
ZZrnums medeltida sockenkyrkogård 
och Kristinehamns äldsta 

stadsbebyggelse

ARKEOLOGI 
I VÄRMLAND



Digitalisering av redan tidigare utgivna vetenskapliga publikationer

Dessa fotografier är offentliggjorda vilket innebär att vi använder oss av en undantagsregel i 23 och 49 
a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Undantaget innebär att 

offentliggjorda fotografier får återges digitalt i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som 
inte framställs i förvärvssyfte. Undantaget gäller fotografier med både kända och okända upphovsmän.

Bilderna märks med ©. Det är upp till var och en att beakta eventuella upphovsrätter.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
RIKSANTIKVARIEÄMBETET





Samums medeltida sockenkyrkogård 
och Kristinehamns äldsta 

stadsbebyggelse
- arkeologiska undersökningar i kvarteren 

Andromeda, Mars, Tellus och Venus

Magnus Stibéus & Gisela Angeby

ARKEOLOGI 
I VÄRMLAND



Varnums medeltida sockenkyrkogård och Kristinehamns äldsta stadsbebyggelse 
— arkeologiska undersökningar i kvarteren Andromeda, Mars, Tellus och Venus.
Arkeologi i Värmland.
ISBN 91-7209-068-5

© 1997 Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Värmlands län.
Serien utges av Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Värmlands län och Värmlands Museum.
Tryck har bekostats av Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Värmlands län.

I serien Arkeologi i Värmland har tidigare utgivits:
Artelius, T. 1989. Segerstadsundersökningen.
Fornminnesinventeringen 1991. Säffle, Kils och Arvika kommuner. Red. Lars Englund.
Lundh, G., Lundqvist, L., Stibéus, M., och Ängeby, G. 1994. De arkeologiska undersökningarna i kvarteret Mercurius i Karlstad. 
Ängeby, G. 1995. 1600—1700-talsarkeologi i kvarteret Björnen i Karlstad.

Tryck: Litho-Tryck i Karlstad AB, Karlstad 1997.
Grafisk form och layout: Lena Troedson, Riksantikvarieämbetet.
Teckningar och renritningar: Anders Andersson, Riksantikvarieämbetet.

Omslagsbilden visar ett vackert skepp som stämplats in i klacken på ett kritpipshuvud funnet i kv. Tellus.
Stämplarna utgör piptillverkarens signum och är ibland möjliga att härleda till i skriftliga källor kända piptillverkare.
Teckning: Anders Andersson, Riksantikvarieämbetet.



Innehåll

Magnus Stibéus och Gisela Ängeby
INLEDNING............................................................................... 4

Magnus Stibéus och Gisela Angeby
HISTORISK ÖVERSIKT............................................................ 5
Allmän bakgrund........................................................................... 5
Varnum sockenkyrka......................................................................5
Kristinehamn i 1600-och 1700-talens samhälle........................... 6
Kristinehamns stadsplan och bebyggelse ...................................... 8

Magnus Stibéus
ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 
I KRISTINEHAMN................................................................... 12

Gisela Ängeby
DE ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGARNA
I KV. TELLUS OCH VENUS 1986 ......................................... 14
Målsättning, metod och genomförande...................................... 14
Datering och fasindelning............................................................17

BEBYGGELSELÄMNINGAR I KV. TELLUS.........................19
Fas 1 - 1600-talets första hälft-sent 1600-tal.............................19
Fas 2 — 1600-talets andra hälft-tidigt 1700-tal.......................... 20
Fas 3 - tidigt 1700-tal-l 800-talets början..................................22

BEBYGGELSEUTVECKLINGEN I KV. TELLUS.................23

BEBYGGELSELÄMNINGAR I KV. VENUS.......................... 25
Fas 1 - 1600-talets första hälft-sent 1600-tal............................ 25
Fas 2 - 1600-talets andra hälft-tidigt 1700-tal.......................... 25
Fas 3 — tidigt 1700-tal-1800-talets början..................................26

BEBYGGELSEUTVECKLINGEN I KV VENUS..................28
Fynden från kv. Tellus och Venus................................................29

DEN MEDELTIDA BEGRAVNINGSPLATSEN
I KV. VENUS.............................................................................. 30
Näversvepta gravar.......................................................................30
Kistor av trä................................................................................. 31

BESKRIVNING AV YTORNA B: 1-4
I KV. VENUS.............................................................................. 32
Yta B: 1..........................................................................................32
Yta B:2..........................................................................................33
Yta B:3..........................................................................................34
Yta B:4..........................................................................................36

VARNUMS MEDELTIDA
SOCKENKYRKOGÅRD........................................................... 38
Tolkning och diskussion kring
undersökningsresultaten.............................................................. 38

ANLÄGGNINGSBESKRIVNINGAR
AV GRAVAR............................................................................... 40

Magnus Stibéus
DE ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGARNA
I KV. MARS OCH ANDROMEDA 1989 ............................... 42
Undersökningens frågor och genomförande.............................. 42
Kulturlager och grundförhållanden............................................ 43
Bebyggelselämningar i kv. Mars 16 ............................................ 46
Bebyggelselämningar i kv. Andromeda 12..................................47
Fynden .........................................................................................47

TOMTERNAS UTNYTTJANDE
- ETT TOLKNINGSFÖRSLAG.............................................. 47

SAMMANFATTNING.............................................................. 49

ANLÄGGNINGSBESKRIVNINGAR...................................... 50

Magnus Stibéus och Gisela Ängeby
ARKEOLOGI I KRISTINEHAMN......................................... 53

KÄLLOR OCH LITTERATUR................................................58

TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER..........60

TABELLER................................................................................. 61

LAGERBESKRIVNINGAR TILL PROFILERNA..................63



Gamla
Kyrko-

Räddnings- 
fjänsfen gårdenBadhu

500 m

Figur 1 Karta över centrala Kristinehamn söder om Vaman med exploateringsytorna markerade. Skala 1:2 000.

Inledning
I den här rapporten redovisas resultaten från två större arkeolo
giska undersökningarna i Kristinehamn, som personal från 
Riksantikvarieämbetet UV Väst i Kungsbacka utförde 1986 och 
1989 (fig. 1). Utgrävningarna gjordes med anledning av ny
byggnationer och bekostades av Kristinehamns kommun res
pektive AB Huse & Co. Syftet med rapporten är i första hand att 
presentera de olika undersökningsresultaten på ett översiktligt 
och lättillgängligt sätt och ge ett sammanfattande avstamp inför 
framtida arkeologisk verksamhet i Kristinehamn.
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Magnus Stibéus och Gisela Angeby

Historisk översikt

Allmän bakgrund
Kristinehamn ligger i östra delen av Värmland vid Vänerns 
nordöstra spets, vid den s.k. Varnumsviken, från vilken ett ca 5 
km långt sund leder ut till öppna sjön. Den gamla stadskärnan 
är belägen på en lerslätt och delas i norr av vattendraget Varaan, 
vilken uppkommer genom två mindre vattendrag i öster. Det 
södra av dessa kan också sägas utgöra stadens naturliga begräns
ning åt nordost. I väster delas bebyggelsen av Lötälven, vilken 
rinner ut i Varnan.Värmland ingår i det stora geografiska och 
arkeologiska perspektivet i ett större centralskandinaviskt om
råde tillsammans med angränsande delar av Norge, Dalsland, 
Bohuslän och norra Västergötland (Hyenstrand 1988). Den 
geografiska benämningen Värmland märks första gången i en 
källa från 1100-talets början. Vid början av medeltiden var 
Värmland ett nordligt utmarksområde till Västergötland och en 
del av Västgöta lagsaga. Värmland framträder som ett eget 
landskap, d.v.s. med egen lagsaga, först i mitten av 1200-talet 
(Karlbom 1988). Landskapets äldsta historiskt kända samfärds- 
led passerade Bro medeltida marknadsplats och genom hela 
Visnums härad, mot nuvarande Kristinehamn, benämndes 
denna Letstigen.

Det medeltida Värmland beskrivs som en glest befolkad 
utmark till Sveariket, föga uppodlad och med vidsträckta skogs
bygder som täckte stora delar av landskapet (Ernvik 1983, s. 
1 Iff). Under medeltiden var Värmland indelat i 12 härader eller 
områden, samt Värmlands bergslag. Tillkomsten av det senare 
innebar en betydande kolonisation av landskapets östra delar 
huvudsakligen under senmedeltid och 1600-tal (Hyenstrand 
1988). I hög grad ”bröt järnet bygd” i dessa delar av landskapet.

År 1642 utfästes privilegier för staden Kristinehamn vid Bro 
i Varnums socken, Väs härad. Bro förekommer i brev under 
1300-talet och har getts betydelsen gården vid bron över Varaan 
(Löf 1942). Som ett led i statsmaktens planer på att utveckla 
bergsbruket i Östra Värmland, anlades under 1500-talets slut 
ett kronobruk med Bro som huvudsäte. Bruket blev på sin tid 
det största i Värmland om än dess livslängd blev kort. Bros alltför 
perifiera transportläge i förhållande till bergslagen med dess 
hyttor blev en orsak till att bruket efter endast tio år, 1582,

flyttades till Nykroppa och närmare malmförekomsterna (Furu
skog 1924, s. 74). Bro fungerade främst som utskeppningshamn 
för östra Värmlands järnprodukter och för import av framförallt 
spannmål från Västergötland. Löf placerar den medeltida går
den Bro nära nuvarande prästgården och 1500-talets mangård 
vid sidan om, medan själva bruket med verkstäder och bostäder 
förläggs till Solbacken, Kvarnholmen och i nuvarande Villa
staden, d.v.s. öster om Kristinehamns egentliga centrum och 
utmed Varnans tillflöden. Frågan om Bros betydelse berördes 
redan 1923 i en uppsats av Eli F. Heckscher, som menade att 
platsen mycket väl kunde haft en etablerad bebyggelse före sin 
administrativa tillkomst 1642 som staden Kristinehamn (Heck- 
scher 1923).

Kristinehamn och järnets betydelse för dess tillkomst förtjä
nar att särskilt omnämnas. Som transitpunkt för trafiken med 
bergslagsjärnet kom Kristinehamn att få en större betydelse än 
sin företrädare Bro. Stångjärnsbruk anlades i stadens omnejd 
både före och efter dess grundande 1642. I stadsprivilegierna ges 
Kristinehamn rätten att uppföra ett s.k. våghus (där järnet 
vägdes och kvalitetsbedömdes före utskeppningen) vilket ytter
ligare kan markera stadens betydelse i järnhanteringen. Genom 
Fastingsmarknaden, som flyttats från Karlstad 1686, blev Kris
tinehamn den värmländska järnhanteringens kommersiella hu
vudort. Vid denna marknad blev handeln med järnet normgi
vande vad gäller leverans och avtalsenliga priser (Ernvik 1968, 
1978). Järnbrukens närhet till Kristinehamn återspeglas för 
övrigt i det arkeologiska materialet i form av slaggstenar, vilka 
ingått i en byggnad i kv. Tellus. Slaggstenar (sinderstenar) är en 
restprodukt efter tackjärnsframställning.

Varnum sockenkyrka
Varnum socken omnämns första gången i ett bytesbrev rörande 
Bro gård år 1362, men för övrigt saknas källuppgifter om den 
äldsta sockenkyrkan. Traditionen berättar att den första kyrkan 
skall ha flyttats flera gånger från sin ursprungliga plats. Den 
äldsta nedskrivna traditionen återfinns i Erik Fernows ”Beskrif- 
ning öfwer Wärmeland” från 1773-79, där kyrkans första plats 
uppges vara invid Varnans södra strand. Redan på 1860-talet 
skriver antikvitetsintendenten N.G. Djurclou i sina reseanteck
ningar rörande kyrkor och fornlämningar i landskapet, att 
uppgifterna om kyrkans läge framstår som motstridiga. Frågan
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om sockenkyrkans belägenhet har även diskuterats av bl.a. Axel 
Löf (1942) och Daniel Toijer (1948).

En samstämmig uppfattning tycks emellertid vara att me
deltidskyrkan bör ha legat invid ån Varnan (”vid vadstället över 
Varnan”) på det område som idag genomskärs av Gamla Kyrko
gatan, d.v.s. inom nuvarande kv. Venus som berördes av en av 
de arkeologiska undersökningarna. Både Löf och Ernvik håller 
för troligt att Varnums medeltida sockenkyrka legat på samma 
plats fram till 1640-talet, då kyrkan flyttades uppströms till den 
s.k. läroverkstomten i nuvarande kv. Jupiter. Tomten där den 
nya kyrkan uppfördes låg då utanför det ursprungligen plane
rade stadsområdet. Ernvik ser ingen orimlighet i att medeltids
kyrkan dessutom var identisk med den som sedermera flyttades 
från sin ursprungsplats invid Varnan (Ernvik 1958, opubl. 
manus).

Bland inventarierna i Kristinehamns nuvarande kyrka finns 
ett dopfunt av sandsten daterat till 1100-talet eller 1200-talets 
slut, samt ett triumfkrucifix från 1300-talet (Löf 1942, s. 86, 
Kjellin 1952, s. 635). Förmodligen härrör föremålen från den 
första sockenkyrkan vilket talar för att denna har anor från tidig 
medeltid. I arkivalier från 1600- och 1700-talen finns ned
tecknat att församlingens äldsta kyrkogård låg ned mot älven 
invid nuvarande Gamla Kyrkogatan. De tidigast bebyggda tom
terna i kv. Venus var enligt uppgift tomt nr 54 och 55. Då 
Kristoffer Fällberedare begärde lagfart till tomterna på 1670- 
talet, nekades denne detta länge med motiveringen att tomterna 
sträckte sig in på den gamla kyrkogårdens mark. Tomt nr 53 
ägdes av Jöns Brättman, men denne tilläts inte uppföra någon 
gårdsbebyggelse på området eftersom marken här uppgavs vara 
den centrala delen av den forna kyrkogården. En trädgård med 
tillhörande lusthus anlades istället. I sockenstämmoprotokoll 
från 1648 finns noterat om den gamla kyrkogården, att ”Det är 
eljest synd och skam, att de dödas lekamen skola av svin 
uppgrävas och kringssläpas” (Toijer 1948, s. 49). Redan vid 
1700-talets början skall dock området ha bebyggts (Löf 1949, 
s. 186).

Utifrån skriftliga källor förefaller det vara möjligt att lokali
sera den gamla kyrkogårdens ursprungliga läge, men man vet 
inget om dess ålder eller när den upphörde att användas för 
begravningsändamål. Vid 1700-talets början bör den emellertid 
ha tagits ut bruk. Vid provundersökningen 1985 påträffades 
skelettgravar tillhörande denna kyrkogård. En datering av de

äldsta gravarna framstod inför slutundersökningen som angelä
gen för att därigenom kunna anknyta begravningsplatsen till det 
äldsta säkra belägget för sockenkyrkans existens, nämligen bytes
brevet från 1362. Redan här kan nämnas att ett stycke näver
svepning från en grav har 14C-daterats till 1160-1410. Frågan 
var givetvis om medeltidskyrkan låg i direkt anslutning till 
begravningsplatsen och om så var fallet, hur mycket som fanns 
kvar av denna.

Kristinehamn i 1600- och 1700-talens samhälle 
Det sena 1500-talet och det följande seklet var en intensiv 
period av stadsgrundande i Sverige. Inom ramen för forsknings
projektet Urbaniseringsprocessen i Norden gjorde Birgitta Erics
son en kronologisk indelning av de anlagda städerna under 
hundraårsperioden ca 1580-1680 i tre avsnitt: 1582-1611 
inledningsskedet, 1619-1652 stadsgrundandets kulmen samt 
1659-1680 konsolideringsskedet (Ericsson 1977) (fig. 2). Med 
anlagda städer avsågs de orter, som av kronan försågs med 
speciella stadspriviliegier och tilldelades donationsjord, d.v.s. en 
definition av stadsbegreppet bestämd av juridiskt-administra- 
tiva kriterier. Birgitta Ericsson ser en statlig lokaliseringspolitik 
bakom det stora antalet stadsgrundningar. Städerna var ett 
viktigt led i utbyggnaden av statsmaktens kontrollsystem i 
ekonomiskt viktiga inlandsområden och i avlägsna landsdelar. 
De nya städerna skulle tjäna vissa väsentliga funktioner av 
administrativ, ekonomisk och militär art.

Framförallt satsades på tre regioner i landet: Norrlandskus
ten, Bergslagsområdet och Älvsborgs län. Lokaliseringen av 
städerna följde vissa givna mönster. Således anlades städer där 
det fanns naturliga hamnar, utmed kusterna, vid älv- och 
åmynningar och längs med viktiga färdvägar till lands och till 
sjöss. Städerna fungerade som förvaltnings- och uppbörds- 
centra, d.v.s. ett led i den svenska stormaktens akuta behov av 
att finansiera växande utgifter i större utsträckning med kontan
ter istället för med böndernas naturaskatter, samt som gräns
fästningar och flottbaser. Ericsson menar att handelsintressena 
spelat en central roll för städernas uppkomst och fortsatta 
utveckling.

Endast en stad vid Vänern, Lidköping, har medeltida anor. 
Vid 1580-talets början förlänades stadsprivilegier till Mariestad 
vid Tidans utlopp i Vänern. Hertig Karls tveksamheter om var 
den första värmlandsstadens skulle ligga resulterade i att privile-
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Städer fron svensk medeltid 
Anlagda stader 1582- 1611 
Anlagda städer 1619-1652 
Anlagda städer 1659- 1680

Anlagda städer 1582—1611
1. Filipstad
2. Hudiksvall
3. Härnösand
4. Karlstad
5. Mariefred
6. Mariestad
7. Umeå

Anlagda städer 1619—1652
8. Alingsås
9. Askcrsund

10. Avesta
11. Borås
12. Falun
13. Gränna
14. Göteborg
15. Kristinehamn
16. Lindesberg
17. Luleå
18. Nora

Anlagda städer 1659—1680
29. Carl Gustafs stad 

Eskilstuna
30. Karlshamn
31. Karlskrona
32. Strömstad
19. Norrtälje
20. Piteå
21. Sala
22. Sundsvall
23. Säter
24. Söderhamn
25. Torneå
26. Vaxholm
27. Vänersborg
28. Åmål

Figur 2 Städer i Sverige under 1600-talet (efter Ericsson 1977).

gier först utlovades för en stad vid Bro gård, men dessa överfördes 
nästan direkt till Tingvalla, marknads- och tingsplatsen vid 
Klarälvens mynning. Borgarna i Mariestad och den nya staden 
Karlstad kom att få ensamrätt på handeln vid Värmlandsberg, 
men 1611 anlades Filipstad. Filipstad var den första av 1600-

talets stadsgrundningar i de egentliga 
Bergslagsområdena och blev slutpunk
ten i Karls strävanden att infoga Väner- 
området i statsmaktens kontrollsystem.

