nå-
got som bör ha att göra med lagrets utjämnande 
funktion. Övergången mellan det påförda lag-
ret 2336 och den underliggande markytan var 
otydlig. Ovanpå dessa lager fanns en äldre golv-
nivå, L2198, som bestod av ett underlag av ljus 
sand samt ett fragmentariskt bevarat trägolv (fig. 
20). Träfibrerna visade att golvplankorna varit 
orienterade i nordsydlig riktning. I den östra de-
len av L2198 fanns förutom lera och trä även ett 
underlag av ljus sand som förmodligen påförts 
som utjämning innan golvet anlades. 

Ovanpå den äldre golvnivån fanns L1751 
som bestod av kraftigt humös sand och var 
mörkbrunt till färgen. Lagret innehöll rikligt 
med djurben samt även andra fynd, främst ke-
ramikskärvor. Trots att lagret hade karaktär av 
avfallslager är det mindre troligt att det rör sig 
om ett brukningslager med anknytning till den 
äldre golvnivån. Förekomsten av större, intakta 
djurben samt större keramikskärvor talar för att 
det inte rör sig om ett trampat golvlager utan om 
ett påfört utjämningslager. Detta lager täckte så 
gott som hela mittrummet. I rummets västra 
del saknades L1751. På samma nivå fanns här 
istället ett ljust lager med inslag av kalkputs och 
lera, L1650. Förmodligen var detta ett konstruk-
tionslager som tillkommit i samband med ut-
byggnaden av husets västra del. I den östra delen 
av mittrummet fanns inom L1751 även fläckvisa 
inslag av ljus lera som anlagts som underlag för 
den yngre golvnivån, A20335. I övre delen av 
L1751 påträffades rester av golvläkt som utgjort 
underlag för ett yngre trägolv. Läkten var i re-
gel lagd direkt i L1751 man hade ibland kilat in 
större djurben och bitar av taktegel under träläk-
ten som stöd. Något som även det talar för att 
L1751 i första hand ska ses som ett utfyllnads- 
och konstruktionslager. De tre bitarna av golv-
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läkt, A1803,1904,1914, låg i nordsydlig riktning 
och hade en bevarad längd mellan 0,25–1,8 me-
ter och en bredd av ca 0,2 meter. Förutom golv-
läkten utgjordes den yngre golvnivån, A20335, 
även av rester av ett trägolv där träet legat i öst-
västlig riktning. Dessa rester framkom fläckvis 
vid den inledande rensningen av mittrummet 
och då främst i kanterna i närheten av stensyllen. 

Västra rummet
Det västra rummet hade en bredd av 4,3 och 
en längd av 4,0 meter. Rummet avgränsades av 
kraftiga stensyllar på alla sidor. Denna del av hu-
set var den mest välbevarade och den ursprungli-
ga golvytan var intakt. Som tidigare nämnts ut-
gjorde detta rum en senare tillbyggnad till huset 
och endast en byggnadsfas fanns representerad. 
Grunden för tillbyggnaden var något smalare än 
den övriga grunden.

Den äldsta lämningen inom ytan var en av-
fallsgrop, A2502, som grävts på platsen innan 
utbyggnaden gjordes. Gropen hade ett djup av 
0,5 meter och innehöll blandad fyllning och ke-
ramik av 1600-talstyp (se fig. 23). Vid utbyggna-
den hade man först grävt en ny kraftig nedgräv-
ning, A2541, för stensyllen mellan mittrummet 
och det nya rummet i väster. Denna stensyll var 

Fig. 20: Arbete i mittrummet av hus 2. Det undre golvlagret frilagt i grävenheter. Foto från NÖ.

den kraftigaste inom huset och var nedgrävd ca 
0,6 meter under den äldre marknivån. En planka 
hade lagts i botten av nedgrävningen som under-
lag för stensyllen. Därefter hade man fört på ett 
0, 3 meter tjockt uppbyggnads- och konstruk-
tionslager, 2194, som bestod av brun humös 
sand. Ovanpå detta fanns ett tjockt sättsandsla-
ger, 2188, på vilket kullerstensgolvet A2161 var 
lagt (fig. 22). Golvet bestod av 0,1 till 0,35 meter 
stora gråstenar samt ett fåtal kalkstenar. Vissa 
delar av stenläggningen bestod av mindre stenar 
och i den sydöstra delen var golvet lagat med te-
gel. Inom stenläggningen fanns även stenar som 
var lagda i två rader och som bildade ett mönster 
i östvästlig riktning. Trots variationer var sten-
läggningen ganska enhetlig och den föreföll inte 
innehålla fundament till någon spis eller eldstad. 
I mitten av rummet fanns en svacka i stenlägg-
ningen där golvet hade satt sig. Det rörde sig inte 
om någon stensatt ränna utan om en sättning 
som uppkommit på grund av den underliggande 
avfallsgropen A2502. Ovanpå kullerstensgolvet, 
och framför allt i den insjukna svackan fanns 
ett kompakt raseringslager, 2161, som innehöll 
tegelkross, taktegel, kalkbruk, och sten. L2161 
tolkades som ett raseringslager tillkommet efter 
eller i samband med att huset övergivits. 
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Fig. 22: Stengolvet A2161 i det västra rummet i hus 2. Foto från NV.

Fig. 23: I sektionen genom det västra rummet såg man att sättningen i stengolvet A2161 orsakats av den underliggande 
avfallsgropen A2502 som syns till höger i bild. Till vänster den kraftiga syllstensgrunden till mellanväggen mot mittrummet.
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Tolkning hus 2
Inom hus 2 kunde man alltså urskilja två bygg-
nadsfaser där husets mittdel och östra del ingått 
i den ursprungliga byggnaden medan den västra 
delen byggts ut senare (tab. 1, fig 24 och 25). Till 
den äldsta byggnadsfasen hörde då den undre 
golvnivån i mittrummet, L2198 samt antagligen 
resterna efter golvet i det östra rummet, L1705. I 
dessa båda lager påträffades två majolikaskärvor 
från samma kärl (F57, 61) vilket styrker att de 
anlagts samtidigt. Till den senare byggnadsfasen 
hörde husets västra del samt den övre golvnivån i 
mittrummet, L20335. Lager 1751 som utgjorde 
underlag till det yngre golvet hade påförts sam-
tidigt som tillbyggnaden av det västra rummet 
gjordes. Den sistnämnda byggnadsfasen varade 
sedan fram till dess att huset övergavs.

Under de delar av huset som hörde till den för-
sta byggnadsfasen påträffades en äldre markyta. 
Markhorisonten var ganska tunn och förmod-
ligen hade platsen inte varit brukad för odling. 
Markytan förefaller dock inte ha varit outnytt-
jad. Inslaget av tegelkross, samt taktegelbitar och 
småsten kan höra samman med den första bygg-
nadsfasen men skulle även kunna tyda på att det 
funnits intilliggande bebyggelse innan huset 
uppfördes. Man kan särskilt notera att likartade 
fragment av taktegel av typen vingtegel påträffa-
des såväl på markytan under husets äldsta delar 
som inom byggnaden, och i raseringslagren som 
täckte huset. Antingen har byggnaden själv, eller 
mer troligt, en närliggande, något äldre byggnad 

haft tegeltak.
Byggnadens tre rum hade sinsemellan något 

olika karaktär. Det östra rummet var dock svårt 
att bedöma eftersom det var sämre bevarat än 
huslämningen i övrigt. Mittrummet karaktä-
riserades av två nivåer med trägolv medan det 
västra rummet hade ett bevarat stensatt golv. 
Inget av rummen innehöll något fundament till 
spis eller kakelugn. Fragment från kakelugnar 
påträffades men dessa var så pass få och spridda 
att de bör komma från närliggande byggnader. 
Några spår av hantverk eller andra aktiviteter på-
träffades inte inom huslämningen och bruket av 
de olika rummen är oklar. Det stenlagda golvet 
i det västra rummet kan antyda någon särskild 
typ av verksamhet. Det fanns dock inte något 
som tydde på att man hållit djur i denna del av 
huset. En tolkning av huset som en ekonomi-
byggnad förefaller troligt. Likheter och olikhe-
ter i fråga om de aktuella huslämningarna och 
de som tidigare undersökts längs Västergatans 
norra del diskuteras i tolkningsavsnittet. 

Fyndmaterialet från hus 2 hade liksom fynd-
materialet i övrigt en typisk 1600-talsprägel. Det 
är dock svårt att närmare datera husets faser och 
att inplacera dessa i stadens korta historia. De 
enda fynd som hade en något särskiljande date-
ring var en skärva av Weser-keramik (F20) samt 
17 fragment från pottkakel (F204) som påträf-
fades i L1751. Keramiken datereras till perioden 
1550 till 1650 medan pottkakel brukar dateras 

Västra rummet Mittrummet Östra rummet Gårdsplanen
Fas B L2161 stengolv A20335 trägolv (skadat) L1421 sand

L2188 sättsand A1803 m fl golvläkt
L2194 uppbyggnad L1751 uppbyggnad
A2541 stensyll

Fas A A2502 grop L2198 trägolv L1705, golv A1464, stenlagd
L2336 uppbyggnad L2306 uppbyggnad
              L20336 
äldre markyta

Tabell 1: Lagerbilden i hus 2.
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Fig. 24: Hus 2 under den äldre fasen. 

Fig. 25: Hus 2 under den yngre fasen.
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till 1400 eller 1500-tal. Lager 1751 hör samman 
med ombyggnadsskedet men det är möjligt att 
det i sig utgörs av omdeponerat avfall. Fynden 
bidrar därför inte till någon närmare datering 
av huset. Det faktum att huset blivit tillbyggt 
och att man anlagt nytt golv antyder dock att 
huset inte bör ha haft alltför kort levnadstid. 
Även om det är svårt att datera huset förefaller 
det rimligt att det anlagts under stadens tidiga 
skede, antingen vid grundandet eller i samband 
med återuppbygnaden efter 1611 års förstörel-
se. Övergivandet ha antagligen skett antingen 
i samband med nedgången och utflyttningen 
efter det svenska maktövertagandet eller i sam-
band med staden upphörande på 1670-talet. En 
kritpipa tillverkad mellan 1700 och 1715 (F10) 
fanns i raseringslagret, L1623, i husets västra del 
vilket ger en bortre gräns för bebyggelsen. För-
modligen har dock övergivandet skett tidigare.

Lämningar söder om hus 2

Söder om hus 2 fanns rester efter en stenlagd 
gårdsplan, A1464 och skillnaden mellan denna 
yta och den förhållandevis tomma ytan norr om 
hus 2 var påtaglig (se fig. 10). Detta tyder på 
att huset ingått i en stadsgård där bebyggelsen 

orienterad runt den stenlagda gårdsplanen och 
att hus 2 då fungerat som gårdens avgränsning 
mot norr. Vid undersökningen rensades sten-
läggningen fram. Någon slutavbaning och bort-
tagande av stenläggningen gjordes dock inte. En 
sektion, C2500, togs dock upp vid husets syd-
västra del där lagerföljder kunde dokumenteras 
(fig. 27). I området söder om hus 2 fanns förhål-
landevis mycket skador i form av nedgrävningar 
från tiden efter gårdens övergivande. Detta gäll-
de framför allt partiet sydöst om huset i anslut-
ning till Västergatan men även partiet söder om 
huset vilket visas av att bara delar av stenlägg-
ningen A1464 var bevarad.

Stenläggningen A1464 bestod av blandat 
stenmaterialet med mestadels rundade stenar 
som hade en diameter av 0,1 till 0,4 meter (fig. 
26). Mellan stenarna påträffades keramik och 
enstaka planglasskärvor. Stenläggningen var 
vällagd och jämn. Mellan och under stenarna 
fanns mörkbrun humös sand. Stenläggningen 
sträckte sig från husets södra vägglinje fram till 
den södra schaktkanten. Stora delar av stenlägg-
ningen verkar dock ha blivit skadad, både på den 
västra och östra sidan.

Ovanpå stenläggningen fanns lager 1421 
som dominerades av ljus, gulbrun sand med 
svagt humöst inslag. Det hade en tjocklek av upp 
till 0,2 meter och innehöll fläckvis även mörkare 

Fig. 26: A1464 var en rest efter en stenlagd gårdsplan söder om hus 2. Foto från S.
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kulturlager och ljusa lerfläckar. Lagret framkom 
under matjorden och vid rensningen av ytan 
relaterades fynden till fyndinsamlingsområde 
1234. Lagret 1421 hör förmodligen samman 
med en senare gårdsplan antingen som underlag 
till en yngre stenläggning eller som beläggning i 
sig själv. Möjligen kan L1421 ha utgjort gårdsbe-
läggning under husets andra byggnadsfas. I sek-
tion C2500 fanns ett ca 0,2 meter tjockt mörkt, 
kraftigt humöst sandlager som understa nivå 
innan övergången till opåverkad sand.

I sektion C2500 som togs upp i anslutning 
till sydvästra delen av hus 2 framträdde även en 
kraftig nedgrävning, A2549 (fig. 27). Nedgräv-
ningen hade raka distinkta kanter, plan botten 
och ett djup av 0,45 meter. Den hade en bredd 
av 1,0 meter men längden var oklar eftersom 
den inte frilades i plan. Fyllningen bestod i den 
övre delen av brungrå, måttligt humös sand med 
inslag av kalkputs och ljus sand samt två, icke 
heltäckande trähorisonter. I den undre delen be-
stod fyllningen av mörkt brungrå, kraftigt hu-
mös sand med odlingskaraktär. Nedgrävningen 
låg enbart 0,4 meter söder om syllstenraden för 
hus 2 och det är möjligt att den har utgjort en 
smal rabatt eller trädgårdsland på husets sydsida. 
Fyllningen antyder att den senare blivit igenfylld 
med byggnadsmaterial, kanske vid utbyggna-
den av det västra rummet. A2549 överlagrades 

av L1421 och nedgrävningen kan vara samtida 
med stenläggningen A1464. 

Inom stenläggningen A1464, intill mitten 
av husets sydsida, fanns en tydlig försänkning. 
Denna mättes in som A1548 men undersöktes 
inte. Möjligen kan denna vara resultat av en 
sättning lik den i husets västra del, A2502 där 
en underliggande grop fått kullerstensgolvet att 
sätta sig. Läget för A1548 påminner om det för 
A2549 och möjligen kan försänkningen vara ett 
spår efter ytterligare en nedgrävning intill husets 
sydsida.

Sydöst om hus 2 fanns en större grop, A2512, 
som innehöll yngre material samt ytterligare en 
delvis sammanhängande avfallsgrop A2382. 
Båda innehöll, förutom 1600-talsfynd, även 
fynd av 1700-talskaraktär. Även den omgivande 
ytan var omrörd och skadad. Bitvis fanns större 
stenar som först antogs kunna vara syllstenar 
men dessa föreföll vara flyttade i sen tid. Några 
tydliga strukturer efter byggnader påträffades 
inte. Hela ytan handrensades inledningsvis och 
därefter grävdes ned till ett djup av 0,3 meter. De 
fynd som påträffades vid sidan om groparna för-
des till fyndinsamlingsområdet 1239. Skadorna 
inom ytan gjorde att man inte kunde avgöra om 
det funnits någon byggnad som legat längs med 
Västergatan i vinkel med hus 2. Det vore inte 
orimligt om en sådan byggnad har funnits.

Fig. 27: Sektion C2500 söder om hus 2. 1) Matjord, sentida odlingslager. 2) Sentida nedgrävning. 3) L1421. 4) Mörkbrun sand, 
odlingslager. 5) A2549 övre fyllning. 6)A2161 stengolv i V rummet. 7) L2188 sättsand. 8) L2194. 9) Opåverkad ljus sand.
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Fyndmaterial och analyser

Fynd och analyser utgjorde en viktig del av un-
dersökningen. Inriktningen på fyndinsamling-
en samt valet av analysmetoder gjordes utifrån 
de frågeställningar som angivits för undersök-
ningen. För att besvara frågor omkring han-
delsstadens kontakter och invånarnas sociala 
status i kvarteret gjordes en specialregistering av 
keramiken. För att svara på frågor om stadens 
försörjning och förhållandet mellan stad och 
land utfördes en osteologisk analys med särskild 
inriktning på dessa frågor. Eftersom någon be-
dömning av förutsättningarna för makrofossil-
analys inte gjordes vid förundersökningen läm-
nades det inför slutundersökningen öppet om 
man skulle satsa på detta eller på osteologi. En 
testomgång med analys av två jordprov utfördes 
med goda resultat. De bästa förutsättningarna 
för att svara på de angivna frågeställningarna be-
dömdes dock finnas i en osteologisk analys och 
ytterligare makrofossilanalys valdes därför bort.

Fynden

Trots att kulturlagren i Kristianopel i regel har 
en begränsad tjocklek så är lämningarna ofta 
fyndrika. Något som kunde bekräftas även vid 
denna undersökning. Nästan alla fynd som på-
träffats inom stadsområdet har sitt ursprung i 
den koncentrerade stadsperioden på omkring 80 
år. Även vid den aktuella undersökningen på-
träffades mycket få fynd med yngre eller äldre 
datering. Fyndmaterialets omfång och variation 
och den tydliga avgränsningen i tid gör Kris-
tianopel till en värdefull plats för studier av 
1600-talets materiella kultur. Något som är värt 
att betänka inför framtida undersökningar och 
forskningsprojekt. 

Vid undersökningen prioriterades insamling 
av fynd från huslämningarna och här tillvara-
togs större delen av fyndmaterialet. Omgivande 
kulturlager och avfallsgropar undersöktes däre-
mot inte. För att få ett exempel från en av de 
trettiotal avfallsgroparna grävdes halva anlägg-
ningen A556. Här tillvaratogs ett omfattande 

fyndmaterial med en stor mängd keramik, djur-
ben och andra fynd. Sammanlagt fanns över 8 
kilo fynd från avfallsgropen varav 5 kilo utgjor-
des av djurben. Detta visar på ett åskådligt sätt 
vilket omfattande fyndmaterial som fanns inom 
området och att enbart en mindre del av detta 
kunnat tas tillvara. Vid undersökningen tillva-
ratogs 326 fyndposter med sammanlagt 1429 
föremål/fragment. Den sammanlagda vikten av 
fyndmaterialet var över 37 kilo. I de båda sist-
nämnda summorna ingår dock inte djurbenen. 
Undersökningens fyndlista finns som bilaga 1.

Den största fyndkategorin var keramiken 
som närmare beskrivs i det följande avsnittet. 
Denna fyndkategori prioriterades såväl i insam-
lingen som i den efterföljande analysen. Bland 
andra fyndkategorier kan nämnas glas där ett 
hundratal skärvor tillvaratogs. Huvuddelen av 
dessa utgjordes av exempel på fönsterglas men 
även flera skärvor från passglas och flaskor på-
träffades. Förutom fönsterglas påträffades bly-
spröjsar både i anslutning till hus 1 och 2. En 
liten blyinfattad triangulär glasruta med en 
storlek av 8 x 5 x 5 cm påträffades och denna 
har genomgått konservering (F327, se bilaga 
10). Någon närmare studie av glasmaterialet har 
inte gjorts. Bland järnfynden noterades ett antal 
knivar medan övriga järnfynd främst bestod av 
byggnadsrelaterade föremål som spikar, haspar, 
gångjärn, lås och en kramla. Trots att byggnads-
lämningarna genomgicks med metalldetektor 
påträffades inte några mynt. Ett antal flintor till-
varatogs men dessa bestod i samtliga fall, utom 
ett, av obearbetad strandflinta som förmodligen 
följt med ballasten från fartyg. 

Fynd i keramiska material

Keramiken var den största fyndkategorin och 
den prioriterades vid såväl insamling som efter-
bearbetning. Specialregistrering och tolkning av 
keramikmaterialet har gjorts av Torbjörn Brors-
son, Kontoret för Keramiska Studier. Den föl-
jande redogörelsen utgörs av hans analysrapport 
som även omfattar en genomgång av kakel och 
kritpipor. 
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Keramiken
Keramiken är den enskilt största fyndkategorin 
från undersökningen och det togs tillvara en stor 
mängd skärvor. Utifrån den beräknade arbetsti-
den var det planerat att relativt mycket av kerami-
ken skulle gallras, men då det innehöll en betyd-
ligt större mängd information än förväntat har 
samtliga skärvor sparats. Den totala mängden 
keramik från undersökningen uppgick till 1103 
skärvor med en vikt av 26,2 kg, som fördelats 
på tio olika godstyper (tab. 2). Keramiken kan 
dateras från slutet av 1500-talet fram till modern 
tid, men den absoluta majoriteten av fynd kom-
mer från 1600-talet, men det finns även skärvor 
från första hälften av 1700-talet, vilket visar att 
det funnits människor kvar på platsen efter att 
staden upphört vara stad år 1678. 

Östersjökeramik
I materialet påträffades två skärvor östersjöke-
ramik. En av skärvorna (F152) var ornerad med 
vågband och horisontella linjer, vilket är mycket 
typiskt för just östersjökeramik. Keramiken var 
tillverkad i södra Skandinavien och skärvorna 
kan dateras till 1000- och 1100-talen, men de-
koren och kvaliteten antyder en datering till 
perioden 1000 till 1125. Skärvorna framkom i 
anslutning till hus A2 och bland annat fanns 
skärvan med vågband i A1421.

Godstyp Antal skärvor Vikt (g) % av antal % av vikt
Östersjökeramik 7 2 0,6 0,0
Yngre svartgods 1 14 0,1 0,1
Yngre glaserat rödgods 946 23878 85,8 91,0
Rödgods 1 30 0,1 0,1
Stengods 28 279 2,5 1,1
Yngre vitgods 40 871 3,6 3,3
Lustre ware 8 52 0,7 0,2
Jydepotta 44 907 4,0 3,5
Fajans 25 169 2,3 0,6
Majolika 3 30 0,3 0,1

1103 26232

Yngre drejat svartgods
En skärva har klassificerats som ett yngre dre-
jat svartgods. Skärvan (F100) påträffades i grop 
A556. Det yngre svartgodset kom från norra 
Tyskland och det dateras generellt till perioden 
1175 till mitten av 1300-talet. Man kan notera 
att delar av de övriga fynden i gropen utgjordes 
bland annat av keramikkärl, kritpipor och kakel 
från 1600-talet. 
   
Yngre glaserat rödgods
Majoriteten av keramiken från undersökningen 
utgjordes yngre glaserat rödgods, dvs. en gods-
typ med glasyr på insidan av kärlen. Yngre glase-
rat rödgods förekommer normalt från 1400-ta-
let och fanns in i 1900-talet, men materialet 
från Kristianopel domineras av skärvor från 
1600-talet och tidigt 1700-tal. Vid de nu aktu-
ella undersökningarna påträffades 946 skärvor 
och de olika kärltyperna som identifierats var 
trebensgrytor, krukor, fat, skålar, supkoppar, 
stekfat, stekpannor samt en skärva från en för-
ningskruka (tab. 3). Omkring 65% av kärlen av 
denna godstyp användes som kok- eller möjligt-
vis som förvaringskärl och det är tydligt att kär-
len användes i samband med matlagning. Fat 
och skålar utgjorde endast 30% av materialet. 
Det fanns tre skärvor från supkoppar och dessa 
har använts för att äta soppa eller annan föda 
(fig. 29). I grop A556 fanns en hänkel från en 
förningskruka (fig. 29) och detta var ett kärl av-
sett för mjölk eller mat. 

Tab.2. Fördelning av de olika godstyperna från undersökningen.
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Till sin karaktär var keramiken från Kristiano-
pel förhållandevis enkel och den utgjordes bland 
annat av mer än 90 % inhemsk keramik (tab. 4). 
Endast 7,6 % av samtliga skärvor yngre glaserat 
rödgods var från antingen Tyskland eller Hol-
land. Faten från undersökningen i Kristianopel 
var rikt ornerade och ett urval av dessa finns i 
figur 1. Endast en av skärvorna hade något form 
av djurmotiv och på botten (F196) till en skål i 
A1181 syntes benen från dekorationsfågel (Fig. 
28). Denna dekortyp hade sitt ursprung i Tysk-
land och Holland, men skålen var sannolikt 
skandinavisk. 

Kärltyp Vikt (g) Antal skärvor % av skärvor
Fat 8650 285 28,7
Skål 1891 55 5,5
Förningskruka 95 1 0,1
Supkopp 58 3 0,3
Serveringskärl 10694 344 34,6

Trebensgryta 12305 580 58,4
Kruka 392 13 1,3
Stekpanna 411 55 5,5
Stekfat 69 1 0,1
Tillagning 13177 649 65,4

Fig. 27: Exempel på skandinaviskt yngre glaserat rödgods från Kristianopel. 

Tab. 3. Fördelning av de olika kärltyperna i yngre 
glaserat rödgods. Keramiken användes främst till 
tillagning medan endast en tredjedel av kärlen var 
avsedda för servering. 

Fig. 28: Botten från en skål med ornerats med ett 
fågelmotiv, F196. Troligtvis skandinavisk produktion.
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Proveniens Vikt (g) Antal skärvor % av antal
Skandinavien 22005 861 91,0
Bornholm 241 13 1,4
Tyskland 1587 70 7,4
Holland 45 2 0,2

23878 946

Tab. 4. Det yngre glaserade rödgodset från undersökningen 
var huvudsakligen Skandinaviskt. Endast 7,6 % var från Tysk-
land och Holland. 

Fig. 29: Till vänster, delar av stekpannor (F249, F137), en 
hänkel till en förningskruka (F109). Bild ovan, två skärvor 
från två supkoppar (F110, F112). 

Oglaserat rödgods
Endast en skärva (F158) oglaserat rödgods på-
träffades vid undersökningen. Skärvan påträf-
fades vid rensning av ett område A1239 i den 
sydöstra delen av undersökningsytan. Skärvan 
var en knopp eller snarast ett grepp till ett lock.

Stengods (CII)
Från andra hälften av 1300-talet började man 
att tillverka utvecklat stengods i Tyskland och 
det blev på kort tid mycket vanligt i de skan-
dinaviska städerna och byarna. De största pro-
duktionerna låg kring Köln i Tyskland men även 
västerut mot Holland och Belgien fanns det be-
tydande stengodsproduktioner. 

Vid undersökningen i Kristianopel 
påträffades ovanligt få stengodsskärvor och 
antalet skärvor var 28 stycken och dess vikt var 
279 g. Detta innebär att stengodset utgjorde 
endast 3,3 % av den totala keramikmängden 

från undersökningen, vilket är mycket lågt (tab. 
2). De stengodsproduktioner som identifierats i 
materialet var enbart från Tyskland och utgjor-
des av Siegburg, Westerwald, Raeren, Frechen, 
Köln samt Langerwehe.

