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Figur 1. Karta över Ystads medeltida stadsområde, fornlämning 50, med den aktuella fastigheten 
Fredrik 8 markerad med en röd stjärna. 

 

Inledning 

Med anledning av att Anders Hassel har ansökt om tillstånd till ingrepp i Ystads 

medeltida stad, fornlämning 50, inför uppförande av en ny byggnad inom ovan 

rubricerade fastighet, genomfördes en geoteknisk undersökning. Fastigheten är belägen 

i den östra delen av det medeltida Ystad. I ursprungsplanerna skulle delar av byggnaden 

ha källare och därför föreslogs en arkeologisk förundersökning. Detta ändrades i 

byggplanerna och den 140 m² stora huvudbyggnaden planeras att grundläggas med 

intentionen att bevara underliggande kulturlager. Ett 90 m² stort garage planeras att 

byggas i fastighetens södra del. Länsstyrelsen i Skåne har erbjudit Kulturen att upprätta 

en undersökningsplan och kostnadsberäkning för en arkeologisk förundersökning, men 

ärendet övergick istället till att bli en geoteknisk undersökning (lst.dnr: 431-9979-2013). 
 

Syftet med den arkeologiska förundersökningen är att fördjupa kunskapen om 

fornlämningen. Den ska även ge svar på om byggnaden kan uppföras ovanpå 

fornlämningarna utan att de kommer till skada, och i så fall på vilka villkor detta kan ske.  
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Fornlämningsmiljö 

De naturgeografiska förutsättningarna 
Kv Fredrik är beläget i den nordöstra delen av Ystads medeltida stadsområde, söder om 

den gamla stadsvallen. En rekonstruktion av 1200-talets strandlinje, den nuvarande 3-

meterskurvan, visar en vik som skurit in i den nuvarande stadsbebyggelsen, som utgjort 

Vassaåns utlopp i Östersjön och stadens medeltida hamn, vilken har legat på ett avstånd 

av 100 m från kvarteret. Kv Fredrik har också legat i den del av staden som är belägen 

öster om Vassaån. Topografiskt ligger undersökningsområdet i en sydvästsluttning med 

en riktning mot strandlinjen. En förundersökning som utförts inom kvarteret visar på att 

kulturlagertjockleken är uppemot 1,90 m. Undergrunden har utgjorts av steril sand  

(Anglert 1996; Tesch 1983 s 56ff). 

 

 
Figur 2. Karta över Ystad upprättad år 1753 av Balthasar Weduwar (Ur Tesch 1983).  

Den aktuella fornlämningssituationen 
Kv Fredrik begränsas av fyra gator, kvartersindelningen framträder på den äldsta kartan 

över Ystad från 1650-talet. På en tomtkarta från år 1753 framgår namnen på de gator 

som avgränsar kvarteret. Det är Lilla Östergatan, Vädergränd, Stora Östergatan och 

Gåsegränd.  Lilla Östergatan begränsar kvarteret i norr. Gatan löper i en väst-östlig 

riktning från stadsvallen i öster till stadens centrala delar runtom Stortorget i väster. 

Vädergränd begränsar kvarteret i öster och löper i en nord-sydlig riktning mellan Lilla och 

Stora Östergatan. Stora Östergatan avgränsar kvarteret mot söder, och löper i öst-västlig 

riktning, mellan Österport (nuv. Österportstorg) och Stortorget. Såväl Ystads gatunät som 

kvartersindelning har inte förändrats i någon större omfattning sedan kartan från 1650-
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talet, och anses gå tillbaka till medeltid och renässans. Gatunätet knyter an till de 

landsvägar som löper in i Ystad från dess omland. Vid Österport kom landsvägen från 

Öja, Stora Herrestad, Stora Köpinge och vidare upp mot Kristianstadsslätten in i staden. 

Stora Östergatan synes under medeltiden varit huvudleden mellan Österport och 

Stortorget. I Stora Östergatan har det påträffats flera lager av stenlagda gatunivåer, varav 

ett arkeologiskt har daterats till 1300-talet. Enligt Sten Tesch kan Lilla Östergatan ha varit 

den äldsta Östergatan (Tesch 1983 s 13ff, 60ff). Norr om Lilla Östergatan löper 

Trädgårdsgatan, vari har påträffats kulturlager från 1200-1300-talet (Tesch 1983 s 13ff, 

42, 60ff). 

 

Av 1753 års tomtkarta framgår att den dåtida bebyggelsen i kv. Fredrik varit 

koncentrerad i de södra delarna mot Stora Östergatan i fyra stadsgårdstomter. Utifrån 

kartan framgår det att tre av dessa varit kringbyggda. I kvarterets norra del, mot Lilla 

Östergatan, fanns fyra stadsgårdstomter med planteringar och trädgårdar. På en av 

tomterna är ett mindre, fristående hus markerat (Tesch 1983 s 15). Längs Vädergränd är 

det markerat enskilda hus på fyra stadstomter, vars bakgårdar har markerats som 

plantering och trädgård (Tesch 1983 s 15). 

 

Staden Ystads uppkomst och bebyggelse sker under 1200-talets första hälft, med S:ta 

Mariakyrkan som stadens äldsta byggnad. Följt av ett franciskanerkonvent som 

etablerades år 1267. Utanför staden nordöstra del finns resterna av såväl hospital som en 

borglämning (hospitalet ca 170 m nordöst och borgen ca 400 m nordöst om kv Fredrik). 

