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Abstract

Keywords: Archaeological evaluation, stone foundation, wooden
structures, timber processing remnants, 18th and 19th centuries.

During one week in April 2016, Museum
archaeology southeast at Kalmar County
Museum carried out an archaeological
evaluation in an area known as the Öland
dock (Kvarnholmen 2:1) on the waterfront of
Kalmar town. The evaluation was ordered by
the County Administrative Board in Kalmar
County and paid for by Kalmar municipality,
due to a planned hotel construction in the area.
A total of five trenches with a maximum
depth of three meters were excavated in the area.

4

In the upper strata, stone foundation remnants
of a late 19th century warehouse were found.
The water deposited strata beneath contained
structures made up of rough poles, some
with stone lining, and fixed-together planks,
probably being remnants of dock constructions
on what used to be a small island. In the lower
strata, a layer of twigs and wood chippings
possibly relates to the processing of timber,
lumber being a major export item during the
18th and 19th centuries.
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Skala 1:1 000 000
Kalmar län, med läget för undersökningen markerad.
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Sammanfattning

Under en vecka i april 2016 utförde Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum en arkeologisk förundersökning
vid den s k Ölandskajen, inom fastigheten Kvarnholmen 2:1. Undersökningen
utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i
Kalmar län och beställare var Kalmar
kommun. Ansvarig i fält och för rapport
var Nicholas Nilsson. Undersökningen
utfördes med anledning av en planerad
hotellbyggnation inom området.
Totalt grävdes fem schakt inom området till ett största djup av tre meter. I
de övre lagren påträffades resterna av en
stensyll till en byggnad som troligen varit en magasinsbyggnad från 1800-talets
senare del. Denna bör ha rivits i början
av 1900-talet då den magasinsbyggnad
som finns idag byggdes.
Ett flertal trädetaljer påträffades i de
mer vattenavsatta lagren. Konstruktionerna som bestod av ett par grova stol-

par, en del med stenskoning, samt tillhuggna plankor fästade i annat trä kan
ha utgjort rester av bryggor och kajer
som funnits i anslutning till den lilla ö
som funnits här tidigare. Delar av konstruktionerna kan eventuellt knytas till
utfyllnadsarbetena i slutet av 1800-talet.
I de undre lagren kom ett kvist och
flislager som kan vara spår av den timmerverksamhet som var en stor exportvara under 17–1800-talet. Träbädden
kan också vara spår av de förberedelser
som gjordes inför utfyllnadsarbetena
mot 1800-talets slut.
Fornlämningen RAÄ Kalmar 94 berörs inte på något avgörande negativt
sätt av den planerade exploateringen.
Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns
museum förslår därför inga ytterligare
antikvariska åtgärder. Länsstyrelsen beslutar om eventuella ytterligare åtgärder
i ärendet.
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Inledning

Under en vecka i april 2016 genomförde Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum en
arkeologisk förundersökning inom fastigheten
Kvarnholmen 2:1 vid Ölandskajen i Kalmar.
Exploatör var Kalmar kommun där Johanna
Kindqvist var projektledare för kommunens
arbete på plats. Nicholas Nilsson från Museiarkeologi sydost var projekt-, respektive rapportansvarig. Under fältarbetet deltog också
arkeolog Cecilia Ring samt praktikant Viktoria Sandberg.
Inom den aktuella fastigheten planeras
byggnation av en källarlös hotellbyggnad och
undersökningen omfattade en ca 1300 m 2 stor
yta. Byggnationen är planerad att genomföras
på grundläggning genom pålning. Syftet med
förundersökningen var i enlighet med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag (Dnr: 431-6867-
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14) att bidra med fördjupad kunskap kring på
vilket sätt och i vilken omfattning fornlämningen RAÄ Kalmar 94 berörs av planerat arbetsföretag. Förundersökningen skulle förse länsstyrelsen med ett fördjupat kunskapsunderlag
inför prövning av arbetsföretaget enligt 2 kap
12 § KML. Efter förundersökningen skulle det
vara möjligt att avgränsa lämningarna så att
det inte råder någon tvekan om vilken/vilka
lämningar som berörs/inte berörs av planerad
exploatering. Vidare skulle lämningarnas art
och innehåll beskrivas med hänsyn till fornlämningens antikvariska bevarandevärde samt
dess pedagogiska och vetenskapliga potential.
Eftersom förundersökningen utfördes som ett
led i borttagandet skulle ambitionsnivån vara
hög. Målgrupp för undersökningen var länsstyrelsen och Kalmar kommun.
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Topografi och fornlämningsmiljö