Yngre vitgods
Vid undersökningen har 40 skärvor med en vikt 
av 871 g yngre vitgods påträffats. Denna typ av 
keramik kom från Tyskland och Holland och 
det fanns skärvor med antingen gul eller grön 
glasyr (fig. 30). De kärltyper som påträffats var 
krukor, trebensgrytor samt skålar och man kan 
notera att yngre vitgods var en typ av keramik 
som var relativt vanlig i södra Skandinavien un-
der 1600-talet. I Kristianopel var vitgodset ex-
empelvis tre gånger så vanligt som stengodset 
och huvuddelen av vitgodset från platsen har tol-
kats vara holländskt. I grop A647 framkom ett 
rörskaft (F102) från en trefotsgryta och denna 
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bör ha tillhört en holländsk gryta från 1550 till 
1700 (fig. 30).

Lustre ware
Sammanlagt har åtta skärvor med en vikt av 
52 g tolkats vara så kallat lustre ware. Detta är 
en typ av keramik som kan ha tillverkats i Spa-
nien på 1600-talet. Skärvorna (F184, F244) har 
tillhört samma skål och denna var rikt ornerad 
med bland annat blommor på utsidan (fig. 31). 
Keramiken är ovanlig i Skandinavien och skålen 
utgör det mest exotiska inslaget i keramikmate-
rialet från undersökningen i Kristianopel.

Fajans och majolika
Fajans är benämningen på ett lergods som är 
täckt med en ljus ogenomskinlig glasyr. Nam-
net kommer från den italienska staden Faenza 
där man under renässansen tillverkade denna 
typ av keramik. Ett annat vanligt namn är ma-
jolika som framställdes på Mallorca redan under 
1200-talet. Först under slutet av 1600-talet blev 
fajans vanligt i Skandinavien är då var det främst 
de holländska Delft-produktionen som domine-
rade. Syftet med keramiken, med det ljusa god-
set och fantasifulla mönster, var att efterlikna 
porslin. Fajans var billigare än porslin och kom 

Fig. 30: Exempel på yngre vitgods från Holland F108, F95.

Fig. 31 Keramik som tolkats vara lustre ware från Spanien. 
F184, F244. De tre nedersta skärvorna visar insidan medan 
de tre övre utsidan. 
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under 1700-talet att produceras i stor omfatt-
ning. Mot slutet av århundradet tog emellertid 
flintgodset över fajansens betydelse. 

Vid undersökningen har 25 skärvor fajans 
och tre skärvor majolika påträffats (fig. 32). 
Samtliga har tolkats komma från Holland och 
de kärltyper som identifierats var fat, skålar samt 
en skärva (F54) från en albarello. Andelen fa-
jans och majolika var endast 0,7 % av den totala 
mängden keramik (tab. 2), vilket är mycket lågt.  

Jydepotter
Fram till slutet av 1800-talet var det lågbrända, 
handgjorda svartgodset en viktig inkomstkälla 
för människor i Jylland i Danmark. Deras ke-
ramik har kallats för jydepotter och påträffas 
relativt rikligt i eftermedeltida kontexter, från 
omkring 1550 till in i 1900-talet. Vid under-
sökningen framkom 44 skärvor med en vikt av 
907 g. Det fanns både trebensgrytor och skålar i 
keramikmaterialet från Kristianopel.  

Fig. 32: Exempel fajans och majolika från Kristianopel.

Något om deponeringen
Trots att keramikmaterialet är betydande och att 
det påträffats i relativt få kontexter har inga kärl 
varit möjliga att bygga upp i sin helhet. Flera fat, 
skålar och trebensgrytor har emellertid kunnat 
rekonstrueras men det har inte påträffats samt-
liga skärvor från varje föremål. Detta tyder på att 
keramiken kasserats efter att kärlen gått sönder, 
och vid bearbetningen har det studerats var en-
skilda skärvor från varje kärl påträffats. Samtliga 
skärvor har varit utplacerade samtidigt i samma 
lokal och bland annat har det varit möjligt att 
studera trebensgrytornas mynningsformer och 
glasyrer och därmed försöka identifiera vilka 
som tillhört samma gryta. Skärvor från fat och 
skålar har varit enklare att identifiera eftersom 
dessa hade betydligt mera varierade dekorer och 
det fanns inte två fat eller skålar i materialet som 
var likadana. 

Man kan konstatera att efter att keramikkär-
len gått sönder har de olika delarna deponerats 
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i samma grop och den enda tydliga skillnaden 
mellan olika lager är stratigrafisk (tab. 5). I två 
fall finns det keramikskärvor från samma kärl 
som påträffats i två olika kontexter som låg mer 
än 5 m från varandra. 

Genom studien av hur keramiken deponerats 
har vi därmed kunnat få en viss uppfattning om 
samtidigheten mellan olika kontexter och dess-
utom finns det kärl med identiska former, vilka 
också bör ha varit mer eller mindre samtida. I 
kontexterna 330, 340 samt 363 fanns flera skär-
vor från två identiska skålar och både keramiken 
och kontexterna bör vara samtida (fig. 33). 

Sammanfattning om keramiken
Man kan sammanfattningsvis konstatera att 
keramiken från undersökningen i Kristianopel 
är relativt enkel till sin karaktär och består till 
ovanligt hög andel av skandinavisk keramik. Ex-
empelvis var andelen stengods mycket liten och 
det var även fajans och majolika, vilket vittnar 
om att staden inte primärt var en köpstad. 

Keramikmaterialet är däremot ett bra exem-
pel på hur de inhemska keramikkärlen såg ut 

i sydöstra Skandinavien under 1600-talet. Att 
materialet inte är yngre än 1750 stöds bland an-
nat av avsaknaden av flintgodset och dessutom 
har det inte påträffats några porslinsskärvor i 
materialet. 

En genomgång av keramik från äldre under-
sökningar i olika delar av Kristianopel som de-
ponerats på Blekinge museum har visat att det 
inhemskt yngre glaserade rödgodset dominerade 
kraftigt på samtliga platser. Importkeramiken 
utgjordes främst av jydepotter och yngre glase-
rat vitgods med i första hand gul glasyr men det 
förekom även grön glasyr. Stengodset utgjordes 
bland annat av Siegburg och Westerwald men 
andelen stengods i Kristianopel var mycket låg. 
Vid genomgången av de äldre undersökning-
arna noterades även att keramikmaterialen var 
förhållandevis stora och att det fanns rikligt med 
kakel med olika motiv och med olika glasyrfär-
ger. 

Man kan avslutningsvis konstatera att ke-
ramikmaterialet från 2014-års undersökning 
sannolikt är väl representativt för andra delar av 
1600-talsstaden. 

Fyndnr. Kontexter Godstyp Kärltyp Avstånd (m)
41, 42 1650, 1751 Jydepotta Trebensgryta 0
57, 61 1705, 2198 Majolika Skål 0,5
80, 81 1650/1807, 1751 Stengods Krus 0
112, 113 340, 363 Yngre glaserat rödgods Skål 0
162, 245 340, 363 Yngre glaserat rödgods Skål 0
165, 166 1751, 2349 Yngre glaserat rödgods Fat 0
169, 170 1239, 2374 Yngre glaserat rödgods Fat 5,5
184, 244 556, 1623 Lustre ware Skål 18
190, 216, 251 330, 340, 1181 Yngre glaserat rödgods Fat 0
191, 252 330, 1181 Yngre glaserat rödgods Skål 0
197, 217 330, 1181 Yngre glaserat rödgods Skål 0
213, 214 1544, 1623 Yngre glaserat rödgods Trebensgryta 0
219, 220, 221 330, 363, 1193 Yngre glaserat rödgods Fat 0
222, 223 330, 1181 Yngre glaserat rödgods Trebensgryta 0
225, 228 330, 340 Yngre glaserat rödgods Skål 0
229, 230, 231 330, 340, 1193 Yngre glaserat rödgods Fat 0
234, 235, 236 330, 340, 1193 Yngre glaserat rödgods Kruka 0
238, 239, 240 330, 340, 363 Yngre glaserat rödgods Fat 0
241, 242, 243 330, 340, 1181 Yngre glaserat rödgods Fat 0
253, 254 340, 1181 Yngre glaserat rödgods Fat 0
256, 257 330, 340 Yngre glaserat rödgods Fat 0

Tab. 5: Skärvor från olika kontexter som tillhört samma kärl. Som framgår av tabellen är avståndet mellan de 
olika kontexterna obefintligt och värdet 0 innebär att det enbart är en stratigrafisk skillnad. 
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Kritpipor
Vid undersökningen togs 52 skärvor från kritpi-
por tillvara. De påträffades i en rad olika kontex-
ter och skärvorna har fördelats på 15 fyndposter. 
Av de piporna som varit möjliga att proveniens-
bestämma har endast en bestämts som svensk, 
medan resterande nio bestämda pipor var från 
Holland. Som hjälp vid bestämningen har Åker-
hagens publikation från 2009 använts (Åkerha-
gen 2009). 

De holländska piporna har troligtvis tillver-
kats i Amsterdam och Gouda. Två pipor (F3, 
F4) har klassificerats som producerade i Am-
sterdam och en av dem hade inskriptionen ”EB” 
på klacken, vilket sannolikt är pipmakaren Ed-
ward Bird, verksam i Amsterdam 1630-1683. 
Två andra pipor (F12, F13) kommer troligtvis 
från Gouda och dessa har tillverkats av Nanne 
Pietersz. Verksam i Gouda 1672-1684. 

En annan pipa som tillverkats i Gouda hade 
en mjölkbärerska på klacken. Denna pipa (F5) 
har tillverkats av Arij Mullaard mellan åren 1715 
och 1735. Ytterligare en pipa (F10) har kunnat 
bestämmas med hjälp av dekoren på klacken. 
En pipa hade en dekor i form av bokstäverna 
LC ovanpå en krona och denna har tillverkats 
mellan åren 1700 och 1715 av Lucas Crijnen i 
Holland. 

Dateringarna av kritpiporna visar därmed 
tydligt att det finns föremål som är yngre än 
1678, dvs. det år som staden skulle ha övergivits. 

Kakel och tegel
Sammanlagt har 109 bitar ugnskakel tagits till-
vara. Av dessa har 17 bitar tillhört pottkakel och 
resterande har tillhört rektangulära kakelplat-
tor. Pottkaklet påträffades i kulturlager A1751 
och det var oglaserat och pottkakel kan generellt 
dateras till 1400- och 1500-talen. 

Ugnskaklet var antingen glaserat i svart, 
grönt, brunt eller oglaserat och det fanns i 
många kontexter. En stor mängd grönglaserat 
krönkakel (F15) fanns i grop A2279 och det 
var dekorerat med människoavbildning och 
blommor. Det fanns även andra kakelbitar med 
blommor, människor, fåglar. Romber samt vin-
rankor. Man kan konstatera att kakelbitarna 
från undersökningen tillhört flera kakelugnar 
och det minsta antalet ugnar har sannolikt varit 
åtta stycken ugnar.

Sammanlagt togs sju bitar tegel tillvara och 
samtliga bitar var taktegel (F24, F45). Teglet var 
dels vingtegel och dels en bit från en nockpanna. 
Vingtegel dateras från 1500-talet och fram i mo-
dern tid. 

Fig. 33: Exempel på skålar som satts samman med skärvor från olika kontexter F245/F162 och F225/F228. 
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samband med analysen. Exempelvis har inga 
närmare registrering av tafonomiska spår som 
gnagmärken och vittring gjorts, vilket begränsar 
möjligheten att undersöka benmaterialets repre-
sentativitetet och tolka deponeringsförhållande. 

Art- och anatomiskfördelning har kvantifi-
erats genom antal fragment (NISP). Den anato-
miska fördelningen har endast delats grovt in i 
kategorierna huvud (kranium, underkäke, tän-
der), bål (kotor, revben), övre extremitet (skul-
derblad, bäcken, överarms-, strål-, armbågs-, 
lår- och skenben) och nedre extremitet (hand-
lovsben, fotrotsben, mellanhands-/fotsben, tå-
ben). 

Fisbensmaterialet har analyserats översiktligt 
för att ge perspektiv på fisket. Exempelvis har 
abborrfisk registrerats som abborre och det har 
inte för alla ben gjorts försök att skilja gös från 
abborre. Det kan dock konstateras att alla de 
större benfragmenten kommer från abborre. Av 
det omfattande fiskbensmaterialet från A2382 
har cirka hälften av benen analyserats.

Åldersbedömning har utförts genom epi-
fyssammanväxning i kategorierna tidigt, mel-
lan och sent fusionerade enligt Silver (1969). 
Tandslitage följer Grant (1982) med åldersatt-
ribuering för nötkreatur (Jones & Sadler 2013), 
får (Jones 2006), svin (Magnell 2006). Könsbe-
dömning av nötkreatur har skett efter morfologi 
på bäcken och metapodier (se Vretemark 1997). 
Kriterier för att skilja får från get har utgått ifrån 
Boessneck et al. (1964).

Totallängd på abborre och torsk har beräk-
nats enligt mått och formler av Enghoff (1994)  
respektive Cardell (1995).

Material
Totalt samlades in 14 kg djurben, var av merpar-
ten av benen har analyserats bortsett från hälften 
av fiskbenen från kontext 2382. Benmaterialet 
kommer från två hus och två avfallsgropar; ett 
fyllnadslager i en halvkällare i hus 1 som troligen 
är från övergivandet av staden under 1770-ta-
let, ett utjämningslager till golvlager i hus 2 från 
1600-talet, en större avfallsgrop från 1600-talet 
och en annan avfallsgrop med mycket fiskben 
som eventuellt är yngre än 1600-tal.

Osteologisk analys

Bevaringsförhållandena för ben var goda och 
under utgrävningsarbetet påträffades ett stort 
antal djurben. Insamlingen av dessa koncentre-
rades till ett mindre antal utvalda kontexter. En 
av dessa var den igenfyllda källaren till hus 1 
där alla djurben tillvaratogs inom en 1 x 1 m 
stor grävenhet (G1193). Dessa djurben ingick i 
det igenfyllnadslager som fanns i källaren och 
som bör höra samman med stadens sista skede. 
Djurben insamlades även från kulturlagret 1751 
som utgjorde en mellannivå mellan två golv i hus 
2 samt från avfallgropen A556. Insamlingen av 
fiskben gjordes utifrån sex stycken jordprov som 
efter fältarbetet vattensållades i ett såll med 2 
mm vidd på nätet. 

Den osteologiska analysen inriktades på att 
besvara de angivna frågeställningarna och inte 
att ge en heltäckande bild av det benmaterialet. 
Den begränsade insamlingen och analysen av 
fiskben var mycket begränsad. Några studier 
av fiskben har tidigare inte gjorts vid under-
sökningar i Kristianopel och insatsen syftade 
främst till att på ett generellt plan klargöra be-
varingsförhållanden och kunskapspotential hos 
fiskbensmaterial från staden. Tabell över den 
osteologiska analysen finns i bilaga 7.

Inledning
Benmaterialet har analyserats för att undersöka 
försörjning och graden av självhushållning med 
animalprodukter i Kristianopel. Genom under-
söka artfördelning och utslaktning utspeglad 
i ålders- och könsfördelning är det möjligt att 
undersöka ifall djurhållningen var i huvudsak 
självförsörjande eller om den hade en mer urban 
karaktär med indikationer på införsel av slakt-
djur. Spår efter platsens sociala och ekonomiska 
status liksom handel i form av exempelvis före-
komst av högvilt eller importerad fisk, har också 
beaktas.

Metoder
På grund av begränsningar i budget för osteo-
logiska analyser har vissa prioriteringar gjort i 
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Benmaterialet är välbevarat och visar sig tyd-
ligt i fiskbensmaterialet som är mycket välbeva-
rat med hela ben och stort antal fiskfjäll, och inte 
endast de mer kraftiga abborrfjällen, utan även 
de sköra fjällen från karpfisk.

Resultat

Anatomisk fördelning
Den anatomiska fördelningen uppvisar vissa 
skillnader mellan de olika arkeologiska kontex-
terna. Från hus 1 kommer merparten av benen 
från nötboskap och får/get från köttrika delar 
som kotor och revben från bålen samt de övre 
extremiteterna. Det kan tolkas som att benen 
från fyllnadslaget främst utgörs av matavfall och 
i mindre utsträckning slaktavfall (tab. 7 & 8). 

Benen från avfallsgropen A556 har en mer 
jämn anatomisk fördelning med en stor andel 
ben från övre extremitet, relativt god represen-
tation av ben från huvudet och bålen, medan 
benen från nedre extremitet är relativt färre (tab. 
7). Även detta kan tolkas som att en större andel 
av benen utgörs av matavfall, dock med ett större 
inslag av slaktavfall från huvudet än från hus 1.

Från hus 2 är anatomiska fördelningen mer 
svårtolkad och där utgörs istället större delen 
av benen från nötkreatur av delar från huvudet 
samt bålen medan den anatomiska fördelningen 
för får/get är mer jämn med en viss övervikt av 
kotor och revben (tab. 7 & 8).

Artfördelning
Benen kommer som vanligt för lämningar från 
1600-1700-tal från främst boskap och fisk. 

Kontexter Vikt (g)
A556, avfallsgrop 5188
fyllnadslager, hus 1 2405
Lager 1751, hus 2 6301
Lager 2198, hus 2 4
A2382, avfallsgrop 82
Totalt 13980

Tabell 6. Vikt (g) and antal fragment av osteologiskt material 
från Kristianopel.

Hund finns representerat med endast ett lårben 
från ett djur med en mankhöjd på 52 cm. 

Vilt förekommer i form av ben från skogshare 
och småskrake, vilket tyder på viss fångst i sko-
garna och av sjöfågel (tabell 9 & 10). Inga spår 
efter högvilt som kan anses indikera de högre 
samhällsskicken under perioden förekommer. 

Kontext A556 Hus 1 Hus 2 A2382 Totalt
Nötkreatur 59 94 167 320
Får 2 16 7 25
Get 3 2 5 10
Får/get 11 45 44 100
Tamsvin 8 15 22 45
Hund 1 1
Skogshare 10 1 11
Gnagare 1 1
Totalt 84 182 246 1 513

Som förväntat utgör tamhöns den största de-
len av fågelbenen, men ett visst inslag finns även 
av gås, sannolikt tamgås. Två benfynd av kal-
kon är intressant, men är något som regelbun-
det förekommer från städer från 1600-1700-tal 
som exempelvis Kalmar och Göteborg (Vrete-
mark 2012a, 2014). 

A556 Hus 1 Hus 2 Totalt
Tamhöns 3 3 6 12
Gås 2 4 6
Kalkon 1 1 2
Andfågel 1 1
Småskrake 3 1 3

Kalkon kommer från Nordamerika och förs 
under 1500-talet till Europa. Eftersom benfyn-
den från kalkon är relativt få i relation till höns 
och gäss samt flertalet undersökta och större 
benmaterial från perioden kommer från städer, 
har vi begränsad kunskap om hur vanligt före-
kommande kalkon var på landsbygden. Det är 

Tabell: 9 Antal identifierade benfragment av däggdjur (Mam-
malia) från Kristianopel. 

Tabell 10: Antal identifierade benfragment av fågel (Aves) 
från Kristianopel. 
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Tabell 7. Anatomisk fördelning av nötboskap (Bos taurus) från olika kontexter från Kristianopel.

Tabell 8. Anatomisk fördelning av får/get (Ovis/Capra) från olika kontexter från Kristianopel.
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därför något osäkert ifall fyndet av kalkon skall 
ses som typiskt för städer och handelskontakter.

Artfördelningen av boskap visar att nötbo-
skap tydligt dominerar i benmaterialet. Får och 
getter är klart vanligast av småkreaturen och en 
mindre andel av benen kommer från svin. Av 
småboviderna kommer 18 ben (71 %) från får 
och fem (29 %) från getter. Detta tycks i stora 
drag likna förhållande från kvarteret Mästaren 
i Kalmar där getter utgör en fjärdedel i förhål-
lande till får (Vretemark 2012a).

Fördelningen av boskap från Kristianopel är 
i det närmaste identisk med flera samtida städer 
som Kalmar, Jönköping och Linköping, vilka 
uppvisar enhetliga artfördelningar (tab. 11). Det 
kan noteras att Vasatorp, en gård från nordöstra 
Skåne, liksom lärarprebendet från Växjö, uppvi-
sar en delvis annorlunda artfördelning med stör-
re andel svin och mindre andel får/get (tab. 11). 
Skillnaderna beror troligen på att de två senare 
platserna i större utsträckning har varit självför-

sörjande gårdar, men skillnader kan även tänkas 
bero på olika förutsättningar för djurhållning.

Vissa skillnader tycks föreligga i artfördel-
ningen mellan olika lämningar och kan möjli-
gen återspegla kronologiska förändringar i djur-
hållningen (tab. 12). Benmaterialet från hus 2 
och avfallsgrop A556 uppvisar båda en markant 
stor andel av nötkreatur på kring 70 %. Artför-
delningen är lik den från kvarteret Mästaren i 
Kalmar och kvarteret Dovhjorten i Jönköping 
(tab. 11 & 12). Denna fördelning visar stora lik-
heter med den från kvarteret Gesällen i Kalmar 
(tab. 11 & 12).

Fyllningen från hus 1 och övergivandet av 
Kristianopel har visserligen en majoritet av nöt-
kreatur, men en relativt stor andel ben från får 
och get. Eftersom det rör sig om ett fåtal kontex-
ter kan det inte uteslutas att skillnaderna snarast 
beror på andra faktorer som att avfallet kom-
mer från olika aktiviteter eller olika gårdsenheter 
med olika förutsättningar till djurhållning.

Tabell 11: Artfördelning av boskap från Kristianopel i jämförelse med olika städer och en gård (Vasatorp) från 1600-1700-talet 
(Vretemark 2012a, 2012b, 2013, 2014, Balić 2015, Magnell 2015). 
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Ålder och kön
Åldersfördelningen för nötkreatur från Kristia-
nopel baserad på epifyssammanväxning visar på 
en låg andel kalvar, men med en markant utslakt-
ning av djur i åldern 1,5-2,5 år och en relativt låg 
andel äldre djur än fyra år. Den stora andelen 
ungdjur och relativt få äldre mjölkkor kan tolkas 
som ett fokus på uppfödning av köttdjur. Detta 
till skillnad från exempelvis Älvsborgsfästning 
och Vasatorp där den större andelen äldre djur 
troligen representerar en större konsumtion av 
kött från uttjänta mjölkkor respektive oxar. 
Vissa likheter föreligger med utslaktningen av 
nötboskap från kvarteret Gesällen i Kalmar, 
men störst samstämmighet finns med den med-
eltida gården Lingnåre från Uppland (tab. 13). 
En skillnad mellan Kristianopel och dessa två 
lokaler är att andel kalvar är större i dessa, vilket 
vanligen tolkas återspegla döda kalvar och håll-
ning av kreatur i anslutning till platsen. 

Åldersbedömning av tänder och underkäkar 
ger mer detaljerad och tillförlitlig bild av utslakt-
ning som dessutom till skillnad från epifyssam-
manväxning även ger åldrar för äldre djur. Tyvärr 

har endast sju käkar från nötkreatur åldersbe-
dömmas. Det kan dock noteras att åldersfördel-
ningen ger en snarlik bild av utslaktningen, som 
epifyssammanväxning, med en övervikt av djur 
slaktad mellan 1,5-2,5 års ålder (tab. 14). 

I jämförelse med de två kvarteren från Kal-
mar, så uppvisar de en helt annan utslaktning, 
med få slaktmogna köttdjur och en större andel 
äldre djur mellan 4-18 års ålder (tab. 15). Visser-
ligen har inte samma översättning av tandslitage 
till åldrar använts, men detta kan inte förklara de 
markanta skillnaderna i åldersfördelningarna.

I Kalmar tycks merparten av de slaktade 
djuren komma från uttjänta mjölkdjur medan i 
Kristianopel så tycks det snarast varit så att djur 
har fötts upp för att förse staden med köttdjur. 
Detta kan kanske förstås genom att Kalmar i 
större utsträckning varit en handelsstad som för-
sörjts genom handel och att Kristianopel varit 
mer av en befästning och där boskap har hållits 
för att försörja platsen eller gårdar runt har ålagts 
att bidra med köttdjur.

Endast elva ben har kunnat könsbedömmas 
och av dessa kommer nio (82 %) från kor. En 

Tabell 12. Artfördelning av boskap från olika kontexter från Kristianopel.
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Tabell 13: Utslaktning av nötboskap från Kristianopel baserad på epifyssammanväxning i jämförelse andra platser (Vrete-
mark 1997, Boethius & Vretemark 2008,Vretemark 2014, Magnell 2015). 

Tabell 14: Åldersfördelning baserad på tandslitage av nötkreatur från Kristianopel.



55

0

10

20

30

40

50

60

0-6 m 6-18 m 18-30 m 2,5-4  år 4-8 år >8 år

pr
oc

en
t

Kv.Gesällen, Kalmar

Kv.Mästaren, Kalmar

Tabell 15: Åldersfördelning baserad på tandslitage av nötkreatur från kvarteret Gesällen och Mästaren i Kalmar (Vretemark 
2012a, 2014)

0

1

2

3

4

5

6

0-3 m 3-9 m 9-24 m 2-4 år 4-6 år >6 år

an
ta

l

Får/get

Tabell 16: Åldersfördelning baserad på tandslitage av får/get från Kristianopel.



56

större andel kor är något som även är typiskt 
för städer som Kalmar och Jönköping, medan 
i städer från Västkusten som varit inblandade i 
oxdrift ser vi istället en större andel oxar/tjurar 
(Vretemark 2012a). Eftersom de könsbedömda 
benen utgörs av mellanhands- och fotsben med 
fusionerade epifyser finns det anledning att 
misstänka att merparten av de utslaktade ung-
djuren utgörs av tjurar som slaktats innan deras 
epifyser har vuxit ihop med diafyserna och där-
för saknas i könsbedömningen.

Både epifyser och underkäkar visar att mer-
parten av fåren och getterna har slaktats mellan 
1-2 års ålder även det förekommer lamm så väl 
som äldre djur (Figur 8). Även detta kan tolkas 
som att det främst är djur som har fötts upp för 
köttets skull som har slaktats. Detta skiljer sig 
från förhållande i Kalmar där istället främst års-
lamm har slaktats (Vretemark 20012a, 2014). 
En viss likhet i utslaktningen av får i Kristiano-
pel finns dock med kvarteret Dovhjorten i Jön-
köping (Vretemark 2012b), vilket visar på olika 
strategier i fårskötsel mellan olika regioner.