Stadsgrundandet var som det inled
ningsvis berördes intensivast under Gus
tav Il Adolfs och Kristinas regerings
tider. Det var symptomatiskt att privile
gier utfärdades under lugnare mellan
perioder i tider av krig och politiska 
oroligheter. Åren 1641-43 utfärdades 
nio priviligier, vilket på ett tydligt sätt 
markerade statsmaktens strävanden att 
föra in handeln i järnbergslagerna i stads- 
politiskt organiserade former. Det är mot 
bakgrund av detta man får se tillkomsten 
av Kristinehamn 1642. Ytterligare en 
stad vid Vänern, Vänersborg, anlades 
nu. Dessutom grundades Nora och Lin
desberg i inlandet och Askersund vid 
Vättern. Medan Filipstad, Lindesberg 
och Nora under 1700-talet förde en stag
nerande tillvaro, fick de anlagda stä
derna vid Vänern och längs med Göta 
älv en ökad betydelse. Kristinehamn 
fyllde en viktig funktion som mellan
hand mellan stapelstaden Göteborg och 
dess råvarurika uppland vid Vänern. 
Borgerskapet i Göteborg drev järn- och 
timmeraffärer i Värmland och Dalsland 
och svarade för en viktig del av handeln 
till och från Bergslagen.

Emellertid ingav borgerskapet i Kris
tinehamn och Karlstad besvär till K.M.:t 
1710 just över Göteborgs ekonomiska 
dominans i området. Man klagade över 
att städerna höll på att utarmas och 

förvandlas till enbart lastageplatser, medan göteborgarna tagit 
över handeln med brukspatroner och allmoge. I de arkivaliska 
källorna framskymtar periodvis att det också rådde intressemot
sättningar mellan de handlande borgarna i bergsstäderna och de 
brukande bergsmännen. År 1695 upphävde Karl XI Filipstads
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Figur 3 Den äldsta kända 
stadskartan över Kristinehamn är 
frän år 1676 och upprättad av 
Gabriel Thoring. De undersökta 
ytorna i Kv. Mars, Andromeda, 
Tellus och Venus är markerade.

stadsrättighet och borgerskapet ålades att 
flytta till Karlstad och Kristinehamn. En
ligt Ericsson var det i första hand de för
mögna som flyttade, medan hantverkare 
och övriga fick stanna kvar. Ericsson gör 
även en del påpekanden angående de an
lagda städernas befolkning. Före 1800 sak
nas speciella folkmängdsuppgifter för stä
derna och de uppgifter som finns är svåra 
att använda för jämförelser mellan städer. 
Men det är möjligt att fa en viss uppfatt
ning om trenden i de anlagda städernas 
befolkningsutveckling under senare delen 
av 1700-talet genom att jämföra en från 
1740-talets slut uppgjord sammanställning 
av folkmängden i Sverige och befolk
ningsstatistik från år 1800. Med förbehåll 
för den förra tabellens brister noterar Er
icsson speciellt tillväxten av stapelstäderna 
Göteborg och Strömstad på Västkusten, 
Karlskrona och Karlshamn i Blekinge, 
samt Mariestad, Vänersborg, Karlstad och 
Kristinehamn. Kristinehamn fördubblade 
nästan sitt invånartal under den här perio
den, från 762 invånare till 1400 (Ericsson 
1977).

Kristinehamns stadsplan 
och bebyggelse
Under loppet av 1600-talet skedde för för
sta gången stadsplanering i ordets rätta 
bemärkelse i Sverige. De kontinentala re
nässanstankarna inom stadsbyggandet 
hade efter drygt hundra år börjat omsättas 
i nyanläggningar med raka gator och regel
bundna kvarter. För att klara av denna 
planerade regelmässighet krävdes ordent
liga stadskartor. Den äldsta större gruppen 
av svenska stadskartor härrör från mitten 
av 1600-talet (Sporrong 1984).

Den äldsta stadskartan över Kristine
hamn är från 1676, upprättad av Gabriel
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Thoring (fig. 3). Kartan är relativt fattig 
på information utöver stadsplanebilden. 
En del åkrar, kålgårdar och ängar finns 
utmärkta i norr och söder. Dessa förefal
ler dock vara belägna utanför det egent
liga stadsområdet, vilket tycks vara mar
kerat av ett kraftigare streck. I övrigt är 
endast stadens offentliga byggnader och 
platser utsatta. Det är svårt att avgöra ifall 
stadsplanen med de olika kvarteren visar 
Kristinehamns verkliga utbredning vid 
den här tidpunkten, eller om kartan också 
förevisar en tänkt kommande utbyggnad. 
På kartan finns en gatusträckning (Gamla 
Kyrkogatan) mellan kyrkan i Öster och 
torget i väster. Omedelbart norr om ga
tan, som löper parallellt med Varnan, är 
två oregelbundna tomter belägna. Mellan 
dessa är en smal gränd utsatt. Detta före
faller vara ett mönster från tiden före 
Kristinehamn, d.v.s. Bro (jfr Améen 1984).

Enligt Löf bebyggdes tomterna i den 
nya staden först norr om Varnan och 
omkring torget samt längs med Kungsga
tan. Löfs åsikt om Thorings karta är att 
den i grova drag visar fördelningen av 
gårdar och ödestomter, men att även en
staka ödestomter fanns på de kvarter som 
angetts som bebyggda. Ödestomterna ut
nyttjades antingen helt som kålgårdar och 
åkrar eller hade i vissa fall någon enstaka 
lada eller bod (Löf 1949).

Mot slutet av 1600-talet ges stads
kartorna betydligt mer information. För
utom offentliga byggnader av intresse, är 
i regel de enskilda tomtgränserna mar
kerade, ofta med tomtmåtten utsatta. Kris
tinehamn finns uppmätt av Christer Ro-

Figur 4 Christer Romans stadskarta över 
Kristinehamn från år 1695. De undersökta 
ytorna är markerade.
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Figur 5 Kristinehamn år 1692, som staden sågs av militären Schmoll.

man på en karta från 1695 (fig. 4). I jämförelse med den knappt 
tjugo år äldre kartan förefaller själva stadsplanen inte ha genom
gått några större skillnader. Det har t.ex. inte tillkommit några 
fler kvarter eller gatusträckningar. Däremot finns nu tomt
gränser och tomtägare markerade. Enligt tomtkartans beskriv
ning fanns då 194 bebyggda tomter, där 147 gårdar var upp
förda. Som öde, men bebyggda, betecknades 10 1/2 tomt. Dessa 
tomter hade förfallna obeboeliga hus (Löf 1949).

På Kungliga Biblioteket förvaras en tuschteckning av ingen- 
jörskapten Bartold Otto Schmoll, utförd 1692 på uppdrag av 
Svecia Antiquas upphovsman Erik Dahlberg. Teckningen visar 
staden från sydväst och far nog sägas ge en väl frisserad bild av

Kristinehamn med uppstickande rådhustorn och kyrktorn (fig. 
5). 1700-talet brukar ses som ett uppsving för stadskartorna. 
Många kartor upprättas efter stadsbränder och därefter utförda 
stadsplaneregleringar. En del kartor ligger även som grund för 
skatteläggning och ren stadsförnyelse. Två 1700-tals kartor 
föreligger över Kristinehamn, dels Jonas Brolins karta från 
1770, dels Gustaf Örns karta från 1777. Kartorna uppvisar 
endast smärre förändringar i stadsbilden i jämförelse med de två 
äldre kartorna. T.ex. saknas nu en smal gränd norr om den ovan 
beskrivna Gamla Kyrkogatan. Örns karta uppvisar tomtregle
ringar efter branden 1777. Innan stadsbranden hade tomterna 
ungefär samma storlek, men nu utstakades nya tomter i samma

10



storlek och med ordentliga vretmåner. Löf noterar i sin genom
gång av tomterna i staden att antalet bebyggda tomter ökade 
obetydligt under 1700-talets andra hälft och fram till mitten av 
1800-talet. Löf menar att efter 1777 års brand bebyggdes de 
flesta husen i två våningar och äldre hus påbyggdes med ytterli
gare en våning (Löf 1949).

Brandförsäkringarna utgör ett viktigt källmaterial när det 
gäller att studera bebyggelsen i Kristinehamn före stadsbranden 
år 1893. I gynnsamma fall är det möjligt att fa en uppfattning 
om 1700-talets bebyggelse i dessa. På Stockholms stadsarkiv 
förvaras arkivet från Städernas allmänna brandstodsbolag, vilket 
inrättades 1828. Husbeskrivningarna är numrerade i den ord
ning de sändes in till bolaget, men för tiden 1828—50 finns ett 
i sen tid uppgjort register. Detta förtecknar beskrivningarna för

varje stad i tidsföljd med fastigheternas läge angivet. Ett annat 
register omfattar tiden 1850-1900. På stadsingenjörskontoret i 
Kristinehamn förvaras en karta i 22 blad över Kristinehamns 
tomter och byggnader. Kartan följer 1777 års tomtreglering, 
och är uppmätt åren 1876-77 med de då befintliga byggna
derna. På kartan är sedan nybyggnationerna efter branden 1893 
inlagda. Därigenom ges en möjlighet att direkt jämföra bebyg
gelsestrukturen i staden före och efter branden. Nordiska muse
ets bebyggelseinventering åren 1957—59 över ett urval av äldre 
byggnader i Kristinehamn utgör också en viktig samling. Mate
rialet består av fotografier, ritningar och beskrivningar och finns 
i ett exemplar på Värmlands museum och ett på Nordiska 
museet i Stockholm.
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Magnus Stibéus

Arkeologiska undersökningar 
i Kristinehamn 4.

Innnan exploateringen av kv. Mars och Andromeda hade det 
genomförts förundersökningar i sju av dagens kristinehamns- 
kvarter. I två fall resulterade förundersökningarna i huvud
undersökningar. Samtliga arkeologiska undersökningar har ut
förts med anledning av husbyggnationer under 1980-talets 
andra hälft. I det följande görs en summarisk beskrivning av det 
arkeologiska materialet, samt en lägesredovisning på en grund
karta i skala 1:2 000 (fig. 6).

1. Kv. Capella. Förundersökning 1987 i kvarterets södra del. De 
påträffade kulturlagren innehöll enstaka fynd av 1600- 
1700-tals karaktär, men konstruktioner saknades. Under
sökningsresultaten tolkades som att bebyggelsen under 
1600—1700-talet legat i närheten, men ej så långt söderut 
som nuvarande kv. Capella. En tänkbar förklaring är att 
området då tjänat som kålgård (Carlsson 1996).

Kulturlagrets mäktighet i meter: 0,1—0,2.
Steril nivå; meter över havet: uppgift saknas.
Dagens marknivå; meter över havet: uppgift saknas.

2. Kv. Cetus. Förundersökning 1987.1 kvarterets västra del på
träffades kulturlager och i östra delen framgrävdes en trä
tunna med avfallsrester. I kvarterets södra del saknades 
kulturlager, vilket tolkades som att stadsbebyggelsen under 
1600- och 1700-talet ej sträckt sig så långt åt söder (Carlsson 
1996).

Kulturlagrets mäktighet i meter: 0,5-0,6.
Steril nivå; meter över havet: 45,50.
Dagens marknivå; meter över havet: 46,80.

3. Kv. Saturnus. Vid förundersökningen 1989 framgrävdes kul
turlager och fynd, som daterades till sent 1700-tal 
(Ängeby 1996).

Kulturlagrets mäktighet i meter: 0,4—0,8.
Steril nivå; meter över havet: 47,60.
Dagens marknivå; meter över havet: 48,80.

Kv. Sirius. Förundersökning 1987. Utifrån fyndmaterial 
och konstruktioner tolkades området som att det först 
bebyggts under senare hälften av 1700-talet/tidigt 1800-tal 
(Carlsson 1996).

Kulturlagrets mäktighet i meter: 0,5—1,0.
Steril nivå; merer över havet: 45,30.
Dagens marknivå; meter över havet: 46,80.

5. Kv. Tellus. Förundersökning 1985 och huvudundersökning 
1986. Resultaten från undersökningarna visade att kvarteret 
var bebyggt under 1600-talet (Wickerts-Jensen 1996).

Kulturlagrets mäktighet i meter: 0,5—1,0.
Steril nivå; meter över havet: 46,80.
Dagens marknivå; meter över havet: 48,30.

6. Kv. Venus. Förundersökning 1985 och huvudundersökning 
1986. I östra delen av kv. Venus påträffades rester av den 
medeltida kyrkogården, medan västra delen av kvarteret var 
bebyggd under 1600-talet (Wickerts-Jensen 1996).

Kulturlagrets mäktighet i meter: 0,5—1,0.
Steril nivå; meter över havet: 45,00.
Dagens marknivå; meter över havet: 48,20.

7. Kv. Vågen. Förundersökningen 1987 påvisade inga kulturla
ger, vilket tolkades som att området schaktats ut i senare tid 
(Carlsson 1996).

Kulturlagrets mäktighet i meter: -.
Steril nivå; meter över havet: uppgift saknas.
Dagens marknivå; meter över havet: uppgift saknas. 

Riksantikvarieämbetet genomförde åren 1992 och 1993 en 
arkeologisk slutundersökning i kv. Jupiter 2 med anledning av 
att en ny gymnasieskolbyggnad skulle uppföras. Undersök
ningen berörde platsen för Kristinehamns kyrkogård från mit
ten av 1600-talet till första delen av 1800-talet. Arkivuppgifter 
ger vid handen att området använts som begravningsplats fram 
till ca 1830-talet (Stibéus 1992, 1993).
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Figur 6 Arkeologiska undersökningar i Kristinehamn under åren 1985—89. Skala 1:2 000.
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Gisela Ängeby

De arkeologiska undersökningarna 
i kvarteren Tellus och Venus 1986
Målsättning, metod och genomförande 
Vid provundersökningen 1985 konstaterades bebyggelseläm
ningar och kulturlager i både kv. Tellus och Venus vilka 
bedömdes tillhöra den tidigaste fasen av stadens uppbyggnads
skede kring mitten av 1600-talet. I kv. Venus påträffades 
lämningarna efter den i skriftliga källor omtalade äldsta kyrko
gården (Wickerts-Jensen 1996). Slutundersökningens målsätt
ning är gemensam med övriga arkeologiska undersökningar 
hitintills utförda i Kristinehamn och som tar fasta på när och 
hur tomterna tagits i anspråk, dessas fortsatta utveckling och 
karaktär. Sett utanför de enskilda tomtavsnitten skulle gräv- 
ningsresultaten även kunna leda till en diskussion kring stadens 
rumsliga utveckling och funktionella karaktär, såsom det kan 
avspeglas i de bevarade fysiska lämningarna under jord. Detta 
gäller stadsbebyggelsen.

För kv. Venus del framstod frågan om sockenkyrkans läge 
som särskilt angeläget och om det var möjligt att spåra någon 
medeltida etablering av bebyggelsen kring denna. Likaså var det 
väsentligt att söka besvara begravningsplatsens utsträckning i tid 
och rum och intensiteten av gravlagda inom denna. Frågan kan 
utvidgas till att omfatta köns- och åldersfördelningen inom 
gravplatsen, om begravningsplatsen under olika perioder an
vänts på olika sätt. Tillhörde den påträffade kyrkogården den 
i källorna omtalade medeltidskyrkan?

Undersökningsområdet i kv. Tellus motsvarar tomterna nr 
68, 69 och 70 på 1770 års stadskarta. Tomtgränserna är nära 
nog identiska med de som finns uppmätta på Romans karta från 
1695. En viss förskjutning av ägogränserna inom kvarteret 
skedde efter stadsbranden 1777, t.ex. ersattes tomt nr 70 av nr 
71. I kv. Venus berörs tomterna nr 52—55 av den arkeologiska 
undersökningen men stadsbranden 1777 medför här ingen 
justering av tomtgränserna på området närmast Varnan. På 
kartmaterialet är inte tomterna 54 och 55 separerade åt av någon 
gränsmarkering varför det inte går att avgöra vilken av tomterna 
som undersökts. Det ska understrykas att ingen av tomterna är 
totalundersökta. De partier som undersökts utgör samtliga 
tomternas bakområden. Med andra ord är ingen av de påträffade

huslämningarna gatuhus som legat direkt utmed Gamla Kyrko
gatan, som behållit samma sträckning sedan det första kända 
kartmaterialet från 1600-talet (fig. 7).

Resultatet från provundersökningen anvisade vilka ytor som 
bedömdes vara värda att utvidga inför slutundersökningen. 
I partierna närmast Gamla Kyrkogatan var kulturlagren till 
största delen förstörda av de hus som uppförts på platsen, främst 
under 1800-talet. De områden som bedömdes vara av vidare 
arkeologiskt intresse utgjordes framförallt av gårdsplanerna till 
husen, som fatt stå orörda från senare tids ingrepp i marken.

Tre områden valdes ut för vidare undersökning, i framställ
ningen nedan betecknade som yta A inom kv. Tellus och yta B 
samt C i kv. Venus. Yta A och C innehöll bebyggelselämningar 
och kulturlager från 1600- och 1700-talen, medan område B 
omfattades av den medeltida begravningsplatsen. Den samman
lagda undersökningsytan från de båda kvarteren uppgick till 
746 m2 fördelade på 14 schakt och större ytor. Kv. Tellus svarar 
här för 168 m2, resterande ligger inom kv. Venus. Vid slut
undersökningen drogs sex sökschakt i syfte att lokalisera eventu
ella lämningar efter en kyrkobyggnad och för att klargöra 
begravningsplatsens utbredning. Två schakt lades dels väster 
resp. öster om yta B, dels i Gamla Kyrkogatan mellan kvarteren. 
Sökschakten visade sig endast innehålla sentida fyllnadsmassor 
och husgrunder samt omrörda kulturlagerrester (fig. 8).

Undersökningen inleddes med att de översta fyllnadslag- 
ren från 1800- och 1900-talen, som i allmänhet var mellan 
0,5—1 m tjocka, schaktades bort med hjälp av grävmaskin ned 
till den yngsta konstruktionsförande bebyggelsefasen med 
början i 1700-talets mitt (Yta A och C). Från denna nivå 
handgrävdes ytorna med hjälp av skyffel och skärslev. Hack- 
bord användes inte. På de ytor där bebyggelselämningar 
dokumenterades, separerades under grävningens gång kon
struktioner, lagerbeskrivningar samt fyndmaterial i tre olika 
skikt motsvarande uppbyggnads-, bruknings- och raseringstid. 
Tillsammans bildar dessa en sluten bebyggelsefas. I rapport
framställningen redovisas inte de olika dokumentationsskik- 
ten separat, utan dessa är sammanslagna till en gemensam fas
beskrivning. Inom yta B:4 (begravningsplatsen) användes 
i tidsbesparande syfte gräv-maskin för att skala av de tunna 
sandskikten mellan gravarna, samtidigt som ytan också hand- 
rensades och gravarna fortlöpande dokumenterades. Profiler 
lades utmed schaktväggarna.
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/ tomtgränser enl.Ch.Roman 1695 

1777 års tomtgränser med numrering

kv. Venus

kv. Tellus

65.66.67 68 1/2

Nym kyrkoejmtmn (HovshaajønjatnnJ

Figur 7 På kartan är 1695 och 1777års tomtgränser och undersökta ytor markerade.
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Figur 8 Schaktplan över kv. Tellus och Venus.
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Datering och fasindelning
En fasindelning av tomternas bebyggelseutveckling har gjorts 
utifrån iakttagbara stratigrafiska lagerförhållanden i kombina
tion med föremålsfynd som lämpat sig för datering. Vanligtvis 
påträffas vid stadsarkeologiska grävningar ett eller annat mynt 
vars präglingsår oftast är till god hjälp vid datering av t.ex. olika 
byggnader. I kv. Tellus påträffades två mynt, vilka dessvärre inte 
kan datera de äldsta skedena. Det ena är präglat 1805 och det 
andra är odaterbart. Sistnämnda låg dessutom i en störning. 
I kv. Venus återfanns ett odaterbart mynt, dessvärre låg också 
detta i en störning.

