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Sammanfattning

Nordic Maritime Group AB (NMG) utförde den 30 augusti 2019 en marinarkeo-
logisk förundersökning på botten av Nyköpingsån utanför den så kallade Fisk-
bron som ligger ett tiotal meter uppströms Nyköpings hus i centrala Nyköping. 
Förunder sökningen utgjordes av kart- och arkivstudier samt dykbesiktning av 
åbottnen. Vid dykningarna konstaterades att bottnen inom undersökning s-
området täcktes med stora sprängstenblock som förmodligen placerats ut som 
erosionsskydd omkring sekelskiftet 1800/1900. Inga fynd av antikvariskt intresse 
påträffades under dykningarna men det är inte uteslutet att äldre lämningar och 
kulturlager kan finnas bevarade under de påförda stenmassorna.
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Bakgrund

Nyköpings kommun planerar att renovera Fiskbron, vilken egentligen inte är en 
bro utan snarare ett bryggdäck som löper parallellt med ån och vars yttre lång-
sida vilar på träpålar som är nedslagna i åbottnen. Åtgärden, som berör en cirka 
75 meter lång sträcka utmed ån (figur 1), innebär att de befintliga pålarna som bär 
upp konstruktionen behålls och förstärks med nya pålar där det behövs, samt att 
en betongmatta placeras ut över stenskoningen under bron som erosionsskydd. 
Området för åtgärden berör fornlämningen Nyköping 231:1 vilket består av Ny-
köpings stadslager. Länsstyrelsen i Södermanlands län bedömde att det kunde 
finnas bevarade konstruktioner, kulturlager och fynd från medeltid till modern 
tid inom det berörda området och fattade därmed beslut om att arbetsföretaget 
skulle föregås av en arkeologisk förundersökning.

Figur 1. Utdrag ur Terrängkartan med  
platsen för förundersökningen mar-
kerad med en röd cirkel. Källa: Lant-
mäteriet.
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Syfte, Metod och genomförande

Syfte
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att klargöra om det fanns an-
läggningar och kulturlager från äldre tid på botten inom undersökningsområdet 
samt att bedöma deras omfattning.

Metod och genomförande
Fältarbetet föregicks av en kart- och arkivstudie som omfattades av en genom-
gång av litteratur, tidningsartiklar, arkeologiska rapporter, historiska kartor och 
fotografier på Lantmäteriets och Sörmlands museums hemsidor samt det digi-
tala fornminnesregistret, FMIS.

Ambitionen var att inleda förundersökningen med att dykbesikta hela bottnen 
(cirka 75 x 5 meter = 375 kvadratmeter) inom förundersökningsområdet varefter 
ett antal provgropar skulle grävas för hand för att bedöma bottenbeskaffenhet 
och identifiera eventuella kulturlager. Påträffade träkonstruktioner skulle doku-
menteras och ett urval av fynd tas tillvara. Bottnen skulle även karteras med 
metall detektor och undersökningsytan, och eventuella lämningar, skulle mar-
keras med ytbojar och fotograferas från ovan med drönare.
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Historik och tidigare undersökningar

Nyköpings stad är strategiskt belägen vid Nyköpingsåns utlopp i Östersjön. Ny-
köping omtalas för första gången år 1250 då drottning Katarina testamenterade 
det hon ägde i Nyköping till Gudhems kloster. Birger jarl anses ha grundat Ny-
köpings hus vid denna tid. Nyköping var under medeltiden en viktig hamn, som 
från 1300 -talet bedrev handel med tyska östersjöstäder. Under 1500- talet bygg-
des den industriella verksamheten ut med kvarnar, sågar och smedjor längs med 
Nyköpingsån. Nyköping tappade under 1600- och  1700- talet mer och mer sin roll 
som sjöfartsstad, och hantverket blev av större betydelse för staden (Broberg 
1979). Det har sedan 1920- talet funnits hypoteser om att en kastal skall ha upp-
förts under 1100- talet inom dagens borgområde. Undersökningar vid Nyköpings-
hus 2003 har visat att det finns kulturlager från slutet av 1000- talet till mitten 
av 1100 -talet inne på borggården. Detta lager anses vara från etableringsskedet 
(Gustafsson 2009).

Undersökningsområdet
Förundersökningsområdet ligger inom den sydvästra delen av Nyköpings äldre 
stadskärna (Nyköping RAÄ 231:1) och intill Nyköpingshus (Nyköping RAÄ 64:1). 
Området direkt väster om Nyköpingshus verkar ha utgjorts av hagar och täppor 
tillhöriga slottet från mitten av 1600-talet fram till mitten av 1800-talet. Bebyg-
gelsen i kvarteret Slottsvakten, som ligger direkt väster om Fiskbron, domine-
rades under det sena 1800-talet och in det tidiga 1900-talet av två skilda verk-
samheter. I den nordöstra delen uppfördes 1861 ett gasverk. Verket försörjde 
bland annat stadens gatlyktor med gas och verksamheten bedrevs fram till 1910. 
I tomtens södra ände fanns ett kolhus som hörde till gasverksamheten. Byggna-
den fungerade från mitten av 1900-talet fram till 2008 som Sörmlands museums 
utställningslokal, den så kallade konsthallen (Norberg 2012).