Från svin har endast ett mindre antal ben ål-
dersbedömts, men de utgörs av främst ben och 
underkäkar från ungdjur under 2 års ålders. 
Inget tyder på något markant avvikande än för-
hållande från andra städer från 1600-1700-tal.

Fisk och fiske
Det omfattande fiskbensmaterialet visar på be-
tydelsen av fisk i födan för invånarna i Kristia-
nopel. Merparten av fisken utgörs av abborre och 
till viss del torsk och karpfisk som mört och id. 
All fisk utgörs av arter som kan ha fiskats i anslut-
ning till Kristianopel. I benmaterial finns ingen 
långa eller större torskar som tyder på import av 
fisk Västerhavet som förekommer i Kalmar, om 
än i mindre omfattning (Vretemark 2012a, Vre-
temark 2014). Beräkningar visar att totalläng-
den på den fångade torsken har totallängder på 
36, 37, 42 och 53 cm, alltså relativt små fiskar.

Artfördelningen från Kristianopel påmin-
ner i stora drag om den från sena 1400-talets 
Borgholm med en stor andel abborre och ett 
visst inslag av torsk, vilket också troligen repre-
senterar ett lokalt fiske i Kalmarsund. En skill-

nad mellan platserna är att andelen karpfisk är 
förhållandevis mer förekommande än gädda för 
Kristianopel medan förhållandet för Borgholm 
är det omvända (tab. 18). 

En annan skillnad är den större andelen sill, 
vilket är en skillnad från kvarteret Mästaren i 
Kalmar där sillen tydligt dominerar (tab. 18). 
Även från kvarteret Gesällen i Kalmar är abborre 
och torsk de vanligaste arterna, men här är tycks 
mer torsk ha konsumerats och en mer frekvent 
förekomst av sill. Fiskbenen från kvarteret Mäs-
taren i Kalmar skiljer sig tydligt genom den stora 
mängden sill. Den låga andelen sill från Kris-
tianopel beror inte på tillvaratagande eller beva-
ring, eftersom fiskbenen är välbevarade samt har 
vattensållats. Dessutom förekommer mindre 
fiskben från små abborrar, ål och mört.

Då merparten (76 %) av alla identifierade 
fiskben från Kristianopel kommer från en av-
fallsgrop (A2382) är det inte säkert att artfördel-
ningen är representativ för fiskkonsumtionen i 
staden. Artfördelningen från avfallgropen A556 
och hus 1 uppvisar istället att torsk var tydligt 
vanligare än abborre (tabell 17). 

Avfallsgropen (A2382) med stora mängder 
abborre kan vara yngre än övriga lämningar. 
Detta kan förklara skillnaderna, men troligare 
är kanske att avfallsgropen A2382 snarast repre-
senterar ett specialiserat fiske av just abborre och 
kanske är en kortvarig deposition av ett ovanligt 
lyckat fiske. Storleken på abborren är mycket en-
hetlig på kring 20-25 cm (tab. 19), vilket tyder på 
ett fiske som fångat fisk i en viss storlek. Troligen 

A556 Hus 1 Hus 2 A2382 totalt
Torsk 26 36 1 37
Flundra 1 1
Sill 2 2 2
Ål 1 13 14
Gädda 1 6 1 8
Abborre 8 9 5 279 301
Id 6 6
Mört 1 1
Karpfisk 6 2 43 51
Totalt 42 57 5 345 449

Tabell 17. Antal identifierade benfragment av fisk (Pisces) 
från Kristianopel. 
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rör det sig om nätfiske där maskstorleken för-
hindrat att mindre fisk har fångats. Karpfisken 
från gropen i form av mört och id kan snarast 
betraktats som bifångst. Bortsett från enstaka 

kotor av sill och torsk, så saknas havsfisk, vilket 
kan ses betyda fiske i snarare sötvatten än i havet. 
Kanske fiske i eller i anslutning till ån som rinner 
ut vid Kristianopel.
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Tabell 18: Artfördelning av fisk från Kristianopel i jämförelse med Borgholm och Kalmar (Vretemark 2007, 2012a, 2014). 

Tabell 19: Totallängd av 
abborre från Kristiano-
pel baserad på cleithrum 
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Sammanfattning
Artfördelningen av boskap visar stora likhe-
ter med andra städer som exempelvis Kalmar. 
Däremot finns skillnader i utslaktning med en 
stor andel köttdjur från Kristianopel som tyder 
på annorlunda försörjning än andra städer som 
Kalmar. Indikationer finns på att det kan finnas 
förändringar i artfördelning och djurhållning 
från 1600-talet till 1700-talet. Försörjningen 
av Kristianopel när det gäller kött och boskap 
tycks skiljas från handelsstäder som Kalmar. 
Graden av självförsörjning är något oklar, men 
tycks inte likna enskilda gårdar utan det verkar 
snarast vara så att Kristianopel försörjts av djur 
som fötts upp i stadens närhet för att förse be-
fästningsstaden med kött. 

Viss fångst av skogshare och sjöfågel som 
småskrake har bedrivits platsen. Förekomst av 
kalkon är något som även förekommer i andra 
samtida städer och kan vara ett stadsfenomen? 
Ett rikt fiskbensmaterial indikerar att fiske var 
viktigt för försörjningen. Det tycks ha varit ett 
lokalt fiske av främst abborre, men även torsk, 
mört och id. Inga spår efter högvilt eller im-
porterade varor som torkad fisk tyder på högre 
samhällskick eller handel i det osteologiska ma-
terialet.

Makrofossilanalys

För att ta reda på förutsättningarna för mak-
rofossilanalys gjordes, som tidigare nämnts, en 
testomgång med analys av två jordprover. Båda 
proven gav intressanta resultat. Valet stod dock 
mellan att satsa på makrofossil eller att göra en 
osteologisk analys och utifrån de angivna fråge-
ställningarna bedömdes den osteologiska ana-
lysen kunna bli den mest givande. Makrofossi-
lanalys utfördes av Jens Heimdahl vid Statens 
Historiska Muséer och nedan följer den ana-
lysrapport som han sammanställt (2014-12-11). 
Tabell över analysen finns bifogad som bilaga 8.

Under den arkeologiska undersökningen av 
bebyggelselämningar från 1600-talet i Kristia-
nopel sommaren/hösten 2014, togs två jordprov 
för en pilotstudie av det makroskopiska innehål-

let med fokus på växtrester. Proverna har analy-
serats under december 2014. Syftet är att utröna 
materialets potential för denna typ av material. 
Platsen är förhållandevis fri från störningar ef-
tersom den varit avhyst sedan 1678. Av det ana-
lyserade keramikmaterialet från platsen från 
man snarast intrycken av en bybebyggelse än en 
stadsbebyggelse—en intressant ingångsvinkel 
eftersom en central frågeställning är hur urban 
denna plats egentligen var.

Metod och källkritik
Proverna insamlades av arkeologerna under ut-
grävningen och innehöll torrvolymer om mellan 
2 och 4 liter jord. Proverna preparerades genom 
flotation enligt metod beskriven av Wasylikowa 
(1986) och våtsiktades med 0,25 mm maskvidd. 
Även den kvarvarande flotationsresten av tyngre 
minerogent material våtsiktades och genomsök-
tes efter artefakter. Efter floteringen samlades 
proverna upp och förvarades i vatten till dess 
de analyserades. Identifieringen av materialet 
skedde under ett stereomikroskop med 7-100 
gångers förstoring. Den makroskopiska analy-
sen har främst behandlat växtmakrofossil (som 
inte är ved eller träkol), men även puppor, feka-
lier, smältor, slagg, ben mm har eftersökts.

Analysresultat
I bifogade tabell (bilaga 8) har en del av mate-
rialet (det som inte är förkolnade fröer och fruk-
ter) kvantifierats enligt en grov relativ skala 1-3 
prickar, där 1 prick innebär förekomst av ensta-
ka (ca 1-5 st) fragment i hela provet. 2 prickar 
innebär att materialet är vanligt – att det i stort 
sett hittas i alla genomletningar av de subsamp-
lingar som görs. 3 prickar innebär att materialet 
är så vanligt att de kan sägas vara ett av de do-
minerande materialen i provet och man hittar 
det var man än tittar. Allt material i tabellen är 
bevarat i subbfossil, oförkolnad, form tillföljd av 
vattendränkning. Undantaget är kategorin ”trä-
kol” samt växter som efter det latinska namnet 
är markerat med en asterisk*, detta material är 
bevarat genom förkolning.
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Diskussion
Innehållet i de två proverna skiljer sig markant, 
men detta beror snarast på kontextuella skill-
nader än olika bevarandegrad. Generellt verkar 
bevarandeförhållandera vara goda i detta mate-
rial och även ömtåliga fröer är bevarade, liksom 
oförkolnade rester av tröskning.

L1751
Denna kontext verkar främst innehålla spår av 
köksavfall i form av fiskben, benfragment samt 
förkolnat spannmål. Även träkolet kan tolkas 
som att det kommer från ett kök. I materialet 
finns också en del ogräs som inte hört till köks-
avfallet utan är typiska för den lokala floran på 
platsen.

A920
Detta prov innehöll stora mängder makrosko-
piskt material bestående av en blandning av 
olika ursprung. Vid sidan om en rik lokal ogräs-
flora typisk för gårdsmiljöer finns här köksavfall 
i form av fiskben, hasselnötskal och spår av öl-
bryggning i form av humle; avfall från tröskning 
i form av halm och agndelar från råg och havre 
samt åkerogräs som blåklint och åkerspärgel; 
spår av fähusdynga i form av en mängd arter 
som ätit foder insamlat från strandängar (utgör 
¼ av materialet). Slutligen finns också fröer från 
odlade växter i form av kål, rova och svartsenap – 
arters som odlas i kålgårdsmiljöer. Spår av sådan 
kålgårdsodling sprids sällan utanför de odlade 
tomterna och när de hittas på detta sätt beror 
det ofta på att de provtagna anläggningarna på 
något sätt är kopplade till själva odlingen, det 
kan t.ex. vara från odlingsjord eller någon form 
av kompostbinge. Sammansättningen brukar då 
vara blandningar som på detta sätt representerar 
ogräsflora i odlingen samt gödning med köksav-
fall och stalldynga.

Man kan utifrån detta material också dra 
följande slutsatser att den analyserade gårdsen-
heten är rätt typisk för perioden: Köksträdgårds-
odling har bedrivits lokalt och hushållsnära, an 
har också bedrivit åkerbruk och tröskat sin egen 
skörd av havre och råg. Gården har också haft 
ett fähus och man har bryggt sin egen öl. Utifrån 

detta material går det inte att avgöra hur urban 
eller rural gården/platsen varit. Mönstret passar 
in både på urbana och rurala gårdsmiljöer för 
perioden.

Dendrokronologi

Någon dendrokronologisk analys ingick inte ur-
sprungligen i projektet. I botten på brunnarna 
A312 och A920 påträffades dock välbevarat trä 
som ingått i konstruktionen. Genom en omför-
delning inom budgeten kunde två trästycken 
genomgå en dendrokronologisk analys som ut-
fördes av Hans Linderson vid Kvartärgeologiska 
institutionen vid Lunds universitet. De båda trä-
styckena återfanns i botten på respektive brunn 
och de hade fungerat som underlag för brunnar-
nas stensatta sidor. De hade ingått i två likadana 
kvadratiska träramar som varit hopfästade med 
trädymlingar genom förborrade hål. Rapporten 
från den dendrokronologiska undersökningen 
finns som bilaga 9.

Trästycket från brunnen A312 bestod av ek. 
Den yttersta veden, splinten, var borttagen vil-
ket gjorde att provet inte kunde ges en exakt da-
tering. Genom jämförelser med en nordskånsk 
dateringsekvens kunde man dock avgöra att trä-
et var avverkat efter 1549, troligen mellan 1550 
och 1600. Detta antyder att brunnen anlagts re-
dan under stadens grundläggningsskede. Virket 
visade inte några spår av att vara återanvänt. Det 
motsvarande trästycket från brunnen A920 be-
stod av tätvuxen bok som fällts i maj-juni. Provet 
var dock inte möjligt att datera.

Konservering

Få fynd som påträffades var i behov av konserve-
ring. Visserligen tillvaratogs ett atal järnföremål 
men dessa bedömdes inte vara så ovanliga eller 
bevarandevärda att de var aktuella för konser-
vering. Vid undersökningen påträffades dock 
en liten, tresidig glasruta med blyspröjs (F327). 
Vid omhändertagandet var den i det närmaste 
intakt men den var skör och hotade att falla isär. 
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Föremålet valdes därför ut för konservering som 
utfördes av konserveringsateljén vid Kalmar läns 
museum. Konserveringsrapporten finns bifogad 
som bilaga 10.
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Platsen och de äldre kartorna

I det stadsideal som präglade renässansstäderna 
ingick att stadens sociala ordning och hierarki 
skulle avspegla sig i stadsplanen. Den styrande 
maktens närvaro skulle vara tydlig och tomter-
nas storlek och förhållande till centrum var ofta 
avpassade på ett sådant sätt att skillnaden mel-
lan välsituerade borgare och enklare hantver-
kare skulle vara tydlig. Från Kristianopel finns 
två äldre kartor, vardera i två varianter, som är 
upprättade under stadens aktiva tid. Den äldsta 
kartan ritades av den danske kartografen Johan-
nes Meijer på 1650-talet (se fig 3). Kartan är 
schematisk men ger ändå en god bild av befäst-
ningsverken och kvartersindelningen. Man ser 
att stadens enda port låg vid landförbindelsen i 
norr och att parallella gator, löpte i nordsydlig. 
Gatorna skapade tre avdelningar med långsmala 
kvartersblock som i sin tur avdelades av mindre 
gator i östvästlig riktning. De enskilda tomter-
nas utbredning framgår dock inte av kartan. 
Stadsplanen överensstämmer i huvudsak med 
dagens stadsbild. I stadens mitt låg torget med 
kyrkan på sin norra sida. Hamnen låg på stadens 
östra sida i jämnhöjd med torget men även på 
den västra sidan finns en mindre brygga marke-
rad. I stadens södra del låg även kommendantens 
hus och ett garnisonshus. 

Den andra kartan upprättades på 1670-talet 
och förvaras på Krigsarkivet. Kartan påminner 
mycket om Meijers karta men ger en tydligare 
och mer precis bild av kvartersindelningen (fig. 
34). Kartan lämpar sig därför bättre för jämfö-

relser och tolkningar gentemot dagens stads-
plan. En senare karta från 1778 visar hur platsen 
såg ut cirka hundra år efter det att stadsrättig-
heterna dragits in. Kartan visar att det endast 
fanns spridd bebyggelse inom delar av det tidiga-
re stadsområdet. Stora delar av kvartersmarken 
hade vid denna tid delats in i odlingslotter. Den 
gamla stadsplanen går dock tydligt att urskilja.

Av de äldre kartorna framgår att torget låg 
i stadens mitt och förmodligen utgjorde detta 
stadens centrum. Kyrkan som först legat längst i 
söder, återuppbyggdes efter 1611 års härjningar 
inte i sitt gamla läge utan flyttades till torget och 
sin nuvarande plats. Vilka hus som legat i anslut-
ning till torget är något oklart. Här har funnits 
ett vakthus och förmodligen har rådhuset legat 
här. De förhållandevis kraftiga grundmurar 
och källare som påträffats inom dagens kyrko-
gård, som tidigare varit kvartersmark, antyder 
att det funnits en representativ bebyggelse runt 
torget, kanske med inslag av stenhus (Stenholm 
1983:51). I stadsplanen till många renässansstä-
der ingår två torg där det ena har en handels- och 
köpmannaprägel medan det andra torget är plats 
för förvaltning, rättskipning och militär. Som 
exempel på detta kan nämnas Kristianstad och 
Kalmar. I Kristianopel fanns dock enbart ett 
torg. Stadens södra del förefaller dock ha haft en 
mer militär prägel. Kommendantens hus låg ett 
stycke söder om torget och längst i söder visar de 
äldre kartorna en stor öppen plats i anknytning 
till vad som förefaller en garnisonsbyggnad. 

Tolkning
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Fig. 34: Krigsarkivets karta över Kristianopel från 1670-talet. Undersökningsområdet är markerat med blått. 



63

Lämningar efter en välbyggd halvkällare med 
putsade innerväggar och tegelinfattade dörrpos-
ter påträffades vid en arkeologisk undersökning i 
stadens södra del 1979 (Stenholm 1983:51). Även 
vid ledningsschaktningar har man påträffat spår 
efter ytterligare två halvkällare i stadens södra 
delar. De undersökningar som gjorts av stads-
gårdarna längs Västergatans norra del visar att 
dessa kvarter varit bebodda av hantverkare eller 
köpmän (Hansson 1992:117). Bebyggelsen har 
omfattat en rad hus med olika funktioner men 
bebyggelsen verkar inte ha haft någon status-
prägel. Man får i stället intrycket av att stadens 
norra del karaktäriserats av enklare bebyggelse.

Vilka slutsatser kan man då dra angående 
den nu undersökta bebyggelsen och dess läge i 
staden? Liksom de stadsgårdar som undersöktes 
på 1980 och 1990-talet låg den aktuella bebyg-
gelsen på den västra sidan av Västergatan mellan 
denna gata och stadsmuren. Möjligen kan kvar-
tersmarken på Västergatans västra sida ha varit 
platsen för en bebyggelse en bit bort från stadens 
sociala centrum. I jämförelse med de tidigare 
undersökta stadsgårdarna låg denna bebyggelse 
något närmare torget och kyrkan. Detta behöver 
dock inte ha inneburit någon social gradskill-
nad och det är också möjligt att hela Västergatan 
norr om torget varit en gata för hantverkare.

Tomt- och bebyggelsestruktur 
inom undersökningsytan

Vid undersökningen påträffades huslämningar 
som låg åtskilda i den södra respektive norra de-
len av undersökningsområdet. Man kan därför 
anta att den undersökta ytan berörde delar av två 
olika tomter där hus 1 hör till den norra tomten 
och hus 2 till den södra. Båda husen bör ha in-
gått som en av flera byggnader i varsin stadsgård. 
Den stenlagda gårdsplanen söder om hus 2 anty-
der att detta hus utgjorde den norra delen av en 
stadsgård där förmodligen ytterligare hus legat 
runt gårdsplanen. 

Som tidigare nämnts är det svårt att säkert 
bedöma var gränsen mellan tomterna har gått 

(fig. 35). Två anläggningar som kan höra sam-
man med tomtgränser var rännan A832 och di-
ket A759. Den förstnämnda var en ganska smal 
ränna som gick i östvästlig riktning enbart ca två 
meter söder om husväggen för hus 2. Den andra, 
A759, var ett parallellt, något bredare dike som 
hade grävts drygt sju meter söder om samma 
hus. Inom ytan mellan hus 1 och 2 fanns även 
en variation i fråga om anläggningar och kultur-
lager som kan ge en fingervisning om var tomt-
gränsen kan ha gått. Omedelbart norr om hus 
2 fanns en större yta med kulturlager, A1267. 
Det innehöll mycket sådant avfallsmaterial som 
inte var fragmenterat, till exempel, större djur-
ben, vilket tyder på att lagret inte utgjorde spår 
efter en kålgård eller annan odling. Kulturlagret 
togs bort vid en andra avbaning och man kunde 
då notera att det enbart framkom ett fåtal an-
läggningar under lagret. Förmodligen har ytan 
varit ett öppet aktivitetsområde där olika sysslor 

Fig. 35: Tolkningsplan över tomtstruktur inom undersök-
ningsområdet. Grön linje möjlig tomtgräns. Blå linje visar 
troliga gränslinjer mellan husområde och annan tomtmark.
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har utförts. Norr om kulturlagret började en yta 
med ett stort antal avfallsgropar. Särskilt i områ-
det norr om diket A759 låg avfallsgroparna tätt 
och deras nedgrävningar skar ofta varandra. Det 
är tydligt att denna yta har använts för avfalls-
deponering. Här fanns även en brunn, A920. 
Den täta förekomsten av avfallsgropar sträckte 
sig fram till rännan, A832. Norr om rännan, och 
i jämnhöjd med hus 1, fanns istället förhållande-
vis många stolphål varav en stor del av låg i unge-
färlig linje med rännan A832. Närmast intill hus 
1 fanns ytterligare en brunn, A312. Den västra 
sidan av undersökningsområdet innehöll få läm-
ningar. Marken sluttade här och det bildades en 
mindre sänka innanför befästningsmuren. Det 
förefaller som om denna del av ytan varit sank.

En tolkning kan alltså vara att diket A759 
markerar en tomtgräns. Norr om diket, med 
anknytning till hus 1, har då funnits en yta där 
man grävt ned avfall och kanske även bedrivit 
odling. Rännan A832, som låg intill hus 1, mar-
kerar då tillsammans med stolphålslinjen en av-
gränsning inom denna tomt mellan avfallsområ-
det och husområdet vid hus 1. Förmodligen var 
brunnen A312, som i det närmaste var samman-
byggd med hus 1, den äldsta brunnen som senare 
ersatts med A920 belägen några meter söderut. 

Efter det att staden upphört övergick marken 
inom undersökningsområdet till odlingsmark 
något som framgår av den tidigare nämnda 
kartan från 1778 (fig. 36). Detta gällde för hela 
tomtmarken mellan Västergatan och stadsmu-
ren och för större delen av det tidigare stadsom-
rådet. Av kartan framgår att undersökningsytan 
var indelad i tre ägor numrerade 13, 14 och 15. 
Den norra gränsen, mellan nummer 14 och 15, 
sammanfaller till stor del med gränsen mellan 
husområde och avfallsyta inom den norra tom-
ten. Den södra gränsen, mellan nummer 13 och 
14, sammanfaller med den norra begränsningen 
för hus 2. Frågan är dock om den indelning som 
finns på 1778 års karta i någon mån tillbaka på 
en äldre tomtindelning från stadsperioden eller 
om den speglar en senare ägodelning. Det fak-
tum att gränserna går just vid bebyggelseläm-
ningarna kan bero på att dessa betraktats som 
odlingshinder. Vid undersökningen kunde man 

notera att matjorden ovanför hus 1 och 2 var be-
tydligt tunnare än i det mellanliggande partiet 
vilket visar att man inte gjort särskilt mycket för 
att röja bort de stenfyllda husgrunderna. Detta 
talar för att indelningen på 1778 års karta inte 
speglar några äldre tomtgränser. Även vid en 
jämförelse mellan denna karta och de under-
sökta stadsgårdarna längre norrut kan man no-
tera att det saknas en överensstämmelse mellan 
kartans ägostrukturer och gårdarnas antal. 

Undersökningsområdet har alltså berört be-
byggelse som hört till två olika stadsgårdar samt 
ytan mellan dessa. Tidigare undersökningar i 
Kristianopel har enbart berört själva bebyggelsen 
och ytor mellan husgrupperna har tidigare inte 
frilagts eller undersökts. Man kan alltså konsta-
tera att ytorna brukats på flera olika sätt som 
aktivitetsytor, som avfallsområden och förmod-
ligen även för odling. Odlingen inom tomterna 
har antagligen varit betydelsefull och fröer från 
typiska kålgårdsväxter ingick i det makrofossila 
materialet från brunnen A920. Man kan även 
notera att det på sydsidan av hus 2 fanns en lång-
smal nedgrävning, A2549, som förmodligen var 
spår efter ett senare igenlagt trädgårdsland. 

Lämningarnas kronologi

Kristianopel är en ur arkeologisk synvinkel 
ovanlig plats på så vis att ett kortvarigt men in-
tensivt stadsskede efterlämnat en mängd läm-
ningar och fynd från en begränsad tidsperiod. 
Fyndmaterialet från undersökningen domineras 
också helt av fynd från 1600-talet och det finns 
bara enstaka fynd från äldre eller yngre perio-
der. I sin analys av keramikfynden kan Torbjörn 
Brorsson konstatera att keramiken är typisk för 
1600-tal och att det helt saknades inslag från 
tiden efter 1750. Huvuddelen av keramiken har 
dock en bred datering till perioden 1600 till 
1750 och det fanns enbart ett fåtal keramikty-
per med en mer specifik datering. Det är därför 
svårt att utifrån keramiken få en kronologi som 
säger något i förhållande till stadens kortvariga 
historia. 
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Fig. 36: Undersökningsområdet inlagt på 1778 års karta.
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Kritpipor är tack vare sina tillverknings-
stämplar tacksamma objekt för datering efter-
som det finns god kunskap om när kritpipor av 
olika märken fabricerades. Kritpipor hade dess-
utom en kort brukningstid och deras lämplighet 
för datering har framhållits i tidigare rapporte-
ringar från Kristianopel (Wallin 1986:42). Krit-
pipor påträffades både vid slutundersökningen 
och vid förundersökningen. Som tidigare 
nämnts gick Arne Åkerhag igenom de kritpipor 
som påträffades vid förundersökningen och Tor-
björn Brorsson har sedan gjort en bestämning av 
slutundersökningens kritpipor utifrån Åkerhags 
publikation (2009). Bland de daterbara kritpi-
porna från slutundersökningen kan nämnas 
två fragment från holländska pipor som bör ha 
tillverkats mellan 1630 och 1683. Ytterligare två 
kritpipor kommer från en produktion som kan 
dateras till 1672-1684 och ytterligare två pipor 
kan dateras till 1625-1640. Liksom vid förunder-
sökningen fanns även flera kritpipor som kunde 
dateras till tidigt 1700-tal något som visar att 
platsen, på ett eller annat sätt, brukats även efter 
nedläggningen av staden. Då det gäller datering 
av enskilda kontexter kan kritpiporna i vissa fall 
bidra till att ringa in lämningarnas datering. Det 
fanns dock förhållandevis få sammanhang där 
fyndomständigheterna var så entydiga att dessa 
kunde ge en precis datering av en enskild kon-
text.