Undersökningsområdet var beläget inom RAÄ
Kalmar 94, stadslager, knutet till Kvarnholmen i Kalmar stad. Platsen låg utanför själva
1600-talsstaden, på dess södra sida, i ett område som från medeltid och fram till 1800-talets
utfyllningsarbeten utgjorde en del av de marina
farlederna in till Kalmar. I området fanns före
utfyllningarna en mindre arkipelag, av vilken
inget idag går att skönja, fig. 1. Topografin

söder om stadsmuren är låglänt och flack och
till största delen helt konstruerad av människohand. Fornlämningarna i detta område är
starkt knutna till den sjöfart som bedrivits under århundradenas lopp, se vidare nedan.
Det aktuella området används vid tiden för
den aktuella förundersökningen som parkering.
Strax intill finns i väster en magasinsbyggnad

Figur 1. Undersökningsområdet i förhållande till de öar som tidigare funnits i området men som nu är inbäddade i utfyllnadsmassor. Baserat på rektifiering av äldre kartmaterial.
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Figur 2. Pliktkarta från 1761, den s.k. Wallmans pliktningskarta. Kartan visar förutom de olika djupen i området även var
vrak finns (inringade).
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som uppfördes kring sekelskiftet 1900. Området är till stor del utfyllt i samband med att
området söder om Kvarnholmen gradvis togs i
bruk och utvecklades under slutet av 1800-talet då mer mark krävdes för stadens utveckling. Innan dess utgjordes området till stor del
av vatten med enstaka öar. Området utgjorde
under medeltiden en del av segellederna in till
Kalmar hamn. En rektifiering av äldre kartmaterial där de nu försvunna öarna ännu syns
visar att det funnits en mindre ö inom aktuellt
undersökningsområde. Endast den norra delen
av ön, som kan ha varit ca 60 x 25 meter stor,
ligger inom undersökningsområdet. Huruvida
ön varit bebyggd framgår inte av kartmaterialet (Jonsson m.fl. 2013:65ff).
På en pliktkarta från 1761 som visar vattendjupet inom den södra delen av området kring
det ”nya” Kalmar finns också vrak markerade,
fig. 2. Att kartan är framställd över detta område visar också att sjöfarten då fortfarande
utnyttjade de gamla farlederna.
Att vrak finns i området har redan verifierats eftersom man 1997, i samband med arbeten vid kv. Eldaren ca 150 meter sydöst om

det här aktuella området, påträffade ett vrak
som troligen satts på grund avsiktligt. Vraket
har daterats till 1700-1750 (Einarsson 1997).
Enligt den dokumentation som finns från undersökningen på 1930-talet i samband med
att Slottsfjärden muddrades, påträffades flera
vrak i den västra kanten av det som idag är
Sylvanderparken, d v s ca 160 meter rakt västerut från det aktuella undersökningsområdet
(Selling 1979:337).
Förutom vrak har träkonstruktioner knutna till uppförandet av stadsmuren påträffats
strax norr och nordost om undersökningsområdet när stationsområdet gjordes om 19951996. Med undantag av de fördämningskonstruktioner i trä som uppfördes för att kunna
pumpa ut vatten inför byggnationen av stadsmuren påträffades även själva stadsmuren. I
de fyllnadsmassor som fanns i detta område
framkom också diverse utkastmaterial. Även
träkonstruktioner som kunde knytas till anläggandet av järnvägen påträffades (Karlsson,
1999).
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Fig. 3. Undersökningsområdet med schaktens placering.
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Genomförande