Fiskbron eller Återbärsbron
Fiskbron eller Återbärsbron, som är en benämning som förekommer parallellt 
med Fiskbron mellan cirka 1875 och 1890, var ursprungligen en bro omgiven av 
vatten på båda sidor. På den östra sidan flöt Nyköpingsån och väster om bron 
fanns den så kallade Återbörden, en öppen vattenspegel där ån gjorde en liten 
inbuktning i åbrinken och där vattnet mer eller mindre stod stilla. Det något 
märkliga namnet tros komma från att ån här skapade ett baksug som gjorde att 
allt från avfall till drunknade människor fördes in i Återbörden av strömmen.

Exakt när Fiskbron uppfördes har varit svårt att fastställa utifrån det histo-
riska kartmaterialet men troligtvis sskedde detta omkring mitten av 1800-talet. 
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HISTORIK OCH TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR

Figur 2. Utdrag ur Adolf Helanders 
Karta över Nyköping från år 1888 
med undersökningsområdet mar-
kerat med en röd rektangel. Källa: 
Nyköpings kommun.

Figur 3. Foto av Adolf Helanders 
Karta över Nyköping från år 1888 
som presenteras i utställningarna 
på Sörmlands museum. På denna 
karta avbildas fortfarande Återbör-
den väster om Fiskbron som en öp-
pen vattenspegel. Foto: Jens Lind-
ström/NMG.



12 NORDIC MARITIME GROUP

PÅ BOTTEN UTANFÖR FISKBRON I NYKÖPING

I en tidningsnotis i Göteborgs Handels- och sjöfartstidning från den 1 oktober 
1866 framgår att det bedrevs fiskhandel vid Fiskbron och att tillgången på salt 
strömming var stor. Vid bron låg då omkring 50 skärgårdsbåtar som kom från 
bland annat Sandhamn och Västervik. Fiskbron finns med på flera kartor och 
fotografier från den andra halvan av 1800-talet. På Adolf Helanders stadskarta 
från 1888 (figur 2) avbildas området väster om Fiskbron som igenfyllt men på 
en annan karta från samma år, och med samma upphovsman, avbildas området 
med en öppen vattenspegel väster om Fiskbron (figur 3). Den sistnämnda kar-
tan finns med på det digitala kartbord som presenteras i en av utställningarna 
på Sörmlands museum.

Frågan är vilken av Helanders stadskartor från 1888 som stämmer. Oavsett 
vilket tycks den öppna vattenspegeln Återbörden ha fyllts igen någon gång mel-
lan 1888 och 1894. Troligtvis revs även tvättstugan vid brons södra ände vid 
samma tidpunkt.

Figur 4. Vy från Kungstornet på Nykö-
pings hus år 1877. I bildens mitt syns 
Fiskbron, eller Återbärsbron, och 
till vänster den lilla öppna vatten - 
spegeln Återbörden. Nere till vän-
ster i bild syns takåsen på tvättstugan 
vars stensyll hittades av arkeologer 
hösten 2018. Sörmlands museum, 
bild SLM R148-96-1.

Figur 5. Försäljning av fisk på den 
nyanlagda grusplanen vid Fisk-
bron, Nyköpingshus. Till vänster 
skymtar slottet och i bakgrunden 
syns N yköpings gasverk. Notera att 
tvätt stugan i brons södra ände nu är 
borta. Bilden är tagen år 1894. Sörm-
lands museum, SLM M033976.
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HISTORIK OCH TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR

På fotografier från 1890-talet framgår tydligt att Återbörden har omvandlats 
från en grund liten vik till en stor grusplan där det bedrevs fiskhandel (jfr figur 4 
& 5). I Sörmlands museums bildarkiv finns flera bilder från 1890 fram till 1930-ta-
let som visar förtöjda skärgårdsbåtar och pågående fiskhandel vid Fiskbron.