Ytterligare en fyndkategori som kan nämnas 
i samband de daterande fynden är kaklet. Ett 
flertal fragment från kakelugnar påträffades. 
Dessa påträffades dock sekundärt och det fanns 
inte något som tydde på att kakelugnar varit i 
bruk i de undersökta husen. De flesta kakelugns-
fragment var av brunt eller grönt dekorerat kakel 
av typer som är vanliga under 1600-talet. I ett 
sammanhang, L1751, påträffades även pottka-
kel (F204), en äldre oglaserad form av kakel som 
brukar dateras till 1400 eller 1500-tal. Det finns 
dock ingen anledning att tro att lagret skulle ha 
en så pass hög ålder. Förmodligen är pottkakel-
fragmenten från en äldre ugn som tagits med till 
Kristianopel i flytten från någon av de övergivna 
städerna. Några mynt påträffades tyvärr inte vid 
undersökningen trots insatser med metalldetek-
tering. Därför saknas den mer precisa datering 

som myntfynd kan ge.
Ett fåtal skärvor av betydligt äldre keramik 

påträffades även vid undersökningen. I anslut-
ning till hus 2 påträffades två skärvor av Öster-
sjökeramik med datering till 1000- eller 1100-tal 
(F135, 152). Dessa bör vara spår av ett äldre ut-
nyttjande av platsen långt före stadens tid. Någ-
ra motsvarande fynd är inte kända från trakten 
i övrigt. Östersjökeramiken påminner om att 
aktivitet kan ha pågått vid kusterna långt innan 
städerna tillkom. Ett annat intressant fynd var 
den skärva av yngre drejat svartgods som påträf-
fades i avfallsgropen A556 (F100). Sådan kera-
mik brukar dateras till perioden 1175 till 1350 
och fyndet skulle kunna höra samman med den 
gamla staden Avaskär som grundlades under 
1300-talet. I avfallsgropen fanns i övrigt enbart 
fynd av 1600-talskaraktär och det är svårt att 
finna en förklaring till hur denna minst tre-
hundra år äldre skärva hamnat där.

Ett viktigt bidrag till dateringen var den den-
drokronologiska analys som utfördes på virke 
från brunnarnas bottenkonstruktion. Som ti-
digare nämnts kunde enbart en av brunnarna 
dateras, och denna datering var enbart ungefär-
lig. Träets datering föll inom perioden 1550 till 
1600 vilket tyder på att brunnen A312 anlagts 
under stadens tidiga skede. Detta har viss bety-
delse för dateringen av hus 1 eftersom brunnska-
ret till A312 låg i linje med sydväggen till detta 
hus. Symmetrin antyder att huset och brunnen 
funnits samtidigt under någon period och att 
de ingått i en välplanerad gårdsmiljö. Det är 
rimligt att anta att brunn A312 inte varit i bruk 
under hela stadsgårdens brukningstid eftersom 
brunnen A920, förmodligen en ersättare till den 
förstnämnda, låg några få meter söder om A312 
och hus 1. 

Som tidigare nämnts kunde olika byggnads-
faser inte urskiljas inom hus 1. Från golvnivån 
i hus 1 saknades närmare daterbara fynd men 
i igenfyllnadslagret, L340, fanns bland annat 
en kritpipa tillverkad mellan 1625 och L1640 
(F11). Vid ytrensingen påträffades även en krit-
pipa med dateringen 1630 till 1683 (F3). Källa-
ren skulle därför kunna ha fyllts igen redan före 
svensktiden men det är också möjligt att krit-
piporna följt med ett blandat fyndmaterial vid 
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en senare igenläggning under stadens slutskede.
Det är svårt att avgöra när hus 2 anlades. 

Närvaron av fyndmaterial, bland annat takte-
gel, på den äldre markytan under husets äldsta 
delar kan betyda att huset inte tillkommit vid 
ett allra första anspråkstagande av platsen. Den 
tidsmässiga skillnaden skulle dock inte behöva 
vara större än om huset uppförts som den andra 
byggnaden inom en stadsgård. Det är även svårt 
att avgöra när den andra byggnadsfasen inträder 
med en utbyggnad av huset och en omläggning 
av golvet. I lager 1751, som hör samman med 
omläggningen av golvet i mittrummet, fanns 
två fyndtyper av något äldre karaktär. Här fanns 
dels en skärva Weserkeramik, med datering till 
perioden före 1650, dels skärvor av pottkakel 
vilka som tidigare nämnts brukar föras till 1400 
eller 1500-tal. Även om dessa fynd har en något 
äldre karaktär ger de inte någon närmare date-
ring av husets tillbyggnadsfas.

Den undersökta avfallsgropen A556 innehöll 
fynd med en stor spännvidd i tid alltifrån hög-
medeltida yngre drejat svartgods till en kritpipa 

med tillverkningstid mellan 1625 och 1640. I 
fyllningen fanns även skärva Lustre ware-kera-
mik som var från samma kärl som en skärva på-
träffad i L1623 vilket var ett raseringslager från 
tiden efter att hus 2 tagits ur bruk. Exemplet 
visar att fynddatering av kontexter var kompli-
cerad och långt ifrån entydig.

Om man generellt ser till de daterande fynd 
som tillvaratogs i raseringslager samt i ytligt lig-
gande lager kan man konstater att dessa i regel 
inte skiljer sig nämnvärt från fyndmaterialet i 
stort. Den enda tydligt yngre fyndgruppen ut-
görs, som tidigare nämnts, av kritpipor med 
tillverkningstid under tidigt 1700-tal. Dessa på-
träffades enbart i dessa sammanhang och inte i 
några bebyggelselager. Kanske var det i början av 
1700-talet som man gjorde i ordning de tidigare 
stadsgårdstomterna till rena odlingslotter.

Sammanfattningsvis kan sägas att det var 
svårt att knyta hus 1 och 2 till något visst skede i 
stadens korta historia. Inget av husen hade brun-
nit och någon anknytning till krigshändelserna 
1611 eller 1677 kunde inte urskiljas. Det är dock 

Fig. 37: Arwo Pajusi undersöker brunnen A312. Foto från Ö.
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viktigt att trots stadens korta historia komma 
ihåg att såväl uppbyggnad som övergivande var 
utdragna processer. Stenholm betonar att stadens 
kanske viktigaste expansionsfas var perioden ef-
ter den svenska härjningen 1611 och den upp-
byggnad som därefter skedde fram till och med 
1620-talet (Stenholm 1983:40). Från svenskti-
den finns uppgifter om att många gårdar låg öde 
och 1671 omnämns att många borgare lämnat 
staden på grund av de svåra villkoren (Hallen-
berg 1927:33). Efter det avslutande kriget 1676 
till 1677 beslutade de svenska myndigheterna 
att staden skulle vara utrymd redan följande år 
något som dock inte omedelbart verkar ha ef-
terföljts (Hallenberg 1927:76f). Övergivandet av 
stadsgårdarna, eller en deklassering av gårdarna, 
där de bebotts av inhyse personer, kan ha skett 
under en längre period innan staden slutligen 
var nedlagd (Hallenberg 1927:33). 

Västergatan – jämförelser med den 
tidigare undersökta bebyggelsen

Undersökningar längs Västergatan

I olika omgångar har tidigare undersökningar 
utförts längs den norra delen av Västergatan 
vilket gör detta till den arkeologiskt bäst kända 
delen av staden. Som tidigare nämnts utfördes 
de huvudsakligen från 1950-talet och fram till 
1990-talet (Hansson 1992, Henriksson 2005, 
Wallin 1986, Wihlsson 1954). Undersökning-
arna har berört den bebyggelse som låg på Väs-
tergatans västra sida, mellan gatan och befäst-
ningsverket (fig. 38). Den sydligaste av dessa 
stadsgårdar låg där vägen mot Karlskrona går 
idag och den nordligaste drygt etthundra meter 
längre norrut. Undersökningarna har inte om-
fattat tomtmarken i sin helhet utan enbart de 
ytor som var direkt avsedda för ny bebyggelse. 
Undersökningar har därför gjorts inom fem se-
parata avsnitt som sammanlagt inte omfattat 
mer än hälften av den aktuella kvartersmarken, 
något som kan vara viktigt att hålla i minnet vid 
jämförelser.

Stadsgårdarna, bebyggelsestruktur och tomter
De sammanställda resultaten visar att det fun-
nits minst fyra stadsgårdar längs denna del av 
Västergatan (Wallin 1986, Hansson 1992). Går-
darna visar flera likartade drag samtidigt som det 
finns en variation i fråga om gårdarnas utform-
ning och husens antal och storlek (fig. 39). Två 
av stadsgårdarna, den 1953 undersökta gården i 
söder samt gård D i norr, bestod av fyrlängade 
gårdar med stenlagd gårdsplan. Vid undersök-
ningen 1990 hade man kunnat konstatera att det 
som först benämnts gård A och B utgjorde en 
samlad gårdsbebyggelse här kallad A/B (Hans-
son 1992:114). Denna gård hade en något annor-
lunda struktur med tre vinkelställda byggnader i 
den norra delen runt en gårdsplan som var vänd 
in mot tomten. I söder fanns ytterligare en min-
dre gårdsplan vänd ut mot gatan mellan en vin-

Fig. 38: Plan över de tidigare undersökta områdena längs 
Västergatans norra del (gula) samt det aktuella undersök-
ningsområdet (rött) mot bakgrund av 1670-talets stads-
karta.
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kelställd byggnad i väster och en av de tidigare 
nämnda längorna. Gård C bestod av två hus 
belägna längs Västergatan som eventuellt varit 
förbundna med en portgång. Här fanns vissa 
spår av en vinkelställd byggnad men denna var 
dåligt bevarad. Inom en yta som grävdes mellan 
gård C och D påträffades inte någon bebyggelse 
utan enbart en brunn. Man antog dock att be-
byggelse funnits men att den röjts bort (Wallin 
1986:25). Vid en senare kompletterande under-
sökning fann man spår av en stenläggning på 
platsen (Henriksson 2005). 

De tidigare undersökta gårdarna längs Väs-
tergatans norra del utgör alltså en lämplig jäm-
förelse för den bebyggelse som påträffades 2014. 
Hus 1 föreföll ingå i en gård som haft sin fort-
sättning norr om undersökningsområdet medan 
hus 2 bör ha ingått i en bebyggelse som legat 
runt den stenlagda gårdsplan som fanns söder 
om huset. Båda byggnaderna låg i östvästlig rikt-
ning och har därigenom varit mer orienterade 
mot respektive gårdsplan än ut mot Västerga-

tan. Med utgångspunkt från hur gårdarna såg 
ut längs gatans norra del bör man kunna anta 
att det även funnits hus i nordsydlig riktning 
längs med de aktuella partierna av Västergatan. I 
undersökningsområdets norra del kan ett sådant 
hus ha legat utanför undersökningsområdet och 
i den södra delen skulle en byggnad kunna ha 
funnit i det senare skadade partiet sydöst om hus 
2. 

Eftersom man inte undersökte större sam-
manhängande ytor längs den norra delen av 
Västergatan är det svårt att uttala sig om hurda-
na tomter dessa stadsgårdar har haft. Man kan 
dock konstatera att det rymts minst fyra gårdar 
inom en drygt 100 meter lång sträcka vilket 
översiktligt skulle ge en längd av 25 meter per 
tomt. Den enda av de undersökta gårdarna där 
man kan bedöma tomtens storlek var gård A/B. 
Denna tomt bör ha avgränsats av byggnaderna 
till den sydligaste gården i söder och av en tvär-
gata i norr. Tomten kan därför inte ha sträckt 
sig längs mer än ett knappt tjugo meter långt 

Fig. 39: Utdrag ur Hansson 1992 som visar de tidigare undersökta stadsgårdarna längs norra delen av Västergatan.
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parti av Västergatan. Om man jämför detta med 
resultaten från det aktuella undersökningsom-
rådet så kan man notera att tomten till hus 2, 
enligt ovan nämnda tolkning, haft en längd av 
minst 30 meter. Det är möjligt att tomterna haft 
olika storlek i olika delar av staden och att det 
aktuella undersökningsområdet något mer cen-
trala läge avseglar sig i en större tomt. Man kan 
dock inte utesluta att tomterna haft en oregel-
bunden längd eller att det funnits en ödetomt.

Byggnadsskick längs Västergatan

De huslämningar som tidigare undersökts 
längs Västergatan var alla, med ett undantag, 
byggda på syllstensgrund. Man har utgått ifrån 
att husen varit byggda i trä, förmodligen med 
skiftesverk eller knuttimring (Wallin 1986:41). 
Något som var gemensamt för gårdarna var att 
boningshusen legat i nordsydlig riktning längs 
med Västergatan. Vid 1953 års utgrävning kun-
de man konstatera att det hus som här låg längs 
gatan haft en kakelugn vilket tyder på att huset 
brukats som bostadshus. Det hade även funnits 
en körport genom huset in mot gården (Wihlson 
1954:8). Det hus som låg längs gatan inom hus 
A/B undersöktes enbart delvis men även här hit-
tades ett fundament till en kakelugn (Hansson 
1992:110). I gård C fanns två byggnader längs 
med vägen som förmodligen bildat en samman-
hängande länga med körport (Wallin 1986:17). 
Även i den nordligaste stadsgården, gård D, låg 
bostadsdelen längs med Västergatan. Även här 
var byggnaden delad i två delar med en körport 
emellan. Den nordligaste delen av längan hade 
ett nedsänkt stensatt golv samt ett trapphus som 
visar att byggnaden även haft en övervåning 
(Wallin 1986:28ff). Längans södra del innehöll 
två rum varav ett varit försett med kakelugn. 
För tolkningen av bostadshusen har fynden av 
kakelugnar varit vägledande men man har även 
menat att hantverks- eller försäljningslokaler bör 
ha funnits i samma längor som bostadshusen 
(Hansson 1992:114). Några spår efter hantverk 
har dock inte påträffats i gårdarna.

De byggnadslämningar som var orienterade 

i östvästlig riktning visade sig vid de tidigare 
undersökningarna ha en något annorlunda ka-
raktär. Eftersom de nu aktuella huslämningar-
na, hade samma riktning så är jämförelser med 
denna hustyp av särskilt intresse. I den södra 
gården som undersöktes 1953 fanns ett 20 me-
ter långt hus som låg längs gårdsplanens södra 
sida samt ett 14 meter långt hus längs den norra 
(Wihlson 1954). Båda byggnaderna hade haft en 
bredd av 5 meter. I den södra längan påträffades 
ett kompakt lager med fiskfjäll och man tolkade 
denna som ett förrådshus. Inom den norra läng-
an fanns en 3 x 3 meter stor stenlagd yta med 
en ränna av kalkstensflisor. Detta tolkades som 
ett brygghus. I gårdsbebyggelsen A/B ingick två 
husgrunder belägna i östvästlig riktning (Hans-
son 1992:111). Det ena låg längs med gårdens 
norra sida (hus IV) och hade en längd av 8,5 
och en bredd av 4,5 meter Huset var indelat i två 
rum varav det ena hade stengolv och det andra 
jordgolv. Denna byggnad tolkades som ett för-
råds- eller bostadshus. Det andra huset var en 
parstuga i tomtens södra del (hus I). Detta hade 
samma storlek som det norra huset och innehöll 
två rum samt en förstuga. Det ena rummet hade 
trägolv och tolkades som ett förråd medan det 
andra hade spår efter ett spisfundament samt ett 
sand- och lergolv. Det sistnämnda rummet tol-
kades som gårdens kök. Inom gård D fanns två 
längor byggda i östvästlig riktning ingen av dem 
frilades dock i sin helhet (Wallin 1986:26). Det 
ena huset låg längs gårdsplanens södra sida och 
innehöll minst två rum. I ett av dessa fanns ett 
spisfundament. Huset tolkades som gårdens kök 
(Wallin 1986:41). Längs gårdsplanens norra sida 
undersöktes delar av två hus från olika skeden, 
hus XI och XII. Båda tolkades som ekonomi-
byggnader. Man noterade här att det yngre av 
dessa hus, hus XII, legat i en sluttning åt väster 
där man för att utjämna höjdskillnaden byggt 
upp husgrunden med ett halvmetertjockt kon-
struktionslager. 

Undersökningens hus 2 påminner i proportio-
ner om de båda längorna som undersöktes 1953 
i den södra gården. I synnerhet gäller detta den 
norra längan som hade samma längd och bredd. 
Även här fanns en stensatt golvyta även om den 
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var mindre än i hus 2 och dessutom försedd med 
en ränna. Hus 2 hade även vissa likheter med den 
norra längan i gården A/B. Denna byggnad var 
dock något kortare och innehöll enbart två rum 
varav ett var försett med stengolv. De nämnda 
husgrunder tolkades som ekonomibyggnader. 
Vid undersökningen av hus 2 påträffades inte 
något spisfundament vilket annars fanns i två 
av de tidigare östvästliga husen. Det bör därför 
inte ha funnits något kök i hus 2. Det är oklart 
hur man ska tolka rummet med stensatt golv i 
hus 2. Liknande golv förekom i några av de ti-
digare undersökta husen. Tolkning som fähus 
har föreslagits för ett av de tidigare undersökta 
husen men det fanns inte något tecken på att 
något sådant ingått i hus 2. Sammanfattningsvis 
kan man konstatera att hus 2 stämmer väl in i 
bilden av bebyggelsen längs Västergatan och att 
denna typ av hus brukar tolkas som ekonomi-
byggnader. Man ska dock inte utesluta att även 
de östvästliga husen kan ha haft rum avsedda 
som bostäder. Utifrån de skriftliga källorna vet 
man att alla borgarhushåll hade inneboende 
soldater och ibland hela soldatfamiljer (Hallen-
gren 1927:31f). Hur man praktiskt löste detta är 
oklart. Kanske har man inkvarterat soldaterna 
i något av de rum som fanns i ekonomibyggna-
derna, sådana som hus 2.

En intressant detalj är att utbyggnaden av det 
östra rummet i hus 2 visar stora likheter med det 
tillbyggda hus XII i gård D. Båda dessa låg i be-
byggelsens västra sida där man fick höja marken 
för att utjämna den naturliga sluttningen. I båda 
fallen hade man även anlagt en ny mellanvägg 
som vilade på en ovanligt djupt nedgrävd syll. 
Förmodligen har man i båda husen haft liknan-
de problem med lutningen och kanske även velat 
förhindra sättningar i den lösa sandjorden.

Hus 1 utgjorde med sin halvkällare en annor-
lunda hustyp. En liknande konstruktion fanns 
även i hus X i gård D som bestod av en stengrund 
och ett försänkt stensatt golv (Wallin 1986:31ff). 
Detta hus undersöktes inte i sin helhet och dess 
storlek är därför inte känd. Till skillnad från 
hus 1 låg detta hus i en bostadslänga nära ga-
tan. Invid hus X fanns även ett mindre trapphus 
med bevarade trappsteg ned till källaren. Här 

hade förmodligen även funnits en trappa upp 
till en övervåning. Det stensatta golvet i hus X 
låg 0,1 meter under själva stengrunden vilket var 
grundare än i hus 1 där golvet låg på ett djup av 
0,4 meter. Även om det inte fanns något bevarat 
trapphus vid hus 1så är det rimligt att tänka sig 
att en övervåning funnits även här. Syftet med 
att anlägga en halvkällare av denna typ har för-
modligen varit att kunna bygga på en övervå-
ning. I stadsgårdar från denna tid användes ofta 
den övre våningen som sal eller som förrådsut-
rymme (Hansson 1992:114).

Gårdsplaner, brunnar och 
avfallshantering

De tidigare gjorda undersökningarna rörde be-
gränsade ytor och var främst inriktade på hus-
grunderna men även andra lämningar påträf-
fades. Vid tre av gårdslägena fanns stenlagda 
gårdsplaner varav två med mönster i stenlägg-
ningen. Gården A/B hade både en mindre, sten-
lagd gårdsplan riktad ut mot gatan och en större 
gårdsplan som var vänd in mot kvarteret. Den 
inre gårdsplanen saknade dock stenläggning. 
Stenläggningen söder om hus 2 påminner därför 
om de stenlagda gårdsplanerna till gård D och 
den gård som undersöktes 1953. 

Flera brunnar ingick i den bebyggelsen längs 
norra delen av Västergatan. De flesta av dessa 
hade kvadratisk form, en inre diameter av en 
meter och var byggda i kallmurad gråsten. De 
hade alltså av precis samma konstruktion och 
som A312 och A920. En av dessa brunnar fanns 
inom den gård som undersöktes 1953. Brunnen 
hade här placerats mellan två byggnader i går-
dens norra del (Wihlson 1954:7). Även vid gård 
C fanns en liknande brunn. Denna låg tätt intill 
ett av husen så att brunnskaret och syllstensraden 
tangerade varandra (Wallin 1986:20f). Brunnen 
var fylld med rasmassor. Utifrån fyndet av en 
kritpipa kunde igenläggningen dateras till perio-
den efter 1650. Samma typ av brunn fanns även 
inom gårdsplanen till gård D (Wallin 1986:39f). 
Brunnen var här placerad i liv med körportens 



72

norra sida. Denna brunn var den enda som gräv-
des ned till botten som kom på ett djup av 1,5 
meter. På brunnens botten fanns tegel och näver 
vilket tolkades som rester efter en överbyggnad. 
Igenfyllnadsmassorna innehöll även en kritpi-
pa med datering till 1670-1680 vilket visar att 
brunnen bör ha lagts igen vid stadens upphö-
rande. Dessa brunnar påminde alltså om A312 
och A920 inte bara genom byggnadssättet utan 
även genom att de alla liksom A312 var symme-
triskt inplacerade i gårdsbebyggelsen. Man kan 
särskilt lägga märke till att brunnen vid gård C 
var placerad så att brunnskaret låg direkt an mot 
husgrunden på samma sätt som vid A312 låg in-
till hus 1. Det verkar alltså som om denna typ av 
brunnar hör nära samman med bebyggelsen och 
att de har byggts enligt en för staden tydligt ut-
talad byggnadstradition. Ytterligare två brunn-
nar påträffades vid de tidigare men dessa hade 
något annan konstruktion och saknade tydlig 
anknytning till gårdsmiljöerna (Hansson 1992: 
110,Wallin 1986:25)

På grund av den ytavbaning som gjordes vid 
den aktuella undersökningen påträffades betyd-

ligt fler avfallsgropar än man tidigare gjort i un-
dersökningarna längs gatans norra del. Även om 
schakten då var mindre och mer bebyggelsenära 
så påträffades ett antal avfallsgropar. Intill gård 
A/B fanns några avfallsgropar som låg intill den 
knadderstensväg som verkar ha avdelat husom-
rådet från den övriga tomten (Wallin 1986:16). 
Här påträffades bland annat kritpipor som vi-
sade att groparna tidigast kan ha fyllts igen på 
1660-talet. Även i anslutning till hus C fanns av-
fallsgropar men dessa visade sig vara var yngre än 
huslämningarna (Wallin 1986:21f). I det schakt 
som togs upp mellan gård C och D fanns också 
en gles förekomst av avfallsgropar. Man kan anta 
att motsvarande avfallsområden som påträffades 
vid den aktuella undersökningen kan finnas be-
varade även på andra platser inom stadsområdet. 
Regler för renhållning var tydligt formulerade i 
1600-talets städer. Även i de skriftliga källorna 
från Kristianopel finns exempel på detta (Hal-
lenberg 1927:5). Deponeringen på bakgårdarna 
har förmodligen skett parallellt med den dagliga 
sophanteringen. 

Fig. 40: Rekonstruktionsteckning av stadsgårdarna längs norra delen av Västergatan efter resultaten från 1953 och 1980. Ur 
Wallin 1986.
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Frågor om social status

En stad var under 1600-talet en reglerad värld 
med olika hierarkier som berörde alla invånare 
alltifrån de som var medlemmar av stadens råd, 
magistraten, till de som var enklare hantverkare. 
Även inom Kristianopels stad bör ha funnits sto-
ra skillnader i fråga om social status även om det 
är möjligt att dessa skillnader kan ha sett annor-
lunda ut än i större och mer välbärgade städer. 

I sin studie om Kristianopels svensktid kon-
staterar August Hallenberg att stadens borger-
skap inte präglades av någon större rikedom. Ut-
ifrån den mantalslista som upptecknades 1659 
fanns bara ett fåtal hushåll som hade anställda 
drängar eller pigor något som annars hörde till 
en förmögen borgarfamiljs livsföring (Hallen-
berg 1927:30). Som en orsak till stadens svaga 
handel framhölls ofta bristen på kapital. Detta 
innebar helt enkelt att köpmännen saknade 
ekonomisk möjlighet att köpa upp de varor de 
sedan skulle sälja vidare (Hallenberg 1927:20). 
Det fanns dock förmögna personer även i Kris-
tianopel. En av dessa var borgmästaren Sören 
Påvelsen som tillträdde sitt ämbete under dansk-
tiden men sedan behöll det även efter det svens-
ka maktövertagandet. Han disponerade ett stort 
antal kronogårdar i östra Blekinge. Påvelsen 
bedrev sjöfart och handel och inkomsten från 
gårdarna var ersättning för att han upplåtit sina 
fartyg åt kronan. I staden fanns förutom köp-
män även hantverkare och i en rapport från 1669 
nämns att staden var nördtorftigt försedd med 
sådana (Hallengren 1927:27). De skriftliga käl-
lorna nämner yrken som skräddare, skomakare, 
smed, snickare och tunnbindare. Till dessa har 
även hört en krukmakare som förmodligen stått 
för den produktion av lokal vardagskeramik som 
påträffats vid de arkeologiska undersökningarna 
(Stenholm 1983:42). Eftersom Kristianopel var 
en befästningsstad fanns även en garnison. Vid 
mantalsskrivningen 1659 fanns 175 soldater sta-
tionerade i staden varav en del även hade familj. 
Kristianopel hade i övrigt enbart 400 till 500 
invånare och den militära närvaron måste ha 
präglat staden (Hallengren 1927:10, 30f). Solda-
terna bodde inte i kaserner utan var inkvarterade 

Bebyggelsefaser

För flera av de undersökta gårdarna längs Väster-
gatans norra del man urskilja olika bebyggelsefa-
ser. Inom den nordligaste gården, gård D, fanns 
en tidig bebyggelse som brändes ned och man har 
antagit att detta skedde i samband med 1611 års 
härjningar (Wallin 1986:40). Därefter byggdes 
man i olika omgångar upp det som till sist blev 
en fyrlängad gård. Denna revs sedan i sin helhet 
vid tiden för stadens avhysning. Även i gård C 
kunde man urskilja två bebyggelsefaser där den 
första, utifrån en analogi med gård D, hänfördes 
till tiden före 1611. Därefter uppfördes en bebyg-
gelse som övergetts någon gång efter 1650 (Wal-
lin 1986:22). En något avvikande utveckling 
fanns i gård A/B där man kunde konstatera två 
olika byggnadsfaser; en första som kunde knytas 
till perioden före 1660-1670 och den andra till 
den sista återstående perioden fram till stadens 
nedläggning (Hansson 1992:114). 

Med utgångspunkt från dessa byggnadsfaser 
har man dragit olika slutsatser angående stadens 
expansion och övergivande. Då det gäller den 
äldsta fasen har man betonat att staden fick en 
snabb etablering och att det redan fanns en ut-
byggd stadsbebyggelse vid tiden för angreppet 
1611. Dateringen av denna första bebyggelsefas 
stöder sig dock enbart på två daterande fynd från 
gård D (Wallin 1986:38). Då det gäller stadens 
sista tid har man lyft fram det yngsta skedet i 
gård A/B som ett exempel på att vissa borgare 
gjorde stora satsningar ända in i stadens sista de-
cennier (Hansson 1992: 114).