Totalt grävdes fem schakt över ytan, fig. 3.
Schakten fick delas upp i mindre delar eftersom det fanns både dagvattenledningar och
kablar inom ytan, något som inte framkommit via ledningskollen.se, och som påverkade
undersökningen tidsmässigt. Schaktningen
genomfördes skiktvis ner genom de kontexter
som påträffades. Schaktens djup varierade mellan 1,6-3 meter. Varje kontext mättes in med
GPS, gavs en digital identitet och beskrevs samt
fotodokumenterades innan den togs bort. Totalt påträffades 25 kontexter vilka bestod av
t.ex. lager, stolpar, träkonstruktioner eller raseringsmassor.
Vid undersökningen tillämpades IDA, Instant field Documentation system and Availability, ett arbetsflöde framtaget av Museiarkeologi sydost på Kalmar läns museum. Detta
möjliggjorde en snabb och effektiv dokumentation i fält genom ett helt digitalt dokumentationssätt. Det innebar också att undersökning-

en kunde förmedlas till allmänhet, kollegor
beställare eller beslutande myndighet i realtid.
Detta gjordes genom att en speciell karta hade
skapats i förväg, vilken sedan kunde ses på antingen museets hemsida eller på kommunens
hemsida. I takt med att undersökningen fortskred kunde resultaten följas på dessa hemsidor. Intresset var stort från både allmänhet och
media. Mycket folk besökte undersökningen
och samtliga lokaltidningar gjorde besök och
reportage på plats.
Efter avslutad undersökning återställdes
den undersökta ytan så att den återigen skulle
kunna användas som parkering. De uppgrävda
ytorna hårdgjordes med grus och ”padda” för
att motverka risk för sättningar. De extra åtgärder i form av ytterligare staket samt återställande medförde kostnader som inte var
medtagna i den ursprungliga budgeten. Dessa
kostnader godtogs och bestämdes av kommunen på plats.
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Fig. 4. Tvärprofil i schakt 1 som visar de olika lagren. Foto: Nicholas Nilsson, Kalmar läns museum.
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Resultat

Lagerföljden var i stort sett densamma i samtliga grävda schakt, fig. 4.
Överst låg ett bärlager av grus med inslag
av mindre sten, 0,5-0,8 meter djupt. Därefter
vidtog ett sandigare, ca 0,5–0,65 meter tjockt
lager med inslag av sten, 0,02-0,03 m stora.
Detta lager övergick gradvis till ett svartaktigt
lager med sandinblandad lera, ca 1,2–1,7 meter tjockt, vattenavsatt. Detta doftade starkt
av metan beroende på nedbrytningsgraden av
organiskt material. Underst framkom ett ljust
lager med steril lera. I det följande kommer de
resultat som gjordes att presenteras stratigrafiskt, med början högst upp. I schakt 1 framkom, ca 0,6 meter under asfalten, ett parti
med större stenar vilka verkade ha en riktning
mot nordväst. Stenarna var av natursten och
ca 0,25–0,7 meter stora. Dessa stenar kunde
återfinnas i schakt 3 och 4 där de tillsammans
bildade en långsida. Bitvis kunde bruk konstateras i anslutning till stenarna men till största
delen verkade de ligga utan fogmassa, fig. 5
och 6.
Denna rad av stenar kunde följas till en
längd av ca 35 meter. I anslutning till stenarna
i framförallt schakt 1 framkom fynd av keramik, ben och spik.
I den nordöstra delen av undersökningsområdet framkom en betongplatta direkt under
asfalten. Plattan var ca 1 meter bred och ca 0,2
meter tjock, fig. 7. Hur långt plattan sträckte

sig utanför schaktet är oklart. Det var osäkert
om plattan skyddade något underliggande och
därför grävdes denna inte bort utan fick ligga
kvar. Istället grävdes schaktet på var sin sida
om detta fundament.
I schakt 4 påträffades, förutom stenar tillhörande hussyllen, även stora mängder med
större sten vilka inte kunde kopplas till någon
konstruktion på plats. Stenarna utgjordes av
större granitstenar varav vissa var kluvna och
man kunde ana spår av bruk vilket indikerar
att de varit sammanfogade en gång i tiden.
I schakt 1, 2 och 4 påträffades rester av
träkonstruktioner i form av grova stolpar och
plankor ingående i någon form av konstruktion, fig. 8. De stående stolparna hade en diameter ca 0,25 meter.
I botten av schakt 1:s västra del påträffades
en stolpe, A4, med stenskoning, fig. 9. Denna
del av undersökningsområdet ligger närmast
den övertäckta ö som tidigare fanns i området
men som nu är försvunnen i och med de stora
utfyllningarna.
Lite längre åt öster framkom en träkonstruktion med tydligt tillhuggna plankor. Dessa bildade en struktur där den mellersta, stående,
plankan flankerades av två andra som bildade
stöd till den förstnämnda, fig. 10. Ytterligare
ca 4 m åt öster framkom ytterligare en planka
med smalsidan nedåt och som det förefaller i
riktning mot den första konstruktionen.
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Fig. 5. Kartan visar utbredningen av syllstenslämningarna.
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Fig. 6. Fotot visar syllstenslämningarna som påträffades i schakt 1. Foto: Nicholas Nilsson, Kalmar läns museum.

