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Figur 1. Karta över Stockholm med den aktuella undersökningsplatsen markerad med rött. 
Skala 1:250 000.
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Sammanfattning

Med anledning av omfattande markarbeten på Norra Riddarholmen har 
ArkeologgruppenAButförtschaktövervakningvidettflertaltillfällen.Om
rådetingåriRAÄ-nrStockholm103:1.Berörtområdeupptasavenstensatt
gårdsplan vid Överkommissariens hus, en grönyta intill samma hus och en 
såkalladparterrviddennorrasidanavRosenhanespalats.Såvälgårdsplan
somgrönytanhadevaritföremålförtidigare,odokumenterademarkarbeten.
Schaktningeninnanförparterr-murenvisadeattävendennaytaomfattats
avschaktningsarbetenimoderntid.

Ett konkret resultat av uppdraget blev att det kunde konstateras att 
grund en till Överkommissariens hus innehöll delar av den vingmur som hörde 
till1500-taletsförsvarsverk.Denhartidigarepåträffatsvidskarvenmellan
ÖverkommissarienshusochBirgerJarlstorn.Dennuaktuellaschaktningen
avslöjadeattmurenåteranväntsävenihusetsöstradel.
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Inledning

Arkeologgruppen AB har utfört en arkeo
logisk undersökning i form av schakt
ningsövervakning på norra Riddarholmen 
iStockholm.RiddarholmeningåriStock
holmsstadslager,RAÄ-nrStockholm103:1.
Ett antal markarbeten skulle ut föras i form 
av planerad upprustning av markytor, ny
dragningavelochavloppochomsättning

avmurpartier.PlatsenvarvidÖverkom
missariens hus inom kvarteret Gråmun
keholmen3.Uppdragetutfördesunder
periodenjuni2017tillfebruari2018.Upp
dragsgivare varLänsstyrelsen i Stock
holmslän.KostnadsansvarigavarStatens
Fastighetsverk.

Figur 2. Karta över Riddarholmen med platsen för uppdraget markerad. Skala 1:10 000.

Vid Överkommissariens hus
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Bakgrund och kulturmiljö

Undersökningsområdetomfattadeom
rådet mellan Överkommissariens hus 
ochScheringRosenhanespalats.Mellan
husen fanns en stensatt gårdsplan med 
markant lutningmot nordöst. Bred
vid Överkommissariens hus fanns en 
mindre, terrasserad plantering. Den
stensatta gårdsplanen löpte genom plan
teringens centrala del och ledde till en 
trappa som förband området med Norra 
Riddarholmshamnen.

Det såkalladeÖverkommissariens
hus har fått sitt namn efter chef en för 
General-Assistanskontoret. Såkallades
stadenspantlåneinrättningsominrättades

härår1772.BirgerJarlstornanvändessom
magasinmedansjälvakontoret fanns i
husetsomdärefterblevkäntsomÖver
kommissarienshus.Efterhandkomflera
avhusenilängansöderomtornetockså
attanvändasför”Assistansen”sominrätt
ningenkalladesifolkmun.Berättelserfrån
1800-taletgerossbildenavbrokigtfolk
liv, något som framgår tydligt av illustra
tionenifigur4,somärfrånår1868.

Vi backar nu från folklivet utanför 
Assis tansen till medeltidens kloster
prägladeholme.HurdetsågutpåNorra
Riddarholmenunderklostertidenärsvårt
attfåenuppfattningom.Attdetdåfanns

Figur 3. Norra Riddarholmen från sjösidan. Den vita byggnaden framför kyrktornet är 
Schering Rosenhanes palats, till höger därom ses Överkommissariens hus, följt av 
Birger Jarls torn.
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en profan bebyggelse på holmen visas av 
flerauppgifter i tänkeböcker,mantals-
förteckningarochGustavI:sregistratur.
Denkanhaståttpåmarksomtillhörde
klostret och som invånarna betalade 
tomtöreför.Detkanävenhavaritsåatt
inteallmarkpåholmeningicknärmunk-
arnaficksindonationavMagnusLadu-
lås år 1270 (Sundberg&Reuterskiöld
1940:20–21).

Itänkebokenår1635uppräknastolv
klostertomter grupperade kring en gata, 
belägnapånordsidan,bortom”Hörnings
holmstomten” (ungefär likamed förra
Riksarkivets tomt).Där fårman räkna
medatthusensägarebetalttomtöretill
klostret.I1620årsmantalslängdnämns
omkring50husochgårdarpåholmen
(Sundberg&Reuterskiöldaa:19).