Historiskt belagda stadsbränder utgör en annan god källa vid 
datering av faser, även om man givetvis måste vara uppmärksam 
på det faktum att brandspåren kan härröra från en mycket 
begränsad brand från en helt annan tidpunkt än kända och i 
skriftliga källor dokumenterade stadsbränder. För kv. Tellus del 
finns uppgifter om att branden 1777 berörde området men då 
endast kvarterets västra del. Detta tycks stämma eftersom några 
brandspår inte gick att påvisa inom undersökningsyta A. Bran
den ska däremot ha drabbat Venuskvarterets västra del inom 
vilken yta C låg. Detta bekräftas också av undersöknings 
resultatet med ett tydligt brandskikt och brandskadade föremål 
som stratigrafiskt sett bör motsvara 1777 års brand. Enligt 
uppgift är det dessutom endast den här branden som ska ha 
drabbat de kvarter som den arkeologiska undersökningen be
rörde. Efter rödgodskeramiken utgör kritpiporna (lerpipor, to
bakspipor av lera) med drygt 200 fragment den näst största 
fyndkategorin från de båda kvarteren. Kritpipor är ett mycket 
användbart kronologiskt hjälpmedel vid en snävare datering av 
16-1700-tals kulturlager i stadsarkeologiska sammanhang. Pi
pornas form och storlek förändrades tämligen snabbt och dessa

Figur 9
Kritpipshuvud av 
engelsk typ, F691 
(1640-1680-tal).

7

m y iti tsrpg—9-------
e ; % Eg g g I

Figur 10
Kritpipsskaften dekorerades 
ibland med s.k. rullbands- 
stämplar. F491, F683, F716.

förändringar är i stort sett kända. Dessutom var piporna bräck
liga och hade därför en kort brukningstid. Tobaken var till en 
början dyrare är själva pipan vilket fick till följd att piporna 
kunde säljas stoppade. Piporna blev ett slags engångsartiklar 
(Wallin 1982). Kritpipor och mynt har i andra stadsarkeologiska 
sammanhang visat tidsmässig samstämmighet vad gäller tiden 
före 1660-talet. För tiden efter 1600-talets senare del och fram 
till 1700-talets början utgör däremot kritpipsmaterialet ett 
tillförlitligare dateringsunderlag, då mynt från denna tid ofta 
cirkulerat en längre tid (Persson 1992).

Utifrån keramik och framförallt kritpipor har följande fas
indelning av tomternas utveckling kunnat göras. Det ska dock 
understrykas att ingen av tidsgränserna är exakta.

* Fas 1 1600-talets första hälft-sent 1600-tal
* Fas 2 1600-talets andra del-tidigt 1700-tal
* Fas 3 tidigt 1700-tal-l800-talets början

Fas 1 representerar den äldsta bebyggelsen/aktiviteten på plat
sen grovt daterad till omkring 1600-talets första hälft fram 
till 1600-talets senare del. I kv. Tellus påträffades i ett 
avfallslager en skärva till ett stengodskrus tillverkat i Wes
terwald, Tyskland på 1650-talet (Wahlöö 1976, s. XIII— 
XIV, von Bock 1986, s. 65ff). Det äldsta daterbara kritpips- 
fyndet från undersökningen är ett piphuvud av engelsk typ 
vars form finns från 1640-tal till 1670—80-tal (Bonds 1980, 
s. 29Iff). Piphuvudet låg i övergången mellan det äldsta och 
det näst äldsta bebyggelseskiktet i kv. Venus (fig. 9). 
I samma lager påträffades ett grönglaserat skaftfragment till 
en pipa som förekommer under 1600-tal men också senare.
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Figur 11 På några av kritpiporna fanns tillverkarens signum i form
av vackra motiv instämplade i klacken. F184 (överst—piphuvudet 
saknades), FIDO, F691.
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Figur 12 Kritpipshuvud med stämpeln Tre kronor och tillverkarens
initialer I.A, som anses beteckna den kände Jonas Alströmer, verksam 
i Alingsås under 1730- och 40-talen.
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Fas 2 kan föras till 1600-talets andra hälft och fram till omkring 
sekelskiftet eller tidigt 1700-tal. Till detta bebyggelseskede 
hör flera pipskaftsfragment med dekor i form av rullbands- 
stämplar, en dekor som var vanlig efter 1600-talets mitt 
(Wallin 1982, s. 26). Några av de påträffade kritpipshuvu- 
dena är försedda med vackra klackstämplar och sannolikt 
representerar dessa klackstämplar lokala tillverkare av krit
pipor verksamma i staden under sent 1600- eller tidigt 
1700-tal (fig. 10 och 11). Skeppsavbildningar på klack
stämplar förekommer bl.a. i holländskt kritpipsmaterial och 
piporna har i dessa fall daterats till 1620-40 resp. 1640—75 
(Door 1975, s. 100). Doors dateringar anses dock generellt 
hamna ca 20-30 år för tidigt på tidsaxeln (Wallin 1982).

Fas 3 representerar första hälften av 1700-talet fram till sekel
skiftet eller strax därefter. I anslutning till en huslämning 
påträffades piphuvuden stämplade med riksvapnet Tre Kro
nor samt tillverkarens initialer (fig. 12). En av dem beteck
nar Jonas Alströmer vars tillverkning av pipor i Alingsås kan 
dateras till 1730-40-talen (Åkerhagen 1985). Myntet från 
1805 låg överst i denna fas. I kv. Venus var avsatt ett brand
lager som stratigrafiskt sett bör motsvara 1777 års stadsbrand.

Bebyggelselämningar 
i kvarteret Tellus

Fas 1, 1600-talets första hälft 
— sent 1600-tal
Undersökningsytan var bitvis störd av sentida dräneringar och 
en cementgjuten brunn. Den första bebyggelsen i kv. Tellus har 
varit sparsam. Tomt nr 69 tycks i det här skedet av stads
utvecklingen sakna någon egentlig bebyggelse. Över den sterila 
markytan som här bestod av blågrå lera, fanns i allmänhet ett ca 
0,3 m tjockt avsatt något fett, sandblandat brunt humuslager 
med inslag av träflis och relativt mycket organiskt material. 
Lagret var fetare till karaktären närmare bottenleran.

På tomten hade i det här första skedet anlagts två parallella 
dräneringsdiken ca 3,5 m från varandra i nord-sydlig riktning, 
Al:3 och A2:3. Båda dikena var konstruerade på likartat sätt, 
0,8-1,1 m breda och mellan 0,7-0,15 m djupa (fig. 13 och 14). 
Mot norr fortsatte de in i schaktkanten medan de i söder 
avslutades i en svag rundning ca 0,8 m från schaktkanten. 
Dikena torde haft avrinning i Varnan. A2:3 var till största delen

PROVSCHAKT 5b
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Figur 13 Plan över bebyggelsefas 1, yta A i kv. Tellus.
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Figur 14 I det äldsta skedet unlades två barkklädda dräneringsdiken 
på tomten. Foto: Gisela Angeby, mot V. Neg. nr U 1066:26.

söndergrävd av 1985 års provschakt men Al:3 kunde undersö
kas fram till schaktets slut i norr. Dikena var beklädda med bark 
och träflis och hade under årens lopp fyllts igen med bl.a. trasiga 
näverskor, kärldelar, kritpipsfragment, ostronskal, träföremål, 
glas, spik och djurben. Häri kom också närmare 17 kg slagg. 
Dräneringsdikena var ej nedgrävda i den underliggande sterila 
blågrå bottenleran.

På den västra delen av undersökningsytan motsvarande tomt 
nr 68, påträffades mycket fragmentariska lämningar efter någon 
form av byggnad. Invid den södra schaktväggen låg vad som 
förmodligen utgör resterna efter en latringrop, A3:3 (fig. 13). 
Endast halva anläggningen kunde undersökas då resten fortsatte 
in i schaktväggen. Latringropen framträder tydligt i profil
väggen mot söder (fig. 49). Anläggningen hade ett bevarat djup 
på 0,2 m och låg nedgrävd i fin sand. Gropen innehöll starkt 
gödselaktig, illaluktande humus uppblandad med näver och 
träflis. Annu en gödselfläck låg ca 1,5 m norr om latringropen. 
Denna var 0,7 m diam stor och endast någon centimeter djup.

Ett smalt träplank och två nedgrävda träpålar, A6:3, låg i 
anslutning till gödselfläcken. Mellan A3:3 och A6:3 fanns 
resterna efter ett trägolv bestående av sju st ca 0,10-15 m breda 
träplank lagda i öst-väst. Fem plankor av motsvarande mått låg

ca 1,5 m väster därom och troligen utgör plankorna resterna 
efter en uppbruten golvyta, A4:3. Från A6:3 och in mot den 
södra schaktkanten var jorden betydligt fetare till karaktären än 
inom det övriga undersökta området som bestod av sand- 
blandad, mindre fet brun humus med inslag av träflis. Nära den 
västra schaktkanten låg ett 0,25 m diam stort stolphål med 
tegelskoning (A5:3) (fig. 13).

Utefter norra schaktväggen var fläckvist ljus sand, troligen 
ditfört för att fylla upp ojämnheter i marken. Alldeles väster om 
dräneringsdikena låg nedgrävda stockar i kvadrat vilka utgör 
botten på grundförstärkningar tillhörande en huslämning från 
den yngsta bebyggelsefasen. Dessa grundförstärkningar har 
grävts ned genom de äldre bebyggelsefaserna (A2:2, A3:2). I det 
östra långsmala schaktet, benämnt yta A: 1, fortsatte kulturlagret 
som avsatts under den äldsta bebyggelsen österut för att helt 
tunna ut på tomt nr 70 (fig. 50, s. 54). Några bebyggelse
lämningar från denna fas kunde inte påvisas i schaktet.

Fas 2, 1600-talets andra hälft 
— tidigt 1700-tal
Under den andra bebyggelsefasen står tomt nr 69 fortfarande 
obebyggd, åtminstone saknas här tydliga bebyggelselämningar. 
Möjligen kan det ha funnits några enklare skjul eller liknande 
som inte efterlämnat några fysiska spår. Ovanpå den äldsta 
bebyggelsefasen var avsatt ett upptill 0,18m tjockt träflisblandat 
sandigt brunt humuslager, som i sin tur överlagrade ett fyllnads- 
lager bestående av risbäddar och sand täckta av tunna lerlager i 
områdets sydöstra del. Dessa har påförts i markförbättringssyfte. 
Lerlagren var i allmänhet helt fyndtomma medan det överlig
gande och omgivande kulturlagret innehöll en hel del avfalls- 
material som keramik, kritpipsfragment, glasskärvor, järn, en 
nätsticka, några ostronskal och djurben. Inom en relativt be
gränsad yta i områdets sydöstra del insamlades 22 kg slagg. 
I övrigt fanns på tomten en 1x1,8 m stor och 0,15 m djup grop 
fylld med ris, pinnar och knytnävsstora stenar, A4:2. I gropen 
låg bl.a. delar till två svarvade trätallrikar. Gropen, eller snarare 
en hålighet i marken som fyllts igen, täcktes av hårt packad lera 
med fynd av keramik och djurben (fig. 15).

Inom undersökningsytans västra del ovanpå de fragmenta
riska resterna från den föregående fasen låg resterna efter en 
något bättre bevarad huslämning avspeglad i syllstenar, golv-
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plank, takbjälke och stenskott stolphål Al:2 Huset vilade på ett 
tunt lager träflisblandad brun humus, som i söder tjocknade en 
aning. Väster om plankresterna saknades träflisen i lagret. 
Husets östra långsida begränsades av en bitvis gles och bortgrävd 
syllstensrad av varierande stenstorlek, 0,25—0,6 m. En syllstens- 
rad som delvis fortsatte in i schaktväggen markerade husets 
södra kortsida. Husets västra och norra begränsning gick inte att 
fastställa då marken här skadats genom ingrepp gjorda under 
sen tid. Huset var vidare avgrävt av en 1800-tals nedgravning 
fylld med bark och träflis (fig. 15).

Av trägolvet återstod endast fem 0,25 m breda plank lagda 
i nord-sydlig riktning med en varierande längd av 1,4-3,2 m. 
Enstaka löst liggande plankdelar tillhör troligen också golv
konstruktionen. Ovanpå golvplanken låg en bjälke, som för
modligen utgör en nedrasad takbjälke. Inom en begränsad del av 
golvytan, delvis på golvplanken och öster om dessa, låg 1-2 cm 
tjock kolstubb. De underliggande träplanken var inte brända så 
huset kan knappast ha varit utsatt för någon mer omfattande

brand. Ett stenskott stolphål med rester av själva stolpen kvar 
fanns i nedgravningen öster om golvplanken. I huslämningen 
påträffades en hel del föremålsfynd som keramik, järn, några 
klensmidesredskap, enstaka slagg, djurben, ostronskal samt ett 
bronsspänne. Kritpipsfragment med rullbandsstämpeldekor 
daterar huset till 1600-talets senare del. Utmed husets östra 
begränsning, förutom i norr där marken störts av en sentida 
husgrund, fanns en 0,5-0,8 m bred nord-sydlig nedgravning 
innehållande tegelkross. Nedgravningen, som följer tomtgrän
sen, är gjord från den yngsta bebyggelsefasen och utgjorde 
dräneringsunderlag till A4:l, en stenläggning med ränna (fig.
15).

På tomt nr 70 (schakt A:l) påträffades inga spår efter 
bebyggelse möjlig att knyta till den andra byggnadsfasen. Mar
ken bestod här av samma avsatta lagertyp som på tomt nr 69, 
d.v.s. träflisblandad brun sandblandad humus. Nedgrävt i detta 
lager låg delar av en rustbädd som hört till en byggnad uppförd 
först under det yngsta bebyggelseskedet (fig. 50).
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Fas 3, tidigt 1700-tal 
—1800-talets början
Det är först under detta skede som uppenbarligen tomt nr 69 
också tas i anspråk för bebyggelse. Stora delar av den undersökta 
tomtytan var emellertid söndergrävd av sentida dräneringar och 
andra nedgrävningar. Inom vissa partier fanns endast det under
sta skiktet från bebyggelsefasen bevarat. Detta utgjordes av ett 
relativt kraftigt träflisblandat utfyllnadslager som bitvis också 
innehöll risbäddar och sandlinser lagda i försänkningar i mar
ken.

”Vägg i vägg” med tomt nr 68 låg fragmentariska rester efter 
en huslämning i form av syllstenar, en gles stenpackning, 
golvplank samt en tunnbotten, som vid grävningen fick beteck
ningarna Al: 1-6 (fig. 16). Innan byggnaden uppfördes hade 
grunden förtärkts med fyra meterlånga furustockar lagda i tre 
skift som stöd för hushörnen. Stockarna låg växelvis orienterade 
i nord-syd och öst-väst. Det understa skiftet stockar var ned
grävda i den äldsta bebyggelsefasen. Stockarna var raka eller 
spetsigt avhuggna i ändarna och en av dem visade sig vara en 
återanvänd vattenränna, A2:2, 2:3 (fig. 15). Huset har legat 
orienterat i nord-syd med den västra långsidan utmed en

stenlagd gränd som bildar tomtgräns (A4:l). I norr och söder 
fortsatte huset förmodligen in i schaktväggen och åt öster var 
marken så pass söndergrävd att någon begränsning inte kunde 
fastställas. Anläggningen var dessutom avgrävd av provschakt 
från 1985 års förundersökning och sentida nedgrävningar. 
Byggnaden var uppförd på ett fyllnadslager av sten, tegelskrot 
och någon keramik. I husets sydöstra del övergick fyllnaden i en 
gles stenpackning satt i lera som i sin tur vilade på ett tunt skikt 
av träflisblandad humus. De fragmentariska trägolvsresterna 
vilade delvis på denna stenpackning.

Byggnadens västra begränsning markerades av en gles syll- 
stensrad lagd av 0,15—0,35 m stor sten. Några större syllstenar, 
0,2-0,4 m stora låg närmast den norra schaktkanten, A5:l. 
I profilväggen mot norr syntes syllstenarna vika av mot öster och 
möjligen markerar de en rumsindelning. Golvet utgjordes i den 
södra delen av 11 golvplank lagda i nord-syd och två tvärgående 
bjälkar. Plankorna var mellan 0,15-0,25 m breda. Strax öster 
om trägolvet påträffades bottnen till en tunna eller ett laggat kärl 
som låg nedgrävt i den glesa stenpackningen, A2:1.1 tunnan låg 
ett kritpipsfragment från 1700-talets andra hälft. Under Ahl 
påträffades ett piphuvud stämplat med riksvapnet Tre Kronor
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Figur 17 / stenpackningen avteckande sig tydligt en nord-sydlig
ränna. Öster om denna ligger resterna av hus Al: 1. Foto: Mari 
Wickerts-]ensen, mot N. Neg. nr U 1066:3.

och initialerna I.A som står för Jonas Ahlströmer (fig. 12). 
Denne är känd för att tillverka lerpipor i Alingsås under 1730- 
och 40-talen. Fragmentariska trägolvrester fanns också vid den 
norra schaktkanten, A5:l, och strax öster därom, A6:l. Inom 
husytan kom en träränna i form av en urholkad stock, A7:l, 
men denna är förmodligen sekundärt ditkommen. Ett ca 0,2 m 
tjockt raseringslager av tegel, sten, järn, keramik m.m. har 
slutligen täckt hela byggnadslämningen.

Gränsen mellan tomt nr 68 och 69 utgjordes av den redan 
nämnda stenläggningen, A4:1. Denna var avgrävd både i söder, 
norr och öster, bl.a. hade i norr uppförts en husgrund på 1800- 
talet byggd av slaggstenar. Stenläggningen var lagd av 0,05- 
0,15 m stor kullersten i vilken en nord-sydlig ränna tydligt 
avtecknade sig (fig. 16 och 17). Packningen var satt i grovt grus 
med ett underliggande skikt av tegelkross som dränerings- 
underlag. Tegelkrossfyllningen låg nedgrävd genom det äldsta 
bebyggelseskiktet. Strax norr om A4:1 låg ännu en stenpackning 
lagd av något större stenar. Stenläggningen tolkas som del av en 
gårdsplan som anslutit till gränden (tomtgränsen).

På tomt nr 68, väster om A4:l, låg plankdelar som förmod
ligen utgör resterna efter en dörr, A3:l (fig. 16). Ovanpå 
träplanken påträffades nämligen en nyckel och järnbeslag. Bygg-
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nadslämningar från den här fasen saknades på den resterande 
delen av tomten, men någon form av bebyggelse bör ha stått på 
platsen. Kvar av den yngsta bebyggelsefasen fanns endast ett 
raseringslager av tegel, grus och keramik.

Byggnadsrester i form av en rustbädd och en grundförstärk
ning liknande de ovan beskrivna kvadratiska stockkonstruk
tionerna påträffades också i det långsmala schaktet A: 1 på tomt 
nr 70 (fig. 18). Rustbädden låg delvis nedgrävd i den andra 
bebyggelsefasen som här bestod av träflis och sandblandad brun, 
bitvis lerig humus. Det är först i detta skede, d.v.s. tidigast 
under 1700-talets andra hälft, som också området längst i öster 
bebyggs.