Vid 2014 års undersökning kunde man ur-
skilja två tydliga bebyggelsefaser inom hus 2. 
Hus 1 saknade synliga ombyggnader men flyt-
tandet av brunnen antyder att förändringar skett 
även inom denna gård dit hus 1 hörde. Som ti-
digare diskuterats i avsnittet om platsens krono-
logi var det svårt att tidsfästa dessa förändringar. 
Även om fyndmaterialet är rikt så omfattar det 
en arkeologiskt kort tidsperiod. Det är även tyd-
ligt att olika typer av omdeponering skett i och 
omkring husen vilket försvårar dateringen av 
kontexter och bebyggelsefaser. 
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hos borgare som kunde vara tvungna att inhysa 
upp till tio soldater i sina hem. Förutom husrum 
skulle soldaterna även förses med vissa förnöden-
heter samt en så kallad servispeng (Hallengren 
1927:31f). Det historiska materialet visar att det 
ofta uppstod konflikter omkring denna inkvar-
tering. 

Vilka kan då ha brukat de hus som påträffades 
vid undersökningen och vilken social status kan 
dessa hushåll ha haft? Som tidigare diskuterats 
låg undersökningsområdet förhållandevis nära 
torget som var stadens sociala centrum. Men 
avståndet var inte heller långt till stadens norra 
delar. De tidigare undersökta stadsgårdarna som 
fanns i denna del av staden har man tolkat som 
hem för vanliga hantverkare. Fyndmaterialet 
från gårdarna är inte statusbetonat men före-
komsten av ett visst välstånd visas bland annat 
av fyndet av en silversked i gården A/B (Hansson 
1992:116). Namnet på den närbelägna bastionen 
längs stadens västra sida, Skräddarbastionen, 
kanske ger en antydan om de hantverkare som 
bott i dessa kvarter. Även om den nu undersökta 
bebyggelsen låg närmare stadens mitt så fanns 
det inte något i fråga om byggnadslämningarna 

som antydde invånarna haft en annorlunda so-
cial ställning än de som bott i gårdarna längre 
norrut längs gatan. 

Den bebyggelse som påträffades vid den ak-
tuella undersökningen bestod liksom den tidi-
gare undersökta av väldisponerade stadsgårdar 
som haft en rad olika byggnader varav vissa för-
modligen även hade övervåning. I fyndmateria-
let fanns rikligt med fragment av taktegel som 
visar att man åtminstone för vissa hus använt 
denna typ av taktäckning. Inslaget var särskilt 
tydligt vid hus 2 där bitar av taktegel förekom 
såväl under husets äldsta delar som i och ovanpå 
huslämningen. Även om man inte behöver ha 
haft taktegel på just detta hus så har någon bygg-
nad med sådant tak funnits i närheten. En hel 
del fönsterglas påträffades vid undersökningen 
och även en blyspröjsad, triangulär liten glasruta 
som ingått i ett fönster (F327). Mindre glasföns-
ter bör alltså ha funnits i boningshusen. Fynden 
av kakel visar att boningshusen värmts upp med 
kakelugnar även om det saknades spår av sådan 
i de båda undersökta husen. Tidigare undersök-
ningar visar att denna typ av uppvärmning fö-
refaller ha varit den vanliga i staden. Det fanns 

Fig. 41: Cecilia Ring under arbete i hus 2 med rensning av stengolvet. Befästningsmuren syns i bakgrunden. Foto från Ö.
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inte något i den undersökta bebyggelsen som 
antydde högre social status. Sådana inslag i be-
byggelsen som större, välbyggda stenkällare och 
kraftiga stengrunder avsedda för stenhus påträf-
fades inte. En sådan mer påkostad bebyggelse 
verkar snarare ha funnits vid torget och i stadens 
södra del (Stenholm 1983:51). Det fanns dock 
inte heller något som visade på att bebyggelsen 
var påtagligt fattig. På detta sätt var likheterna 
stora med de tidigare undersökta stadsgårdarna 
vid den norra delen av Västergatan.

En viktig fråga är hur de omfattande soldat-
inkvarteringarna påverkat staden. Denna typ av 
inkvartering förekom i många fästningsstäder 
men kanske påverkade inkvarteringen stads-
borna ovanligt mycket i Kristianopel eftersom 
befolkningen här var så begränsad. Invånarna i 
staden skulle dela bostad och kök med en eller 
flera soldater något som bör ha påverkat vardags-
livet i hög grad. Soldaternas närvaro i gårdarna 
är dock svår att följa arkeologiskt. Många av de 
hus som undersökts längs Västergatan har, lik-
som hus 2, tolkats som större, rumsindelade eko-
nomibyggnader. Kanske har något av rummen 
i dessa hus varit avsett för sådan inkvartering. 
I fortsatta studier skulle det vara intressant att 
ur denna synpunkt följa likheter och skillnader 
mellan bebyggelse i Kristianopel och andra sam-
tida städer när det gäller husens och rummens 
funktion. 

Fyndmaterialet var omfattande och varierat 
men det fanns få fynd som markerade någon hö-
gre ståndsmiljö. Keramikfynden visade att man 
främst använt kärl tillverkade i Skandinavien 
och troligen var många av dessa framställda i 
hemstaden. Torbjörn Brorsson betonar att ke-
ramiken var enklare än i andra köpstäder och 
närmast jämförbar med den uppsättning kera-
mik som funnits på landsbygden vid samma tid. 
Enstaka undantag fanns dock, som den skål i 
Lustre Ware, tillverkad i Spanien, som får be-
traktas som en mer exklusiv produkt. Fynden 
ger på så vis en bild av en för stadsförhållanden 
ganska enkel miljö.

Det fanns alltså inte något som tydde på att 
de som bott vid den undersökta delen av Väster-
gatan hört till samhällets övre skikt. De männ-

iskor som bott här har dock brukat olika typ 
av förråd och lokaler i sin verksamhet och det 
ligger nära till hands att se området som del av 
stadens hantverkarkvarter. Liksom vid de tidi-
gare undersökningarna saknades fynd med an-
knytning till hantverk. Förmodligen beror detta 
på att många hantverk inte efterlämnade sådana 
spår som bevarats till idag. 

Stadens försörjning och 
ekonomiska villkor
Anläggandet av Kristianopel och andra samtida 
danska städer var en del av en medveten politik 
där Christian IV ville koncentrera handeln till 
ett fåtal befästa städer (Hansson 1992:105). Det-
ta skedde i en tid av hårdnande konkurrens med 
det svenska riket både militärt och i fråga om 
handel. Huvudsyftet med Kristianopel bör dock 
ha varit att anlägga en yttersta gränsfästning mot 
Sverige. Förutsättningarna för att skapa en fung-
erande handelsstad var däremot inte de bästa. 
Av de historiska källor som Hallenberg redovi-
sar historisk framgår att Kristianopel hade stora 
problem att hävda sig som handelsstad. Grund-
problemet var att staden saknade ett välbefol-
kat omland och rollen som mellanhand mellan 
landsbygd och omvärld kunde inte utvecklas 
(Hallengren 1927:11, Stenholm 1983:52). Han-
deln med utlandet var därför begränsad. Under 
dansktiden förefaller handel med boskap ha va-
rit viktig men denna stoppades vid maktöverta-
gandet för att inte konkurrens skulle uppstå med 
handeln i Kalmar (Stenholm 1986:52). Några av 
de viktigaste handelsprodukterna för Blekinge 
var ved och trävaror som såldes till danskt om-
råde. Här konkurrerade flera bondehamnar med 
stadens intressen. Trots att statens önskan var 
att styra över all handel till städerna och stoppa 
den svårkontrollerade bondehandeln så antog 
man vid det svenska maktövertagandet en kom-
promiss. Handeln med ved tilläts då vid vissa 
bondehamnar i östra Blekinge men borgarna i 
Kristianopel skulle stå som förmedlare i handeln 
(Hallengren 1927:17f). En annan viktig skogs-
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produkt var pottaska som i viss mån passerade 
genom staden. Även här fanns dock konkurrens 
från personer som fått kronans tillstånd till se-
parat handel på landsbygden. Lönsamheten an-
sågs låg i utbytet av skogsprodukter och det om-
nämns att en holländsk handelsman övertagit 
handeln med pottaska, enestörar och ved med 
viss förmedling av stadens borgare (Hallengren 
1927:19). Många köpmän uppges ha sysslat med 
seglation mellan andra handelsstäder i stället för 
handel med varor (Hallenberg 1927:19). Skepps-
byggeri verkar ha förekommit eftersom skepps-
timmer blev befriat från tullavgift vid införsel 
till staden (Hallenberg 1927:13).

Som orsak till stadens dåliga handel under 
svensktiden påtalar de samtida källorna de höga 
svenska tullavgifterna. Detta gällde både sjötul-
len som belades på handelsskeppen och stadstul-
len, den så kallade lilla tullen, där en avgift togs 
ut på alla varor som fördes in i staden (Hallen-
berg 1927:19f). Även inkvarteringen av soldater 
nämns som betungande för stadens ekonomi. 
Dessa villkor delades dock av andra städer i de 
nya svenska områdena varav många klarade sig 
bättre. Förmodligen var det grundförutsättning-
arna för staden som handelsplats som var alltför 
dåliga. Vid anläggandet av staden hade den mi-
litära funktionen vägt tyngre än handelsekono-
miska skäl och sett ur statsmaktens synvinkel så 
var stadens främsta syfte att försörja en garnison. 

Liksom i andra samtida städer har också det 
egna jordbruket varit viktigt för försörjningen. 
Den makrofossilanalys som gjordes på material 
från en av brunnarna visar att man odlat kål, ro-
vor och svartsenap som alla är typiska kålgårds-
växter. Rester av agnar visar även att man tröskat 
säd från egna skördar av råg och havre. Den ko-
gödsel som fanns i brunnen innehöll växtrester 
som visar att boskapen betat i strandängsmiljö, 
förmodligen i stadens närhet.

Det omfattande osteologiska materialet gav 
en rad upplysningar om djurhållning och mat-
försörjning i staden. Då det gäller konsumtion 
av nötkött framhåller Ola Magnell att man i de 
flesta städer kan se att slaktdjuren haft en förhål-
landevis hög ålder. Detta beror på att man köpt 
in uttjänta oxar eller mjölkkor från landsbygden 

som sedan slaktats i staden. Magnell jämför här 
med samtida material från Kalmar som uppvi-
sar just dessa drag. På landsbygden såg konsum-
tionsmönstret annorlunda ut och man slaktade 
här i regel djuren i ung ålder. Analysen av djur-
benen från Kristianopel visar att slaktåldern på 
nötboskap varit låg. Detta tyder på att man själva 
fött upp det kött man konsumerat och att djuren 
inte förts till staden som handelsvara. Djurhåll-
ningen i Kristianopel följer alltså ett agrart än 
urbant mönster och skillnaden mot det samtida 
Kalmar är tydlig. I de skriftliga källorna från 
Kristianopel nämns att borgarna och magistra-
ten disponerade ett komplex med närbelägna 
gårdar som omnämns som kronans ladugård 
(Hallenberg 1927:37). Utöver detta fanns även 
vissa stadsjordar samtidigt som flera borgare 
ägde närbelägna gårdar. Förmodligen har dessa 
jordbruk varit av avgörande betydelse för stadens 
försörjning. Antagligen är det på dessa gårdar 
man haft den djuruppfödning som avspeglas i 
benmaterialet. Förmodligen har även fiske va-
rit ett viktigt bidrag till försörjningen i staden. 
Analysen av fiskbensmaterialet visar att det har 
rört sig om husbehovsfiske i närliggande vatten. 

Även keramikfynden antyder skillnader mel-
lan Kristianopel och andra samtida städer, något 
som närmare diskuteras i det följande avsnittet. 
Torbjörn Brorsson betonar att en ovanligt stor 
del av keramiken är av skandinavisk tillverk-
ning, och förmodligen oftast lokalproducerad. 
Den del av keramikmaterialet som utgjordes av 
importgods var förhållandevis blygsam. Den 
uppsättning keramik man haft i Kristianopel 
påminner därigenom mer om den man haft på 
landsbygden än en den man haft i de samtida 
städerna. Detta förstärker bilden av Kristianopel 
som en stad i avsaknad av utvecklad handel och 
med ett mer agrart försörjningssätt. Under vissa 
perioder var kanske handel och hantverk mer av 
en bisyssla för många borgare än en huvudsaklig 
försörjning. Kanske återspeglar detta de förhål-
landen som beskrevs i landshövdingens memo-
rial från år 1671 där det sägs om Kristianopel att 
”kommercierna ligga alldeles nere” (Hallenberg 
1927:30).
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Lokal identitet och utländska 
kontakterna

Staden Kristianopel visar med koncentrerade 
historia på människors livsvillkor i skuggan av 
1600-talets konflikter. Under de åttio år som sta-
den fanns var invånarna utlämnade åt de skif-
tande statsmakternas beslut och drabbades av 
krigshandlingar vid flera tillfällen. Försöken att 
upprätthålla kontakter med olika parter i kon-
flikten ledde inte till fred utan fick istället stats-
makterna att ifrågasätta invånarnas lojalitet. I 
följande avsnitt förs en kort diskussion omkring 
möjligheterna att diskutera stadsbornas dansk-
svenska identitet utifrån det arkeologiska mate-
rialet. Med utgångspunkt från keramikfynden 
diskuteras även stadens handelskontakter. 

I den identitet som invånarna i staden hade 
ingick en blandning av olika faktorer där antag-
ligen språk och social tillhörighet var de vikti-

gaste medan anknytning till rike och överhet var 
mindre betydelsefull. Man kan konstatera att 
det i staden fanns minst tre språk; danska, tyska 
och, åtminstone senare, även svenska. Namn-
bruket visar att de bör ha bott flera tyska borgare 
i staden och det finns gravhällar i kyrkan som 
har inskrifter på tyska (Hallengren 1927:11). 
Övergången 1658 från danskt till svenskt styre 
behöver inte ha betytt omedelbara skillnader för 
staden. Stadens borgmästare fick sitta kvar även 
om han senare fick en bisittare som tillsattes av 
svenska myndigheter (Hallenberg 1927:42). In-
ledningsvis fortsatte danska lagar och regler att 
gälla och svensk lagstiftning infördes inte för-
rän 1669 (Hallenberg 1927:46). Fram till dess 
fortsatte man även att använda danska mått och 
vikter. Efterhand som nya medlemmar av ma-

Fig. 42: Keramikfynden visade att handelsstaden haft ett begränsat kontaktnät och förmodligen en svag handel.
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gistraten tillsattes placerades svenskinriktade 
borgar på dessa poster (Hallenberg 1927:42). 
Försvenskningsprocessen kan dock inte beskri-
vas som hårdhänt eller forcerad. Det fortsatta 
kriget som bröt ut 1676 blev däremot till olycka 
för staden. Efter kontakter mellan stadens bor-
gare och den danska flottan återtog danskarna 
Kristianopel och använde staden som krigsbas. 
Till slut intogs staden av svenska trupper varefter 
man fattade det slutgiltiga beslutet om stadens 
nedläggning

Frågan om hur stadsbornas själva uppfat-
tade sin identitet är svår att besvara. Inte hel-
ler det arkeologiska materialet ger här särskilt 
mycket ledtrådar. En faktor som försvårar den 
arkeologiska bedömningen är att få kontexter 
kan knytas till dansk respektive svensk tid. Det 
kan därför vara svårt att urskilja förändringar 
i handelskontakter eller materiell kultur. Man 
bör även komma ihåg att staden under sina olika 
skeden trots allt bebotts av samma invånare. Ett 
särdrag som kunde urskiljas i keramikmaterialet 
var den förhållandevis stora andelen av så kall-
lade jydepottor, en jylländsk keramiktyp, vilket 
bör spegla stadens danska förankring. Orien-
teringen mot danskt område har förmodligen 
fortsatt även efter 1658 eftersom inget tyder på 
att staden fick några nya handelskontakter. Vid 
den aktuella undersökningen gjordes tyvärr inte 
några myntfynd. Av de mynt som påträffats vid 
tidigare undersökningar är de flesta svenska med 
prägling efter 1658 även om några äldre svenska 
mynt och även tyska mynt förekommer (Hans-
son 1992:117, Wallin 1986:44). Den myntskatt 
som på 1930-talet påträffades på kyrkogården, 
och som förmodligen har lagts ned inför det 
svenska anfallet 1611, innehöll dock enbart 
danska mynt (Hansson 1992:116). Det är möj-
ligt att man utifrån andra mer tydligt tidsav-
gränsade kontexter kan diskutera förändringar i 
samband med maktskiftet. Överlag kanske man 
bör vara skeptisk till att försöka urskilja danskt 
och svenskt i materialet från Kristianopel utan 
istället se fyndmaterialet som en helhet som 
speglar livsvillkor och identitet hos en grupp 
stadsbor under en begränsad tid.

För en handelsstad var kontakterna med 

omvärlden av avgörande betydelse. I sin analys 
av keramikmaterialet visar Torbjörn Brorsson 
att en ovanligt stor del av keramiken har varit 
skandinavisk och att en stor del förmodligen har 
tillverkats lokalt. I jämförelse med andra städer 
utgjorde de tidigare nämnda jydepottorna ett 
tydligt inslag medan andelen tyskt stengods var 
ovanligt låg. Även förekomsten av fajans och 
majolika med tillverkning i Holland var lägre 
än i andra städer. Bland importgodset utgjordes 
en förhållandevis stor andel av yngre vitgods, 
en enklare keramik av holländskt ursprung. En 
liknande fördelning mellan olika keramikty-
per finns även i fyndmaterialet från norra de-
len av Västergatan (Wallin 1986: 23, 42). Det 
enda inslaget av mer exklusiv keramik utgörs av 
två skärvor från ett kärl av typen Lustre ware. 
Denna keramik har tillverkats i medelhavsom-
rådet. Den bild som keramikfynden ger av sta-
dens kontaktnät stämmer väl med de historiska 
källornas uppgifter om en stad med en begrän-
sad handel som främst var riktad mot danskt 
område. Inslaget av vitgods från Nederländerna 
kan höra samman med de tidigare nämnda hol-
ländska handelskontakter som nämns i skriftligt 
material (Hallengren 1927:19). 

Bland fynd med en ovanlig prägel kan även 
nämnas att den osteologiska analysen visade 
att man haft kalkoner i staden. Även om det är 
oklart hur spridd kalkonen var vid denna tid så 
bör denna fågel ha betraktats som något exotiskt 
och ovanligt. Med undantag av dessa två mer 
ovanliga fynd så speglar material främst en lokal 
försörjning och begränsade handelskontakter. 
Huvudintrycket är att Kristianopel som han-
delsstad haft få och begränsade utlandskontak-
ter och att den uppsättning av keramikkärl som 
man brukat påminner mer landsbygd än stad. 

En stad i krigets skugga –                                    
sammanfattande slutsatser

Under 1600-talet grundades nya städer i Skan-
dinavien samtidigt som äldre städer, grundade 
under medeltiden, omformades efter rätvink-
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liga stadsplaner. Denna förändring var en del av 
1600-talets maktpolitik och bakom de nya stä-
derna fanns uttalade ekonomiska och militära 
ambitioner. Den danska och den svenska kunga-
makten konkurrerade om herraväldet över Öst-
ersjön och kontrollen av städernas handel var 
här av stor betydelse. Statsmakterna ställde sto-
ra krav på stadsinvånarna vid sammanslagning 
av äldre handelsstäder och omflyttning till nya 
platser. Kungamakten begärde även inordning 
i de nya befästa städerna, underhåll av trupper, 
samt borgarnas lojalitet under såväl freds- som 
krigstid. Staden Kristianopel var en sådan bricka 
i spelet mellan den danska och svenska kunga-
makten. Syftet med anläggandet av staden var 
att skapa ett danskt gränsfäste som motpol till 
det svenska Kalmar. Det militära syftet varit 
förmodligen viktigare än det handelspolitiska 
eftersom förutsättningarna för handel inte var 
särskilt goda i det glest befolkade gränslandet.

Kristianopels problem som handelsstad 
framskymtar även i det arkeologiska materialet 
från den aktuella undersökningen. En analys av 
keramikfynden visar att andelen importgods var 
betydligt lägre än i andra samtida handelsstä-
der. Den mesta keramiken var av skandinavisk 
tillverkning och förmodligen lokalproducerad. 
Detta tyder på att staden haft färre handelskon-
takter än andra städer, däribland konkurrenten 
Kalmar. Den förhållandevis stora andelen jyde-
pottor visar att handelskontakterna främst var 
med danskt område. Bland den importerade 
keramiken fanns en dominans av yngre vitgods 
med holländsk tillverkning vilket visar att man 
även haft vissa handelskontakter med Nederlän-
derna. Detta överensstämmer väl med den bild 
som de historiska källorna ger av den svaga han-
delsverksamheten i staden. Keramikanalysen vi-
sar att de hushåll som funnits på platsen haft en 
uppsättning av keramikkärl som mer påminner 
om den man haft på landsbygd än den i samtida 
handelsstäder.

Även den osteologiska analysen visade på 
skillnader i konsumtionsmönster mellan Kris-
tianopel och andra städer. Benmaterialet visade 
att det nötkött man konsumerat i staden var från 
unga djur. Något som annars brukar vara typiskt 

för agrara miljöer där man haft egen djurupp-
födning. Detta till skillnad från de flesta samtida 
städer, bland annat Kalmar, där man främst slak-
tat djur med hög ålder. Man har antagit att detta 
varit uttjänta oxar och mjölkkor som köpts in 
till staden vid handel med den omgivande lands-
bygden. Dominansen av yngre nötdjur i Kris-
tianopel antyder däremot att stadens försörjning 
av kött skett genom egen uppfödning och inte 
genom handel. I de historiska källorna nämns 
att stadens borgare, delvis genom kronan, för-
fogat över gårdar i stadens närhet. Förmodligen 
har denna lokala produktion varit avgörande 
för stadens försörjning och antagligen har man 
även fått sin försörjning av spannmål och andra 
jordbruksprodukter på detta sätt. Även den os-
teologiska analysen visar alltså att det finns ett 
agrart drag i stadens ekonomi. Fyndmaterialet 
från undersökningen tyder alltså på att stadens 
borgare inte kunnat försörja sig på sin handel 
utan att de levt i en slags blandekonomi mellan 
landsbygd och stad. 

Den undersökta bebyggelsen visade stora lik-
heter med de stadsgårdar som tidigare undersökts 
längs den norra delen av Västergatan. Dessa har 
tolkats som gårdar bebodda av hantverkare. Det 
aktuella undersökningsområdet låg visserligen 
närmare stadens torg men det fanns inte något i 
bebyggelsens utformning som tydde på att den 
aktuella bebyggelsen haft en högre social status. 
Möjligen skulle den något större tomtstorleken 
tala för detta. I fyndmaterialet fanns inte heller 
något som antydde att de som bott på platsen 
hört till stadens övre skikt.

Det fanns stora likheter mellan den bebyg-
gelse som framkom vid den aktuella undersök-
ningen och de lämningar som tidigare under-
sökts vid Västergatans norra del. Förmodligen 
har de två undersökta husen ingått i liknande 
tresidigt eller fyrsidigt kringbyggda gårdar som 
fanns längs gatans nordvästra sida. Undersök-
ningens hus 2 visade likheter med flera andra 
östvästligt orienterade hus och tolkades som en 
ekonomibyggnad. Hus 1 hade störst likheter 
med ett hus i den nordligaste av de tidigare un-
dersökta gårdarna som även den hade en halv-
källare. Denna byggnad har förmodligen även 
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haft en övervåning. Det är oklart om hus 1 ska 
ses som en ekonomibyggnad eller ett bostadshus. 
Många av de byggnader som undersökts i Kris-
tianopel har varit svåra att funktionsbestämma. 
Förutom sådana huslämningar som innehållit 
kakelugnar, som tolkats som bostadshus, eller 
spisfundament, tolkade som kök, har många 
huslämningar antagits vara ekonomibyggnader. 
Något som i hög grad bör ha påverkat borgarna 
i Kristianopel var skyldigheten att inkvartera 
soldater. Det är möjligt att denna inkvartering 
även återspeglas i bebyggelsen. Kanske har en del 
ekonomilängor, av samma typ som hus 2, även 
haft rum avsedda för inkvartering av soldater. 

Bebyggelsen i undersökningsområdet visade 
inte några spår efter brand eller förstörelse och 
förmodligen har husen plockats ned och flyttats 
vid övergivandet av platsen. Vid de tidigare un-
dersökningarna i Västergatskvarteret har man 

tolkat det äldsta skedet till perioden fram till 
den svenska härjningen 1611. När bebyggelsen i 
det aktuella undersökningsområdet tillkommer 
är något oklart men den brunn som låg invid 
hus 1 kan ha anlagts redan under stadens äldsta 
skede. I hus 2 kunde två tydliga bebyggelsefaser 
urskiljas men dessa gick inte att närmare tidsbe-
stämma. 

Resultatet av undersökningen bidrar till bil-
den av en stad där invånarna försökte finna sin 
försörjning i en tid präglad av krigshandlingar 
och statliga maktanspråk. Grundandet av Kris-
tianopel skapade visserligen en militär stöd-
jepunkt men inte någon fungerande handels-
stad. Resultaten av undersökningen tyder på att 
många invånare levt en form av agrart stadsliv 
där handel och hantverk inte var tillräckliga för 
försörjning. 

Fig. 43. Undersökning av halvkällaren, hus 1. Foto från SV
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Vid undersökningen framkom ett rikt fyndma-
terial och välbevarade bebyggelsespår efter Kris-
tianopels stad. Lämningarna visade sig väl leva 
upp till den potential som man antagit inför un-
dersökningen. Genom att göra jämförelse med 
tidigare undersökningar, och inte minst genom 
användande av keramikanalys och osteologisk 
analys, har nya aspekter på stadens historia kun-
nat lyftas fram. De arkeologiska resultaten har 
visat sig vara väl lämpade för jämförelser med 
historiska källor och frågor omkring stadens 
försörjning och handelskontakter har kunnat 
behandlas utifrån en historisk arkeologisk syn-
vinkel. 

