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Figur 1. Karta över Stockholm med platsen för schaktningsövervakningen markerad 
med svart ring. Skala 1:250 000.
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Sammanfattning
En komplettering av fjärrvärmenätet har utförts mellan två fastigheter vid 
Kapellgränd på Södermalm i Stockholm. Då arbetsområdet berörde två forn-
lämningsområden har Arkeologgruppen utfört en schaktningsövervakning 
vid arbetet. Schaktet var cirka 12 meter långt och upp till 1 meter brett. Större 
delen av schaktet upptogs av befintliga installationer. I övrigt bestod det av 
fyllnadsmassor dominerade av grus och sand. Ingen del av fornlämningen 
skadades av åtgärden.

Inledning
Med anledning av en komplettering av fjärrvärmenätet vid Kapellgränd 
på Södermalm har Arkeologgruppen utfört en schaktningsövervakning på 
platsen. Kapellgränd ingår i fornlämningen L2015:7789 (RAÄ-nr Stockholm 
103:1), Stockholms stadslager. Arbetsområdet ingick även i fornlämningen 
L2015:7779 (RAÄ-nr Stockholm 160:1), som är ett område där flera skelett-
gravar tidigare påträffats.Uppdraget beslutades av Länsstyrelsen i Stockholms 
län, med kostnadsansvar av Fjärrvärmeprojekt Sverige AB.

Arkeologgruppen AB, rapport 2021:32

5



Figur 2. Karta över centrala Södermalm med platsen för schaktningsövervakningen 
markerad med gul prick. Skala 1:6000.
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Bakgrund och kulturmiljö
Kvartersnamnen Pelarbacken Större och Pelarbacken Mindre påminner om 
områdets äldre historia. För medeltidens stockholmare var det en plats som 
främst associerades med döden. Från år 1306 är det känt att riksmarsken 
Torgils Knutsson avrättades här på kunglig befallning. Den höglänta platsen 
kom sedan att fungera som galgbacke och blev känd i staden som ”Golgata”. 
På sluttningen intill restes omkring år 1500 tre pelarliknande stenhällar. De 
markerade slutmålet på en processionsväg som under påskhelgen utgick från 
stadens rådhus vid Stortorget. Processionen skulle minna om Jesu lidande 
på vägen till korsfästelsen på Bibelns Golgata.

I närområdet fanns även ett mindre kapell kallat Helga Kors kapell. Detta 
revs i början av 1500-talet och ersattes mot slutet av samma århundrade av 
Sturekapellet, som låg inom gränserna för nuvarande Katarina kyrkogård. 
Detta kapell revs i sin tur under 1650-talet som en del i anläggandet av Kata-
rina kyrka. Gatunamnet Kapellgränd påminner om något, eller båda, kapellen.

Under 1600-talet fick kvarteret en mindre dramatisk karaktär. På den högsta 
punk ten i kvarteret Pelarbacken Större byggdes två väderkvarnar, kallade 
Finskan och Dundercrantz, namn med obekant bakgrund. De var i bruk ända 
till slutet av 1700-talet respektive år 1882. Kvarteren kom efter hand att 
befolkas främst av hantverkare och arbetare.

Figur 3. Utsnitt ur karta över Katarina församling, utförd 1916 med utgångs-
punkt i tomtritningar från år 1674.
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I Stadsarkeologiskt register finns några noteringar från Pelarbacken:

• SR 544–545: 2 brunnar, daterade till 15–1600-talen. 7 skelett, mer eller 
mindre förstörda gravar. Pelarbacken Mindre 23. Undersökt år 1940.

• SR 546: ett skelett påträffat år 1904. Ingen 
dokumentation. Pelarbacken Mindre 22.

• SR 569: ett skelett och ”några grundmurar i plan”. År 1927 
utan närmare dokumentation. Pelarbacken Mindre 22.

• SR 589: golvnivå möjligen från 1500-talet, mur från1600-talet. 
I källaren på Pelarbacken Större 8. Undersökt år 1940.

Arbetsområdet ingår i fornlämningen L2015:7789 (RAÄ-nr Stockholm 103:1), 
lika med Stockholms stadslager och i fornlämningen L2015:7779, som är ett 
samlande begrepp för ett antal skelettgravar som påträffats vid olika till fällen 
och under olika omständigheter. De antas ha samband med äldre kyrkogårdar 
som hört till något av de två kapellen eller möjligen med galgbacken.

Syfte och målgrupper
Syftet med uppdraget är att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera 
ingreppet i fornlämningen inom det aktuella arbetsområdet. Målgrupper för 
rapporten är främst Länsstyrelsen och Fjärrvärmeprojekt Sverige AB.

Metod och genomförande
Markarbetet följdes på plats av arkeolog som dokumenterade efter hand 
som arbetet fortskred. Schaktning skedde med grävmaskin, vid behov komp-
letterat med handredskap. Förutom eventuella äldre lämningar noterades 
även befintliga markingrepp, såsom äldre ledningsgator och kabelschakt. 
Förberedande arbeten i form av avlägsnande av ytskikt i form av plattor och 
asfalt gjordes utan närvaro av arkeolog.
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Figur 4. Arbetsbild från Kapellgränd. Foto från norr.
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Figur 5. Schaktplan. Skala 1:800.
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Resultat
Schaktet korsade Kapellgränd mellan adresserna Kapellgränd 3 och 4. Schakt-
et var cirka 12 meter långt, 0,8–1 meter brett och upp till 1 meter djupt. Vid 
Kapellgränd 3 utgjordes partiet närmast byggnaden, i princip lika med trotto-
arens bredd, av äldre ledningar och kablar. Därefter följde fyllning som be-
stod av sprängsten och sand. Vid gatans mitt kom ett stråk av äldre elkablar, 
täckta av tegel. Sedan följde ett mindre område med fyllning av sand och grus. 
Under trottoaren vid Kapellgränd 4 kom slutligen ännu ett kabelpaket med 
utsträckning ända fram till porten.

Arbetsområdet bestod i sin helhet av olika installationer och fyllnads-
material. I fyllningen fanns inga äldre inslag, endast enstaka föremål från 
modern tid, såsom kablar, kapsyler och byggskrot.

Inom det aktuella arbetsområdet fanns inga äldre inslag kvar. Området 
hade sannolikt schaktats ned när den moderna gatan anlades och fortsatt 
påverkan hade sedan skett vid olika arbeten med installationer av ledningar 
och rör.

Utvärdering av resultaten  
i förhållande till undersökningsplanen

Uppdraget har utförts enligt planen då det bestod i att säkerställa dokumenta-
tion av arbetet och de eventuella fornlämningar som skulle komma att beröras.
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