Bebyggelseutvecklingen 
i kvarteret Tellus

Från tiden före stadsgrundandet 1642 finner vi inga säkra 
belägg för en etablerad bebyggelse inom de undersökta tomt
avsnitten i kv. Tellus. Området har sannolikt under tidigt 1600- 
tal utnyttjats för odling och bete (fig. 19). Från det äldsta skedet 
fanns två dräneringsdiken vilka bör ha haft avrinning i Varnan. 
Vidare fanns mycket fragmentariska lämningar efter en enkel 
byggnad, kanske ett uthus, och en latrin. Området har sannolikt 
legat öppet vilket kan förklara den förhållandevis stora mängden 
tillvarataget avfallsmaterial härifrån. Tomten har uppenbarligen 
använts som skräpupplag, vilket var vanligt innan renhållningen 
skärptes inom stadsbebyggda områden. Bland avfallet på tomten 
påträffades bl.a. en hel del slagg som sannolikt deponerats hit från 
en närbelägen smedja. En sådan ska enligt skriftliga källor
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Figur 19 Bilden förmedlar något av hur gator och gårdsplaner efter regnväder kan ha sett ut i det dåtida Kristinehamn. 
Foto: Gisela Ängeby. Neg. nr U 1066:29.

ha legat inte långt från de undersökta tomterna vid hörnet 
Hovslagaregatan (nuvarande Nya kyrkogatan) och Osterlång- 
gatan.

Först under 1600-talets senare del finns vittnesbörd om en 
etablerad bebyggelse men då endast på tomt nr 68. Här påträf
fades trägolvsrester, takbjälke, stenskott stolphål och syllstens- 
rad tillhörande ett hus som legat i nord—syd, Al:2. Fortfarande 
tycks bebyggelse saknas på de båda tomtavsnitten österut.

Marken hålls däremot efter genom att håligheter fyllts ut med 
risbäddar, sand och lera. Med tiden utvidgades bebyggelsen till 
att omfatta även tomterna nr 69 och 70 på den östra delen av 
undersökningsytan. Detta skedde emellertid först under 1700- 
talets första hälft och avspeglades bl.a. i trägolvsrester och 
syllstenar tillhörande en huslämning, Al: 1—6. Huset var kraftigt 
söndergrävt av senare markingrepp men man kan ändå se att det 
legat orienterat i nord—syd utmed den västra tomtgränsen.
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Denna låg kvar i form av en bitvis bevarad kullerstenslagd smal 
gränd med dräneringsränna, A4:l. Innan huset uppfördes för
sågs byggnaden med kraftiga grundförstärkningar i form av fyra 
skift stockar lagda i en kvadrat som stöd för hushörnen. Detta 
visar på konstruktionsmässiga skillnader mellan de äldre husen, 
som vilade på enkla syllstensrader eller inga alls, och de yngre 
husen med kraftiga grundförstärkningar. Denna arkeologiska 
iakttagelse kan sannolikt återknytas till de uppgifter som finns 
om att husen efter branden 1777 ska ha uppförts i fler vånings
plan (Löf 1949).

Bebyggelselämningar 
i kvarteret Venus

I kv. Venus närmast Varnan öppnades ett drygt 32 m långt och 
1,5-4,5 m brett schakt i SV-NO riktning eftersom det ännu 
stod kvar byggnader på området (fig. 8). Bebyggelselämningar 
från 1600- och 1700-tal motsvarande faserna 1-3 påträffades 
här endast i schaktets sydvästra del inom en mycket begränsad 
yta, ca 18 m2. Nordost om denna yta har åtminstone en del av 
tomten legat fri från bebyggelse. Längst ut mot nordost var 
området kraftigt stört av senare tids byggnationer. Frånvaron av 
någon bebyggelse inom schaktets nordöstra delar kan förklaras 
utifrån det faktum att området gränsade till den medeltida 
kyrkogården och man har därför undvikit att bebygga detta. 
Detta styrks också av uppgifter i de skriftliga källorna. Ovanpå 
den sterila moiga sanden påträffades ett upptill 0,2 m kraftigt 
avsatt humuslager som var helt fyndtomt. Detta lager tolkas som 
ursprunglig markyta till skillnad från de avsatta lager i schaktets 
sydvästra del som innehöll avfallsmaterial. De stratigrafiska 
lagerförhållandena, konstruktionerna och föremålsfynden visar 
att bebyggelsen på tomterna nr 54 och 55 följer samma tidsin
delning som bebyggelsen inom kv. Tellus.

Fas 1, 1600-talets första hälfi 
- sent 1600-tal
I det äldsta bebyggelseskedet avsattes ovanpå den moiga sanden 
ett upptill 0,2 m kraftigt kulturlager bestående av sandig humus 
med inslag av träflis, trästickor, keramik och djurben. Kultur
lagret var tjockare i norr där marken också sluttade ned mot

Brun, sondblandad 
humus, träflis, djurben

/ <?<0<

sondblandad 
A*]:3 humus, träflis

Figur 20 Plan över bebyggelsefas 1, yta C i kv. Venus.

Varnan. I detta lager påträffades spåren efter den äldsta bebyg
gelsen i form av syllstenar och trägolvsrester i schaktets nedersta 
sydvästra del. Schaktet i övrigt saknade spår efter någon bebyg
gelse. Det ska understrykas att endast en bråkdel av husläm
ningen har kunnat undersökas p.g.a. av schaktes bredd. Detta 
gäller för övrigt alla de konstruktioner som påträffades i de 
efterföljande bebyggelsefaserna.

1 den äldsta huskonstruktionen, benämnd Al :3, har ingått en 
sydvästlig-nordostlig dubbel syllstensrad lagd av 0,2x0,5 m st 
plana stenar som delvis vilade på en 0,46 m bred planka lagd i 
samma riktning. I vinkel mot sylien låg fyra 0,18 m breda plank 
som fortsatte in i norra schaktväggen (fig. 20). I samband med 
nedgravning genom den äldsta fasen, som låg mellan 44,90- 
45,15 m ö.h., började schaktet att sakta vattenfyllas. Orsaken till 
detta var närheten till Varnan vars högsta vattennivå vid under
sökningstillfället låg på drygt 45,10 m ö.h.

Fas 2, 1600-talets andra hälft 
- tidigt 1700-tal
Under den andra bebyggelsefasen avsattes ett kraftigt lager av 
moig, bitvis lerig grå sand med inslag av krossade snäckskal och 
sten och längst i sydväst, träflis. Lagret var som tjockast 0,4 m. 
Till den andra bebyggelsefasen kan knytas två olika byggnads-
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konstruktioner, Al:2 och A2:2 (fig. 21). Sistnämnda fram
trädde endast i profilväggen mot norr. Al:2 utgjordes av en 0,8- 
0,9 m bred och 2 m lång stenläggning närmast lagd som en 
gång. Stenarna var av varierande storlek, 0,05-0,5 m, med 
stenarnas plana sida lagd mot gångens ytterkant för att ge ett 
rakt intryck. I stenläggningens fortsättning österut fanns tre 
stora flata hällar som hör till fas 2 men som också utnyttjats i en 
grundkonstruktion från den påföljande yngre fasen.

Ovanpå stenläggningen påträffades keramik, glas, järn, 
kritpipsfragment och djurben. Flera av kritpipsfragmenten var 
försedda med rullbandsstämpeldekor vilket daterar dem till 
tiden efter 1600-talets mitt. Vid sidan av stenläggningen låg ett 
par fragmentariska träplank som möjligen kan vara resterna 
efter ett golv. A2:2 syntes i den norra profilväggen i form av ett

fåtal syllstenar satta i den gråa snäckskalsblandade sanden. Öster 
om dessa fanns ett kraftigt stenblock som delvis stack ut från 
profilväggen (fig. 51, s. 54). Det är oklart om de här byggnads- 
spåren hör samman med den ovan beskrivna stenläggningen.

Fas 3, tidigt 1700-tal 
-1800-talets början
Från den här bebyggelsefasen fanns resterna efter åtminstone 
två olika byggnader inom de knappa 18 m2 som innehöll 
bebyggelselämningar och kulturlager. Eventuellt kan en tredje 
byggnadsrest ses i den norra profilväggen. Under de bortschak
tade sentida fyllnadsmassorna fanns ett 0,05—0,36 m kraftigt 
raseringslager av hårt bränd lera med fynd av bl.a. tegelskrot, 
järn, smält glas och brandskadad keramik. Ett liknande men

Figur 21 Plan över bebyggelsefas 2, yta C i kv. Venus.
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mycket tunnare lager låg också under det brandlager som täckte 
ytan. Åt nordost begränsades raseringslagret av mjäla och sandig 
brun humus med något avfall i, men några bebyggelselämningar 
kunde inte påvisas. Området förefaller här fortfarande ha varit 
en ödetomt närmast kyrkogården.

Det brända lerlagret överlagrade ett i tjocklek kraftigt varie
rande brandlager med inslag av träflis som tjocknade åt norr och 
väster. I detta lager låg mycket fragmentariska brända trägolvs- 
rester i form av enstaka golvplank och tvärgående bjälkar, A4:l. 
Träresterna låg delvis över en vinklad syllstensrad som fortsatte 
in i den norra schaktkanten, A2:l. Hörnet på syllstenraden 
markerades av ett kraftigt stenblock och i profd syntes syllstens- 
raden konstruerad som en kallmurad grund i flera skift. 
Stratigrafiskt sett motsvarar brandlagret den stadsbrand som

i skriftliga källor uppges ha brutit ut år 1777. Några andra 
bränder ska däremot inte ha drabbat kvarteret vare sig förr eller 
senare, vilket talar för att det verkligen är denna brand som vi ser 
spåren efter (fig. 51). Nordost om det brända trägolvet fanns 
resterna efter en stenläggning och husgrundskonstruktion med 
den samlade beteckningen Al:l. Hela anläggningen täcktes av 
det brända lerlagret medan däremot brandlagret endast partiellt 
sträckte sig över denna. Stenläggningen var lagd av kullersten 
som vilade i ett tunt sättsandslager. Stenläggningen återkom i 
den norra profilkanten. En i tre skift kallmurad syllstensrad av 
0,2—0,4 m st sten, markerade byggnadens nordvästliga begräns
ning. Innanför syllstenarna låg flera stora oregelbundet lagda 
stenhällar i två lager som grävts ned genom den underliggande 
bebyggelsefasen. Påförd lera låg som utfyllnad mellan stenarna.

Figur 22
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Figur 23 I schaktets sydvästra hörn påträffades hörnet till ett hus. 
Innanför sy Ilstenarna låg ett vällagt stengolv. Foto: Mari Wickerts- 
Jensen. Neg. nr U 1066:71.

Under brandlagret, längst ned i schaktets sydvästra hörn, låg 
resterna efter ännu en byggnad men på en något lägre nivå än de 
övriga byggnadslämningarna, A3:l (fig. 22). Marktopografin 
sluttar här naturligt ned mot väster. Av byggnaden dokumente
rades endast en liten del av det nordöstra hörnet, som här bestod 
av en vinklad syllstenrad lagd av avlånga, huggna stenar. Den 
östra sidan var kallmurad i tre skift. Under den andra syllstens- 
raden mot norr fanns en grundförstärkning i form av en 0,22 m 
bred och 0,18 m djup ränna fylld med kantigt stenmaterial. 
Innanför syllstenarna fanns ett vällagt stengolv av varierande 
stenstorlek. Golvet låg i ett tunt sättsandslager som skurit 
igenom den äldre bebyggelsefasen (fig. 23).

Bebyggelseutvecklingen 
i kvarteret Venus

Endast ett långsmalt schakt togs upp inom kvarteret eftersom 
byggnader fortfarande stod kvar på tomten. Spår efter bebyg
gelse dokumenterades inom knappa 18 m2 i schaktets sydvästra

hörn. Längre österut i schaktet saknades indikationer på bebyg
gelse. En rimlig förklaring till detta är att området gränsade till 
den forna kyrkogårdsmarken, en omständighet som uppenbar
ligen levt kvar i folks medvetande även efter att området upp
hört att brukas för begravningar. Bebyggelseutvecklingen inom 
den undersökta ytan har varit möjlig att indela i tre olika faser. 
Dessa tycks följa samma tidsindelning som i kv. Tellus.

Längst ned i schaktets sydvästra hörn påträffades trägolv
rester och syllstenar tillhörande en huslämning som troligen 
återspeglar den äldsta etablerade bebyggelsen på platsen (Al:3). 
Av fynden att döma skedde detta först omkring 1600-talets mitt 
eller strax därförinnan. Någon egentlig utvidgning av bebyggda 
ytor österut, d.v.s. närmare kyrkogården, tycks inte ske förrän 
under loppet av 1700-talet. Eventuella lämningar från den här 
tiden torde ha förstörts i samband med urschaktningar för 
1800- och 1900-talens husbyggen. Att döma av husresterna i 
det smala schaktet har bebyggelsen från de två sista faserna, 
d.v.s. sent 1600-tal och framåt, varit av bättre status. Husen 
uppfördes nu på kraftiga kallmurade stengrunder (ex. 1:1, 2:1 
och 3:1) istället för på enkla syllstenar. Bebyggelsen ändas i och 
med stadsbranden år 1777. Den bebyggelse som uppfördes efter 
branden 1777 var bortgrävd i samband med senare tiders 
markgrävningar.

Då en så liten del av huslämningarna undersökts är det svårt 
att dra några slutsatser om byggnadernas planlösningar eller 
funktioner. På den punkten ger heller inte fyndmaterialet några 
ledtrådar. Av de skriftliga källorna framgår att en Kristoffer 
Fällberedare (sämskmakare) ska ha verkat på tomten under 
1670-talet. En sämskmakare var beroende av vatten för sin 
verksamhet och tomten invid Varnan var naturligtvis utmärkt 
i det avseendet.

Sammanfattningsvis kan utifrån grävningsresultaten kon
stateras att den äldsta bebyggelsen i både kv. Tellus och Venus 
etableras först i samband med stadsgrundandet på 1640-talet. 
Dessförinnan användes områdena sannolikt som kålgårdar, 
odlingsmarker eller betesmarker. Trots att de undersökta ytorna 
låg inom det äldsta stadplanerade området, sker en utvidgning 
av bebyggelsen österut först under loppet av 1700-talet. Detta 
betyder att 1600-talets Kristinehamn, såsom det rumsligen 
avspeglas på de äldsta kartorna, har krympt. I likhet med de 
slutsatser som de arkeologiska undersökningarna i Karlstad 
emanerat tycks vi även för Kristinehamns del finna att stads-
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kartan snarare återger en fiktiv bild av stadens utseende, än 
områden som verkligen var bebyggda (Lundh m. fl. 1990).

Fynden från kvarteren 
Tellus och Venus
Vid undersökningen tillvaratogs från de båda kvarteren ca 1850 
fynd, vilka registrerades på 722 fyndnummer. Häri ingår också 
djurben. I tabell 1 och 2 redovisas fyndens fördelning i de olika 
faserna och kategorivis efter funktion. Keramikindelningen är 
gjord efter samma typschema som Lödösematerialet (Carlsson 
1982). Yngre rödgods utgör ungefär hälften av fynden, 52 %. 
Därefter kommer järnspikar (14 %) och kritpipsfragment (12 %).

En stor del av keramiken var mycket fragmentarisk och 
därför svår att formbestämma. Många skärvor var hårt vittrade 
där varken glasyr eller dekor längre var skönjbar. En översiktlig 
genomgång av keramikmaterialet från de båda kvarteren visar 
dock att de vanligaste godsen var olika kärltyper, fat och skålar. 
Trefotsgrytorna däremot var underrepresenterade i materialet 
vilket kan bero på att deras användning i hushållet minskar 
under 1700-talet. Detta konstaterades för övrigt vid en utgräv
ning av 1600- och 1700-tals lager i Karlstad (Stibéus 1990) och 
samma förhållande torde gälla för Kristinehamn.

Bland järnföremålen från kv. Tellus finns några verktyg som 
antyder att en skomakare eller klensmed kan ha verkat på tomt

nr 68 under sent 1600- eller 1700-tal. I resterna av det hus som 
stått på tomten, Al:2, påträffades bl.a. en fil och ett polers tål 
tillsammans med några andra oidentifierbara järnföremål. En 
skomakarkniv och en kil eller mejsel återfanns i ett avfallslager 
utanför huset. Filen är intressant i det här sammanhanget. År 
1667 stadgas nämligen att det smide som behövdes bearbetas 
med fil skulle utföras av klensmeder. Grovsmeder däremot fick 
endast använda hammaren vid sina smidesarbeten (Söderström 
1982).

I kv. Tellus påträffades närmare 43 kg slagg som fördelade 
sig ungefär lika mellan de två äldsta bebyggelseskedena. Från 
den yngsta fasen kom mycket lite slagg. Nära nog all slagg låg 
inom en ca 8 m2 stor yta i områdets sydöstra del, bl.a. låg en hel 
del slagg i ett av de två barkklädda dräneringsdikena. Gravnings
resultatet gav dock inget besked om att en smedja ska ha funnits 
på platsen, så när som på slaggen. Däremot framgår av skriftliga 
källor att en hovslagare Göran Staffanson var verksam på tomt 
nr 142 vid hörnet av Hovslagaregatan (nuv. Nya Kyrkogatan) 
och Osterlånggatan under åren 1695—1735, alista inte långt 
från de undersökta tomterna (Löf 1949, s. 129). Tidpunkten för 
Göran Staffansons smedja stämmer väl med dateringen av det 
andra bebyggelseskedet. Det ligger därför nära till hands att det 
är slagg från denna smedja, som deponerats på undersöknings
området vid Gamla Kyrkogatan.
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Den medeltida begravningsplatsen 
i kvarteret Venus

Vid provundersökningen lokaliserades den i skriftliga källor 
omtalade äldsta kyrkogården som ska ha tillhört Varnum medel
tida sockenkyrka. 1 provschakten låg fragmentariska rester efter 
skelett, träkistor och enstaka kistspik. Lämningar efter själva 
kyrkan påträffades inte vid detta tillfället (Wickerts-Jensen 
1996). Vid slutundersökningen avbanades sammanlagt 315 m2 
uppdelade på fyra separata ytor (fig. 8). I rapporten benämns 
dessa B:l, B:2, B:3 och B:4. P.g.a. tidsbrist avbanades inte ett 
större sammanhängande område, men flera mindre sökschakt i 
området hade visat att delar av kyrkogården var mer eller mindre 
urgrävd genom markingrepp gjorda under sen tid, framförallt 
var så fallet väster om yta B:4. Före undersökningens början 
fanns på tomten en asfalterad parkeringsplats.

De undersökta ytorna låg ungefär i kv. Venus mellersta del. 
På 1695 års karta står Jöns Brättman som ägare till tomten. Här 
ska då ha legat en frukträdgård. På 1777 års karta upprättad efter 
branden sker vissa förändringar. Före detta Brättmans tomt 
delades i tre och den på 1600-tals kartorna synliga gränden från 
Gamla Kyrkogatan ned till Varnan försvann. Förmodligen ersat
tes den av en gångstig som löpte tvärs över tomt nr 53 (fig. 7). 
Stigen tillkom sannolikt efter att begravningsplatsen slutat an
vändas. Med tanke på att utrymmet mellan Kristoffer Fäll- 
beredares tomt i väster och Jöns Brättmans tomt i öster var väl 
tilltaget, och att detta verkade vara ett mönster sedan tiden före 
stadsgrundandet, ligger det nära till hands att anta att gränden 
också markerade kyrkogårdens begränsning åt väster.