Fältarbetet fungerade väl men krävde hårda 
prioriteringar. Förhållandevis omfattande läm-
ningar undersöktes på begränsad tid och en 
stor andel anläggningar lämnades utan under-
sökning. Undersökningsplanens prioriteringar 
av byggnadslämningar före avfallsgropar och 
mellanliggande kulturlager fullföljdes. För det 
arkeologiska kunskapsutbytet var det av stor 
betydelse att hela tomtytan avbandes. Även om 
huvuddelen av de frilagda anläggningarna en-
bart mättes in, och inte undersöktes, så gav dessa 
ändå en översikt över lämningarna i sin helhet. 
Detta gav möjlighet att få en bild av tomtstruk-
tur och utnyttjande av tomtmarken. Även ur 
antikvarisk synpunkt var det en fördel att inte 
delar av fornlämningen kvarstår eftersom det är 
svårt att på ett effektivt sätt skydda kvarvarande 
lämningar samtidigt som det skulle innebära 
stora begränsningar för fastighetsägarens möj-
lighet att bruka tomten. Självkritiskt kan man 

dock konstatera att fätarbetet var något under-
dimensionerat i förhållande till lämningarnas 
omfattning och deras kulturhistoriska värde. 
Det var svårt att fullt ut ta tillvara de möjligheter 
som helundersökningen av tomten innebar och 
det hade varit en bra att kunna undersöka fler 
lämningar vid sidan av bebyggelsen. Det hade 
även varit en fördel att kunna utföra en andra 
avbaning av samtliga bebyggelseytor vilket tiden 
för fältarbetet nu inte tillät. 

Vid undersökningen tillvaratogs ett fyndma-
terial med hög kvalitet. De specialstudier som 
gjordes av keramik respektive djurben visade på 
fyndens goda möjligheter att spegla stadens histo-
ria och även ge infallsvinklar på stadsutveckling 
sett i ett större perspektiv. Fyndmaterielet från 
Kristianopel hör generellt sett till en begränsad 
tid och ett avgränsat sammanhang vilket gör det 
värdefullt som exempel på 1600-talets materiella 
kultur. Insamlingen av fynden skedde enligt un-
dersökningsplanens prioriteringar. Då det gäller 
insamlandet av keramik frångicks dock planens 
striktare urval till förmån för en bred insamling 
av all keramik från bebyggelselämningarna. 
Detta gjordes med anledning av att så gott som 
alla fynd visade sig komma från kontexter som 
ur bred synvinkel var kronologiskt enhetliga. 
Bedömningen gjordes därför att ett brett ma-
terial skulle ge en bättre bild av fyndmaterialets 
sammansättning än enbart keramiken från ut-
valda kontexter. Även om ett förhållandevis stort 
fyndmaterial togs tillvara bör man vara medve-
ten om att detta enbart utgjorde en del av en 
större fyndmängd eftersom varken de fyndrika 

Utvärdering och måluppfyllelse
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avfallsgroparna eller det mellanliggande kultur-
lagret undersöktes. Det är möjligt att man vid 
kommande undersökningar bör överväga att 
tillvarata större fyndmängder eller att göra rik-
tade insatser även mot andra fyndkategorier. 

Undersökningsplanens prioritering av kera-
mikanalys och osteologi visade sig vara givande 
och dessa studier gav värdefulla resultat. För-
utsättningarna för makrofossilanalys visade sig 
vid testanalysen vara goda och vid kommande 
undersökningar kan detta bli ett viktigt bidrag 
till ny kunskap om staden. Man kan dock kon-
statera att alltför lite tid var avsatt för både osteo-
logi och keramikanalys. De innehållsrika ana-
lysrapporterna hade inte kunnat utvecklas utan 
att medarbetarna här själva valde att lägga egen 
tid på arbetet. Då det gäller osteologin bör man 
särskilt poängtera att den begränsade genom-
gången av fiskbensmaterialet visar stora möjlig-
heter för fortsatta studier. Dendrokronologisk 
analys var inte medräknad i undersökningspla-
nen men visades sig vara värdefull. Den kunde 
bekostas genom omprioriteringar inom ramen 
för budgeten.

Undersökningen har alltså kunnat svara upp 
mot många av frågor som ställdes i undersök-
ningsplanen. I synnerhet gäller detta ny kunskap 
om stadens ekonomi och kontaktnät. Tolkning-
en av resultaten har dock fått koncentreras till 
jämförelser med tidigare undersökningar samt 
jämförelser med sammanställda historiska käl-
lor. Rapporttiden har inte gett möjlighet till 
jämförelser med arkeologiska resultat från an-
dra samtida städer vilket utlovats i undersök-
ningsplanen. Det finns anledning att anta att 
sådana studier skulle vara givande. Man kan här 
konstatera att resultaten av undersökningen har 
gett många infallsvinklar och att ett enbart ett 
mindre antal kunnat följas upp. Även tiden för 
rapportarbete får betraktas som underdimensio-
nerad. Såväl rapportarbete som fyndhantering 
har delvis fått göras utanför avsatt tid.

I Medeltidsstaden framhöll Leifh Stenholm 
att Kristianopel är en ovanlig plats genom att 
lämningarna från den anlagda staden hör till ett 
så begränsat tidsskede (Stenholm 1983:53). Den 
aktuella undersökningen bekräftar bilden av att 

de arkeologiska sammanhangen i Kristianopel 
ger ovanligt goda inblickar i en 1600-talsstads 
utveckling. Resultaten visar att det finns goda 
möjligheter att vidareutveckla kunskapen om 
Kristianopel, inte minst genom att använda 
naturvetenskapliga analyser samt fördjupade 
fyndstudier. Inför fortsatt arkeologi i staden 
är det viktigt att hitta bra avvägningar mellan 
lämningarnas höga potential och de arkeolo-
giska kostnaderna något som kan vara svårt när 
resurskrävande stadsarkeologi ska bedrivas ut-
anför de moderna stadskärnorna. Avslutningsvis 
bör man framhålla Kristianopels goda möjlig-
heter att ge ny kunskap och annorlunda infalls-
vinklar på 1600-talets historia. Kristianopel är 
med sina befästningsverk och sitt bevarade ga-
tunät redan nu en sällsynt väl lämpad plats för 
historisk förmedling. Arkeologin kan här ha en 
viktig roll i vidareutvecklandet av platsen som 
besöksmål.
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Bilaga 1. Fyndlista - arkeologisk undersökning                                                                                             
Kristianopel 10:49. Arkeologisk undersökning i september 2014. BlM 28682 

Lst dnr 431-1710-14. BlM dnr 140-2014-98 

 

Fyndnr. Namn Intrasisnr Material Sakord Vikt Antal Anmärkning Kontextnr. Kontexttyp 

1 F1 1600-1800 20003 Keramik Kritpipa 9 1 Utvidgning m5 2512 Nedgrävning 

2 F2 1600-1800 20004 Keramik Kritpipa 2 1   1239 Rensyta SÖ om 
A2 

3 F3 1630-1684 20005 Keramik Kritpipa 12 2   330 Rensyta A1 

4 F4 1650-1750 20006 Keramik Kritpipa 29 3 Fyndlager källare 340 L340 

5 F5 1660- / 1715-1735 20007 Keramik Kritpipa 25 5   2382 Nedgrävning 

6 F6 1600-1800 20008 Keramik Kritpipa 11 2   363 L340 

7 F7 1600-1700 20009 Keramik Kritpipa 17 3   1234 Rensyta S om A2 

8 F8 1600-1800 20010 Keramik Kritpipa 11 1   1705 Brukningslager 

9 F9 1600-1800 20011 Keramik Kritpipa 8 1 Avbaningsfynd 1138 A1267 

10 F10 1700-1715 20012 Keramik Kritpipa 33 10   1623 Raseringslager 

11 F11 1625-1640 20013 Keramik Kritpipa 74 13 Urval tillvarataget från fält 1417 L340 

12 F12 1665-1685 20014 Keramik Kritpipa 21 3 Bitmärke 1859 Stenpackning 

13 F13 1625-1640 20015 Keramik Kritpipa 20 4   556 Avfallsgrop 

14 F14 1600-1800 20016 Keramik Kritpipa 18 2   1181 Lager i A1 källare 

15 F15 Grönt kakel 20017 Keramik Kakel ### 13 Vid maskinsnitt. Två fyndaskar 2279 Grop 

16 F16 Mörkgrönt 20018 Keramik Kakel 821 15   556 Avfallsgrop 

17 F17 20019 Keramik Kakel 13 1   2345 L2336 

18 F18 20020 Keramik Kakel 38 1   2374 L2336 

19 F19 Mörkgrönt 20021 Keramik Kakel 86 2   2349 L2198 

20 F20 Grönt 20022 Keramik Kakel 221 3   1234 Rensyta S om A2 

21 F21 Svart 20023 Keramik Kakel 43 1 Rensfynd 1544 Rensyta i hus A2 

22 F22 Golvkakel 20024 Keramik Kakel 128 1 Rensfynd 1544 Rensyta i hus A2 

23 F23 Brunt, svart, grönt 20025 Keramik Kakel 276 7 Mittrummet. Samma som F21? 1751 Fyllnadslager 

24 F24 Vingtegel 20026 Bränd lera Tegel 1656 6 I lager. Urval sparat. Vingtegel, nocktegel 1751 Fyllnadslager 

25 F25 Kakel 20027 Keramik Kakel 22 1 SÖ husgrund. Rensning 1239 Rensyta SÖ om 
A2 

26 F26 Grönt 20028 Keramik Kakel 30 1   2266 L2198 

27 F27 Brun 20029 Keramik Kakel 113 1 Avbaningsfynd 1138 L1267 

28 F28 Grönt, svart 20030 Keramik Kakel 170 8 Samma som F15 1705 Brukningslager 

29 F29 Svart 20031 Keramik Kakel 15 1   901 Avfallsgrop 

30 F30 1550-1900 20032 Keramik Skål 58 3   1234 Rensyta S om A2 

31 F31 1550-1900 20033 Keramik Kärl 13 2   1623 Raseringslager 

32 F32 1550-1900 20034 Keramik Skål 36 2 SÖ husgrund. rensning 1239 Rensyta SÖ om 
A2 

33 F33 1550-1900 20035 Keramik Kärl 112 10   1421 Konstruktionslager 

34 F34 1550-1900 20036 Keramik Kärl 18 1   1705 Brukningslager 

35 F35 1550-1900 20037 Keramik Kärl 25 2   2266 L2198 

36 F36 1550-1900 20038 Keramik Kärl 7 2   2353 L2336 

37 F37 1550-1900 20039 Keramik Trebensgryta 130 4   1751 Fyllnadslager 

38 F38 1550-1900 20040 Keramik Skål 34 1   1859 Stenpackning 

39 F39 1550-1900 20041 Keramik Kärl 17 2   2382 Nedgrävning 

40 F40 1550-1900 20042 Keramik Skål 116 1   2502 Grop 

41 F41 1550-1900 20043 Keramik Trebensgryta 218 9 Mittrummet. Passning med F42 L1650 1751 Fyllnadslager 

42 F42 1550-1900 20044 Keramik Skål 90 1 Passning med F41 L1751 1650 Konstruktionslager 

43 F43 1550-1900 20045 Keramik Kärl 16 1   1226 Rensyta A2 

44 F44 1550-1900 20046 Keramik Kärl 17 3   1230 Rensyta hus A2 

45 F45 Taktegel 20047 Bränd lera Tegel 504 1 Nocktegel 340 L340 

46 F46 20048 Keramik Kakel 36 1   340 L340 

47 F47 Mörkgrönt 20049 Keramik Kakel 28 1   1181 Lager i A1 källare 

48 F48 Grönt, svart, brunt 20050 Keramik Kakel 101 8   1421 Konstruktionslager 

49 F49 Grönt, människa 20051 Keramik Kakel 78 5   1230 Rensyta hus A2 

50 F50 Grönt, svart 20052 Keramik Kakel 364 13 Rensfynd 1226 Rensyta A2 

51 F51 20053 Keramik Kakel 135 4   1751 Fyllnadslager 

52 F52 1600-1750 20054 Keramik Fat 1 1   1623 Raseringslager 

53 F53 1600-1750 20055 Keramik Fat 1 2   1859 Stenpackning 

54 F54 1600-1750 20056 Keramik Fat 51 7 En skärva från albarello 556 Avfallsgrop 
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Fyndnr. Namn Intrasisnr Material Sakord Vikt Antal Anmärkning Kontextnr. Kontexttyp 

55 F55 1600-1750 20057 Keramik Skål 14 1   556 Avfallsgrop 

56 F56 1600-1750 20058 Keramik Fat 7 1 Avbaningsfynd 1139 L1267 

57 F57 1600-1750 20059 Keramik Skål 15 1 Samma som F61. L1705 2198 Golvlager 

58 F58 1600-1750 20060 Keramik Kärl 13 1   1193 L340 

59 F59 1600-1750 20061 Keramik Fat 16 3   330 Rensyta A1 

60 F60 1600-1750 20062 Keramik Kritpipa 1 1   1226 Rensyta A2 

61 F61 1600-1750 20063 Keramik Skål 1 1 Samma som F57. L2198 1705 Brukningslager 

62 F62 1600-1750 20064 Keramik Skål 34 1 Utvidgning m 5 2512 Nedgrävning 

63 F63 1600-1750 20065 Keramik Skål 19 3   2382 Nedgrävning 

64 F64 1600-1750 20066 Keramik Fat 20 2   340 fyllning A1 

65 F65 1600-1750 20067 Keramik Fat 5 2   340 fyllning A1 

66 F66 1600-1750 20068 Keramik Fat 2 2   1421 Konstruktionslager 

67 F67 1600-1700 20069 Keramik Krus 3 2 Avbaning 1139 L1267 

68 F68 1600-1700 20070 Keramik Krus 1 1   1751 Fyllnadslager 

69 F69 1600-1700 20071 Keramik Krus 65 4 Rensyta 1544 Rensyta i hus A2 

70 F70 1600-1725 20072 Keramik Krus 30 4 Rensfynd 1234 Rensyta S om A2 

71 F71 1600-1750 20073 Keramik Krus 1 1   1226 Rensyta A2 

72 F72 1600-1750 20074 Keramik Krus 1 1 SÖ husgrund. Rensning 1239 Rensyta SÖ om 
A2 

73 F73 1600-1750 20075 Keramik Krus 4 1 V del 1650 Konstruktionslager 

74 F74 1600-1750 20076 Keramik Kruka 12 1 Avbaningsfynd 1139 L1267 

75 F75 1600-1700 20077 Keramik Kruka 21 1 Salvekrus 340 fyllning A1 

76 F76 1550-1650 20078 Keramik Krus 32 2 SÖ husgrund. Rensning 1239 Rensyta SÖ om 
A2 

77 F77 1600-1700 20079 Keramik Krus 7 1   1421 Konstruktionslager 

78 F78 1600-1700 20080 Keramik Krus 20 1   1421 Konstruktionslager 

79 F79 1600-1750 20081 Keramik Krus 4 1   1421 Konstruktionslager 

80 F80 1550-1650 20082 Keramik Krus 28 3 Passning med F81. L1751 2364 L1807/2189 

81 F81 1550-1650 20083 Keramik Krus 14 3 Mittrummet. Passning med F80. 
L1650/1807 1751 Fyllnadslager 

82 F82 1650-1750 20084 Keramik Krus 36 1   330 Rensyta A1 

83 F83 Brunt 20085 Keramik Kakel 31 3   330 Rensyta A1 

84 F84 1550-1700 20086 Keramik Kärl 5 1 Renslager 330 Rensyta A1 

85 F85 1550-1700 20087 Keramik Skål 35 1 Mittrummet 1751 Fyllnadslager 

86 F86 1550-1700 20088 Keramik Trebensgryta 20 3 Mittrummet 1751 Fyllnadslager 

87 F87 1550-1700 20089 Keramik Trebensgryta 8 1   1193 L340 

88 F88 1550-1700 20090 Keramik Skål 291 4 1 skål 1859 Stenpackning 

89 F90 1550-1700 20091 Keramik Kärl 4 1 Rensyta 1234 Rensyta S om A2 

90 F91 1550-1700 20092 Keramik Skål 42 1 Rensyta 1234 Rensyta S om A2 

91 F92 1550-1700 20093 Keramik Skål 17 1 SÖ husgrund. Rensning 1239 Rensyta SÖ om 
A2 

92 F92 1550-1700 20094 Keramik Trebensgryta 7 1   1226 Rensyta A2 

93 F93 1550-1700 20095 Keramik Skål 4 1   1226 Rensyta A2 

94 F94 1550-1700 20096 Keramik Skål 17 2   1226 Rensyta A2 

95 F95 1550-1700 20097 Keramik Trebensgryta 90 6   556 Avfallsgrop 

96 F96 1550-1700 20098 Keramik Skål 58 5   556 Avfallsgrop 

97 F97 1550-1700 20099 Keramik Fat 65 5 Avbaningsfynd 1139 L1267 

98 F98 1550-1700 20100 Keramik Kärl 3 1   1421 Konstruktionslager 

99 F99 1550-1700 20101 Keramik Skål 146 1   2345 L2336 

100 F100 1200-1350 20102 Keramik Kakel 14 1   556 Avfallsgrop 

101 F101 1550-1700 20103 Keramik Kärl 3 1   2374 L2336 

102 F102 1550-1700 20104 Keramik Trebensgryta 69 1   647 Grop 

103 F103 1550-1700 20105 Keramik Fat 33 3   2349 L2198 

104 F104 1550-1700 20106 Keramik Fat 18 1   2266 L2198 

105 F105 1550-1700 20107 Keramik Fat 16 1   1230 Rensyta hus A2 

106 F106 1550-1700 20108 Keramik Kärl 1 1   1226 Rensyta A2 

107 F107 1550-1700 20109 Keramik Kärl 2 1   1230 Rensyta hus A2 

108 F108 1550-1700 20110 Keramik Kruka 21 2   1705 Brukningslager 

109 F109 1600-1750 20111 Keramik Förningskruka 95 1   556 Avfallsgrop 

110 F110 1550-1700 20112 Keramik Supkopp 21 1   330 Rensyta A1 

111 F111 1550-1700 20113 Keramik Supkopp 30 1   330 Rensyta A1 

112 F112 1600-1750 20114 Keramik Fat 25 1 Passning med F113 L340 363 L340 

113 F113 1600-1750 20115 Keramik Fat 15 1 Passning med F112 L363 340 fyllning A1 

114 F114 1600-1750 20116 Keramik Trebensgryta 68 1 Kulturlager N om hus 2. Andra 
avbaningen 1267 Kulturlager 

115 F115 1600-1750 20117 Keramik Trebensgryta 87 2 Avbananingsfynd 1139 L1267 
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Fyndnr. Namn Intrasisnr Material Sakord Vikt Antal Anmärkning Kontextnr. Kontexttyp 

116 F116 1600-1750 20118 Keramik Trebensgryta 43 1 Avbaningsfynd 1140 Matjord 

117 F117 1550-1650 20119 Keramik Stekpanna 102 1 Rensfynd 1859 Stenpackning 

118 F118 1400-1750 20120 Keramik Trebensgryta 40 2   2502 Grop 

119 F119 1600-1750 20121 Keramik Fat 4 1   2502 Grop 

120 F120 1400-1750 20122 Keramik Trebensgryta 64 7   1230 Rensyta hus A2 

121 F121 1600-1750 20123 Keramik Skål 187 7   1230 Rensyta hus A2 

122 F122 1600-1750 20124 Keramik Trebensgryta 95 2 En gryta 1193 L349 

123 F123 1550-1700 20125 Keramik Skål 34 1 I profil nedre del C2498 2541 Syllstensrad 

124 F124 1500-1750 20126 Keramik Trebensgryta 7 1   2266 L2198 

125 F125 1400-1750 20127 Keramik Trebensgryta 29 2   901 Avfallsgrop 

126 F126 1550-1700 20128 Keramik Fat 9 1   901 Avfallsgrop 

127 F127 1550-1700 20129 Keramik Fat 19 2   441 Stolphål 

128 F128 1400-1750 20130 Keramik Trebensgryta 29 2   441 Stolphål 

129 F129 1400-1750  20131 Keramik Kärl 3 1 Sintrad, sekundärbränd 2353 L2336 

130 F130 1600-1750 20132 Keramik Fat 25 1 V del 1650 Konstruktionslager 

131 F131 1400-1750 20133 Keramik Trebensgryta 1 1 V del 1650 Konstruktionslager 

132 F132 Grönt 20134 Keramik Kakel 15 1 V del 1650 Konstruktionslager 

133 F133 1400-1750 20135 Keramik Trebensgryta 6 1   1218 Rensyta hus A2 

134 F134 1550-1700 20136 Keramik Fat 13 1 Rensyta 0128 S? 13/9 1218 Rensyta hus A2 

135 F135 Östersjökeramik 20137 Keramik Kärl 3 1 Rensyta 0128 S? 13/9 1218 Rensyta A2 

136 F136 1600-1750 20138 Keramik Trebensgryta 72 1 Avbaningsfynd 1141 Matjord 

137 F137 1550-1650 20139 Keramik Stekpanna 118 1   686 Dike 

138 F138 1400-1750 20140 Keramik Trebensgryta 33 3   2345 L2336 

139 F139 1400-1750 20141 Keramik Trebensgryta 8 1   2349 L2198 

140 F140 1550-1700 20142 Keramik Skål 33 1   2349 L2198 

141 F141 1550-1700 20143 Keramik Trebensgryta 19 1 Avbaningsfynd 1138 L1267 

142 F142 1600-1750 20144 Keramik Trebensgryta 265 4 Avbaning 1138 L1267 

143 F143 1550-1750 20145 Keramik Trebensgryta 26 2   1239 Rensyta SÖ om 
A2 

144 F144 1600-1750 20146 Keramik Trebensgryta 185 3   1239 Rensyta SÖ om 
A2 

145 F145 1400-1750 20147 Keramik Trebensgryta 12 1   2374 L2336 

146 F146 1550-1700 20148 Keramik Fat 60 2   2374 L2336 

147 F147 1550-1700 20149 Keramik Skål 91 2 Utvidgning mot S 2512 Nedgrävning 

148 F148 1400-1750 20150 Keramik Trebensgryta 40 3 Utvidgning mot S 2512 Nedgrävning 

149 F149 1400-1750 20151 Keramik Trebensgryta 80 7   1421 Konstruktionslager 

150 F150 1550-1700 20152 Keramik Fat 16 2   1421 Konstruktionslager 

151 F151 1600-1750 20153 Keramik Fat 395 5 Ett fat 1417 L340 

152 F152 Östersjökeramik 20154 Keramik Kärl 4 1   1421 Konstruktionslager 

153 F153 1550-1700 20155 Keramik Trebensgryta 33 2   1705 Brukningslager 

154 F154 1400-1750 20156 Keramik Trebensgryta 105 7   1705 Brukningslager 

155 F155 1600-1750 20157 Keramik Fat 91 4   1705 Brukningslager 

156 F156 1550-1700 20158 Keramik Trebensgryta 77 6 Ett kärl. Rensning SÖ husgrund 1239 Rensyta SÖ om 
A2 

157 F157 1600-1750 20159 Keramik Fat 67 5 Rensning SÖ husgrund 1239 Rensyta SÖ om 
A2 

158 F158 1600-1750 20160 Keramik Lock 30 1 Rensning SÖ husgrund 1239 Rensyta SÖ om 
A2 

159 F159 1400-1750 20161 Keramik Trebensgryta 130 7 Rensning SÖ husgrund 1239 Rensyta SÖ om 
A2 

160 F160 1400-1750 20162 Keramik Trebensgryta 351 10   363 L340 

161 F161 1600-1750 20163 Keramik Fat 199 6   363 L340 

162 F162 1600-1750 20164 Keramik Skål 110 3 En skål. Samma som F245, L340 363 L340 

163 F163 1400-1750 20165 Keramik Trebensgryta 515 21   1859 Stenpackning 

164 F164 1600-1750 20166 Keramik Fat 260 11   1859 Stenpackning 

165 F165 1600-1750 20167 Keramik Fat 9 1 Passning med F166 L1751 2349 L2198 

166 F166 1600-1750 20168 Keramik Fat 9 1 Passning F165 L2349. "Mittrummet". 1751 Fyllnadslager 

167 F167 1400-1750 20169 Keramik Trebensgryta 1 5   2364 L1807/2198 

168 F168 1600-1750 20170 Keramik Fat 45 1   2364 L1807/2198 

169 F169 1600-1750 20171 Keramik Skål 42 1 Samma som F170 L1239 2374 2336 

170 F170 1600-1750 20172 Keramik Skål 48 1 Samma som F169 L2374 1239 Rensyta SÖ om 
A2 

171 F171 1600-1750 20173 Keramik Fat 86 2   340 fyllning A1 

172 F172 1600-1750 20174 Keramik Fat 79 2   2382 Nedgrävning 

173 F173 1400-1750 20175 Keramik Trebensgryta 143 7   2382 Nedgrävning 

174 F174 1400-1750 20176 Keramik Trebensgryta 311 14 Rensfynd 1234 Rensyta S om A2 

175 F175 1550-1700 20177 Keramik Trebensgryta 17 1 Rensfynd 1234 Rensyta S om A2 
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Fyndnr. Namn Intrasisnr Material Sakord Vikt Antal Anmärkning Kontextnr. Kontexttyp 