Efter Gustav Vasas maktövertagande och 
denpåföljandereformationenfickholm-
en under en kortare tid en viktig roll i 
stadensförsvar.Tvåförsvarstornmedan
slutandemurarbyggdesmotmälarsidan.
Detena tornet ingår idag iWrangelska
palatset.Det andra tornet ansluter till
undersökningsområdetochärsamman
byggt med Överkommissariens hus och 
GamlaAuktionsverket.DetkallasBirger
Jarlstornmenbyggdesunder1520-talet
(senedan).

Under 1600-talet förvandladesGrå
munkeholmentillRiddarholmennärden
gamlaklostermarkenblevtillförläningar
förhögadeln.IönsnorradelöverlätPer
Banérår 1635 till sinbrorAxel “allade
klostertomteruppåGråmunkeholm”som
skänktstillhonomavGustafIIAdolfår

Figur 4. Samling utanför ”Assistansen”. Illustratören har tillåtit sig en viss konstnärlig 
frihet då Riddarholmskyrkans torn har lagts i bakgrunden. Ur Ny Illustrerad Tidning, 
illustratör Gustaf Axel Broling.

Vid Överkommissariens hus
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1628.Detrördesammatolvtomtersom
nämndes ovan.Därefter begärdeherr
Axelattäventornetskulletillfallahonom
med motiveringen att ingen kunde ta sig 
ditutanattnyttjahansmark.

PerBanérlätbyggaetthusnärhan
komibesittningavmarken.Detärsanno-
likt samma hus som utgör undervåning 
påÖverkommissarienshus(Sundberg&
Reuterskiöld1940:370).Detfinnsmedpå
enkartafrånår1635(elleråtminstoneett
huspåexaktsammaplats).Därärtomt
påenkartafrån1620-talet.

Denbanérska tomtensåldessedan
vidare till ScheringRosenhane som lät
bygga sittpalatskringmittenav 1600-
talet.Rosenhanevarenav riketshöga
herrar och högt betrodd av drottning 
KristinaochKarlXGustav.

Rosenhanesättlingar såldepalats-
etochdetkomattgenomgå flera faser
medolikaägare.Tomtendeladesviden
fastighetsaffärår1774.Deninnehadesdå
av GeneralAssistanskontoret som sålde 
palatset och en remsa i norr till Svenska 
Frimurarorden.Dehadesittstamhusdär
under100år,åren1776–1876.Senarehar
fleraofficiellaverksamhetervaritplace
radeipalatset,förtillfälletSveahovrätt.
GeneralAssistanskontoret behöll den öv
riga delen av tomten för den verksamhet 
sombeskrevstidigareikapitlet.Imodern
tidharävendessahusanväntsförolika
juridiskainstanser.

Denomsättningavmurpartiersom
nämndesovangälldeenytaidirektan
slutningtilldennorraväggenpåRosen
hanespalats.Enäldremurskulleplockas
nedochåteruppförasnärgrundläggning
enhadesäkrats.Ytanomfattadedennorra
delenavenparterrsomhörttillpalatset.
En parterr tillhörde den franska barock
trädgårdskultursomvarettidealunder
andrahalvanav1600-talet.Rosenhanevar

kändförsittstoraträdgårdsintresseoch
parterren tillhör sannolikt det ursprung
ligapalatset.Vanligtvisbyggdesdepå
mer lantliga residens med plats för park
anläggningar.Pådenbergigastadsnära
Riddarholmen fanns bara plats för en 
mindreterrass,somvarcirka8×27meter
stor.Denkomenligtäldrekartmaterial
att bebyggas med två mindre hus intill 
palatsväggen.Under 1900-talet, sanno-
liktunder1940-taletbyggdesettarkivför
Statskontoretsomdåhuseradeipalatset.
Arkivet upptar större delen av parterren, 
avvilkenidagåterstår1,80–2,30meterav
ursprungliga8metersbredd.

