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Figur 1. Översiktskarta med undersökningsområdet markerat. Skala 1:250 000.
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Figur 2. Karta över Stockholm med Kv Bryggmästaren 7 markerad med en svart ring. 
Skala 1:10 000.
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Figur 3. Karta över Kv Bryggmästaren 7 med den aktuella undersökningsplatsen markerad och  
ungefärlig plats för undersökningen 1997. Skala 1:500.
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Sammanfattning
I samband med utschaktandet inför ett nytt hisschakt inom kvarteret 
Bryggmästaren, Stockholm stad, medverkade Arkeologgruppen AB. Den 
undersökta ytan var cirka 2,5x4,0 meter stor och ca 1,3 meter djup. 
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

Inledning
Arcona AB har schaktat och pålat för en ny hissgrop i källaren inom  
befintlig byggnad. Hissgropen ligger i kvarteret Bryggmästaren 7, Klara 
norra Kyrkogatan 26 och är beläget inom fornlämningen RAÄ-nr 103:1. 
Vid tre tillfällen har därför Arkeologgruppen AB medverkat i samband 
med utfört arbete i gropen.

Uppdragsgivare var Länsstyrelsen i Stockholms län och arbetet  
bekostades av Arcona AB.

Bakgrund
Kvarteret ligger väster om Brunkebergsåsen i den del av Norrmalm som 
började regleras år 1637. Efter år 1640 och en omfattande brand reg-
lerades även östra delen av Norrmalm. Innan regleringen hade gatu-
nätet en mer oregelbunden form som framförallt hade anpassats efter 
terrängens förutsättningar och olika individers behov. Enligt en rekon-
struktion av äldre strandlinjer ligger kvarteret på mark som låg ovan-
för 1600-talets vattenyta. Bryggmästaren 7 består av två byggnader: 
en del i söder som uppfördes under åren 1912–1913 och en del i norr 
som byggdes 1883–1884 (Wändesjö 2007:7 och där anförd litteratur).

I samband med en arkeologisk förundersökning år 1997 inom 
fastigheten framkom en knuttimrad brunn. I brunnsfyllningen till- 
varatogs ett handtag och en del av ett lock som tillhört ett laggat trä-
kärl (Wändesjö 2007:8).
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Syfte
Syftet med schaktkontrollen var att under det pågående arbetet kon-
trollera om äldre kulturlager eller andra lämningar berördes av arbets-
företaget. Eventuella lämningar skulle dokumenteras på ett vetenskap-
ligt tillfredställande sätt. Om mer komplicerade lämningar framkom 
skulle Länsstyrelsen underrättas för bedömning av vidare åtgärder.

Metod och genomförande
I ett första skede togs två på varandra liggande betonggolv bort och 
blottade marken under. Därefter grävdes schaktet ur med liten gräv-
maskin och med sugmaskin. Små provgropar grävdes med spade och 
schaktkanterna rensades upp. Därefter togs kvarvarande betongfunda-
ment bort och ytterligare schaktmassor sögs ur. Slutligen grävdes och 
sögs ett lager med lera bort, ned till önskat djup.
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Resultat
Under betonggolven påträffades ett cirka 0,15 meter tjockt lager med 
sand, troligen naturligt avsatt på platsen. Det fanns ingen inblandning 
av kulturpåverkad jord. Därunder påträffades naturligt avsatt lera. 
Inga fornlämningar påträffades. Det totala djupet på gropen uppgick 
till 1,3 meter.

Utvärdering av resultaten  
i förhållande till undersökningsplanen
Den arkeologiska undersökningen i form av schaktningsövervakning 
följde den planerade undersökningsplanen och inga avvikelser gjordes.
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Län Stockholm

Kommun Stockholm

Landskap Uppland

Socken Stockholm stad

Fastighet Bryggmästaren 7

Fornlämningsnummer RAÄ-nr Stockholm 103:1

Lämningstyp
Stadslager

Typ av undersökning
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning

Länsstyrelsens beslutsdatum
2017-01-10

Länsstyrelsens diarienummer
43111-48376-2016

Arkeologgruppens projektnummer
Ag2017_05

Projektledning Karin Sundberg

Personal Karin Sundberg

Undersökningstid 2017-02-06 till 2017-03-01

Exploateringsyta 10 m2

Undersökt yta 10 m2

Arkiv
Arkivmaterial förvaras tillsvidare hos Arkeologgruppen AB.
Digitalt arkiv
Digitala data förvaras tillsvidare hos Arkeologgruppen AB.
Fynd
Inga fynd omhändertogs.
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