176 F176 1600-1750 20178 Keramik Fat 174 9 Rensfynd 1234 Rensyta S om A2 

177 F177 1400-1750 20179 Keramik Trebensgryta 301 18 Rensyta 1544 Rensyta i hus A2 

178 F178 1600-1750 20180 Keramik Fat 251 10 Rensyta 1544 Rensyta i hus A2 

179 F179 1600-1750 20181 Keramik Fat 157 14 Rensyta 1226 Rensyta A2 

180 F180 1600-1750 20182 Keramik Skål 50 3 Rensyta. En skål 1226 Rensyta A2 

181 F181 1400-1750 20183 Keramik Trebensgryta 248 26 Rensyta 1226 Rensyta A2 

182 F182 1400-1750 20184 Keramik Trebensgryta 910 39   556 Avfallsgrop 

183 F183 Supkopp 1600-1750 20185 Keramik Supkopp 7 1   556 Avfallsgrop 

184 F184 1600-1750 20186 Keramik Skål 46 7 En skål. Samma som F244, L1623 556 Avfallsgrop 

185 F185 1600-1750 20187 Keramik Fat 295 12   556 Avfallsgrop 

186 F186 1400-1750 20188 Keramik Trebensgryta 443 23   1193 L340 

187 Fig 187 1600-1750 20189 Keramik Fat 392 19   1193 L340 

188 F188 1400-1750 20190 Keramik Trebensgryta 125 9 Rensning 1421 Konstruktionslager 

189 F189 1650-1750 20191 Keramik Fat 30 2   1421 Konstruktionslager 

190 F190 1600-1750 20192 Keramik Fat 681 10 Samma som F216, L330; F251, L340 1181 Lager i A1 källare 

191 F191 1600-1750 20193 Keramik Skål 118 2 En skål. Passning F252, L330 1181 Lager i A1 källare 

192 F192 1600-1750 20194 Keramik Trebensgryta 210 3 En gryta 1181 Lager i A1 källare 

193 F193 1400-1750 20195 Keramik Trebensgryta 843 25   1181 Lager i A1 källare 

194 F194 1600-1750 20196 Keramik Trebensgryta 88 4 En gryta 1181 Lager i A1 källare 

195 F195 1600-1750 20197 Keramik Trebensgryta 9 1   1181 Lager i A1 källare 

196 F196 Fågelmotiv 1600-
1750 20198 Keramik Skål 48 1   1181 Lager i A1 källare 

197 F197 1600-1750 20199 Keramik Skål 75 4 En skål. Samma som F217, L330 1181 Lager i A1 källare 

198 F198 1600-1750 20200 Keramik Fat 22 1   1181 Lager i A1 källare 

199 F199 1600-1750 20201 Keramik Skål 95 1   1181 Lager i A1 källare 

200 F200 1600-1750 20202 Keramik Fat 354 10   1181 Lager i A1 källare 

201 F201 1550-1650 Weser 20203 Keramik Fat 7 1   1751 Fyllnadslager 

202 F202 1400-1750 20204 Keramik Trebensgryta 56 7   1751 Fyllnadslager 

203 F203 1600-1750 20205 Keramik Skål 103 2   1751 Fyllnadslager 

204 F204 Pottkakel 20206 Keramik Kakel 199 12   1751 Fyllnadslager 

205 F205 Pottkakel 20207 Keramik Kakel 95 5 Mittrummet 1751 Fyllnadslager 

206 F206 1600-1750 20208 Keramik Fat 77 2 Ett fat. Mittrummet 1751 Fyllnadslager 

207 F207 1600-1750 20209 Keramik Fat 199 12 Mittrummet 1751 Fyllnadslager 

208 F208 1400-1750 20210 Keramik Trebensgryta 671 51 Mittrummet 1751 Fyllnadslager 

209 F209 1600-1750 20211 Keramik Trebensgryta 96 13 Två grytor 1623 Raseringslager 

210 F210 1600-1750 20212 Keramik Fat 183 8   1623 Raseringslager 

211 F211 1600-1750 20213 Keramik Stekfat 69 1   1623 Raseringslager 

212 F212 1600-1750 20214 Keramik Skål 128 6 Ett fat 1623 Raseringslager 

213 F213 1600-1750 20215 Keramik Trebensgryta 129 8 En gryta. Passning med F214, L1544 1623 Raseringslager 

214 F214 1600-1750 20216 Keramik Trebensgryta 19 1 Passning med F213 L1623. Rensyta 1544 Rensyta i hus A2 

215 F215 1400-1750 20217 Keramik Trebensgryta 420 25   1623 Raseringslager 

216 F216 1600-1750 20218 Keramik Fat 29 1 Samma som F190, L1181; F251, L340 330 Rensyta A1 

217 F217 1600-1750 20219 Keramik Skål 15 1 Samma som F197, L1181 330 Rensyta A1 

218 F218 1600-1750 20220 Keramik Skål 79 1 Renslager 330 Rensyta A1 

219 F219 1600-1750 20221 Keramik Skål 58 2 Passning med F220, L1193; F221, L363 330 Rensyta A1 

220 F220 1600-1750 20222 Keramik Skål 115 1 Passning med F219, L330; F221, L363 1193 L340 

221 F221 1600-1750 20223 Keramik Skål 35 1 Passning med F219, L330. F220, L1193 363 L340 

222 F222 1400-1750 20224 Keramik Trebensgryta 198 2 Passning med F223, L1181 330 Rensyta A1 

223 F223 1400-1750 20225 Keramik Trebensgryta 110 2 Passning med F222, L330 1181 Lager i A1 källare 

224 F224 1600-1750 20226 Keramik Fat 493 22 Renslager 330 Rensyta A1 

225 F225 1600-1750 20227 Keramik Skål 4 1 Renslager. Passning med F228, L340 330 Rensyta A1 

226 F227 1550-1650 Weser 20228 Keramik Skål 4 1 Renslager 330 Rensyta A1 

227 F227 1400-1750 20229 Keramik Trebensgryta 1320 55 Renslager 330 Rensyta A1 

228 F228 1600-1750 20230 Keramik Skål 56 1 Passning med F225, L330 340 fyllning A1 

229 F229 1600-1750 20231 Keramik Fat 524 5 Passning med F230, L330; F231, L1193 340 fyllning A1 

230 F230 1600-1750 20232 Keramik Fat 80 2 Passning med F229, L340; F231, L1193 1193 L340 

231 F231 1600-1750 20233 Keramik Fat 141 3 Passning med F229, L340; F230, L330 330 Rensyta A1 

232 F232 1600-1750 20234 Keramik Kruka 129 4 En kruka 340 fyllning A1 

233 F233 1600-1750 20235 Keramik Kruka 43 1   340 fyllning A1 

234 F234 1600-1750 20236 Keramik Kruka 61 3 Passning med F235, L330; F236, L1181 340 fyllning A1 

235 F235 1600-1750 20237 Keramik Kruka 8 1 Passning med F234, L340; F236, L1181 330 Rensyta A1 

236 F236 1600-1750 20238 Keramik Kruka 151 4 Passning med F234, L340; F235, L330 1181 Lager i A1 källare 

237 F237 1600-1750 20239 Keramik Fat 199 11 Mittrummet. Ett fat 1751 Fyllnadslager 
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238 F238 1600-1750 20240 Keramik Fat 97 3 Passning med F239, L363; F240, L330 340 fyllning A1 

239 F239 1600-1750 20241 Keramik Fat 30 1 Passning med F238, L340; F240, L330 363 L340 

240 F240 1600-1750 20242 Keramik Fat 21 1 Passning med F238, L340; F239, L363 330 Rensyta A1 

241 F241 1600-1750 20243 Keramik Fat 84 4 Passning med F242, L1181; F243, L330 340 fyllning A1 

242 F242 1600-1750 20244 Keramik Fat 249 6 Passning med F241, L341; F243, L330 1181 Lager i A1 källare 

243 F243 1600-1750 20245 Keramik Fat 163 4 Passning med F241, L340; F242, L1181 330 Rensyta A1 

244 F244 1600-1750 20246 Keramik Skål 6 1 Samma som F184, L556 1623 Raseringslager 

245 F245 1600-1750 20247 Keramik Skål 5 1 Samma som F162, L363 340 fyllning A1 

246 F246 1400-1750 20248 Keramik Trebensgryta 557 17 En gryta 340 fyllning A1 

247 F247 1600-1750 20249 Keramik Trebensgryta 64 1   340 fyllning A1 

248 F248 1600-1750 20250 Keramik Trebensgryta 127 2 En gryta 340 fyllning A1 

249 F249 1600-1750 20251 Keramik Stekpanna 160 2 En panna 340 fyllning A1 

250 F250 1550-1750 20252 Keramik Trebensgryta ### 121   340 fyllning A1 

251 F251 1600-1750 20253 Keramik Fat 34 1 Passning F190, L1181; F216, L330 340 fyllning A1 

252 F252 1600-1750 20254 Keramik Skål 86 4 Passning med F191, L1181 330 Rensyta A1 

253 F253 1600-1750 20255 Keramik Fat 110 1 Passning med F254, L340 1181 Lager i A1 källare 

254 F254 1600-1750 20256 Keramik Fat 247 4 Passning med F253, L1181 340 fyllning A1 

255 F255 1600-1750 20257 Keramik Skål 227 4 En skål 340 fyllning A1 

256 F256 1600-1750 20258 Keramik Fat 61 2 Passning med F257, L340 330 Rensyta A1 

257 F257 1600-1750 20259 Keramik Fat 131 3 Passning med F256, L330 340 fyllning A1 

258 F258 1600-1750 20260 Keramik Fat 1642 46   340 fyllning A1 

259 F259 1600-1750 20261 Keramik Stekpanna 31 1   340 fyllning A1 

260 F260 1550-1700 20262 Keramik Skål 45 2   340 fyllning A1 

261 F261 Stenkula 20263 Bergart Kula 4 1   1230 Rensyta hus A2 

262 F262 Bryne 20264 Bergart Bryne 335 1   1226 Rensyta A2 

263 F263 20265 Glas Flaska 13 2       

264 F264 20266 Metall   30 4 Blyspröjs 1623 Raseringslager 

265 F265 20267 Glas Flaska 13 2   363 L340 

266 F266 20268 Metall   0 3 Blyspröjs 1544 Rensyta i hus A2 

267 F267 20269 Glas Fönsterglas 18 5   1705 Brukningslager 

268 F268 20270 Glas Fönsterglas 8 3   1421 Konstruktionslager 

269 F269 20271 Glas Fönsterglas 76 24   1623 Raseringslager 

270 F270 20272 Glas Flaska 6 1   1623 Raseringslager 

271 F271 20273 Glas Dryckesbägare 1 1 Passglas 1623 Raseringslager 

272 F272 20274 Glas Dryckesbägare 2 1 Passglas 1372 Avfallsgrop 

273 F273 20275 Glas Fönsterglas 38 20   556 Avfallsgrop 

274 F274 20276 Glas Dryckesbägare 7 5 Passglas 556 Avfallsgrop 

275 F275 20277 Glas Flaska 29 1 54 mm i diam 2382 Nedgrävning 

276 F276 20278 Glas Fönsterglas 7 3   2512 Nedgrävning 

277 F277 20279 Glas Dryckesbägare 2 1 Passglas 1421 Konstruktionslager 

278 F278 20280 Glas Dryckesbägare 6 5   1421 Konstruktionslager 

279 F279 20281 Glas Flaska 12 3   1421 Konstruktionslager 

280 F280 20282 Glas Fönsterglas 13 4   340 fyllning A1 

281 F281 20283 Glas Fönsterglas 10 8   1544 Rensyta i hus A2 

282 F282 20284 Glas Flaska 2 1   330 Rensyta A1 

283 F283 20285 Glas Dryckesbägare 1 1 Fot till passglas 330 Rensyta A1 

284 F284 20286 Glas Flaska 5 1   1181 Lager i A1 källare 

285 F285 20287 Glas Fönsterglas 20 4   1751 Fyllnadslager 

286 F286 20288 Glas Flaska 9 1   1751 Fyllnadslager 

287 F287 20289 Glas Dryckesbägare 4 1   1751 Fyllnadslager 

288 F288 20290 Glas Flaska 1 1   1230 Rensyta hus A2 

289 F289 20291 Glas Dryckesbägare 5 1 Grvyr på glaset 1421 Konstruktionslager 

290 F290 20292 Sandsten   1 1 Spelpjäs? 1200 Hus A2 yttre gräns 

291 F291 20293 Keramik Kritpipa 9 2 2 skaft, ornerade 1154 Matjord 

292 F292 20294 Organiskt 
material Näver 0 4 Näver? till knivskaft 1417 L340 

293 F293 20295 Flinta Avslag 2 1   2512 Nedgrävning 

294 F294 20296 Flinta Avslag 4 1   1421 Konstruktionslager 

295 F295 20297 Järn Spik 121 7 Kasseras 556 Avfallsgrop 

296 F296 20298 Sandsten Bryne 274 1   1234 Rensyta S om A2 

297 F297 20299 Järn Spik 15 1 Kasseras 1544 Rensyta i hus A2 

298 F298 20300 Järn   158 2 Gångjärn 1623 Raseringslager 

299 F299 20301 Järn Lås 56 1   1421 Konstruktionslager 
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300 F300 20302 Järn Kniv 31 1 Knivblad 340 fyllning A1 

301 F301 20303 Glas Flaska 29 1   1234 Rensyta S om A2 

302 F302 20304 Järn   47 2 Hasp och fäste 1623 Raseringslager 

303 F303 20305 Järn Kniv 21 1   363 L340 

304 F304 20306 Järn Kniv 40 2   1705 Brukningslager 

305 F305 20307 Järn Spik 19 1 Kasseras 2349 L2198 

306 F306 20308 Järn   74 1 Oidentifierat. Kasseras 1751 Fyllnadslager 

307 F307 20309 Järn   56 1 Oidentifierat. Kasseras 363 L340 

308 F308 20310 Järn Kniv 24 1   330 Rensyta A1 

309 F309 20311 Metall   18 1 Recent kedja 2337 Grop 

310 F310 20312 Brons   8 1 Obest. föremål, lösfynd     

311 F311 20313 Flinta   104 1 Övrigt slagen 1193 L340 

312 F312 20314 Flinta   204 1 Bränd. Övrigt slagen 1141 Matjord 

313 F313 20315 Flinta Eldslagningsflinta 330 3   1417 L340 

314 F314 20316 Flinta Avslag 25 3   2382 Nedgrävning 

315 F315 20317 Flinta Avslag 24 1   1417 L340 

316 F316 20318 Flinta Avslag 343 1   556 Avfallsgrop 

317 F317 20319 Flinta Avslag 5 1   1234 Rensyta S om A2 

318 F318 20320 Flinta Avslag 6 1 Avslag med retusch 1421 Konstruktionslager 

319 F319 20321 Flinta Eldslagningsflinta 16 1   1751 Fyllnadslager 

320 F320 20322 Flinta Eldslagningsflinta 48 1   340 fyllning A1 

321 F321 20323 Flinta Kärna 322 1   1181 Lager i A1 källare 

322 F322 20324 Flinta Avslag 9 1   1623 Raseringslager 

323 F323 20325 Glas Flaska 15 1 Lösfynd. Hopsmält miniatyr flaska     

324 F324 20326 Järn   100 1 Kramla, från syllstensrad i V delen A2 1750 I syllstensgrund  

325 F325 20327     0 1 Vävt band? 340 L340 

326 F326 20328     0 1 "Silverband" 2382 Nedgrävning 

327 F327’  20337  Glas  Glasruat      Tresidig med blyspröjs, 8 x 5 x 5 cm     
328 F328  Djurben    Se analystabell 340 Hus 1, G1193 
329 F329  Djurben    Se analystabell 340 Hus 1, G1199 såll 
330 F330  Djurben    Se analystabell 1751 Hus 2 
331 F331  Djurben    Se analystabell 2198 Hus 2 
332 F332  Djurben    Se analystabell 556 Avfallsgrop 
333 F333  Djurben    Se analystabell 2382 Grop 
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Bilaga 2. Fyndlista - arkeologisk förundersökning                                                                 

BM: 28588 Kristianopel 10:49 FU 
 

 

Fnr Kontextbeskrivning Fyndmaterial Anmärkning 
1 Rensfynd inom öppnade ytor. 

Företrädelsevis från 
stadsgårdens innerområde  

Representativt urval av 
kritpipsfragment.  
 

 

2 Rensfynd inom öppnade ytor. 
Företrädelsevis från 
stadsgårdens innerområde 

Representativt urval av 
glasfragment från flaskor, 
buteljer och dryckesglas 
samt planglas 

Enstaka fragment etsade 

3 Rensfynd inom öppnade ytor. 
Företrädelsevis från 
stadsgårdens innerområde 

Flinta 8st. 225 gr Avslag samt rester av eldslagningsflinta. 
Någon rundkärna 

4 Rensfynd inom öppnade ytor. 
Företrädelsevis från 
stadsgårdens innerområde 

Fragment av fönsterbly. 4 gr  

5 Rensfynd inom öppnade ytor. 
Företrädelsevis från 
stadsgårdens innerområde 

Bryne av glimmerskiffer  

6 Rensfynd inom öppnade ytor. 
Företrädelsevis från 
stadsgårdens innerområde 

Knivblad med tånge. 215 
mm l. 47 gr 

Konserverad (Arwo) 

7 Rensfynd inom öppnade ytor. 
Företrädelsevis från 
stadsgårdens innerområde 

Trolig spelpollett i fajans  

8 Rensfynd inom öppnade ytor. 
Företrädelsevis från 
stadsgårdens innerområde 

Representativt urval skärvor 
av yngre rödgods, fajans, 
stengods kakelugnsfragment 
och porslin 

Tre askar 8:1, 8:2, 8:3. 

9 Rensfynd från norra schaktet Kritpipa Holländsk reliefpipa från 1630 R3,1. Enl 
Arne Åkerhagen 5/4 -14 

10 Rensfynd från och i anslutning 
till ledningsschakt 

Kritpipa Kritpipa med klackmärke ”Gelderlands 
vapen”. Trolig tillverkare Pieter Vitsius. 
Verksam i Gouda 1712-1738. Enl Arne 
Åkerhagen 5/4 -14 

11 Från stadsgårdens 
innerområde 

Kritpipa Fragment av holländsk pipa med 
klackmärke krönt ”PT”, trolig tillverkare 
Matthias Piettersz, Slingerland, verksam i 
Gouda 1706-1725. Enl Arne Åkerhagen 
5/4 -14 

12 Från stadsgårdens 
innerområde 

Tre fragment av kritpipor Dessa är: fragment av holländsk reliefpipa 
från 1630-1650. Skaftbit av holländsk pipa 
med dekor Ögon-Rill-Ögonband. I bruk 
1690-1750. Odaterbar skaftbit. Troligen 
1700-tal. Enl Arne Åkerhagen 5/4 -14 

13 Från stadsgårdens 
innerområde 

Fragment av fjälltaktegel.  

14  Rensfynd från alla öppnade 
ytor 

Representativt urval av 
osteologiskt material. 
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Bilaga 3.  Anläggningslista                                                            

Anläggningslista 

Kristianopel 10:49 arkeologisk undersökning i september 2014. BlM 28682 

Lst dnr 431-1710-14. BlM dnr 140-2014-98 

Id Anl.-typ Unders. Metod Und. andel Beskrivning 
201 Avfallsgrop   0  
223 Avfallsgrop   0  
259 Avfallsgrop   0  

281 Husgrund   0 
A281 bestod av en 4x5 m stor (Ö-V) husgrund beståe5ende av 0,1-0,5 
m stora stenar. Murarna var ungefär 0,5 meter breda och källaren var 
kallmurad av gråsten. 

312 Brunn True Maskin 50 Källarens yttre begränsning. Efter stenmurens yttersida samt smal yttre 
nedgrävning. 

340 Fyllning A1 True Spade 100 
Fyllning 340 i källare A281. Lagret framkom efter rensning (O330). 
Lagret var 0,35-0,45 m tj , gråsvart och består av varierande innehåll 
tegelkross, kalkbruk, ben mm. I lagret fanns rikligt med fynd.  

369 Lager inom A312   0  Lager inom det som först tolkades som en utbyggnaden på källare A1 
V sida men som visade sig vara en stensatt brunn.. 

376 Stolphål   0 Lagret tolkas som ett  fyllnadslager som tillkommit när källaren tagits ur 
bruk . Det går tydligt att se hur olika "hällor" tömts från olika riktningar.  

387 Avfallsgrop   0  
411 Stolphål   0  

420 Stolphål True Skärslev 50 

A420 var ett stolphål med en storlek av 0,6 x 0,4 m i paln och ett djup 
av 0,18 m. Hade en rundad något ojämn form i profil. Fyllningen bestod 
av svartbrun, kradftigt humös sand. Nedgrävd i opåverkad gråbrun 
sand. 

431 Stolphål   0  

441 Stolphål True Skärslev 50 

 A441 var ett kraftigt stolphål som i ytan hade en storlek av 0,6 x 0,4 m 
och ett djup av 0,4 m. I profil hade stolphålet raka sidor och en plan 
botten. Fyllningen bestod av brunsvart, kraftigt humös sand. Nedgräd i 
opåverkad grå sand. 

453 Ränna   0 Troligen fortsättning på 832. 
467 Stolphål   0  
479 Stolphål   0  
487 Avfallsgrop   0  
511 Stolphål   0  
520 Grop   0  
532 Avfallsgrop   0  

556 Avfallsgrop True Skärslev 50 

Avfallsgrop med en storlek av 2,3 x 2,5 m i plan, djup 0,8 m. I profil 
hade nedgrävningen en flackt rundad form med sluttande sidor. I 
fyllningen fanns flera skikt, överst (i mitten av nedgrävningen) ett 1,0 m 
brett lager med fet, brunsvart, kraftigt humös fyllning med rikligt inslag 
av sot och tegelkross (djup 0,10). Därunder fanns ett tunnare lager med 
kompakt, brungrå lera (djup 0,05 m) lagd som ett lock ovanpå 
underliggande lager. som bestod av brunsvart, kraftigt humös sand 
med sot och tegelkross och kraftigt inslag av djurben och keramik. 
Detta lager täckte hela gropen och hade ett djup av 0,4 m. Mot botten 
fanns först ett gråsvart melerat lager med inslag av aska och kol (djup 
0,15) och längst ned ett mörkbrunt lager med kraftigt humös, torvig 
karaktär och inslag av gödsel. 

587 Stolphål   0  
596 Avfallsgrop   0  
617 Stolphål   0  
628 Avfallsgrop   0  
647 Grop   0  
660 Avfallsgrop   0  
677 Stolphål   0  

686 Dike   0 
Dike i nordsydlig riktning som korsar hus 1. Är yngre än huset och bör 
vara anlagt efter att tomten övergavs. Hör samman med diket A984 i 
söder 

702 Avfallsgrop   0  
711 Grop   0  
726 Avfallsgrop   0  
746 Avfallsgrop   0  
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Id Anl.-typ Unders. Metod Und. andel Beskrivning 

759 Dike True Skärslev 5 

Dike eller ränna i Ö-V riktning. Längd 11 m, bredd 0,5 till 0,2 m. Ett 
mindre parti grävdes vid mitten. Djupet var här 0,20m. Den norra sidan 
av nedgrävningen var djup och hade en distinkt form med skarpa sidor 
medan den södra sidan var grundare och hade en flack profil. Fyllning 
mörkbrun, kraftigt humös sand. Nedgrävd i opåverkad grå sand. Diket 
har grävt sönder en avfallsgrop A746. A759.  Äldre än det korsande 
diket A984 som gick i nordsydlig riktning. 

796 Avfallsgrop   0  

832 Ränna True Spade 10 

Längd av 7,2 och en bredd av 0,2 - 0,1 m. Djup 0,08 till 0,18 m. 
Undersökt vid två partier, C2370 och C2368 (den sistnämnda fel inmätt 
ska vara på rännans bredare mittparti). Rundad form i profil. Fyllning 
mörkbrun, kraftigt humös sand. Nedgrävd i opåverkad grå sand. 
Rännan har förmodligen haft en fortsättning åt väster där A453 bör vara 
ett kortare bevarat parti.  

865 Grop   0 Inmätt som om gropen var yngre än rännan A832 
880 Avfallsgrop   0  

901 Avfallsgrop True Skärslev 50 

Avfallsgrop intill brunnen A920. I plan 1,3 x 1,0 m, djup 0,23 m. Rundad 
sida i norr, plan botten. Oklart övergång mot nedgrävningen för A920 
troligen är brunnen stratigrafiskt yngre. Fyllning av brunsvart kraftigt 
humös sand med rikligt inslag av tegelkross. Nedgrävd i opåverkad grå 
sand. 

920 Brunn True Maskin 50 

I ytan hade brunnen A920 en storlek av 3,2 x 2,9 m. Här fanns rikligt 
med sten med en storlek av upp till 0,5 m i diameter. Några av de 
största stenarna i ytan fick tas bort med maskin innan brunnen 
maskingrävdes eftersom de annars skulle ramla ur. En större grop 
grävdes på brunnens nordvästra sida för att ge möjlighet att undersöka 
brunnen samt leda bort vattnet som rann till snabbt under grävningen. 
Brunnen hade kvadratiska, stensatta sidor men var delvis inrasad. 
Stenarna hade en storlek av 0,2 till 0,4 meter. Det understa skiftet sten 
vilade på en träram med ett inre mått av 0,8 meter. Liksom brunnen 
A312 var trästyckena förenade med halvknutar och dymlingar i borrade 
hål. Till skillnad från A312 så5 utgjordes träet här av kluvna 
halvstockar, troligen gran, med ytterbark kvar. Det stycke som togs upp 
låg med den rundade delen uppåt. Liksom A312 var brunnen nedgrävd 
genom den lösa sanden ned till en nivå där marken övergick till en 
hård, kompakt yta.  

950 Avfallsgrop   0  
966 Dike   0 Dike i N-S-riktning. Hör sannolikt ihop med A686. Recent dike. 

984 Dike   0 Dike N-S-riktning. Ej undersökt. Hör ihop med diket A686 och 966  och 
bör vara samtida med dessa, dvs grävt efter att tomten övergavs.  

1012 Avfallsgrop   0  
1036 Avfallsgrop   0  
1053 Avfallsgrop   0  
1142 Avfallsgrop   0  

1181 Lager i A1 källare True  100 
A1181 var ett 0,05-0,1 m tjockt gråsvart fett lager som låg ovanpå 
A1692. I lagret fanns endast sparsamt med fynd , främst keramik. 
Lagret kom direkt under fyllningen A340. 

1200 Hus A2 yttre gräns True  0 Inmätning som omfattar hus 2 utifrån begränsningen för 
syllstensraderna. 

1244 Lager V om A2   0 
Lager V om hus 2. Karaktäriserades av inslag av lera och kalkputs. 
Konstruktionslager som bör höra samman med utbyggnaden av den 
västra delen av hus 2. 

1267 Lager N om A2 True Maskin 100 

Kulturlager N om hus A2. Lagret utgjordes av botten av ett 
odlingspåverkat kulturlager med avfallskaraktär. Vid avbaningen 
sparades den undre, mörkare och mest fyndrika delen av lagret. Dock 
viss odlingspåverkan även i detta. Inslag av stora djurben antyder viss 
bearbetning av marken. 

1330 Sänka   0 

Grund, flack sänka i områdets lägsta avsnitt i väster. Fylld med 
odlingsjord och mindre, runda stenar (0,1 m diam). troligen igenfyllt 
naturligt låglänt parti. Ungefärlig inmätning, var troligen längre och 
bredare men vagt avgränsad. 

1372 Avfallsgrop   0  
1401 Avfallsgrop   0  

1421 Konstruktionslager True Hacka 0 

A1421 blandat lager som dominerades av ljus, gulbrun sand med svagt 
humöst inslag 0,05-0,2 m tj.  Hade  bitvis inslag av mörkare och mer 
humöst kulturlager och fläckvis av ljusgrå lera. Lagret framkom efter 
avbaning och låg närmast under matjorden söder om hus A2 (rensyta 
O1234). Lagret låg ovanpå stenläggning och har använts som utfyllnad 
av golvnivå eller som underlag för kommande golvnivå.  
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Id Anl.-typ Unders. Metod Und. andel Beskrivning 

1464 Stenlagd 
gårdsplan   0 

Stenmaterialet var ganska blandat och bestod av mestadels rundade 
stenar med en diameter av 0,1 till 0,4 meter. Stenläggningen var 
mestadels vällagd och jämn. I ytan 1,45 x 1,0 meter. 