Tidigare undersökningar
Inomsjälvaundersökningsområdethar
inga tidigare arkeologiska insatser gjorts, 
åtminstoneinteenligtbefintligarapport-
er.Tvåmindrearkeologiskaundersök
ningar har dock gjorts i närområdet.
Båda utfördes i samband med ombygg
nader inne iBirger Jarls torn.Resulta
tenåterfinnsdels i enmurverksanalys
(Bergman2006), dels i en arkeologisk

Figur 5. Rosenhanes palats från norr. 
Maskinen står på parterren, framför den 
grå arkivbyggnaden som är ett tillägg från 
1900-talet.
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rapport (Carlsson& Bergman 2009). 
Idensistnämndaredovisasvadsomär
käntommarkingreppimoderntid,iom
rådetomkringBirger Jarls torn.Därav
framgår att omfattande urschaktningar 
skedde under 1950-talet när ett stort
underjordiskt maga sin för olja byggdes 
under gatan mellan Gamla Auktions
verketochRosenhanespalats.Dågjordes
ingen arkeo logisk dokumentation men 
den samtidiga ombyggnaden av tornets 
inreresulterade ien trovärdigdatering
avtornetstillkomsttid.BirgerJarlstorn
visadesigisjälvaverketvarabyggtunder
GustavVasas förstaårvidmakten.En
ligtHansHansson återanvändes tegel
från klarissor nas kloster på Norrmalm 

(1956:254).Därmedkunde tidpunkten
preciseras till straxefterår 1527.Detta
innebärävenenviktighållpunktförden
övriga bebyggelsen på norra Riddar
holmen.Murverksanalysen resultera
de i att smärre sektioner av såvälden
södra som den östra vingmuren kunde 
beläggas iderasangöringspunktermot
tornkroppen.

Vidarepåträffades spåravdenbe
byggelse som växt upp innanför den
södravingmuren.Det rörde sig främst
om hushållsrelaterade fynd med en bakre 
tidsgränsvid cirkaår 1550ochmeden
varaktighetavcirka 100år (Carlsson&
Bergmanaa:17).

Syfte och frågeställningar

Dåuppdragetbestodavenschaktningsövervakningformuleradesingaspecifikafråge
ställningar.Dockfannsdetgenerellasyftetatt”medettvetenskapligtarbetssättdoku-
menteradekulturlager,konstruktionerochfyndsompåträffasvidschaktningen”(ur
Länsstyrelsensförfrågningsunderlag).

Vid Överkommissariens hus
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Metod och genomförande

Uppdragetutfördesiformavövervakad
schaktningnärmarkingreppvaraktuella.
Dessa skeddevid flera tillfällen, enligt
processordningen för det totala projekt
et.Dokumentationskeddemedmanuell
inmätning somsedandigitaliserades i
relation till engrundkarta somanvän
desinomprojektet.Digitalfotografering
skedde kontinuerligt och beskrivningar 
upprättadesitext.

Uppdragetbörjademedattfemprov
groparomcirka1kvadratmeterupptogs
inom undersökningsområdet. Detta
gjordes för att kunna bedöma mark
beskaffenhetenochnärfastbergtillstötte.
Därefterschaktadesgrönytannedtillfast
berg.Nästaåtgärdblevattstartaschakt
ningenvidparterren.Dennakomattut
förasvidfleratillfällen.Ettskältilldetta
varattennödutgångfrånSveahovrätts
arkivgickviaparterrenochen tillfällig

landgångmåstebyggas.Ettannatskälvar
att muren i parterren skulle plockas ned 
sten för sten och att schaktningen mellan 
dennamurocharkivväggenerbjödprak
tiska problem då den ytan var smal och 
djup.Det löstes genomatt schaktning
gjordestillknappt1metersdjup.Därefter
plockades den översta delen av muren 
ned. Schaktninggjordes sedanmeden
specialskopa som fungerade i djupa och 
smalautrymmen.

Enomläggninggjordesävenaväldre
VAschakt som löpte under gårdsplanen 
ochundergrönytan.Detäldreschaktet
lokaliserades, tömdes och utvidgades 
någotvarefternyainstallationergjordes.

Slutligen schaktades resterande del 
avgårdsplanensomfrämstutgjordesav
den del av gårdsplanen som förband par
terrenmeddenövrigadelenavområdet.

Arkeologgruppen AB rapport 2018:17
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Resultat

Redovisningen av resultaten följer in
delningen i de fyra delområden som före
kommerpåschaktplanenifigur6.Även
därarkeologiskaresultatinteföreligger

ges en kort beskrivning med foto, i första 
handförattunderlätta införeventuella
markingreppiframtiden.

Figur 6. Schaktplan med delområden enligt nedan. 
Skala 1:400.

Vid Överkommissariens hus
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Grönyta
Ytanavgränsadesmotnorr av enmur
mot gatuplanet och Norra Riddarholms
hamnen.Närmastmuren lågcirka0,30
metermatjord följtenutjämnande fyll
ningavsand.Därefterkomenblandad
fyllningmedsand, sprängsten,delarav
cementrörochkalkstensplattor.Påcirka
1,3meters djup låg en betongkulvert
somföljdemurensriktning. Isödervar
kulverten gjutendirektmot fast berg.
Rest erande del av grönytan innehöll 
nästanenbartmatjordochutjämnande
sanddirektpåberg.

