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En arkeologisk förundersökning utfördes av Arkeologgruppen i Örebro AB mellan den 201703-27 och 2017-04-10. Örebro kommun planerar ny bebyggelse i den västra delen av
Kvarteret Klockaregården i centrala Örebro. Byggplanerna berör fastigheterna
Klockaregården 6, 7, 3:310, 3:311 och Nikolai 3:286 i Örebro kommun. Fastigheterna är
belägna i Örebro stadskärna, i västra kanten av de område som i Riksantikvarieämbetets
fornminnesregister (FMIS) är upptaget som fornlämning Örebro 83:1. Denna fornlämning
utgörs av kulturlager som innehåller rester av äldre stadsbebyggelse, från medeltid och
framåt.

Resultat
Sammanlagt grävdes cirka 225 kvadratmeter fördelat på 11 schakt, förlagda där vi kom åt att
gräva. Den sammanlagda ytan som grävdes blev mindre än planerat då området väster och
söder om konserthuset inte kunder grävas då det fanns flera större kabel och rörschakt där.
Området var mycket söndergrävt av industribyggnader från Örebro bryggeri som grundades
1796. Av de äldsta byggnaderna hittades bara rester av den västra syllen till en större byggnad
som legat mitt i undersökningsområdet. Till de äldre lämningarna hör också trärör (piprör)
och en träränna som troligen avlett vatten österifrån ner till Svartån. Dessa kunde utifrån fynd
dateras till 1800-tal. I övrigt framkom lämningar av yngre byggnader och sentida avfalls/
raseringslager i varje sökschakt. I de västra schakten fanns rester av en stenlagd gårdsyta, som
överlagrade vattenledningar av gjutjärn. I flera av schakten påträffades äldre rördragningar i
gjutjärn samt en gjutjärnsbrunn. Alla anläggningar som hittades kan via kartor och äldre
fotografier knytas till bryggeriverksamheten. Bryggeriet fanns fram till 1950 och byggnaderna
revs i början av 1960-talet. Det fanns inga spår av äldre strukturer eller odlingslager, de
äldsta kartorna över området från 1652 visar att Svartån då var betydligt bredare och området
har sannolikt varit sanka strandängar innan bryggeriet uppfördes på plats. I botten av schakten
närmast Svartån syntes rester av vass tydligt i den sterila blåleran. Steril mark återfanns på ett
djup av cirka 0,8- 1,40 meters djup.
Området längs med åkanten, samt torgplatsen norr om konserthuset har inte undersökts och
kan komma att bli föremål för en schaktningsövervakning i samband med att markarbeten
utförs i dessa områden.