Fig. 7. Det påträffade betongfundamentet i schakt 5. Foto: Nicholas Nilsson, Kalmar läns museum.
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Fig. 8. Karta över de schakt där träkonstruktioner påträffades.
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Fig. 9. Trästolpe A4 med stenskoning i schakt 1. Foto: Nicholas Nilsson, Kalmar läns museum.

Fig. 10. Träkonstruktion A5 som påträffades i schakt 1. Foto: Nicholas Nilsson, Kalmar läns museum.
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Fig. 11a och b. De träpålar A30, 31 som framkom i schakt 4. Foto: Nicholas Nilsson, Kalmar läns museum.
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Fig. 12. Karta över de schakt där flislagret påträffades.
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Fig. 13. Flislagret med de tillhuggna kvistar och slanor som låg i det. Foto: Nicholas Nilsson, Kalmar läns museum.

I schakt 4 påträffades två stolpar, 2,5 m
ifrån varandra, vilka inte med säkerhet kan
sägas höra ihop i någon konstruktion, fig. 11a
och b. Samtliga träkonstruktioner som påträffades låg i det mörka sandiga lerlager som föreföll vara avsatt i vatten.
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I schakt 1, 3 och 4 framkom i botten ett
flislager bestående av kvistar och slanor som
var tydligt tillhuggna, fig. 12. Detta flislager
varierade i mäktighet mellan ca 0,3-0,1 m, fig.
13. Som tjockast var det i botten av schakt 1
och minskade sedan i tjocklek åt norr och öster.
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Tolkning och åtgärdsförslag

Den ö som skulle ligga i närheten av undersökningsområdet kunde inte konstateras annat
än indirekt. I schakt 1 var det tydligt att det
grundade upp mot väster där stolpen med stenskoning (A4) påträffades. Av döma av bottenprofilen så ligger ön i närheten, åt väster eller
sydväst. I de översta lagren framkom rester av
en stensyll och ett betongfundament. Betongfundamentet föreföll av dess stratigrafiska placering att döma vara av yngre datum, troligtvis
kring mitten av 1900-talet. Någon direkt referens har ej hittats.
De rester av en rad med stora syllstenar som
kunde dokumenteras i tre av schakten indikerar att ett större hus stått på platsen. Huset
bör ha haft en sträckning åt nordväst och den
parallella syllstensrad som hör till huset ligger
sannolikt väster om, och utanför undersökningsområdet, fig. 14. Hade den andra väggen
legat österut borde den ha hittats i de schakt
som togs upp åt detta håll.
I det kartmaterial som finns att tillgå över
detta område syns inga byggnader alls som
går att knyta till den nu påträffade byggnaden.
Den magasinsbyggnad som idag står väster om
undersökningsområdet är uppförd i början av
1900-talet och finns med på flera fotografier
från t ex 1930-talet. På ett fotografi från 1893
finns inte denna byggnad med men däremot en
mindre byggnad som ligger på ungefär samma
plats, fig. 15.
Det skulle kunna vara denna byggnad vars
syllstenar nu påträffats. Byggnaden bör ha
uppförts i nära anslutning till att området fylls