Kyrkogårdens centrala del uppges i skriftliga källor ha legat 
på tomt nr 53. Detta understöds också av grävningsresultaten då 
yta B:4 innehöll ojämförligt flest antal gravar. Kyrkogården har 
ursprungligen legat på den högsta punkten även om nivåskillna
derna i kvarteren inte bör ha varit särskilt påtaglig. I schaktens 
profilväggar kan man se att den ursprungliga marktopografin 
sluttat något ned mot norr och väster. Gravar dokumenterades 
från ca 0,2 m ned till 1,5 m under den nuvarande marknivån på 
ca 48,10—48,40 m ö.h. Sammanlagt var närmare 90-talet gravar 
synliga i plan. I profilväggarna tillkom ytterligare gravar. Som 
mest kunde fem olika begravningslager urskiljas där flera yngre

gravar pietetslöst grävts ned genom äldre gravsättningar. Ibland 
fanns endast hörnet kvar av den äldre graven.

Gravarna var huvudsakligen nedgrävda i ljus finkornig sand. 
Syre har därigenom lätt kunnat tränga igenom marken och 
påskyndat förmultningsprocessen. En starkt bidragande orsak 
till bevarandeförhållandena utgör också de geologiska grund
förhållandena längs Varnan och återkommande höjningar och 
sänkningar av grundvattennivån innebär här bl.a. att skelett
material är särskilt utsatt för förstörelse (Jonsson 1993). Ett 
mindre antal gravar låg i lerblandad sand eller lera och har därför 
bevarats något bättre (t.ex. grav 6 och 7 på yta B:2). Generellt 
sett var gravarna i mycket dåligt skick. Mestadels fanns endast 
nedgrävningskanterna kvar av graven, själva skelettet hade 
förmultnat eller syntes endast som en skuggning mot den ljusa 
sanden. Undantagsfall fanns tänderna kvar, eftersom emaljen är 
det som står emot nedbrytningsprocessen längst. T rots gravarnas 
mycket fragmentariska tillstånd har det ändå varit möjligt att 
urskilja tre olika gravskick. Den döda som sannolikt varit 
insvept i kläde, har antingen nedlagts i en enkel grävd grop 
i marken eller inneslutits av en träkista. I ett fall kunde konstate
ras att den dödes kropp blivit insvept med näver. I samtliga 
dokumenterade gravar utom en låg den döde enligt kristen 
begravningssed i utsträckt läge med huvudet åt väster. I några 
fall låg huvudet vänt åt söder. I en grav påträffades skelettet lagd 
på vänster sida med högra armen böjd uppåt. Skelettet var dock 
skadat, bl.a. saknades kraniet och delar av underkroppen. I tre 
gravar låg den döde med armarna placerade över mellangärdet.

Näversvepta gravar
Ett vanligt jordningssätt har således varit att endast gräva en 
grop i marken och lägga den döde däri. Den döde kan ha varit 
svept i ett kläde även om inga textilfragment fanns bevarade. 
I grav 38 kunde däremot konstateras att den döde legat svept 
i näver eller lagts på ett underlag av näver (fig. 24). Graven är 
anmärkningsvärd eftersom bara ett fatal exempel på detta grav
skick finns belagt från undersökta medeltida kyrkogårdar i 
Sverige. Ett par 14C-dateringar är gjorda på nävergravar vilka ger 
en antydan om att gravskicket främst tycks vara företrätt under 
ett tidigt skede av medeltiden. Det kan därför vara av intresse att 
kort redogöra för tidigare fynd av näversvepta gravar.

Då Nödinge 1700-tals kyrka i Västergötland genomgick en 
omfattande renovering 1981-82, påträffades under kyrkgolvet
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Figur 24 Vid undersökningen påträffades en grav insvept i näver 
(grav 38, till höger i bild). En ,4C-datering av näversvepningen visar 
att graven är medeltida. Foto: Mari Wickerts-]ensen, mot V 
Neg. nr U 1066:62.

sju gravar där den döde lagts i en kista av askbark eller björknä
ver av varierande kistkonstruktioner. En trapetsoidformad kista 
var tillverkad av ett barkstycke som delvis var ihopsytt till ett 
fodral, i vilket den döde låg. Höljet var placerat på en näverbädd 
och var även täckt med näver. Ett par andra kistor hade botten 
och lock av stora näverstycken. I en kista av askbark och näver 
hade den döde placerats på ett lager näver och kring själva 
kroppen var vikt stora näverstycken. I några av kistorna låg 
hasselkäppar. En av barkkistorna är 14C-daterad till 1070±100 
och en ekkista, belägen på samma gravdjup som ovan beskrivna 
bark- och näverkistor, har med hjälp av dendrokronologisk 
metod daterats till mitten av 1000-talet. En osteologisk analys av 
skeletten har visat att samtliga gravlagda var kvinnor (Lorentzon 
1983, 1990). Vid grävningar för grundschakt i centrala Skara år

1963 påträffades tre skelettgravar varav den ena, en kvinna i 30- 
års åldern, hade begravts på en bädd av näver och också fatt ett 
hölje av näver över sig. Gravarna dateras på stratigrafisk väg till 
tiden före 1200-talet (Schnell 1965, s. 275ff). Enligt ett brev av 
T.J. Arne ställt till Riksantikvarien år 1925, fann man på Holms 
gamla kyrkogård i Dalsland två urholkade ekkistor, i vilken den 
ena låg ett skelett invirat i björknäver. Kistorna uppges ha legat 
”å vanligt gravdjup” (ATA 1708/25).

Näversvepningen som låg invirad kring grav 38 har 14C- 
daterats vid laboratoriet för isotopgeologi vid Naturhistoriska 
Museet (St 10818). Resultatet 710-180 är uttryckt i 14C-år och 
för att få den riktiga åldern på nävermaterialet måste det erhållna 
värdet kalibreras. Vi får då ett medelvärde som med 68 % 
sannolikhet (en sigma) härrör från 1160-1410 (Stuiver & 
Becker 1986). Den kalibrerade koldateringen ligger inom ett 
alltför brett tidsspann för att nävergraven med säkerhet kan 
sägas härröra från äldre medeltid. Väljer vi ändå att tidsfästa 
graven efter den äldsta möjliga dateringen, d.v.s. 1100-talet, 
kommer denna att ligga i paritet med övriga kända och daterade 
nävergravar, nämligen tidig medeltid. Bruket att svepa in den 
döde i näver representerar möjligen en under tidig medeltid 
förekommande gravsedvänja, som under medeltidens senare del 
minskar i betydelse för att helt upphöra under efterreformatorisk 
tid. Näversvepning kan även ha varit en socialt betingad förete
else. Ännu så länge har dock alltför få nävergravar påträffats och 
daterats, för att tillåta en mer välgrundad tolkning av vad de 
näversvepta gravarna kan representera i det medeltida grav
materialet.

Kistor av trä
Åtminstone åtta delvis bevarade kistgravar av trä påträffades i kv. 
Venus. Av kistorna var fyra stycken trapetsoidformade, d.v.s. 
kistan smalnade av mot fotändan. Spår av trä, oftast bara som 
bevarade fibrer eller mörka nedgravningskanter mot den ljusa 
sanden, antyder emellertid att träkistorna varit betydligt fler till 
antalet. I några fall fanns endast bottenplankor kvar (fig. 25). 
1 schakt B:2 påträffades en plankbit med en tillskuren tapp i 
änden som visar att kistan sammanfogats med tappkonstruktion. 
Vanligtvis är tapparna försedda med plugghål men något sådant 
saknades i den här tappen (fig. 26). Kistor med tappkonstruktion 
är kända från flera medeltida begravningsplatser, bl.a. har man 
stött på sådana kistor vid grävningar i Lund. Dessa har förts till
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Figur 25 Grav 9 på yta B:4 var den bäst bevarade träkistan på 
begravningspolatsen. Foto: Mari Wickerts-]ensen. Neg. nr U 1066:50.

1000-talets mitt (Blomqvist & Mårtensson 1963, s. 92, Mår
tensson 1976, s. 1 OOf) - Andra exempel på träkistor försedda 
med tappkonstruktion är kistor som påträffats i samband med 
grundförstärkning av St. Lars kyrka i Linköping. Kistorna 
härifrån anses inte kunna vara yngre än tidigt 1100-tal (Zachris- 
son 1958, s. 183ff). Då nävergraven är den enda graven i kv. 
Venus som kunnat dateras, är det omöjligt att upprätta någon 
tidsstratigrafi över de olika gravläggningsfaserna, även om i ett 
fall fem gravar täckte varandra inom det begravningstätaste 
området i schakt B:4. Gravar från olika perioder kan ha grävts 
ned på olika djup, en yngre grav kan med andra ord stratigrafiskt 
sett ligga på en lägre nivå i marken än en äldre grav. Det är dock 
rimligt att anta, att nävergraven bör höra till den äldsta 
gravläggningsfasen på området. Graven låg dessutom på en nivå 
av ca 46,90 m ö.h., vilket motsvarar det understa dokumente
rade begravningskiktet.

Beskrivning av ytorna 
B: 1-4 i kvarteret Venus

Yta B: 1
Schaktet omfattade 98 m2 och låg längst i öster på tomt nr 52 
enligt 1777 års stadskarta (fig. 7) Avbaning av recenta och även 
de under bebyggelsefas 3 påförda och avsatta lager skedde med 
hjälp av grävmaskin för att snabbt komma ned på gravförande 
nivå. Några bebyggelselämningar kunde dock inte kopplas till 
fas 3. Schaktets östra del, dess mittparti och västra kant var stört 
av husgrunder och andra nedgrävningar tillhörande byggnader 
uppförda på 1800-talet. I väster gränsade ytan till schakt 2b från 
provundersökningen 1985. Sammanlagt bortschaktades 0,5— 
0,7 m ned till ca 47,60 m ö.h. På denna nivå avtecknade sig 
gravar i form av humösa, svagt lerinfiltrerade mörkfärgningar 
mot den finkorniga och ställvisa humösa sanden. Endast botten 
på nedgrävningarna fanns kvar (fig. 27). Sammanlagt doku-

Figur 26 Ett kistplank med en tillskuren tapp i ena änden påträf
fades på yta B:2. Foto: Gisela Ängeby. Neg. nr U 1066:42.
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Figur 27 Plan över begravningsyta B:l.

Y 516 Y520 Y52 L Y 528

menterades 16 gravar i plan, ytterligare två gravar syntes i den 
södra profilväggen. Samtliga gravar saknade spår efter kistkon- 
struktioner, i vart fall fanns inga trärester bevarade på den här 
ytan. Grav 4 var en barngrav. Skeletten var, förutom i en grav 
där ett benfragment påträffades, helt bortförmultnade. De två 
gravarna som syntes i profilväggen låg däremot i lerig mjäla och 
hade bevarats något bättre, bl.a. syntes ett skalltak. I profil
väggen mot söder observerades åtminstone två begravnings
lager.

Yta B:2
Schaktet omfattade närmare 39 m2 och låg strax väster om yta 
B: 1 på tomt nr 53 enligt 1777 års stadskarta. På samma sätt som 
för yta B:1 avbanades med maskinhjälp de översta recenta 
fyllnadsmassorna och avsatta/påförda lager tillhörande fas 3 för 
att snabbt komma ned på gravförande nivå. De spår av bebyg
gelse som kunde påvisas här var sentida. Schaktets östra del och 
hela den södra sidan var störda av sentida markingrepp ned till 
steril gråblå bottenlera (fig. 28). Gravar påträffades på 0,6-0,8 m 
djup (ca 42,20 m ö.h.) under nuvarande markyta. Samman
lagt dokumenterades 12 gravar varav tre gravar endast var 
synliga i den norra profilväggen. Gravarna framträdde i form av 
avlånga, ibland något diffusa, mörkfärgningar mot den sand-
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blandade leran. Skelettrester påträffades i fem gravar men endast 
två av dem tillräckligt välbevarade för att kunna ta upp, grav 6 
och 7. Skeletten fortsatte in i den norra schaktkanten varför 
endast lårbenen och smalbenen togs tillvara. Grav 6 låg endast 
ca 0,05 m över grav 7. Under den översta graven låg en plankbit 
som i ena änden var utformad med en tapp (fig. 26). Till vänster 
om den andra graven påträffades ett kistplank. Grav 10 utgjor
des av en trapetsoidformad, 0,6 m lång och 0,2 m bred botten
planka, med största bredden i huvudändan. Sannolikt har 
kistplankan tillhört en barngrav. Endast botten på nedgrav
ningen kvarstod av de övriga gravarna på ytan. I profilväggen 
mot norr syntes som mest fyra eller fem gravar täcka varandra.

Yta B: 3
Den avbanade ytan omfattade 94 m2 och låg öster om och 
parallellt med schakt B:4 (fig. 7). Större delen av området visade 
sig vara urschaktat ned till steril ljus sand. Omrörda, mycket 
dåligt bevarade skelettrester påträffades i schaktets sydöstra 
hörn. Gravarna låg i sandblandad humus mellan 47,40—47,52 
m.ö.h. På de begränsade ytor som inte var störda dokumentera
des två eller tre nedgrävningar utan skelettrester. I profdväggen 
mot nordost skymtade fyra nedgrävningar för gravar med en
staka, mycket dåligt bevarade benrester och mörka strimmor 
som antydde kistkonstruktioner. En kistspik togs tillvara från 
profilväggen.

grav 8

Figur 28 Plan över begravningsyta B:2.
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Figur 29 Plan över begravningsyta B:4.
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Yta B:4
Det undersökta området motsvarade här 84 m2 men innehöll 
ojämförligt flest antal dokumenterade gravar, 41 st. Diffusa och 
mycket vaga färgskiftningar i marken antyder att här legat ännu 
fler. Schaktet låg på den centrala delen av tomt nr 53, sedermera 
Jöns Brättmans fruktträdgård. Gravantalet glesnade i schaktets 
norra del i riktning ned mot Varnan men någon begränsning av 
antalet gravar kunde ej att konstateras i övriga väderstreck.

Undersökningen inleddes med att de översta ca 0,2-0,4 m 
tjocka recenta fyllnads- och raseringslagren schaktades bort. Det 
avsatta/påförda lagret från bebyggelsefas 3 som noterats i de 
övriga schakten fanns inte här. På ca 48 m ö.h. kom den ljusa 
sanden som i likhet med de övriga ytorna utgjorde begravnings
lager. Med hjälp av grävmaskin skalades området av i centimeter
tunna skikt samtidigt som ytan rensades för hand med skyffel. 
Där nedgrävningar och enstaka spridda skelettrester påträffades

Figur 30 En 2x2 m ruta valdes ut fór att utröna gravtätheten på området. Gravarna avtecknar sig som melerade mörkfdrgningar mot den ljusa
sanden. Foto: Gisela Angeby. Neg. nr U 1066:57.
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dokumenterades dessa innan maskinavbaningen fortsatte nedåt. 
Totalt dokumenterades på detta sätt sju säkra gravar och i tre av 
dem tillvaratogs tänderna som var det enda som fanns kvar av 
skelettet. Gravresterna på denna nivå var mycket dåligt bevarade 
och av de spridda benen att döma, också omrörda. På detta sätt 
maskinavbandes hela ytan ned till en nivå av 47,35 m ö.h. där 
nedgravningskanter, kistor och skelett framträdde tydligare.

På grund av tidsbegränsning utvaldes en 2x2 m stor ruta för 
handgrävning ned till steril mark (fig. 30 och 31). Inom denna 
ruta framgrävdes tre olika gravläggningsfaser på ett djup av 
närmare 0,4 m. De olika faserna är inte möjliga att separera åt i 
tid. Flera av gravarna var endast bitvis bevarade eftersom de 
genomskurits av senare gravläggningar. Området banades slut
ligen av med hjälp av grävmaskin ned till steril mark samtidigt 
som gravar fortlöpande dokumenterades. På schaktplanen redo
visas samtliga gravar i ett skikt utan hänsyn till att de framkom
mit på olika nivåer. Det framgår dock av planen vilka gravar som 
överlagrar varandra (fig. 29). Som redan nämnts påträffades 
totalt 41 gravar i plan men ytterligare gravar framträdde i 
profdväggen mot NO (fig. 52, s. 56). Därutöver kan säkerligen 
de mycket diffusa och ibland oregelbundna färgskiftningar som 
avtecknade sig mot det sandiga underlaget ha utgjort gravar. 
I närmare hälften av gravarna fanns spår efter en träkista i form 
av fibrer eller skarpa mörka nedgravningskanter (fig. 32). I något 
fall fanns t.ex. bara gaveln på kistan bevarad. Några kistor var 
mycket smala i ytan, endast ca 0,3 m, vilket kan förklaras av att 
kistans sidor fallit in av det omgivande trycket. I tre fall kunde 
konstateras att kistorna var trapetsoidformade även om bara 
bottenplankorna fanns kvar. En av dessa, grav 10, var en barn
grav (grav 10, 22 och 25). I överlag var gravarna på den här 
ytan mycket dåligt bevarade. Skeletten avtecknade sig oftast som 
skuggningar mot den ljusa sanden.

Enstaka kistspikar av järn påträffades i gravarna 9 och 22. 
Att så fa kistspikar tillvaratagits från begravningsplatsen torde 
inte enbart bero på dåliga bevarandeförhållanden. Troligtvis var 
kistplankorna dymlade med tränaglar vilket kan förklara den 
ringa mängden kistspik.

Grav 38 utgjordes av den redan nämnda nävergraven. Ske
lettet låg insvept i bitvis dåligt bevarade näverstycken, varvid 
hela överkroppen syntes som en oformlig massa. Kraniet och 
bålpartiet hade uppenbarligen klämts samman medan däremot 
det högra lårbenet var ovanligt välbevarat. Underbenen fanns
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Figur 31 Plan över 2x2 m rutan med olika begravningslager.
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Figur 32 I den ljusa sanden avtecknade sig ibland endast konturen 
efter en träkista (grav 9, yta B:4). Foto: Mari Wickerts-]ensen.
Neg. nr U 1066:49.

inte kvar på skelettet. Nävergraven låg på 46,91 m ö.h. vilket 
motsvarar nivån på det understa dokumenterade begravnings- 
lagret inom undersökningsytan.