VA-schakt
Schaktetanslöttillbefintligtsystemnära
parterrensvästrahörn.Detföljdesedan
backennedmottrappantillgatuplanet.
Vid trappan lades schaktet intill trappan, 
genomgrönytansöstradel.Därbilades
bergetbort förattgerätt fallpårören.
Syftet med schaktningen var att byta ut 
befintligarörförattökasystemetskapa
citetatttahandomsåväldag-somspill
vatten.Därförföljdesdetäldreschaktet
och endast undantagsvis berördes annan 
mark.Inomgrönytanvarsituationensom
denbeskrevsovan.

Däreftervarfyllningenmestavsen
tida typmed inslag av äldre fyllning
(tegelkross, kalkbruk) närmastÖver-
kommissarienshus.Detäldre schaktet
vardelvisnedsprängtibergetsomgick
näraytanistortsettinomschaktetshela
sträckning.Medeldjupet förden äldre

Figur 7. Grönytans nordöstra hörn.  
I botten syns betongkulverten och i 
bildens förgrund skymtar fast berg.

Figur 8. VA-schakt med nya installationer, 
sett från den högsta punkten i sydväst.
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ledningenvar1,20meterochbreddenvar
iallmänhet2–3meter,medettparutvid
gadeområden.

Intill det sydöstra hörnet på Över
kommissariens hus framkom rester av 
enäldre tegelmur som ingick i husets
grund.Denbörjade cirka 1meter från
terrassen med trappan till Överkommis
sarienshus.Upp till femskift av tegel
varsynliga.Devarlagdapågrundstenar,
upptill0,5meterstora.Motösterbröts
sedanmurresten av större stenblock.
Tegelstenarnavaravtvåstorlekar(mått
icentimeter):

Figur 9. Rester av äldre tegelmur i grunden till Överkommissariens hus. 

Figur 10. Närbild på muren i figur 9.

• 29,5×14×8
• 28×14×6

Enrestavmurenåterfannsmöjligenäven
ihusetssydöstrahörn.Denvardockrejält
demolerad och hade reparerats, eventu
elltnärhusetbyggdespåmedenvåning
under1700-talet.

Vid Överkommissariens hus
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Gårdsplan
Beteckningen gårdsplan omfattar i detta 
sammanhang i första hand ytan framför 
parterren som till stor del består av en 
stensatt backe som leder ned från par
terrensöstrahörn.Förbindelsenmellan
parterren och gårdsplanen utgjordes av 
enlitenstentrappa.

Underdetstensattaytskiktet fanns
etttuntbärlageravsandochgrus.Därpå
följde en omrörd fyllning med silt och 
grus somdominerandebeståndsdelar. 
I fyllningen fanns ett stort inslag av tegel
kross.Under fyllningenkom fastberg,
inom vissa delar nästan omedelbart
underbärlagret, inomandradelar var
fyllningenupptill0,3metertjock.Berget
hargenomgåendespåravsprängning.

Figur 11. Lappverk i husets sydöstra hörn.

Figur 12. Gårdsplanen renskrapad. Lägg 
märke till att parterr-muren här är helt 
nedplockad.
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Parterr
Parterrenbestårnumeraaven1,80–2,30
meterbredochcirka27meterlångremsa.
Denavgränsas åt dennorra långsidan
och på båda kortsidorna av en mur av 
huggen sten.Murenär sommest cirka
3,5meterhög i sydvästrahörnet. I det
motsatta,nordöstrahörnetärdenbara
cirka0,6meterhög, delsberoendepå
markenslutning,delspåattdendärfas-
ats ned vid övergången till den lilla trapp
ansom ledernedpågårdsplanen.Mot
söderavgränsasytanavdenarkivbygg
nadsomuppfördeskringmittenav1900-
talet.Arkivetkomattminskaparterrens
breddfråncirka8metertillgenomsnitt
liga2meter.