ut i samband med järnvägens framdragning
under 1870-talet och rivs troligtvis i början av
1900-talet då den nuvarande magasinsbyggnaden byggs.
De större stenar av granit som var kluvna
samt uppbar spår av kalkbruk kan vara delar
av försvarsmuren. Det finns beskrivet att raseringsmassor från murarna användes om fyllnadsmassor när de stora utfyllnadsarbetena utfördes under 1800-alets senare hälft (Jonsson
m. fl. 2013:22).
De träkonstruktioner som påträffades kan
ha haft flera funktioner. Närheten till ön i området kan innebära att det i anslutning till denna funnits kajer eller bryggor vilka krävt större
pålar. De plankor som ingick i någon form av
konstruktion är svårare att tolka. Även om
plankorna var ganska grova var konstruktionen lite för klen för att ha ingått i någon större
gedigen konstruktion. De klena dimensionerna
och konstruktionssättet visar att de inte varit
delar av de konstruktioner som byggdes i samband med uppförandet av försvarsmuren på
1600-talet. Det finns en möjlighet att de kan
ha utgjort delar i stabilisering av massor i samband med utfyllnadsarbetena.
Under 17–1800-talet var exporten av virke
en viktig del av verksamheten vid hamnen i
Kalmar. Hanteringen av timmer var omfattande och har delvis satt sina spår i namnen
på de öar som fanns i området tidigare, t.ex.
hette holmen där dagens galleria Baronen ligger, Vedgårdsholmen. Det flislager som påträffades i flera schakt skulle kunna vara rester av
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Fig. 14. Tolkning av hur de övriga syllarna till det påträffade huset kan ligga.
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Fig. 15. Foto från 1893 som visar området vid Ölandskajen. I den bortre delen syns en större byggnad vars syllsten påträffades vid undersökningen.

dessa aktiviteter där restprodukter helt hamnat i vattnet och under årens lopp deponerats
på botten. Det finns dock en möjlighet att
flislagret också kan utgöra rester av de första
aktiviteterna som föregick utfyllnadsarbetena.
Liknande risbäddar har påträffats på andra
platser i Kalmar där utfyllnadsarbeten utförts,
t ex vid Vedgårdsholmen och inom Kv Gesällen (Hederström. C. 1976, Blohmé. M. 2006,
Tagesson. G. 2014). Risbäddar har då lagts ut
som en stabilisering innan jordmassorna dumpats över dem.

Åtgärdsförslag
Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum förordar inga ytterligare antikvariska åtgärder då de framkomna lämningarna inte var
av sådan art att fornlämningen RAÄ Kalmar
94 kan sägas påverkas negativt av exploateringen. Länsstyrelsen beslutar dock om ärendets fortsatta framtid.
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Bilaga 1.
Fotolista digitala bilder

Landskap: Småland
Socken: Kalmar
Fastighet: Kvarnholmen 2:1
Arkeologisk förundersökning 2016

DU 267

Nr Motiv

30

Från

Datum

1 Kontext 2. Större stenar, del av syll.

S

2016-04-11

2 Kontext 4, stenskodd stolpe.

Ö

2016-04-11

3 Kontext 5, träkonstruktion med stående påle samt träplankor.

S

2016-04-11

4 Tvärprofil 8 i schakt 1. Tydlig lagerföljd. 1. Bärlager, 2. Utfyllnadslager. 3. Avsatt lageri vatten med
större sten. 4. Vattenavsatt sedimenterat material med inslag av träflis.

V

2016-04-11

5 Kontext 9. Träflislager i botten ac schakt.

NV

2016-04-11

6 Vattenfyllt schakt 1.

Ö

2016-04-11

7 Profil 20. Profil i schaktvägg. Tydliga lagersekvenser.
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8 Profil 20. Profil i schaktvägg. Tydliga lagersekvenser.
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2016-07-12

9 Spetsad pinne med tydliga huggspår.

S

2016-07-12

10 Yta 2 innan schaktning. Fullt med bilar. De skulle vara borta.

V
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11 Kontext 17. Rester av syllsten. Samma som K2.

V
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12 Schaktsida med tydliga lagerföljder. Påförda massor i toppen.

S

2016-07-14

13 Betongfundament, K32, i schakt 5.

SV

2016-07-14

14 Betongfundament, K32, och profil med underliggande lager.

V

2016-07-14
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2

Undertyp

Kontexttyp

ID

Lämningslista
2

0,12

0,57

Oregelbunden

Oregelbunden

Rektangulär

Djup/Tjocklek (m)
Form i plan

0,025 0,3
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0,3

1,5

Längd (m) Bredd (m)

Flislager. Tunnare skickt av samma lager som
A8. Tunnade ut mot öster. Endast mindre slanor i
botten. Lagret låg på ca 3m djup.
Skärvor av glas,keramik, obr.ben, spik

Flislager. Relativt tjockt lager. I toppen ett finare
skickt med stybb. Mot botten ligger större delar av
slanor. En del är spetsade i ena änden. Skulle
eventuellt kunna utgöra stabilitet inför utfyllnad.
Planka stående på diagonalen. Verkar vara
massor under utfyllnadsmassor.
Modern vattenledning

Stående planka i träkopnstruktion. Plankan är
grovt tillhuggen/sågad och falnkeras av två andra
plankor.
planka

Möjligt stolphål med trärester.