Varnums medeltida 
sockenkyrkogård

Tolkning och diskussion 
kring undersökningsresultaten
Den 14C-daterade nävergraven bekräftar att den nu undersökta 
begravningsplatsen i kv. Venus tillhört Varnums medeltida

sockenkyrka, vars existens skriftligen finns belagd första gången 
år 1362, då den omnämns i ett bytesbrev. Därmed har en av våra 
frågor knutna till begravningsplatsen besvarats. Det är inte 
omöjligt, att kyrkan och sockenkyrkogården kan vara äldre än 
1300-tal, men vi har i dag inga arkeologiska belägg för att så 
skulle vara fallet. Koldateringen faller nämligen inom en period 
av ca 250 år vilket i historiska sammanhang innebär en oaccep
tabel tidsvidd. Det går med andra ord inte att fastställa en 
närmare datering av begravningsplatsen, inte mer än att den är 
av medeltida ursprung. Undersökningen gav däremot inget 
besked om var medeltidskyrkan legat, men den bör rimligen ha 
funnits i anslutning till kyrkogården och någonstans inom kv. 
Venus längs Varnans södra strand. Det förefaller troligt att 
kyrkobyggnaden grävts bort i samband med byggnationer fram
förallt gjorda under 1800-talet. På den äldsta kända kartan från 
1676 avtecknar sig kv. Venus något asymmetriska utformning 
till skillnad från stadens övriga kvarter som i stort följer en strikt 
kvadratisk plan. Möjligen är detta en planlösning som ursprung
ligen faller tillbaka på tiden då kyrkan stod här, och som 
bibehållits även efter att denna flyttats uppströms till gamla 
läroverkstomten i nuvarande kv. Jupiter. Det är emellertid inte 
helt otänkbart, att kyrkan också kan ha legat mitt emot 
begravningsplatsen men på den norra sidan av Varnan. Områ
det ska enligt uppgift ha varit ett av de tidigaste bebyggda 
stadsområdena i Kristinehamn och kanske fanns här redan en 
bebyggelse innan stadstiden (Löf 1949).

Genom provschakten öster resp. väster om de undersökta 
ytorna B: 1—4, samt provschakten i Gamla Kyrkogatan, är det 
möjligt att på ett ungefär beräkna begravningsplatsens ur
sprungliga omfång till ca 1 000 m2, en siffra som troligtvis är 
tagen i underkant. Av dessa har 315 m2 undersökts. Som redan 
nämnts, var stora delar av området söndergrävt och urschaktat 
sedan tidigare. Någon begränsning av kyrkogården i form av en 
bogårdsmur, diken eller liknande kunde inte påvisas. Sannolikt 
har begravningsplatsen sträckt sig ytterligare en bit väster om yta 
B:4, som ju visade sig vara det gravtätaste området. Här var dock 
marken förstörd av senare tids byggnationer. I norr utgör 
Varnan en naturlig begränsning och mot öster minskade 
gravarnas antal avsevärt för att helt saknas i provschakten 11a 
och 11b. Gamla Kyrkogatan har sannolikt bibehållit samma 
sträckning sedan medeltiden, och kyrkogården har knappast 
sträckt sig söder om denna.
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Av den dokumenterade gravtätheten att döma i förhållande 
till begravningsplatsens uppskattade storlek, kan man sluta sig 
till att åtminstone 1000 individer gravlagts. Tre barngravar 
påträffades, vilket måste betraktas som en låg siffra mot bak
grund av dåtidens höga barnadödligheten. Säkert kan denna 
skevhet i förhållandet mellan antalet barngravar och vuxengravar 
ha sin orsak i de dåliga bevarandeförhållandena, men man kan 
även tänka sig andra förklaringsmöjligheter. Möjligen var det ett 
krav att vara döpt kristen för att begravas på kyrkogården, och 
icke döpta begrovs istället i stadens utkanter (Arcini 1992). När 
den första gravläggningen skett vet vi inte säkert, men kyrkogår
den bör ha använts under en period av åtminstone 3-400 år, 
d.v.s. fram till 1600-talets andra hälft då en ny kyrkogård 
anläggs i kv. Jupiter. Gravmaterialet var i sin helhet mycket dåligt 
bevarat vilket främst beror på fluktuerande grundvatten
nivåer och sandig jordmån i området. Trots detta har tre olika 
gravskick kunnat urskiljas. Det mest intressanta torde vara en 
näversvept grav som l4C-daterats till 1160—1410. Hitintills är 
bara ett fatal nävergravar kända från svenska medeltidskyrko- 
gårdar, men samtliga dessa antyder att bruket med näver
svepning tillhör en äldre fas av medeltiden.

Ibland är det möjligt att på osteologisk väg urskilja en 
könssegregerad kyrkogård. Exempel på detta finns bl.a. från 
undersökningen av Karleby gamla kyrkård i Västergötland, där 
män begrovs på sydsidan och kvinnor på nordsidan av kyrkan. 
Den katolska Mariakulten ses som en bakomliggande faktor för 
könsuppdelningen på kyrkogårdar. En märklig omständighet är 
att denna könsegregering inte i något fall har kunnat beläggas i 
analyserade urbana kyrkogårdsmaterial. Könsuppdelningen 
tycks vara ett rent lantligt fenomen, möjligen som en effekt av 
att städerna präglades av andra livsbetingelser och befolk- 
ningssammansättningar som innebar en försvagning av de för 
övrigt i samhället rådande normerna (Wretemark 1989, 1992). 
För Kristinehamns del medför det undermåliga gravmaterialet 
begränsade analysmöjligheter. Det är därför heller inte möjligt 
att utröna om Varnums sockenkyrkogård följde principen om 
en könssegregerad gravsedvänja, vilket i förlängningen av ovan
förda resonemang skulle kunna berätta något om kyrkans status, 
d.v.s. om Varnums sockenkyrka var en landsbygdskyrka eller en 
kyrka belägen i urban miljö.

I Värmland fanns under medeltiden ett 60-tal socken
kyrkor, vilka framförallt låg koncentrerade kring de Väner-

anknutna bygderna och i landskapets västra delar. Flertalet 
kyrkor var uppförda av trä. Endast fa kyrkor av medeltida 
ursprung finns bevarade i landskapet, ett förhållande som torde 
kunna tillskrivas nybyggarivern på 1600- och 1800-talen samt 
de många kyrkbränderna. Uppgifterna om de svenska medeltida 
kyrkogårdarnas utseende är mycket knapphändiga. Från de 
sparsamma avbildningar som finns, kan man se att kyrkogården 
saknade träd och markvegetationen varit av ängskaraktär med 
klostrens örtagårdar som förebild. Kyrkogården var uppdelad så 
att varje byalag fick sin begravningsplats och en viss gravplats 
kom så småningom att tillhöra ett hemman (Begravningsplatser 
i Värmlands län, 1988).

Under 1940- och 50-talen genomförde Värmlands Museum 
ett tiotal arkeologiska undersökningar på ödekyrkogårdar. Syf
tet med dessa undersökningar var att fastställa den försvunna 
kyrkans läge och planlösning. Vid en utgrävning av Värmskogs 
gamla kyrkogård 1947 påträffades förutom grunden till en 
1200-tals kyrka även fragment av s.k. Eskilstunakistor. Från 
Hammarö kyrka finns bevarad en medeltida liljesten med blad- 
ornamentik (Lagerlöf 1985). Begravningsplatsen i Kristine
hamn är däremot den enda i Värmland av medeltida ursprung 
som hitintills blivit föremål för en större arkeologisk undersök
ning. I samband med en grundgrävning på Stadshotellets tomt 
i kv. Vågen i Karlstad 1978, påträffades förvisso skelettdelar som 
torde tillhört den medeltida kyrkogården, men dessa var mycket 
fa till antalet. Någon egentlig arkeologisk undersökning utför
des aldrig vid detta tillfälle. Det finns också uppgifter om att 
man på samma tomt i samband med markarbeten 1935 och 
1954, dels ska ha stött på grundstenar tillhörande den gamla 
kyrkan, dels skelettrester (arkivuppgifter Värmlands Museum). 
Ännu saknas underlag för jämförande studier mellan medeltida 
kyrkogårdar i Värmland som grundas på ett arkeologiskt källma
terial. Fördjupade studier baserade på fler medeltida kyrkogårds- 
undersökningar skulle kunna fokuseras kring frågor knutna till 
populationsstorlek och olika begravningstraditioner som en 
följd av sociala och/eller regionala och överregionala skillnader. 
Ett välbevarat skelettmaterial skulle också kunna ge svar på 
frågor om livslängd, sjukdomar och befolkningens allmänna 
hälsostatus.
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Anläggningsbeskrivningar av gravar
Eftersom gravmaterialet i sin helhet från de olika ytorna var så 
dåligt bevarat, presenteras bara de gravar från yta B:4 som kan ge 
information om skelettets läge och kistans konstruktion. Grav
materialet i övrigt var likartat på så sätt att nedgrävningarna 
syntes som avvikande mörkfärgningar, med mer eller mindre 
tydliga nedgravningskanter mot ljus sand eller lerblandad sand. 
Skeletten var i det närmaste helt förmultnade eller syntes som 
skuggningar. I bästa fall fanns mycket fragmentariska skelett
rester kvar. De dokumenterade gravarna inom yta B:4 kan anses 
som representativa för hela det ursprungliga begravningsom- 
rådet och bör ha varit det schakt som legat närmast den centrala 
delen av den forna kyrkogården.

Beskrivning av gravar inom yta B:4
A9, skadad. Rester av träkista och fragmentariska skelettrester. 

Orientering: öst—väst. 
x404 y496.
47,66 m ö.h.

Kistan var bortgrävd i väster av sentida dränering. Kistan 
mätte 0,36 m i bredd och var minst 1,1m lång. Träet i kistan 
var mycket murket och kistbotten saknades. På ca 0,4 m dj 
i kistans fyllning av humös sand framkom skelettrester i form 
av skalltak och en arm. En kistspik av järn samt ett litet 
fragment bränt ben tillvaratogs, liksom ett stycke trä från 
kistan.

A10. Trapetsoidformad träkista utan skelettrester. Barnkista. 
Orientering: öst-väst.
x405 y495,5.
47,35 m ö.h.

Kistans konturer framträdde tydligt mot den fläckiga, 
humösa sanden. Kistan var 0,4 m lång med ett bevarat djup 
av 0,03 m. Dess huvudända i väster var 0,16 m bred och 
fotändan i öster 0,13 m bred. Endast en liten del av botten
plankan fanns kvar. Skelettet var helt förmultnat.

A13, skadad. Skelettrester, tydliga nedgravningskanter. 
Orientering: öst—väst.
x406 y495.
47,28 m ö.h.

Graven var belägen under Al 1 och A12 och i likhet med 
ovannämnda gravar, avgrävd i öster av dränering.

Nedgrävningskanterna var svagt rundade och avteck
nade sig tydligt mot sanden. Av skelettet återstod kranium, 
som låg vänt åt söder, armar, bäckenpartiet samt delar av 
båda lårbenen. Armarna låg sammanvinklade över mellan
gärdet. Skelettet kunde ej tillvaratas.

Al6, skadad. Träkista med skelettrester.
Orientering: öst—väst.
x4l3y495.
47,42 m ö.h.

Anläggningen skars av den östra schaktväggen. Kistans 
båda långsidor avtecknade sig som mörka trästrimmor mot 
sanden. Den norra gaveln var borta. Endast underbenen 
hade bevarats.

A22. Rester av trapetsoidformad träkista utan skelett. Barnkista. 
Orientering: öst—väst.
x408 y494,5.
47,32 m ö.h.

Kistan, som endast hade en bottenplanka bevarad, var 
0,76 m lång och mellan 0,17—0,2 m bred med den största 
bredden i huvudändan. Runt kistan syntes tydliga nedgräv- 
ningskanter. En kistspik togs tillvara. Inga skelettrester 
fanns bevarade.

A24. Skadad. Rester av träkista med skelett.
Orientering: öst-väst. 
x409 y498.
47,31 m ö.h.

Träkistan framträdde i form av ytliga skarpa kistkanter 
mot den ljusa sanden. Endast fragment av kraniet och tänder 
fanns bevarade. Anläggningen fortsatte in i den östra schakt
kanten.

A25. Skadad. Rester av trapetsoidformad träkista med skelett. 
Orientering: öst—väst. 
x409 y498.
47,31 m ö.h.

Anläggningen låg under grav 24 och fortsatte liksom 
denna in i den östra schaktkanten. Kistan, som var 0,42- 
0,31 m bred, bestod av fragmentariska träväggar och en 
förhållandevis välbevarad kistbotten. Skelettet var relativt 
välbevarat med kraniet vänt åt norr och armarna samman
vinklade över mellangärdet. Delar av skelettet var sönder- 
grävt av grav 24.
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A26. Nedgravningskanter, rester av träkista och skelett. 
Orientering: öst-väst. 
x409 y496.
47,27 m ö.h.

Kistans konturer framträdde som fiberstrimmor mot den 
ljusa sanden och var 1,3 m lång och 0,2 m bred. Skelettet 
syntes som en skuggning, kraniet låg vänt åt norr. Under 
skelettet låg en murken kistbotten.

Grav 38. Skelettrester, näversvepning.
Orientering: öst—väst.
x4l0y497.
46,91 m ö.h.

Kroppen (vuxen individ) låg insvept i näverstycken var
vid hela överkroppen tryckts ihop och syntes som en oform
lig massa. Underbenen fanns inte kvar på skelettet. Graven 
låg nedgrävd i ljus sand.

En 14C-analys av näversvepningen har utförts av E. 
Welin vid laboratoriet för isotopologi vid Naturhistoriska 
Riksmuseet. Provet har nummer St 10880. Resultatet, 1315 
<145> 180 är uttryckt i 14C-år. Ett kalibrerat värde ger med 
65 % säkerhet (en sigma) 1160—1410 (Stuiver & Becker 
1986).
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Magnus Stibéus

De arkeologiska undersökningarna 
i kvarteret Mars och Andromeda 1989
Undersökningens frågor 
och genomförande
En förundersökning genomfördes i kvarteren under tre dagar i 
juni 1989 (Lundqvist 1989). Inom det sammanlagda 6400 m2 
stora exploateringsområdet grävdes med traktorgrävare 19 prov
schakt, som var totalt 80 m långa och 1 m breda. Två områden 
bedömdes vara av intresse för fortsatta undersökningar (fig. 33).

I norra delen av kv. Mars påträffades inga bebyggelse
lämningar från 1600- och 1700-talen, vilket antogs bero på de 
dåliga grundförhållandena i Varnans närhet, samt det faktum 
att senare tiders byggnationer kan ha förstört eventuella äldre 
byggnadslämningar. Provschakten visade också att markytan 
var söndergrävd på flera ställen i kvarterets södra hälft. Inom ett 
mindre område i kvarterets sydvästra hörn påträffades emeller
tid byggnadsrester och lager, som ansågs tillhöra 1600-1700- 
tal. På denna yta, som idag har tomtbeteckningarna kv. Mars nr 
16 och 9 ansågs en vidare arkeologisk undersökning motiverad. 
Norra delen av kv. Andromeda var sönderschaktad i modern tid. 
I kvarterets södra del påträffades byggnadslämningar, vilka 
tolkades utgöra rester av stadens sydostliga begränsning under 
1700-talet. Ett mindre område här, delvis inom dagens kv. 
Andromeda nr 12, bedömdes vara av intresse för fortsatt under
sökning.

Undersökningens övergripande målsättning var att klar
lägga när och på vilket sätt de här tomterna togs i anspråk i sina 
äldsta skeden. En väsentlig fråga att besvara var ifall tomterna 
utstakades och bebyggdes i stadsgrundningsskedet eller stod 
öppna, som t. ex. kålgårdar. Ytterst skulle den här informatio
nen kunna användas för att diskutera utbredningen av Kristine
hamn under 1600- och 1700-talen, d.v.s. hur stadsområdet 
utnyttjades. Inför utgrävningen bestämdes att undersökningen 
i kv. Mars skulle koncentreras till tomt nr 16, vilken kan 
lokaliseras som tomt nr 129 på Örns karta från 1777 och med 
samma tomtgränser på Romans stadskarta från 1695. Den 
tilltänkta grävningsytan i kv. Anromeda låg i skarven mellan två 
äldre tomter; nr 186 och 187 på Örns karta. Även dessa tomter 
återfinns på Romans karta. I en av Löf uppgjord karta över

stadens bränder markeras att de aktuella tomterna drabbades 
åren 1777, 1803 och 1893.

Vid undersökningen grävdes på tomt nr 16 i kv. Mars ett 
1,5x27 m stort schakt i nord—sydlig riktning och med 3,5x9 m 
förlängning åt öster utmed Tegelslagaregatan. På tomt nr 12 
i kv. Andromeda grävdes ett 3,5x85 m stort schakt (fig. 33). 
Båda schakten grävdes med grävmaskin skiktvis ned till vad som 
bedömdes vara den äldsta bebyggelsenivån. De konstruktioner 
som påträffades här handgrävdes därefter med skyffel och skär-

Figur 33 Tomtkarta över kv. Mars och Andromeda med under- 
sökningsschaktens lägen.
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Figur 34 Profil 2 längs södra schaktväggen i kv. Mars 16.

2 3 4 5 6 7 m

Figur 35 Profil 3 längs norra schaktväggen i kv. Andromeda 12.

slev. Hackbord användes inte. På de ytor där konstruktioner eller 
avsatta kulturlager saknades, utnyttjades grävmaskinen för att 
nå steril yta. Det insamlade fyndmaterialet användes för att 
datera byggnadslämningar och kulturlager. Ben tillvaratogs inte.

Kulturlager och grundförhållanden
Området utnyttjades till parkeringsplatser vid undersökningen 
1989. I samband med att dessa anlades hade de avrivna tom
terna schaktats ur och ett 0,4-1,2 m tjockt bärlager grus påförts. 
De underliggande lagren kunde indelas i tre kategorier: sterila 
lager, utfyllnadslager och kulturlager med byggnadslämningar.

Den sterila markytan utgjordes av en ljusgrå lera, som 
ställvis var kvistinblandad. Det här lagret var förmodligen påver
kat av närheten till Varnan. Ovanpå detta skikt fanns ett upp till

0,2 m kraftigt avsatt humuslager, vilket tolkades vara rester av 
ett vegetationsskikt. Det här lagret fanns på en nivå på ca 45,50- 
60 m ö.h., vilket kan jämföras mot den idag ca metern lägre 
grundvattennivån. Vegetationsskiktet överlagrades i sin tur av 
ett antal påförda lager innehållande sand, lera, kvistar och träflis. 
Tjockleken på dessa utfyllnadslager varierade mellan 0,4-0,5 m 
över området. I dessa lager påträffades en del lösvirke, plank-och 
stockdelar, vilket visar att någon form av aktivitet skett på 
platsen även innan byggnationerna tog fart.

I kv. Mars var kulturlagren med byggnadslämningar som 
mest ca 0,5 m kraftiga, medan de i kv. Andromeda som mest var 
0,2 m. Endast ett med säkerhet avsatt kulturlager påträffades 
i området. Lagret har utgjort en samtida markyta till den nedan 
beskrivna byggnaden Al-3 och A6 (fig. 34, 35 och 53).
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Figur 36 Huset Al—3 och 6frän V. Foto M. Stibéus. Figur 38 Al från S. Foto M. Stibéus. Neg. nr U 1341:6.
Neg. nr U 1341:9.

Figur 37 Huset Al-3 och 6 från Ö. Foto M. Stibéus. Figur 39 A4 och 5 från N. Foto M. Stibéus. Neg. nr U134l:8.
Neg. nr U 1341:5.
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Figur 40 Rustbädden A9 från Ö. Foto M. Stibéus.
Neg. nr U 1341:16.

Figur 41 Grundmurarna A7 och A8 från Ö. Foto M. Stibéus.
Neg. nr U 1341:13.

Figur 42 Översiktsbild från kv Andomeda 12. Bilden tagen från 0.
Foto M. Stibéus. Neg. nr U 1341:4.