1548 Sänka   0 

Försänkt del av stenläggningen, ej grävd igenom. Kan möjligen vara en 
sättning lik den i husets västra del, A2502, Skulle kunna vara en 
sättning orsakad av en liknande nedgrävning eller odlingsparti som 
A2549 som var belägen i samma position vid sydsidan av hus 2 men 
längre åt väster. 

1565 Stenlyft   0 Mestadels mörkbrun humös sand mellan stenarna (under A1421) 
1572 Stenlyft   0 \par Fynd av keramik och enstaka planglasskärvor mellan stenarna.   

1583 Stenlyft   0 
Tolkad som en del av gårdsplan som ansluter till hus A2. Förefaller 
vara lagt ovanpå ett odlings lager. Stenläggningen grävdes ej bort utan 
lämnades kvar vid undersökningens slut. 

1592 Stenlyft   0  
1600 Stenlyft   0  
1615 Stenlyft   0  

1623 Raseringslager True Skärslev 100 

A1623 var ett raseringslager i den V rummet av A2. Lagret var 0,17- 
0,45 m tjockt och bestod av brungrå humös jord. Det var som djupast i 
den svacka som var i den östra delen av rummet. I lagret fanns 
kalkbruk, tegelbrockor, fragment av takpannor och ett fåtal stenar. 
Taktegelpannor påträffades ända ner i botten av lagret som antogs 
lagret vara ett utfyllnadslager. Att det inte är byggnaden som stått och 
förfallit på platsen och därmed skapat lagret. Massorna har sannolikt 
använts när huset har rivits.  

1650 Konstruktionslager True Skärslev 33 Kalkbrukslager i mittrummets västra del. Bättre inmätning A1807. 
1671 Kulturlager True Skärslev 100 Kalkbrukslager i mittrummet, samma som 1650 

1679 Störning   0 Mindre yta med störning som berörde de övre lagren inom mittrummet i 
hus 2. 

1692 Stensatt golv i A1 True Skärslev 0 A1692 var ett stensatt golv i hus A1. Det bestod av 0,1-0,4 m stora 
gråstenar. Ovanpå det stenlagda golvet fanns avsatt golvlager A1181. 

1701 mätpunkt   0  
1702 mätpunkt   0  
1703 mätpunkt   0  
1704 mätpunkt   0  

1705 Brukningslager True Skärslev 100 
Mörkbrunt lager i husets östra del. Troligen ett odlingspåverkat 
brukningslager i form av en skadad golvyta. Fläckar av ljus lera samt 
inslag av träkol. 

1751 Fyllnadslager True Skärslev 100 

 Lager 1751 framkom efter rensning i mittendelen av hus A2. Lagret 
täckte större delen av denna yta men sakandes i vissa partier. Lagret 
bestod av kraftigt humös sand och var mörkbrunt till färgen. I lagret eller 
i nivå med det, låg tre golvläkter orienterade i N-S riktning. Lagret 
antogs först vara ett avsatt kulturlager men det faktum att lagret lagts 
på plats redan när golvet lagts (huset byggs). Möjligen skulle det kunna 
vara påfört som underlag till golvet. L1751 fanns det bitar av taktegel 
ända ner i botten av lagret, t o m under golvläkt A1913. Benen som 
fanns i lagret var stora och ej söndertrampade.  

1803 Golvläkt True Skärslev 100 A 1803 golvläkt i N-S riktning. Bevarad del 0,22x0,11 m. Hör samman 
med yngre golvnivå ovanför L1751. 

1807 Konstruktionslager True Skärslev 33 Ny inmätning av kalkputslager i den V delen av mittrummet hus A2. 
Bättre inmätning av L1650 

1859 Stenpackning   0 

A1859 utgjordes av en stenkonstruktion belägen norr om hus 2. Inom 
en 3,3 x 1,5 m stor yta fanns en gles stenpackning. I den östra delen 
fanns två större, flata stenar, 0,7-0,8 m i diameter belägna ca 1,5 m 
norr om husets norra syllstensrad. Den övriga stenpackningen bestod 
av mindre stenar med en diameter av 0,1 till 0,3 meter. Dessa sträckte 
sig i väster ända fram till syllstensraden. Stenkonstruktionen omgavs av 
kulturlagret A1267 och de fynd som tillvaratogs hör snarast samman 
med detta. Tolkningen av konstruktionen är oklar. Den kan antingen ha 
haft någon funktion i förhållande till hus 2 eller i samband med den 
öppna yta som funnits inom A1267. 

1904 Golvläkt True Skärslev 100 A1904 var en golvläkt 1,53x0,23 m stor. Den låg i N-S-riktning. Har 
ingått i den yngre golvnivån ovanför L1751. 

1913 Golvläkt   0 A1913 var en golvläkt 1,86x0,18 m stor. Den låg i N-S-riktning. 
1927 Stenläggning   0  
1933 Stenläggning   0  
1941 Stenläggning   0  
1949 Stenläggning   0  
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Id Anl.-typ Unders. Metod Und. andel Beskrivning 
1955 Stenläggning   0  
1962 Stenläggning   0  
1968 Stenläggning   0  
1976 Stenläggning   0  
1984 Sten   0  
1991 Sten   0  
1996 Sten   0  
2003 Sten   0  
2010 Sten   0  
2019 Sten   0  
2026 Sten   0  
2034 Sten   0  
2042 Sten   0  
2048 Sten   0  
2054 Sten   0  
2070 Sten   0  
2077 Sten   0  
2086 Sten   0  
2095 Sten   0  
2101 Sten   0  
2108 Sten   0  
2115 Sten   0  
2121 Sten   0  
2156 Brunn   0 Inmätning av brunnen bredvid hus A1, inre mått i ytan. 

2161 Golv True Skärslev 20 

A2161 var ett stenlagt golv i den västra delen av A2. Golvet var lagt av 
0,1-0,35 m i diam stora gråstenar samt ett fåtal kalkstenar. På sina 
ställen var större stenar lagda i "linjer" i östvästlig riktning. Delar av 
stenläggningen bestod av mindre stenar, typ knadder. I den SÖ-delen 
var golvet lagat med tegel. Stengolvet var satt i ett underliggande 
sättsandslager, L2188. I den östra delen var en svacka. Svackan tolkas 
som en sättning då det var en tydlig infallen kant mellan försänkningen 
och den övriga stenläggninen. I slutfasen av fältarbetet kunde detta 
bekräftas då en sektion togs upp i östvästlig riktning genom huset och 
genom A2161. Under husets konstruktionslager fanns en äldre 
avfallsgrop, A2502, som orsakat sättningen. 

2188 Sättsand True Hacka 50 A2188 var ett gulbegie sättsandslager bestående av grovkornig sand 
ca 0,15 m tj. I sanden gjordes en grävenhet A2270 

2194 Konstruktionslager True Hacka 25 

A2194 var ett brungrått 0,25- 0,30 m tj sandblandat humuslager. I lagret 
påträffades liknande fynd som i de överliggande lagren (på stengolvet). 
Lagret tolkas som ett fyllnandslager påfört på undergrunden inför 
anläggandet av stengolv 2163.  

2198 Golvlager True Skärslev 20 

L2198 kom att fungera som samlingsbeteckning för följande: A, 
underlag för golvyta med bevarade golvläkt på samma nivå som L1751, 
bestod av gul-gulorange lera, ställvis brungul sand (större delen av 
ytan). 

2279 Grop True Hacka 50 
Nedgrävning i östra delen av hus 2 som bryter de äldre husrelaterade 
golvlagren. Bör vara från tiden efter övergivandet. Djup i västra delen 
0,45 m.  

2306 Utfyllnadslager True Maskin 50 

L2306 var ett 0,05-0,2 m tj, flammigt sandlager blandat med tegelkross 
och lera. Inslag av taktegel. Tolkas som ett utfyllnadslager under 
L1705. Under L2306 fanns en äldre markyta, eller möjligen ett tunt 
påfört kulturlager, därunder fanns opåverkad sand. 

2336 Lager True Skärslev 20 

A2336 var ett mörkbrunt, homogent, något ljusare mot botten humöst 
sandlager som påträffades i botten av samtliga undersökta rutor i 
mittrummets norra sida. Den homogena sammansättningen gav först 
intryck av att vara äldre odlingslager samma som äldre markhorisont. 
Förekomsten av småsten i botten vid övergång till undergrunden. 
Tolkning: äldre markyta som funnits på plats innan huset byggdes. 
Uppblandat med material från första husbyggandet. 

2382 Nedgrävning True Spade 100 

A2382 var en 3,8 m stor (NÖ-SV) och 1 m dj nedgrävning inom L1421. 
Tolkningen är att det troligen skett en nedgrävning/återfyllning inom 
området sydöst om hus 2. Möjligen kan här ha funnits 
byggnadslämningar som skadats. Möjligen ligger enstaka syllstenar 
kvar i ursprungligt läge. I hela gropen fanns rikligt med fiskfjäll/ben. 
Från början tolkades den som en mindre avfallsgrop. Det visade sig 
gropen "växte" och därför utvidgades den till A2512. Del av den större 
nedgrävningen A2512.  
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2421 Stolphål True Skärslev 50 

Stolphålet A2421 påträffades efter andra avbaning då lagret A1267 
togs bort. I plan 0,4 x 0,3 m. Djup 0,25 m. I profil rundad form. Fyllning 
svartbrun, kraftigt humös sand med tegelkross. Nedgrävd i opåverkad, 
grå sand. Oklart om grävd genom lagret eller inte. 

2432 Stolphål True Skärslev 50 

A2432 var ett mindre stolphål som påträffades efter avbaning av 
kulturlagret 1267. I plan 0,15 m, djup 0,08. Rundad form i profil. Fyllning 
av mörkbrun, kraftigt humös sand. Nedgrävd i grå opåverkad sand. 
Oklart om stolphålet var grävt igenom lagret eller inte. 

2440 Stolphål True Skärslev 50 

Stolphålet A2440 påträffades efter avbaning av kulturlagret A1267. I 
plan 0,2 m i diam, djup 0,2 meter. I profil raka sidor och rundad botten.  
Fyllning av mörkbrun, kraftigt humös sand. Nedgrävd i grå opåverkad 
sand. Oklart om stolphålet var grävt igenom lagret eller inte. 

2450 Stolphål True Skärslev 50 

A2450 var ett mindre stolphål som framkom efter andra avbaning av 
A1267. I plan 0,2 m i diameter och 0,13 m djup. I profil rundad form. 
Fyllning av  svartbrun, kraftigt humös sand med inslag av tegelkross. 
Nedgrävd i opåverkad grå sand. oklart om stolphålet var grävt igenom 
lagret eller inte. 

2459 Dike   0 Dike. N-S-riktning. Ej undersökt. 

2477 Stolphål True Skärslev 50 

A2477 påträffades efter en andra avbaning av kulturlagret A1267. I plan 
0,3 m i diam, 0,13 m djupt. Rundad form i profil. Fyllning svartbrun, 
kraftigt humös sand med tegelkross. Oklart om stolphålet låg under 
eller var grävt igenom lager 1267. Nedgrävt i grå opåverkad sand. 

2488 Stolphål   0  

2502 Grop True Maskin 50 

A2502 var en äldre avfallsgrop som legat väster om hus 2 innan detta 
byggdes ut. När det västra rummet byggdes till övertäcktes gropen men 
denna orsakade den väl synliga sättning i det stenlagda golvet som 
kunde iakttas efter att husets golvnivåer frilagts. Gropen var alltså äldre 
än tillbyggnaden av hus 2. Av sättningen att döma bör gropen ha haft 
en storlek av 1,4 x 3 meter. Djupet var i profilen 0,5 m. och 
nedgrävningen hade en flackt rundad form. Fyllningen bestod av olika 
skikt varav överst fanns svartbrun, kraftigt humös sand. Därunder fanns 
ett icke heltäckande skikt med grå, svagt humös sand. Under detta 
fanns ett lager med mycket kalkbruk, sten och träkol samt underst ett 
skikt grå sandfyllning. Nedgrävd i underliggande grå opåverkad sand.  

2512 Nedgrävning True Skärslev 0 Inmätning av stenig yta i SÖ hörnet som visade sig vara nedgrävning. 
Se A2382. 

2541 Syllsten   0  

2549 Nedgrävning   0 

Nedgrävning med raka distinkta kanter samt plan botten. Blev synlig i 
profilen C2500 samt motstående sektion, ej frilagd i plan. Hade en 
bredd av 1,0 m och ett djup av 0,45 m. Fyllningen bestod i den övre 
delen av brungrå, måttligt humös sand med inslag av kalkputs och ren, 
ljus sand samt två ej heltäckande trähorisonter, en i mitten av denna 
fyllning och en i botten. I den undre delen bestod fyllningen av mörkt 
brungrå, kraftigt humös sand med odlingskaraktär. Nedgrävningen låg 
ca 0,4 m söder om den södra väggen i hus 2 och det är möjligt att den 
har utgjort en smal rabatt eller trädgårdsland på husets sydsida. Senare 
igenfylld med byggnadsmaterial, kanske vid utbyggnaden av det västra 
rummet. 

20001 A1 källare True Hacka 100  
20002 A2 husgrund True Skärslev 100 Överkontext för husgrunden A2 

20335 Golvlager True Skärslev 100 

A20335 utgjorde den yngre/övre trägolvet i mittrummet i hus 2. Själva 
trägolvet var bara fläckvisbevarat och försvann till större delen vid 
rensningen. Var främst bevarat i närheten av stensylllen. Träfibrer låg i 
östvästlig riktning. Till A20335 hörde de tre bevarade träläkterna 
AA1803, 1904, 1914. Dessa har ingått i den konstruktion som burit upp 
trägolvet. Under lagret kom A1751 som var stratigrafiskt äldre. Ej inmätt 
som lager i fält. 

20336 Äldre markyta True Skärslev 20 

A20336 utgjordes av den äldre markyta som påträffades under husets 
östra och mittersta rum. Det utgjordes av ett mörkbrunt kraftigt humöst 
lager med inslag av tegelkross, inklusive taktegel, samt småsten. 
Möjligen kan lagret vara odlingspåverkat. I mittrummet svårt att särskilja 
från ovanliggande konstruktionslagret L2336. I det östra rummet under 
L2306. Låg ovanpå opåverkad sand. Ej inmätt i fält. 
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Bilaga 4.  Anläggningsplan över norra delen                                                           
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Bilaga 5.  Anläggningsplan över södra delen                                                         
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Bilaga 6.  Lista över grävenheter

                                                     

Id 
 

Und. metod 
 

Fynd. Metod 
 

Storlek (m) 
 

Tjocklek 
 

Beskrivning 
 

Relation 
 

Subklass 
 

363 Skärslev  0,85 x 0,85 0,3 
G363 grävdes i NV hörnet av källaren A1 för att 
bedöma källarens djup. Grävningen avbröts efter 
lagerskifte mot A1181. 

340 Kulturlager 

1193 Skärslev Hackbord 1,0 x 1,0 0,3 
G1193 fungerade som en fyndinsamlingsyta för 
djurben i L340. Här samlades alla synliga djurben vid 
genomgång på hackbord 

340 Kulturlager 

1417 Spade  1,5 x 2,2  0,3 G1417 i L340 grävdes något snabbare med spade 
och hackbord. 340 Kulturlager 

2266 Skärslev Handplock 1,0 x 1,0 0,05 Inom denna grävenhet fanns spår av trä i den mörka 
horisonten inom L2198. 2198 Kulturlager 

2270 Skärslev Handplock 0,5 x 1,0 0,1  2188 Kulturlager 

2274 Skärslev Handplock 0,5 x 1,0 0,2  2194 Kulturlager 

2345 Skärslev Handplock 1,0 x 1,0 0,15  Nästan fyndtomt enstaka keramik, djurben. 2336 Kulturlager 

2349 Skärslev Handplock 1,0 x 1,0 0,05 I den mörka horisonten inom L2198 fanns träfibrer 
orienterade i nordsyd, spår av trägolv. 2198 Kulturlager 

2353 Skärslev Handplock 1,0 x 1,0 0,15  2336 Kulturlager 

2358 Skärslev Handplock 1,0 x 1,0 0,1 Vissa spår av träfibrer i nordsydlig riktning men enbart 
fläckvis 2198 Kulturlager 

2364 Skärslev Handplock 1,0 x 1,6 0,15 

Inom grävenheten togs först L1650/1807 bort. Detta 
fanns enbart i den västra delen. Under detta fanns 
L2189 som i detta avsnitt enbart bestod av gråbrun, 
svagt humös sand och inte innehöll lera.  

1650/2189 Kulturlager 

2374 Skärslev Handplock 1,0 x 1,6 0,05 Inmätningen fel, ska vara rektangel och inte triangel. 2336 Kulturlager 
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Bilaga 7.  Analystabell osteologi
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Bilaga 8.  Makrofossilanalys

                                                    
Makrofossilanalys 
Kristianopel 10:49 

L 1751  

  
A   920 

  
PM 2127  

    Volym/l 3,7 2 

 
Buskar/träd 

Träflis ●●● ●●● 

 
Träkol ●●● ●● 

 
Näver/bark   ●●● 

  Pinnar/kvistar   ●● 

  Örtartade växter Rottrådar och basstamdelar ●●● ●●● 

 Tröskning 
Halm   ●● 

 
Agndelar havre (Avena sativa)   ● 

  Agndel råg (Secale cereale)   ●● 

  Nötter Hasselnötsskal (Corylus avelana)   ● 

  Mossa Mossa (olika arter)   ●● 

 Animaliska rester Fiskfjäll/-ben ● ●● 

  Benfragment däggdjur/fågel ●   

 
Övrigt Läder   ● 

    Summa antal fröer/frukter 42 79 

Än
g/

be
te

/s
tra

nd
 

Brunskära Bidens tripartita   1 

Slankstarr-typ Carex flacca-typ   4 

Knaggelstarr-typ Carex flava-typ   3 

Hundstarr-typ Carex nigra-typ   1 

Blankstarr-typ Carex otrubae-typ   1 

Vattenklöver Menyanthes trifoliata   1 

Svartkämpar Plantago lanceolata   2 

Småsäv Scirpus/Eleocaris sp.   2 

Grässtjärneblomma Stellaria media   6 

O
gr

äs
 

Ullig kardborre Archtium tomentosum   1 

Sandnarv Arenaria serpyllifolia 2  
Strandmålla Atriplex litoralis-typ   1 

Lomme Capsella bursa-pastoris   1 

Blåklint Centaurea cyanum   1 

Svinmålle-typ Chenopodium album - type 29 8 

Blå-/Rödmålla Chenopodium glaucum/rubrum   30 

Lönnmålla Chenopodium hybridum 4  
Bolmört Hyoscyamus niger   1 

Rödplister Lamium cf. purpureum   2 

Trampört Polygonum aviculare   1 

Pilört Persicaria laphatifolium   1 

Revsmörblomma Ranunculus repens   1 

Åkerrätika Raphanus raphanistrum   1 

Besksöta Solanum dulcamara   1 

Åkerspergel Spergula arvensis   1 

Våtarv Stellaria media 3  
Brännässla Urtica dioica 3  
Eternässla Urtica urens   1 

Bär Björnbär Rubus sect. Rubus subg. Rubus   1 

O
dl

at
 

Sädeskorn (ospec.) Cerealie indet* 1   

Svartsenap Brassica nigra   1 

Kål Brassica cf. oleracea   1 

Rova Brassica cf. rapa   1 

Humle Humulus lupulus   2 
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Bilaga 9.  Dendrokronologisk analys

                                                    
 
 
 
 
 
    
     24 oktober 2014 

 
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2014:63 

Hans Linderson  
DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV TVÅ BRUNNAR I KRISTIANOPEL, 

BLEKINGE 
 
Uppdragsgivare: Mikael Henriksson, enhetsansvarig kulturmiljövård, Blekinge museum 
Borgmästaregatan 21, 371 35 Karlskrona 0455-30 49 86 Org nr 835000-6113 
Område: östra Blekinge Prov nr: 77409-77410 Antal sågprov: 2  
Dendrokronologiskt objekt: Två brunnar underlag för stenläggningen. 
 
Resultat: 
 
 
Dendro 
id: 

Provnr : 
kontext 
 

 

Träd-
slag 

 
Antal år 
(antal 
radier om 
annat än 
2) 

 

Splint (Sp) 
Bark (B) 
Vankant (W) 

 

Datering av 
yttersta års-
ring i provet  

 

Beräknat 
Fällningsår 
E(Efter)  
V(vinterhalv-
året) 

 

Trädets  
egenålder, 
uppskattning 
± 20 år  

77409 A312 Ek 186;4 Ej sp, ej W 1539 E 1549  230 
77410 A920 Bok 160+ew W Ej datering* - 200 

 
Kommentarer till resultatet 
 
Brunn A312  
Virket är avverkat efter 1549, mest troligt under åren 1550-1600. 
Orsaken till att dateringen får en så otydlig bestämning av fällningstid beror på att de yttersta (yngsta) 
årsringarna saknas samt all splintved är borthuggen. Angivelsen ”den mest troliga fällningstiden” är således 
inte helt vetenskapligt säker utan en bedömning. Ett stöd för denna bedömning är att från den övre till den 
nedre delen av virket är det 0,80 meter men det skiljer endast fyra årsringar. Då tidens virkeshanterare 
förefaller vara rädd om kärnvirket men noga med att ta bort splinten. Därmed bedöms splinten ligga nära 
yttersta årsringen i provet. 
Virket dateras bäst med nord skånska kronologier men med endast ett virkesstycke måste man ange en 
bredare proveniensbestämning inkluderande Blekinge och södra Småland. 
 
Brunn A920 
Provet har inte varit möjligt att säkert datera. Virket består av tätvuxen bok som är avverkad i maj-
juni. Det bästa dateringsförslaget* är maj-juni 1575. Proveniensen är i så fall sydsvensk. 
Kompletterande prover från andra virkesstycken med samma ålder kan sannolikt fastställa en datering. 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet 
 
Sölvegatan 12, S-223 62 Lund Tel. +46-46-2227891, Fax +46-46-2224830 e-mail: Hans.Linderson@geol.lu.se 

  

LUND UNIVERSITY 
 
DEPARTMENT OF QUATERNARY GEOLOGY 
KVARTÄRGEOLOGISKA AVDELNINGEN 
HANS LINDERSON 
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 2 

Beskrivning av tabellen ovan 
”Dendroidentitetsnummer”, är en unik identitet för varje prov hanterade på laboratoriet. 
”Antal år”, årsringar som är analyserade i vissa fall har det inte varit möjligt att mäta årsringsbredden, då har 
årsringarna räknats, vilket har markerats med ”+n”. 
I samma kolumn förekommer någon gång noteringen ”ew” eller ”lw” dessa termer härrör från engelskans 
early wood (vårved) och late wood (sommarved) och beskriver graden av den yngsta/sista årsringens 
utveckling. Dessa noteringar indikerar att virket är avverkat på sommaren. 
”splint, vankant, bark” indikerar hur många årsringar som saknas i provet. Förutsatt att provet går att datera 
och man har vankant eller bark i provet så får man en årsexakt datering (extrema undantag finns). ”nära 
vankant” uppges när det finns indikationer om detta, till exempel i fältanteckningar eller om en sågskiva 
följer en naturlig kurvatur i rundvirket. Om vankant (den rundade avslutningen av virket där barken har 
försvunnit) saknas och splinten syns kan man beräkna fällningsåret med hjälp av splintstatistiken för olika 
trädslag och förhållanden. Vanligtvis används 17±7 år på ek och en mer varierad bild på tall med en 
maximal variation på ± 20 år. Saknas splinten (”ej sp”) anges en så kallad ”efterdatering” (terminus post 
quem). Virket får då en äldsta möjliga datering. Teoretiskt kan virket vara hur ungt som helst, men mer 
troligt handlar det om upptill några tiotal år senare avverkning än angivna efterdatering. Detta diskuteras 
vanligtvis i rapporten. 
”Datering av yttersta årsring i provet”, är alltid årsexakt vid en datering. Om provet inte kan korsdateras med 
en daterad dendrokronologisk serie anges ”ej datering”. Detta uppträder oftast vid ett litet årsringsantal 
(unga/snabbvuxna/kraftigt nedbrutna träd), udda trädslag (i Sverige är ek och tall bäst), för få prover från 
den undersökta konstruktionen, störd tillväxt etc. 
”Beräknat fällningsår” här görs en beräkning utifrån dateringen av den yttersta årsringen i provet och hur 
många årsringar som beräknas saknas i provet. Felmarginalen som anges täcker mer än 95 procent av 
proverna. Finns barken eller vankanten kvar på provet ges dateringen påföljande vinterhalvår om inga andra 
noteringar har gjorts. Vinterhalvåret avser trädets viloperiod så att ingen årsringsbildning sker i stamvirket, 
viloperioden påbörjas normalt i augusti och pågår till maj söder om Norrlandsgränsen (ungefär Dalälven). 
Stamvirkets viloperiod blir succesivt längre mot fjällens trädgräns. 
I kolumnen längst till höger har trädets bedömda egenålder noterats. 
 
 
Analyskostnad: 
Objektkostnad          4000:- 
Provkostnad (2 * 900.-)        1800:- 
Förtur 5800*35%=2030    2000:- 
 
Rabatt: 1 objektkostnad, 4000 kr+förtur 
 
Belopp att betala (exklusive moms):     7800:- 
 
Faktura framställs senare av Lunds Universitet. 
Mätresultaten kommer att bevaras på laboratoriet och utnyttjas i universitetets forskning. 
Proverna kommer att ingå i RAÄ´s arkiv och förvaltas av laboratoriet. 
Rapporter och andra skrifter angående de dendrokronologiska resultaten tas tacksamt emot. 
Med hälsning och önskan om fortsatt samarbete. 
 
 
 
 
____________________________________ 
Hans Linderson, Laboratorieföreståndare 
Lunds Universitet 
Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, Sölvegatan 12, 223 62 Lund 
E-post: Hans.Linderson@geol.lu.se 
Tel: 046-2227891  
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Bilaga 10.  Konserveringsrapport

                                                    

 

Kalmar läns museum  Telefon E-post 1 

Box 104, 391 21 Kalmar  0480-45 13 00  info@kalmarlansmuseum.se 
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Kalmar läns museum  Telefon E-post 2 

Box 104, 391 21 Kalmar  0480-45 13 00  info@kalmarlansmuseum.se 



 113