Del av vägg

Del av vägg

Del av vägg

Del av vägg

Del av vägg.

Del av vägg

Stora stenar, möjligtvis husvägg. Fynd av
keramik, ben, spik. Mycketkompakt jord, inslag
av bruk.
Del av vägg

Form i profil Fyllningstyp Beskrivning & Tolkning
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ID

Lager

Störning

Avfallslager

0,15
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Oregelbunden

Flislager. Tunnt. Enstaka större pi nnar i botten.

0,25

Stolpfärgning Trästolpe

Rund

Stående stolpe som ser ut att börja under
bärlagret.
Stående stolpe som ser ut att börja under
bärlagret.
Betongfundament

0,25

Stolpfärgning Trästolpe
0,25

Sten i mur

Sten
Rund

Sten i mur

Sten

0,25

Sten i mur

Flislager. Ganska tunnt, mot botten mindre
kvistar.
Fortsättning på väggen från schakt 1 och 3? Hittat
i bärlagret, består utav små och stora stenar.
Stenarnas utbredning beror troligtvis på rasering
av väggen. Löst bruk finns i samband med
stenarna.
Sten i mur

Sten

Sten

Område

Oregelbunden

Avfallslager

Lager

0,2

Flislager. Ganska tunnt.

Oregelbunden

Avfallslager

Lager

0,15

Modern kraftledning

Dike

Område

Form i profil Fyllningstyp Beskrivning & Tolkning

Område med stora stenar och vad som ser ut
som betongbruk. Spik och märla. Troligen
sammanhörande med syllen i schakt 1, fast den
här är kraftigare och ser även ut att vara raserad.
Vattenledning

Djup/Tjocklek (m)
Form i plan

Område

Längd (m) Bredd (m)
Porslin, delar av plankor, obr. ben, tegel

Undertyp

Fyndområde

Kontexttyp
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Lämningar
ID

Kontexttyp

Beskrivning & Tolkning

1

Schakt

Schaktet var mellan 1.6-2.7 m djupt. Översta lagret bestod av ett
bärlager som efterföljdes av ett sandigt lager och därefter av
sandig lera. Lerig steril med "flis"lager ovanpå, med spetsade
pinnar. En träkonstruktion, stolpe och en syllstensrad påträffades.
Fynd av porslin, keramik, obr.ben och glas.

2

Schakt

3 meter som djupast. Liknande schakt 1, Flislager.

3

Schakt

Bärlager cirka 0,8 m djupt, följt av sandig lera ned till sterilen.
Lagret med sandig lera sluttade nedåt och blev djupare från söder
till norr. I bärlagret hittades sylstenl som tolkas höra ihop med
syllen i schakt 1, dock var den här mer raserad. I samband med
syllen hittades bruk och järnföremål. Liknande flislager som
hittades i schakt 1 fanns öven här på cirka tre meters djup, dock
var det inte lika tjockt flislager som i schakt 1. Även här fanns
bearbetade pinnar.

4

Schakt

Bärlager cirka 1-1,5 m djup, djupast i söder och blev grundare mot
norr. Troligtvis samma syllkonstruktion som i schakt 1 och 3
påträffades. Följs av mörk sandig lera där två stående stolpar
påträffades som gick ned till den ljusa leriga sterilen på cirka 3
meters djup. Mycket tunnare flislager än i de övriga schakten.

5

Schakt

Ett betongfundament påträffades i bärlagret. Under bärlagre,t på
cirka 1 m djup,påträffades ett lager med koks som följdes av mörk
lerig sand som sträckte sig ned till sterilen.
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Adress

Telefon

Fax

E-post

Box 104, S-391 21 Kalmar

0480-45 13 00

0480-45 13 65

info@kalmarlansmuseum.se