Figur 43 Grundmuren A12 fotograferadfrån S. Foto M. Stibéus.
Neg. nr U 1341:18.
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Bebyggelselämningar i kv. Mars 16
I den sydligaste delen av schaktet framkom resterna av en 
byggnad, som vid utgrävningen fick beteckningarna A1-3 och 
A6 (fig. 44). Här framrensades en jämt lagd, drygt två meter 
lång, sylistensrad i öst-västlig riktning. Denna avslutades i 
ändarna av vinkelrätta stenrader, vilka fortsatte in i schakt
kanten mot Tegelslagaregatan (fig. 36). Innanför stengrunden 
fanns en regelkonstruktion, bestående av fyra fragmentariska 
nord—sydliga stockar, vilka i sin tur överlagrades av fem öst—väst 
orienterade stockar. Stockarna vilade direkt på ett flislager och 
täcktes ställvis av olika sandskikt samt av ett byggnadslager 
innehållande obränd lera, kalkbruk och tegelflis. Ovanpå stockar
na fanns ett tunt sättsandslager med de fragmentariska resterna 
av byggnadens nord-sydliga trägolv (fig. 37 och 38). I schaktets 
sydöstra hörn, ca fem meter öst om föregående byggnad, påträf
fades en kvadratmeterstor rest av en golvyta, vilken fortsatte in 
i den södra schaktväggen. Golvet, som benämndes A5, vilade på 
en regelplanka i öst—västlig riktning. Byggnaden hade anlagts på 
det naturliga vegetationsskiktet (fig. 39). Ytterligare en bygg
nads rest kan hänföras till detta äldsta skede. Det gäller A9, som 
tolkades vara en rustbädd (fig. 40). Anläggningen utgjordes av 
en ca tre meter lång sträckning med öst—västgående stockar, 
vilka låg i ett träflislager innehållande skärvsten, tegelflis, träkol 
och obränd lera (fig. 53). Konstruktionen har delvis utnyttjats 
i en senare byggnation, se nedan.

I norra delen av schaktet framkom en nord—sydlig grundmur 
av huggen sten, A7. Muren, som var ca 0,5 m bred genomskar 
samtliga kulturlager. Omedelbart söder om denna mur vidtog 
A8, vilket också var en grundmur, bestående av obearbetad 
marksten och med en bredd av drygt en meter. Den här muren 
vilade på den ovan beskrivna rustbädden A9. A8 bedömdes vara 
stratigrafiskt yngre än A7 (fig. 53 och 41). Norr om dessa murar 
påträffades en meterlang kulllerstensläggning, från en gårds- 
eller golvyta, här benämnd A10. Stenarna överlagrades av brand 
-och raseringslager, och var stratigrafiskt äldre än A8 (fig. 53). 
Stenläggningen kan vara samtida med den intilliggande A7. 
Söder om murarna påträffades tre nivåer med obränt trä. Dessa 
var endast några centimeter tjocka och åtskildes av lika tunna 
gruslager. Trälagren var ej möjliga att upptäcka vid maskin- 
schaktningen, utan framträdde först vid profilrensningen, där de 
fick den samlade beteckningen Al 1. En rimlig tolkning av de tre 
nivåerna är att de utgör golvytor från en byggnad. Den har

Figur 44 Översiktlig sammanställning av anläggningarna 
i kv. Mars 16.

46



förmodligen saknat syllstenar och haft en nord—sydlig längd av 
ca sex meter. Byggnaden överlagrades av ett kraftigt brandlager. 
Byggnaden var stratigrafiskt äldre än kullerstensytan A10 (fig.
53).

Bebyggelslämningar i kv. Andromeda 12 
På den här ytan framkom endast en byggnadsrest, A12, vilken 
utgjordes av en grundmur i nord—sydlig riktning vilande på en 
rustbädd (fig. 42). Stenmaterialet i muren bestod till största 
delen av obearbetad sten med brukspår i översta skiftet. Grunden 
skar igenom samtliga kulturlager (fig. 35 och 43).

Fynden
Vid undersökningen tillvaratogs 49 fynd, som registrerats på 20 
fyndnummer (tabell 3). Föremål insamlades i stort endast från 
anläggningar tillhörande den äldsta bebyggelsefasen, vilket för
klarar den förhållandevis sparsamma fyndmängden. Det finns 
ingenting bland fynden som pekar på några yrkesverksamheter 
i anslutning till bebyggelsen. Fynden fördelade sig så här katego
rivis: 4 mynt, 11 spikar, 8 kärl yngre rödgods (18 skärvor), 12 
kritpipsskaft och 4 skärvor fönsterglas. Samtliga mynt var 1/6 
öre präglade i Avesta under Karl XI:s regeringstid. Tre av 
mynten påträffades under trägolvet till byggnadslämningen 
(Al-3 och 6) i kv. Mars södra del. Två av dessa var präglade 
mellan 1666 och 1686 och det tredje 1671. Det fjärde myntet 
framkom på det österut belägna trägolvet (A5). Det här myntet 
var präglat 1666 (Golabiewski Lannby 1990).

Tomternas utnyttjande 
— ett tolkningsforslag

I det äldsta skedet har det inte funnits någon bebyggelse på de 
undersökta ytorna i kv. Mars och Andromeda, utan områdena 
kan ha utnyttjats för odling och till betesmark. På den under
sökta ytan i kv. Mars 16 är det möjligt att indela bebyggelsen 
i fyra huvudskeden. Den första bebyggelsen etableras i södra 
delen på tomten under 1600-talets andra hälft. Dessa byggnader 
var kraftigt söndergrävda genom senare tiders byggnationer, 
vilket gör att det inte varit möjligt att avgränsa byggnadernas 
utbredning eller allra minst bestämma deras funktion. Eventuellt
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Figur 45 Rekonstruktion av bebyggelsen på tomt 129 vid 1600-talets 
slut och en bit in på 1700-talet.

utgör även A9 en rest av denna första bebyggelse. Med tiden 
sker en utvidgning av gårdsbebyggelsen åt norr, vilket avspeglas 
genom trägolvsytorna Al 1 (fig. 45). Denna bebyggelse fick ett 
slut genom brand. Eftersom branden 1777 är den tidigast kända 
i området, är det frestande att anta att det är denna som 
avspeglats.

Den brandlagerövertäckta kullerstensläggningen A10 var 
något yngre stratigrafiskt än den ovan beskrivna All. En giss
ning är att A10 representerar en bebyggelse som brandhärjats 
vid branden 1803. Övriga två bebyggelseskeden på tomten 
representeras tydligast av grundmurarna A7 och A8. En gransk
ning av de arkivaliska källorna ger oss en begriplig bild av an
läggningarnas datering och funktion. Ett utsnitt av den förut 
nämnda kartan med stadsbebyggelsen 1876—77 inlagd och 
kompletterad med nybyggnationerna efter branden 1893 över 
Kristinehamn, visar att A7 motsvarar den södra muren till en 
byggnad raserad i samband med stadsbranden 1893. Grund
muren A8 härrör således från den byggnad som uppfördes efter 
branden och som revs för ett antal år sedan (fig. 46).

Huset med grundmuren A7 finns försäkrat i Städernas 
Allmänna Brandstodsbolag 1838, där en detaljerad beskrivning 
ges. Ett inte alltför drastiskt antagande far bli att byggnaden kan 
ha uppförts efter stadsbranden 1803. Naturligtvis kan denna 
grund i sin tur vila på en äldre stengrund, vilken uppförts efter 
branden 1777. En påtaglig skillnad märks i byggnadernas status 
mellan det första seklet och det följande. Den äldsta bebyggelsen
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Figur 46 Grunderna A7 och A8 inpassade på den år 1876-77 
uppgjorda kartan över Kristinehamns byggnader, kompletterad med 
nyuppförda byggnader efier 1893. Ur Stadsarkitektskontorets arkiv.

vilar på enkla syllstensrader eller inga alls, medan de yngre 
byggnaderna är uppförda på ordentliga stengrunder. Samma 
konstaterande gjordes i samband med de arkeologiska under
sökningarna i kv. Tellus och Venus 1986 (se s. 25 och 28). 
Utgrävningarna påvisade kraftigare grundförstärkningar framför 
allt vid tiden kring 1700-talets mitt och framåt. Detta kan

Figur 47 Grunden A12 inlagd på kartan med bebyggelsen 1876-77
och 1893. Ur Stadsarkitektskontorets arkiv.

jämföras med Löfs antaganden om att byggnaderna efter 1777 
uppfördes i fler våningsplan (Löf 1949). Grundmuren A12 
i kv. Andromeda tillhör troligtvis det gavelvända gatuhuset, 
som återfinns på stadskartan från 1876-77 och som är beskri
vit i brandförsäkringshandlingar från 1800-talets mitt (fig. 47).
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Sammanfattning

Riksantikvarieämbetet UV Väst utförde under två veckor hös
ten 1989 en arkeologisk undersökning inom delar av kvarteren 
Mars och Andromeda i Kristinehamn. Vid undersökningen 
konstaterades bebyggelselämningar från 1600-talets andra hälft 
och framåt i kv. Mars, medan den söderut grävda ytan i kv. 
Andromeda bedömdes ha bebyggts först under 1700-talets 
slutskede. I den bemärkelsen uppfyllde resultaten från huvud
undersökningen förundersökningens resultat och efterföljande 
frågeställningar. Bebyggelselämningarna i kv. Mars var emeller
tid synnerligen fragmentariska, främst beroende på markingrepp

i samband med senare byggnationer, varför det inte är möjligt 
att närmare diskutera de äldsta husens utseende och funktion. 
En tydlig skillnad iakttogs dock mellan den äldsta bebyggelsen 
och den senare: fr.o.m. 1700-talets andra hälft uppfördes 
gårdsbyggnaderna på ordentligt anlagda stengrunder. 1600-tals 
byggnaderna var endast uppförda på enstaka syllstenar. Beträf
fande Kristinehamns utbredning under 1600-talet är det svårt 
att ge någon entydig bild i kvarteren, det är dock bara en av tjugo 
tomter som undersökts i varje kvarter! Dessutom är det inte 
ovanligt att det under den här perioden förekom obebyggda 
tomter, t.ex. kålgårdar, jämte bebyggda tomter. På bägge ytorna 
dokumenterades aktivitet före den egentliga bebyggelsen, som 
utfyllnader och eventuella odlingar.
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Anläggningsbeskrivningar

Al, Rus t bädd
Bestod av 5 stockar i O-V riktning. Furustockarnas bredd ca 
0,16-0,22 m och längderna varierade mellan 0,95-1,12 m. 
Grovlek ca 0,03-0,05 m. Stockarna var lagda i ett ca 0,05 m 
kraftigt flislager (lager 3/profil 2), som i sin tur vilade på ett grått 
sandlager. Anläggningen bestod dessutom av fyra N-S reglar, 
med bredden ca 0,1-0,25 m. deras synliga längder var ca 0,75 m. 
Bredden för dessa var ca 0,03-0,07 m. Rustbädden täcktes av 
att grått sandskikt (0,1 m tjockt), med lerinblandning. Dess
utom var yngre raseringsmassor ”nertryckta” i detta lager, bl.a. 
skarpkantade stenar, vilka pressats ner mellan stockarna.

A2, Golvreglar
Anläggningen utgjordes av 2 golvregelrester. Den ena hade en 
O-V orientering och var bevarad till en längd av ca 0,7 m. Den 
var ca 0,1 m bred och 0,04 m tjock. Regeln vilade i ljus sand 
(lager 5/profil 2). I detta skikt framkom bl.a. ett mynt (f.nr. 5). 
Den andra golvregeln hade en N-S riktning och var bevarad till 
ca 0,3 m. Den var 0,1 m bred och 0,03 m kraftig. Även denna 
vilade på samma sandlager.

A3, Golv
Golvet påträffades omedelbart under sättsanden lager 5/profil 2. 
Golvet var orienterat i N—S. Endast 2 brädor återstod, intill en 
bredd av 0,27 m och grovlek av 0,03 m. Dessa två plankor vilade 
i N på en O-V golvregel, vilken var 0,6 m lång och 0,07 m bred. 
Brädgolvet var bevarat till en längd av som mest 1,20 m. 
Brädorna var lagda i grågul sättsand (lager 7/profil 2). Under 
detta skikt kunde ett ca 0,1 m kraftigt lager med obränd lera, 
tegel och bruk skönjas (lager 9/profil 2). Detta lager skulle 
kunna härröra från t ex uppmurning av en spis, d.v.s. att golvet 
ditlagts efter denna aktivitet. I lagret hittades bl.a. två mynt 
(f.nr. 8 och 9).

A4, Rustbädd
Anläggningen utgjordes av 10 stockar lagda i närmast N—S 
riktning. Stockarna fortsatte in i både den N och S schakt
väggen. Synlig längd ca 1-2,3 m. Stockarna vilade delvis på 
4 stockar i motstående orientering. Dessa var 1-1,3 m långa.

Flertalet stockar var närmast rektangulärt tillhuggna och rakt 
kapade i ändarna (sågade?). Stockarna var 0,15—0,2 m breda och 
0,08—0,15 m breda. Rustbädden var delvis uppriven och främst 
då i öster genom nutida schaktningsarbeten. Konstruktionen 
vilade på ett knappt 0,1 m tjockt ljusbrunt/grått sand-ler-flis- 
lager (lager 14/profil 2). Därunder vidtog vad som tolkades vara 
ett vegetationsskikt (lager 12/profil 2 eller lager 16/profil 1).

A3, Golv
Fragmentariskt trägolv i N—S riktning, fortsatte in i den S 
schaktväggen, samt in under A4, den synliga ytan var ca 0,9 
(N-S)xl ,2 (Ö-V) m. Bräddornas bredd va ca 0,2 m och de hade 
en tjocklek upp till 0,07 m. Golvet vilade på en regelplanka 
i O-V riktning, ca 0,22 m bred och 0,05 m tjock, samt 1,2 m 
lång (synlig längd). Konstruktionen vilade direkt på lager 12 
i profil 2. Golvet sotat men ej bränt.

A6, Syllstensrad
Anläggningen utgjordes av 2 syllstensrader. Den ena i Ö—V 
riktning, den andra i N—S orientering. Den förra utgjordes av 8 
stenar, med stenstorlek på ca 0,1-0,35 m. Stenarna var lagda 
ovanpå ett flislager (lager 15/pl). i lagret fanns ytterligare tre 
avtryck efter stenar, så att längden åt Ö ökat med ytterligare ca 
0,75 m. Den andra bestod av 4 stenar, med stenstorlekar på ca 
0,1-0,3 m. Innanför syllstensraderna fanns ett ljust sandskikt, 
ca 0,06 m kraftigt, och under detta grå lerblandad sand respek
tive grå sand, ca 0,02 m respektive 0,04 m kraftiga. Därunder 
vidtog ett flislager (lager 15/pl). Ovanpå det ljusa sandskiktet 
fanns rester av byggnadslager (lager 9/p2), samt därefter sand
fyllning (lager 7/p2). Sandskiktet genomskars i V av en nedgrav
ning. Nedgravningen sträckte sig ut i schaktet ca 1,05 m (från 
syllstensraden), och fortsatte in i schaktväggen i S. Fyllning av 
obränd lera, bränd lera, tegel, bruk, sand och träflis (byggnads
lager?) . Nedgrävningen vilade på vegetationsskiktet (lager 12/p2, 
lager 15/pl).

A7, Grundmur
Grundmur i O-V riktning. Uppbyggd av huggen, skarpkantad 
sten. Muren var ca 0,5 m bred och stenstorleken ca 0,15—0,3 m 
(lager 39/pl). Anläggningen skar igenom samtliga kulturlager 
förutom bärlagret (lager 1/pl).
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A8, Grundmur
Grundmur i Ö-V orientering. Murens bredd var ca 1 m. Den var 
uppbyggd av 0,2—0,4 m stora naturstenar, vilka var obearbetade. 
Stenarna hade lagts på en rustbädd, A9, vilken tolkades represen
tera ett äldre skede. Muren var eventuellt samtida med A7.

A9, Rustbädd
Rustbädd under A8. 10 st Ö-V orienterade stockar. Nio av 
stockarna hade ett runt tvärsnitt (tjocklek 0,15-0,2 m), medan 
en hade ett fyrsidigt tvärsnitt. Ovanpå stockarna låg en stock 
i nord—sydlig riktning. Konstruktionens bredd var ca 2 m. 
Anläggningen vilade på ett träflislager innehållande skärvsten, 
tegelflis, träkol och obränd lera (lager 20/pl).

A10, Kullerstensyta
Kullerstensyta som genomskars av A7. Ytan hade en bevarad 
utbredning på ca lxl m. Stenarna var ca 0,1-0,15 m stora och 
lagda i grå sand (lager 43/pl). Stenarna täcktes av ett brandlager 
(lager 4l/pl).

All, Golvytor
Anläggningen utgjordes av tre skilda trähorisonter, som syntes i 
profilväggen (lager 27, 29 och 31/profil 1). Horisonterna tolka
des utgöra resterna av tre skilda golvnivåer i en byggnad, som 
haft den N-S längden på ca 5-6 m. Det undre golvet (lager 31) 
var lagt ovanpå ett sandskikt med inslag av träkol (lager 10). 
Ovanpå detta golvlager fanns ett gruslager (lager 30). I detta 
(”sättsand”) fanns rester av Ö-V stockar. Dessa, som var ca 0,1 
m kraftiga, skulle kunna utgöra rester av reglar. Ytterligare ett 
gruskikt (lager 28) fanns ovanpå denna andra golvnivå. Den 
tredje golvnivån överlagrades av ett brand-/raseringslager (lager
4).

Al2, Rustbädd/grundmur
Grundmur i N-S riktning. Stenarna vilade på en rustbädd, 
Stenmaterialet i muren utgjordes av obearbetad natursten, som 
var ca 0,15-0,30 m stora. Muren var ca 1 m bred och 0,5 m hög. 
I murens överyta fanns bruk. Nedersta stenskiftet hade lagts 
i lera, som i sin tur hade lagts på rustbädden. Denna utgjordes av 
fyra stockar N—S riktning. Stockarna var ca 0,2 m i diameter. 
Både muren och stockarna hade en utsträckning över schakt
bredden, d.v.s. en längd av minst 3,5 m. Konstruktionen kunde 
följas från bärlagret, och skar igenom samtliga övriga lager 
i schaktet.
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Figur 48 Utbredningen av 1600-talets stadsbebyggelse i Kristinehamn, enligt utförda arkeologiska undersökningar.
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Arkeologi i Kristinehamn
En grundläggande målsättning när det gäller framtida arkeolo
gisk verksamhet i Kristinehamn är att om möjligt påträffa 
lämningar från tiden före stadsgrundningsskedet. En viktig fråga 
att ställa till detta material blir i såfall: hur tar sig denna 
bebyggelse till uttryck och vad förändras och vad förblir opåver
kat kvar av medeltiden (samt Bro gård och bruk) i det som 
utvecklas till staden Kristinehamn? Det arkeologiska materialet 
från 1600-talets Kristinehamn är i dagsläget sparsamt. Det 
förhindrar emellertid inte att några reflexioner på framtiden kan 
göras. Hur skall man undvika en framtida arkeologisk verksam
het som enbart ger en lokalhistorisk inriktning, d.v.s. en beskriv
ning av och en rekonstruktion av gårdarnas utseende vid olika 
tidpunkter och i vissa fall endast är bekräftelser på arkivaliskt 
källmaterial och förutvarande kunskap? En kombinerad genom
gång av brandförsäkringar, som i gynnsamma fall finns från 
1828, och stadskartan från 1876-77, samt 1700-talskartorna, 
ger en god bild av bebyggelsens utseende i Kristinehamn efter 
stadsbränderna 1777 och 1803 samt stadens utbredning. Man 
måste fundera både en och två gånger på vilken ytterliggare 
kunskap om Kristinehamn en arkeologisk undersökning kan ge 
av sena 1700-tals lämningar. Genom de hittills utförda arkeolo
giska undersökningarna i Kristinehamn är det möjligt att i stora

drag beskriva bebyggelsens utbredning söder om Varnan under 
stadens äldsta skede.