Tidigare undersökningar
I och i anslutning till kvarteret Slottsvakten har det utförts många arkeologiska 
undersökningar från 1980-talet och framåt, dock i mycket varierande omfatt-
ning. Så sent som hösten 2018 utförde Sörmlands Arkeologer en arkeologisk 
undersökning i form av schaktövervakning i området väster om Fiskbron inför 
omfattande marksaneringar. Lämningar som påträffades var bland annat en be-
byggelselämning i form av en stensyll och en kullerstenbelagd yta vars läge över-
ensstämmer med den kända platsen för en så kallad bykstuga (tvättstuga) som 
funnits vid den södra änden av Fiskbron. Denna tvättstuga uppfördes troligen i 
mitten av 1800-talet och revs någon gång mellan 1888 och 1894 och finns med 
på flera fotografier och kartor från den senare halvan av 1800-talet (figur 3 & 4). 
Övriga lämningar som påträffades var ett stensatt avlopp från 1800-talet samt 
delar av en tegelmur. I övrigt framkom flera på varandra följande raseringslager 
med oklar datering (Gustafsson 2018).

Det aktuella undersökningsområdet utanför Fiskbron hade aldrig tidigare va-
rit föremål för några marinarkeologiska undersökningar. 2010 utförde Statens 
maritima museer en marinarkeologisk förundersökning i Nyköpingsån cirka 250 
meter nedströms Fiskbron. Då påträffades bland annat träpålar som kunde da-
teras till tidigt 1600-tal och vilka tros ha ingått i en brokonstruktion som finns 
utritad på en karta från 1668. Runt pålarna noterades även ett kulturlager inne-
hållande träkol, bränd kalk, djurben, tegel, handsmidda spikar samt en trolig pil-
spets. Omkring 50 meter nedströms den förmodade broanläggningen påträffa-
des ytterligare en koncentration av träpålar samt ett handtag till en trefotsgryta 
och ett kritpipsskaft (Fredholm 2010).
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Resultat

NMG utförde ett besiktningsdyk utmed med Fiskbron under mycket begrän-
sade siktförhållanden. Sikten i vattnet var omkring 0,1–0,3 meter vilket är ovan-
ligt dåligt för att vara i en å. Den dåliga sikten kan förklaras med det häftiga regn 
som föll dagen före undersökningen och som fört ut sedimentrikt vatten från 
åns tillflöden och från stadens dagvattenbrunnar. Efter det första dyket kunde 
dock flera saker konstateras. Vattendjupet inom området varierade mellan en 
och fyra meter. Inga lösa sediment påträffades inom undersökningsområdet 
utan botten täcktes med stora stenblock och diverse recent korroderat järnskrot 
som bedömdes härröra från 1900-talet. Under och strax utanför den befintliga 
bron fanns det enstaka pålar som med största sannolikhet härrör från tidigare 
brofaser. 5–10 meter ut i ån, räknat från Fiskbron, fanns en del större partier 
med berg i dagen och där noterades även mindre fickor i berget som var fyllda 

Figur 6. Drönarfoto taget mot syd-
väst som visar det dykbesiktade 
undersökningsområdet (den rosa 
ytan) utanför Fiskbron. Foto: Jens 
Lindström/NMG.
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RESULTAT

med sand/grus. Flera cyklar, eller delar av cyklar, noterades men inga föremål 
av äldre slag påträffades.

De konstaterade botten- och siktförhållandena resulterade i att inga fler dyk 
genomfördes under dagen. Varken provgropsgrävning eller kartering med me-
talldetektor ansågs vara meningsfullt då eventuella äldre lämningar och kultur-
lager ligger begravda under de påförda stenmassorna och är inte åtkomliga utan 
omfattande arkeologiska insatser.
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Diskussion

Syftet med förundersökningen var att klargöra om det fanns anläggningar och 
kulturlager från äldre tid på Nyköpingsåns botten utanför Fiskbron. Efter dyk-
besiktningen kunde det konstateras att botten bestod av stora stenar som med 
största sannolikhet lagts ut på botten för att fungera som erosionsskydd för Fisk-
bron mot åns strömmande vatten. När stenarna placerats ut på botten är inte 
helt enkelt att fastställa men studier av äldre kartor och fotografier ger ändock 
en fingervisning om när detta kan ha skett. Troligast är att stenarna lagts ut i 
samband med att vattenspegeln Återbörden fylldes igen omkring 1890 då man 
även gjorde stora omdaningar av markområdet väster om Fiskbron. Stenarna 
kan även ha lagts ut i ett senare skede men troligtvis inte innan 1890. Det är dock 
inte helt uteslutet att det kan finnas bevarade kulturlager och anläggningar un-
der de påförda stenmassorna.
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Administrativa uppgifter

Länsstyrelsens beteckning: 431-5529-2019
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Typ av undersökning: Marinarkeologisk förundersökning
Tidpunkt för undersökningen: 30 augusti 2019
Besiktad yta: 375 m2
Undersökare: Nordic Maritime Group AB
  Lingonvägen 2, 266 52 Vejbystrand
Projektledare och ansvarig chef: Jens Lindström
  e-post: jens@nordicmaritime.se, tel 0760-493257
Personal i fält: Jens Lindström, Eveliina Salo, Maija Huttunen
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