Schaktningenstartadeidetsydvästra
hörnet enligt det förfarande som beskrevs 
under”Metodochgenomförande”.Överst
var ytan uppgrusad men under det tunna 

gruslagret följde fyllningendirekt.Fyll
ningeninnehöllmycketsprängstenmen
ävenendelhuggensten.Iövrigtbestod
den mest av sand, grus och mindre stenar, 
meninnehöllävenendeltegelkross,kalk
bruk och skaftdelar från kritpipor samt 
enstakakeramikfragment.Ischaktetpå
träffadesminsttreäldredräneringarav
tegelrör.Ettrörlågcirka0,5meterunder
marknivå, intill och parallellt med arkiv
väggen.Underdenna,påcirka1,10meters
djup,lågenlikadandräneringsomockså
följdeväggen.Denundredräneringenvar
fastgjuten i enbetongsulamotväggen.
Etttredjedräneringsrörlågmittischakt-
et,påcirka1,30metersdjup.Detvåövre
rören följde sedanarkivväggengenom
helaparterren.Dettredjeröretsomlåg
mitt i schaktet upphörde plötsligt efter 
knappa10meter.

Figur 13. Översikt över parterren från väster.

Vid Överkommissariens hus
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Iparterrensöstrahalvagickbergetnära
ytan,somnärmastcirka0,5meterunder
grusytan.Därblevdetuppenbartattom
fattande sprängningsarbeten skettnär
arkivetbyggdes.Iövrigthadeparterrens
murenliknandeuppbyggnadlängshela
sträckningen.Denblevalltbredaremot

botten med en stabiliserande innersida 
beståendeavspräng-ochnatursten.Det
gjorde att muren i överkant var cirka 
0,25meterbredmedanden längstner
var 0,75–0,90meter bred. Inomnågra
delar ersattes dock denna stabilisering 
avnaturligtberg.

Figur 14. Två parallella tegelrör  
för dränering.

Figur 15. En allt bredare mur och natur-
ligt berg gjorde att utrymmet var mycket 
begränsat längst ned.
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Tolkning

Undersökningsområdet vidÖverkom
missariens hus var till största delen stört 
avolikagenerationer avmarkarbeten.
Dessutompåträffadesbergetinommånga
delar straxundermarkytan,enpåmin
nelse om hur holmen ursprungligen sett 
ut.Parterrenhadesinmurkvarfrånpa
latstiden men i övrigt hade arkivbygget 
förstörtallaeventuellaspåraväldretider.
Ifyllningsmassornapåträffadeskeramik,
kritpipsskaft, ostronskal med mera, men 
ingaorördalager.

I grundmuren till Överkommissariens hus 
gjordesdocken intressantobservation.
Därfannsinslagavenäldretegelmursom
medrelativtstorsäkerhetkanidentifieras
som en rest av den östra vingmuren, alltså 
av1500-taletsförsvarsverk.

Attdenöstravingmurenåteranvänts
i Överkommissariens hus konstaterades 
vid en byggnadsarkeologisk undersök
ning(Bergman2006).Dåblevendelav
muren synlig vid övergången mellan Bir
ger Jarls torn och Över kommissariens 
hus.Murenvarcirka1,5metertjock.Det
äroklartommurenutgörstoradelarav
husets sydväggelleromdet rörsigom
partiernärmastgrunden.

Måluppfyllelse i förhållande  
till undersökningsplanen

Målet med uppdraget var att dokumen
tera kulturlager, konstruktioner och fynd 
somframkomvidschaktningarna.Dåar
betenatillstordelkomattberöraytordär
äldremarkingreppskett,blevenunder
ordnadambitionattsåvälsommöjligtdo
kumenteraexaktvardessaingreppskett,

vilketkanvaravärdefulltinförframtida
markarbetenpåNorraRiddarholmen.En
mindre komplikation i sammanhanget 
varattschaktningarnaavpraktiskaskäl
kom att delas upp på många kortare in
satser vilket i viss mån försvårade över
blickenöverprojektet.

Vid Överkommissariens hus

18



Referenser

Tryckta källor
Bergman, A. 2006. Birger Jarls torn – nya fynd. Blick – Stockholm då och nu, s 36-43.
Carlsson, M. & Bergman, A. 2009. Birger Jarls torn. Spår av profan bebyggelse 

ca 1550-1630. Arkeologisk undersökning 2006. SR 1442 och SR 
1444. Stockholms Stadsmuseum Arkeologisk Rapport 2009:6.

Hansson, H. 1956. Stockholms stadsmurar. Monografier utgivna 
av Stockholms kommunalförvaltning 18.

Sundberg, H. & Reuterskiöld, C. 1940. Utredningar rörande stadens rätt till 
Riddarholmen. Stadskollegiets utlåtanden och memorial. Nr 55.

Kartor
Rekonstruktionskartor i Sundberg & Reuterskiöld 1940, bilaga a och b.

Webbsidor
www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/stockholms-lan-ab/riddarholmen/

schering-rosenhanes-palats-pa-riddarholmen/

19



RAPPORT 2018:17