Ett övergripande arkeologiskt syfte måste vara att finna 
företeelser som är okända i andra källmaterial eller som kan 
förstås med hjälp av skrivna källor. Som ett första led kan 
Kristinehamn jämföras med de övriga tillkomna städerna under 
”stadsgrundningens kulmen”. Vilka likheter/motsägelser finns 
i de arkeologiska materialen mellan Kristinehamn och å ena sidan 
städer med funktionellt likartad karaktär och å andra sidan 
städer med administrativ och militär inriktning? En rumslig 
aspekt på det hela är ifall det är möjligt att beskriva generella 
drag i t.ex. bebyggelsens beskaffenhet och i fyndmaterialens 
sammansättningar i Vänerområdet eller om det förekommer 
lokala eller regionala variationer av betydelse. Likaså, vilka lik
heter/olikheter finns vid en jämförelse mellan de städer, som 
tillkom i inledningsskedet och de som grundades under 1600- 
talets andra hälft? Hur märks en stads eller regions ekonomiska 
uppgång och nedgång i de arkeologiska materialen? T.ex. i de 
ovan beskrivna förhållandena i Filipstad kring 1700, då borgare 
skall ha flyttat till Kristinehamn eller i de av borgarna angivna 
besvären till K.M.:t om ekonomisk utarmning av Kristinehamn 
1710, med anledning av Göteborgs ekonomiska dominans 
i området. Finns det paralleller i fyndmaterialens sammansätt
ning med stapelstaden Göteborg vid vissa tidpunkter?
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Figur 50 Profil mot S, yta A:1 i kv Tellus.
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Figur 51 Profil mot NV, yta C i kv Venus.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Kv. Mars och Andromeda
Undersökningen i kv. Mars och Andromeda genomfördes under 
tiden 18/9—2/10 1989 av Riksantikvarieämbetet UV Väst, enligt 
beslut fattat av länsstyrelsen i Värmlands län (dnr 220-5-89). 
Kvarteren är belägna ca 100-300 meter söder om vattendraget 
Varaan, och inom den del av staden som anses innehålla efter- 
medeltida kulturlager, benämnt med fornlämningsnummer 43. 
Undersökningen föranleddes av en planerad nybyggnation av AB 
Huse & Co, Karlstad, vilka även svarade för utgrävnings- 
kostnaderna.

Undersökningen leddes av antikvarie Magnus Stibéus och 
som amanuens deltog Olof Pettersson. Arkeologernas samman
lagda fältarbetstid uppgick till 176 timmar och dessutom utnytt
jades grävmaskin i 8 timmar.

Undersökningen omfattade två schakt med en sammanlagd 
yta av ca 84 m2 motsvarande, ca 168 m3, vilka till största delen 
grävdes med maskin. Sammanlagt handgrävdes ca 20 m2, mot
svarande ca 8 m2, av den totala ytan. De två schaktens lägen på 
översiktsplanen är inmätta i förhållande till befintliga byggnader 
i väster och nivåangivelser utgår från RH 00. Dokumentations
materialet från kv Mars och Andromeda består av 2 översikts
planer i skala 1:100 och 3 profilritningar i skala 1:20. Foto
dokumentationen inbegriper 19 utsorterade svartvita kontakt
kopior med ATA neg. nr U 1341:1-19, samt färgdiabilder. 
Fyndmaterialet utgörs av 20 fyndnummer. Dokumentations
materialet och fynden förvaras på Antikvariskt Topografiska 
Arkivet, Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museum 
SHM i Stockholm.

Kv. Tellus och Venus
Den arkeologiska undersökningen i kv. Tellus och Venus ge
nomfördes under tiden 3 juni-15 juli 1986 av Riksantikvarieäm
betet UV Väst, enligt beslut av länsstyrelsen i Värmlands län 
(11.391-889-86). Riksantikvarieämbetets dnr är 2198/86.

Undersökningen leddes av amanuens Mari Wickerts-Jensen 
och som assistent deltog Gisela Ängeby. Huvudansvarig var 
antikvarie Kristina Carlsson. Arkeologernas sammanlagda fält
arbetstid var 512 timmar. Grovarbetskraftens tid uppgick till 
490 timmar. Grävmaskin utnyttjades i 68 timmar.

De undersökta ytorna är inmätta efter ett fristående koordi
natsystem och nivåangivelser utgår från RH OO. Den samman
lagda undersökningsytan uppgick till 750 m2 varav 156 m utgör 
löpschakt.

Utgrävningens dokumentationsmaterial består av schaktplan 
skala 1:400, anläggnings- och skiktplaner skala 1:20 samt profiler 
skala 1:20. Fotodokumentationen utgörs av 76 utsorterade 
svartvita negativ med ATA neg. nr U 1066 samt färgdiabilder. 
Fyndmaterialet omfattar 722 fyndnummer. Dokumenta
tionsmaterialet förvaras på Antikvariskt Topografiska Arkivet 
(ATA) i Stockholm. Fynden förvaras på Värmlands Museum 
i Karlstad.
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Tabeller
TABELL 1 - Fyndförteckning, kv Tellus

Antal fragment
Fas 1 Fas 2 Fas 3 Totalt

Hushåll
Kärl B2 228 256 112 596
kärl B3 1 1
kärl B4 2 2
kärl Dl 15 3 14 32
kärl D2 1 1 2

Glas 1 2 3
Buteljglas 5 4 6 15

Bruksföremål
kritpipa 82 76 20 178
flinta 1 1
trätallrik 1 1 2
nätsticka 1 1
trästicka 1 1
kniv 1 1
bärnstenspärla 1 1
läder, spill 1 6 7
läder, skosula 7 7
läder/näver, skosula 6 13 19
tyg 1 1
remändebeslag 1 1
spänne 1 1
knapp 2 2

Byggnadsdetaljer
kakel 80 6 1 87
tegel i 1 2
takpanna 1 1
lerldining 2 2 4
spik 11 32 50 93
nyckel 1 1
beslag 2 4 6
handtag 1 1

Redskap o verktyg
träklubba 1 1
träkil 1 1 2
grafitstavar 2 2
vikt/lod 1 1
ni 1 1
kn i 1
skomakarkniv 1 1
polerstål 1 1
krok 1 1
yxskaft i 1
nätsänke i 1

Övrigt
bearbetat ben 9 9
ostron X X X X

mynt 2 2
hästsko 1 1 2
vev 1 1
djurben x X x x

TABELL 1 - Fyndförteckning, kv Tellus (forts.)

Antal fragment
Fas 1 Fas 2 Fas 3 Totalt

Föremål oident.
kopparleg. 2 2
järn 1 9 18 28

Totalt: 447 442 258 1127

TABELL 2 - Fyndförteckning, kv Venus

Antal fragment
Fas 1 Fas 2 Fas 3 Totalt

Hushåll
kärl B2 187 141 44 372
kärl C2 6 6
kärl Dl 59 2 6
kärl D2 1 1
kärl Cl b 1 1

Glas 1 1
Buteljglas 17 1 18

Bruksföremål
kritpipa 19 16 35
näver, skoklack 2 2
läder, skoklack 2 2

Byggnadsdetaljer
skiffer 2 2
träplugg 1 1
spik 14 162 176
beslag 2 13 15
lås 1 1
nyckel 1 1
kakel 2 12 1 15

Redskap och verktyg
krok 3 3
kniv 1 1
vev 1 1

Övrigt
bronslock 1 1
gjuten fot t järngryta 1 1
bearbetat ben 1 1
mynt 1 1
trävidja 1 1
ostron
djurben x x x x

Föremål oident.
järn 5 5
brons 2 2

Summa totalt: 300 193 235 728

X markerar endast förekomst, ej antal.
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TABELL 3 — Fyndförteckning, kv Andromeda 12

Fnr Sakord Material Antal Antal frag. Fraggrad. Vikt (g) Profil/lager Nivå (möh) Fyndomständigheter
i Spik Järn 3 3 D 28,7 L3/P2 +46.15/46.07 Sand ovan Al
2 Kärl Rödgods 1 1 F 2,5 L3/P2 +46.15/46.07 Sand ovan Al
3 Kritpipa Vitlera 8 8 F 2,5 L3/P2 +46.15/46.07 Sand ovan Al
4 Fönster Glas 2 2 F 1,1 L3/P2 +46.15/46.07 Sand ovan Al
5 Mynt CU-leg 1 1 1 - L5/P2 +46.04/46.01 Sättsand mellan golvytor Al
6 Spik Järn 1 1 D 5,2 L5/P2 +46.04/46.01 Sättsand mellan golvytor Al
7 Kritpipa Vitlera 1 1 F 0,8 L5/P2 +46.04/46.01 Sättsand mellan golvytor Al
8 Mynt CU-leg 1 1 I - L9/P2 +45.92 Byggnadslager under Al
9 Mynt CU-leg 1 1 I - L9/P2 +45.80 Byggnadslager under Al
10 Spik Järn 5 5 I/F 55,5 L9/P2 - Byggnadslager under Al
11 Kärl Rödgods 2 2 F 4,0 L9/P2 - Byggnadslager under Al
12 Kritpipa Vitlera 3 3 I 3,1 L9/P2 - Byggnadslager under Al
13 Fönster Glas 2 2 F 1,2 L9/P2 - Byggnadslager under Al
14 Spik Järn 2 2 I 23,1 - +45.80 Nedgravning under Al
15 Kärl Rödgods 2 2 F 14,8 - +45.80 Nedgravning under Al
16 Mynt CU-leg 1 1 I - - +45.60 Rens pÄ A5
17 Kärl Rödgods 1 1 F 10,4 - +45.60 Rens pÄ A5
18 Kärl Rödgods 1 1 F 0,8 L4/P1 +46.50 -

19 Kärl Rödgods 1 1 F 9,0 L18/P1 +46.25 -

20 Kärl Rödgods 2 10 F 54,4 L16/P3 +45,80/45.60 Rens överyta

TABELL 4 — Anläggningar, kv Mars 16 och Andromeda 12

Anl nr Typ Läge Nivå (möh) Profil/lager
1 Rustbädd Kv Mars 16 45.95/45.80 -

2 Golvreglar Kv Mars 16 46.07/46.01 Lager 4/profil 2
3 Golv Kv Mars 16 46.01/45.91 Lager 6/profil 2
4 Rustbädd Kv Mars 16 45.66/45.44 Lager 15/profil 12
5 Golv Kv Mars 16 45.60/45.49 -

6 Syllstensrad Kv Mars 16 45.95/45.54 -

7 Grundmur Kv Mars 16 46.60/45.70 Lager 39/profil 1
8 Grundmur Kv Mars 16 46.90/46.00 Lager 38/profil 1
9 Rustbädd Kv Mars 16 46.00/45.80 -

10 Kullerstensyta Kv Mars 16 46.50/45.40 Lager 42/profil 1
11 Golvytor Kv Mars 16 46.50/46.25 Lager 27, 29, 31/profil 1
12 Rustbädd/grundmur Kv Andromeda 12 46.00/45.30 Lager 6, 7/profil 3
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Lagerbeskrivningar till profilerna

Figur 34. Profil 2 längs södra schaktväggen i kv. Mars 16
1. Raseringsmassor.
2. Asfalt.
3. Grå sand med träflis.
4. Trä (A2).
5. Grå sand.
6. Trä (A3).
7. Grågul sand.
8. Gul sand.
9. Byggnadslager med lera, tegel och kalkbruk.
10. Sand, lera, kol, tegel och träflis.
11. Träflis (jfr lager 15/profil 1).
12. Vegetationshorisont (jfr lager 16/profil 1).
13. Vegetationshorisont (jfr lager 17/profil 1).
14. Ljusgrå lerblandad sand.
15. Rustbädd (A4).
16. Steril lera (jfr lager 50/profil 1).

Figur 35■ Profil3 längs norra schaktväggen i kv. Andromeda 12
1. Asfalt.
2. Grus.
3. Brun sand.
4. Vegetationshorisont (jfr lager 16/profil 1)
5. Vegetationshorisont (jfr lager 17/profil 1)
6. Grundmur (Al 2).
7. Rustbädd.
8. Raseringslager med kol, lera, sand och tegelflis.
9. Ljus sand.
10. Kolinblandad humus.
11. Humus med inslag av träflis, tegel och sand.
12. Ljus sand.
13. Kolinblandad humus.
14. Ljus sand.
15. Kolinblandad humus.
16. Grå lera med inslag av träflis.
17. Steril lera.

Figur 49. Profil mot S, yta A, kv. Tellus 
1 o 2. Recenta fyllnadslager
3. Sandblandad humus, träflis, avsatt.

4. Lera med underliggande bädd av pinnar och kvistar, påfört.
5. Grus och sand med underliggande risbädd, påfört.
6. Småsten och grus, påfört.
7. Sandblandad humus, tegel, småsten och träflis, delvis omrört.
8. Fet humus, avsatt.
9. Träflis, bark, sot och slagg, påfört.
10. Sandblandad humus, slagg, avsatt.
11. Grå sandig lera, sten.
12. Sand med underliggande risbädd, påfört.
13. Sandblandad humus, mycket träflis, avsatt.
14. Sandblandad humus, träflis, näver, avsatt.
15. Stenpackning satt i sand (sekelskiftet 18-1900).
16. Grus, påfört.
17. Stenläggning under Al: 1 (trägolv). Stenläggningen ej 

dokumenterad i plan, bortschaktad.
18. Grå lera, påfört.
19. Träflis, avsatt.
20. Nedgravning för grundsten, träflis, tegel.
21. Fin sand, påfört.
22. Kraftigt träflislager, påfört.
23. Grus och småsten, påfört.
24. Sandblandad humus, tegel, småsten, påfört.
25. Påförd jord.
26. Nedgravning från skikt 3, gödselaktig fyllning, 

näver och träflis (A3:3).

Figur 50. Profil mot S, yta A: 1, kv. Tellus 
1 och 2. Recent fyllnadslager.
3. Raseringslager med tegel, småsten, trä, kol, omrört.
4. Sandig mjäla.
5. Grå lera.
6. Brandlager
7. Trä.
8. Sandblandad humus, träflis, enstaka tegel och småsten, avsatt.
9. Sandblandad fet humus, avsatt.
10. Nedgravning med träflis, bark och kol.
11. Sandblandad humus, mycket träflis, enstaka slagg, avsatt.
12. Sandblandad humus med finfördelat träflis, avsatt.
13. Lerblandad humus, avsatt.
14. Syllstockar (A9:l)
15. Stenläggning satt i grusig sand (sekelskiftet 18-1900).
16. Slaggstenar.
17. Sandblandad humus, enstaka träflis, avsatt.
18. Sand, påfört.
19. Grus och småsten, tegelskrot.
20. Nedgravning med so tig humus, kol och träflis.
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Figur 51. Profil mot NV, yta C, kv. Venus
I och 2. Recenta fyllnadslager.
3. Aldre markyta, brun moig sand.
4. Grå moig sand.
5. Sentida gruslager, påfört.
6. Aldre markyta med påfört material i form av sandig humus 

med inslag av tegelflis och rötter.
7. Sandblandad humus, avsatt.
8. Grå melerad sand, avsatt.
9. Grå melerad sand, krossade snäckskal och träflis, avsatt.
10. Grå melerad sand, träflis, avsatt.
II och 12. Grov sand, påfört.
13. Lera, enstaka kol, påfört.
14. Raseringslager med br lera, tegelskrot och sten 

(raserade väggar till Al: 1).
15. Brandlager med brända bjälkar (A 1:1)
16. Sand, påfört under stenläggning A4:1.
17. Sand, br lera, tegelskrot, raseringslager? efter brand under Al:l.
18. Brun sand, tegelskrot och snäckskal, nedgravning för A2:l.
19. Grå moig sand, snäckskal och träflis, avsatt.

Figur 52. Profil mot NO, yta B:4, kv. Venus
1. Recenta fyllnadslager.
2. Gruslager, påfört i flera skikt.
3. Fyllnadslager, sandig humus.
4. Begravningslager - fläckig sandblandad humus med inslag av 

finkorniga sandlinser och spridda benfragment.
5- Ljusgrå moig sand, mot botten lerig moig sand.
6. Grus påfört till P-plats.
7. Mörk sandblandad humus.

Figur 53. Profil 1 längs västra schaktväggen i kv. Mars 16
1. Grus och sand.
2. Nedgravning, träskodd botten, fyllning av sten och kalkbruk.
3. Lera, grus och tegel.
4. Trä, kol och bränd sand.
5. Grå sand.
6. Sand, trärester och enstaka kol.
7. Gråbrun humus, kol, trä och lera.
8. Ljus sand.
9. Trä.
10. Melerad ljusgul sand med inslag av kol.
11. Humus, kol och tegel.
12. Träflis och enstaka plankrester.
13. Ljusgrå, svagt lerblandad sand.

14. Störning.
15. Träflis.
16. Vegetationshorisont.
17. Vegetationshorisont.
18. Grå sand med tegel och lera.
19. Brun sand med träflis
20. Träflis, bränd och obränd lera, tegel och kol.
21. Grå lera och enstaka träflis.
22. Ljusgrå lera.
23. Ljusgrå sand.
24. Nedgravning.
25. Gulbrun sand.
26. Ljusbrun lerblandad sand och enstaka träflis.
27. Trä (All).
28. Sand och grus.
29. Trä (All).
30. Grus.
31. Trä (All).
32. Ljusgul sand.
33. Träflis.
34. Träflis.
35. Gul sand.
36. Brun lerblandad sand.
37. Ljusgrå lera.
38. Grundmur (A8).
39. Grundmur. (A7).
40. Byggnadsrasering med kol, tegel och bränd sand.
41. Kol.
42. Kullersten (A10).
43. Mörk sand.
44. Ljus sand.
45. Träflis med sandinblandning.
46. Ljus sand.
47. Vegetationshorisont med grenar.
48. Nedgravning med fyllning av ljus sand och stenar.
49. Nedgravning för vattenledning.
50. Steril, ljusgrå lera.
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I rapporten presenteras resultaten från de arkeologiska 
undersökningarna i kvarteren Andromeda, Mars, Tellus och 
Venus som Riksantikvarieämbetet utförde under 1986 och 
1989. Kvarteren ligger inom den stadskärna, som är känd på 
Kristinehamns äldsta bevarade stadsplan, daterad 1676. Vid 
undersökningarna påträffades bebyggelselämningar från tiden 
för stadsgrundandet 1642 och framåt, men resultaten pekar 
också mot att delar av det tidigaste stadplanerade området 
bebyggdes först under 1700-talet. Undersökningen i kv. Venus 
berörde Varnum sockens medeltida kyrkogård. Socknen 
omnämns första gången år 1362 och kyrkan skall enligt äldre 
källor ha legat invid Varnans södra strand, d.v.s. inom 
kv. Venus. Sockenkyrkan påträffades ej, men däremot den 
begravningsplats av medeltida ursprung som hört till kyrkan.
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