Hospitalet omnämns i ett testamente från år 1398. Såväl byggnad som skelettgravar har 

påträffats. Ett antal skelett hade en armställning som daterar dem till 1200–1300-talet. 

Borgen har arkeologiskt inte kunnat dateras närmare, utifrån teglet framgår det dock att 

den är i bruk under medeltiden. Inga medeltida skriftliga källor omnämner en borg eller 

huvudgård vid Ystad (Tesch 1983 s 16, 18). 

 

Tidigare arkeologiska iakttagelser 

Endast ett fåtal arkeologiska observationer har gjorts i området runt kv Fredrik: 

 

I närheten av kv Fredrik, öster om Tvärgatan, i kv. Adolf, alldeles inför Österport, har det 

påträffas byggnadslämningar och skelettgravar som tolkas som lämningar av S:t Nicolai 

kyrka. Gravar har framkommit i hela kvarterets bredd på 100 m, avgränsad i söder av 

Stora Östergatan, och sträckt sig mot norr minst 40 m. Bland skeletten påträffades även 

borgarkrigsmynt daterade till perioden 1250-1340 (Tesch 1983 s 34, 58). 

 

Öster om kv Fredrik i den västra delen av kv Knut har det utförts en arkeologisk 

undersökning. Undersökningsresultatet bestod av grunda gropar som daterats till 1000–

1100-tal, efter fynd av äldre svartgods. Följt av lerbottnar, stolphål, gropar och en 

ugnsbotten, och fynd av äldre rödgods, yngre svartgods och en dubbelkam som har 

daterats till perioden ca 1200–1350. Lerbottnarna har daterats till mitten av 1200-talet. I 

flätverksbrunnens fyllning ingick läderavfall från skomakeri. Det påträffades även en 
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stenläggning, en syllstensrad och flätverksbrunn, samt rester efter ett eldhärjat klinehus. 

De har daterats till 1300–1400-tal, med en tonvikt omkring 1400 för klinehuset, utifrån de 

fynd av äldre och yngre rödgods och nästan stengods. Enligt Lars Wallins tolkning synes 

stora delar av området legat obebyggt under senare delen av 1300-talet för att därefter 

bebyggas med klinehus mot Snedgränd. De senmedeltida lagren var bortgrävda genom 

senare aktiviteter (Tesch 1983 s 16, 37; Wallin 1984 ). 

 

Stadsvallen med vallgrav som löpt runtom staden, har varit belägen cirka 20 till 60 m 

nordost om kv Fredrik. När den anlades har inte arkeologiskt kunna beläggas. En 

Norreport omtalas i slutet av 1300-talet och 1574 omtalas en trädgård vid den norra 

vallen. Vid infarten till Stora Östergatan på nuvarande Österportstorg, cirka 120 m från 

kv. Fredrik, påträffades år 1933 en grundmur till östra stadsporten, vallgrav, bärvirke till 

bro och stenläggning. Några närmare datering av dessa är inte presenterade (Tesch 1983 

s 45). 

 

Endast några få arkeologiska observationer finns från kv Fredrik. En arkeologisk 

förundersökning genomfördes dock år 1996 på fastigheterna Fredrik 5 och 6, inför en 

planerad nybyggnation. Avsikten var att fastställa kulturlagerbilden, det vill säga erhålla 

en uppfattning om bebyggelseutvecklingen och aktiviteterna inom det aktuella området. 

Enligt förundersökningsrapporten hade inga andra arkeologiska undersökningar utförts i 

kvarteret (Anglert 1996). Tre schakt togs upp, ett mot Lilla Östergatan, ett mot 

innergården på grannfastigheten och det tredje utmed Gåsegränd. I schaktet mot Lilla 

Östergatan påträffades en stensyll samt ett lergolv som tolkades som en ugnsanläggning. 

I schaktet mot innergården framkom ett flertal stenläggningar, ovanpå den övre 

stenläggningen framkom keramik av yngre rödgods, glas och kritpipor. På den nedre 

stenläggningen gjordes fynd av yngre svartgods och yngre rödgods. I de understa 

kulturlagren påträffades en skärva av äldre rödgods och keramikfragment av förhistorisk 

karaktär. I schaktet vid Gåsegränd framkom en syllstensrad. I två av schakten framkom ett 

mörkt sandigt kulturlager, jämförbart med ett vikingatida kulturlager som påträffats i kv 

Knut. Den arkeologiska förundersökningen gav inte något underlag för tolkning av detta 

kulturlager (Anglert 1996). Utifrån tidigare undersökningar i de högre belägna delarna av 

staden kan lagret hänföras till förhistorisk tid, troligen vikingatid (Tesch 1983 s 20). För 

Ystad synes detta mörka sandiga lager vara utgångspunkten för framväxten av den 

medeltida stadsbebyggelsen. Sammanfattningsvis kan sägas att inga tydliga 

bebyggelselämningar från medeltiden påträffades, dock kan eventuellt 

ugnsanläggningen i schaktet mot Lilla Östergatan vara medeltida. Fynd av medeltida 

keramik, äldre rödgods och yngre svartgods, talar för medeltida aktiviteter på platsen 

under 1200-1300-talet. Stenläggningarna inne på gårdsplatsen bör ha skett först under 

1600- och 1700-talet. Kulturlagermäktigheten på platsen är ca 1,90 m, under nuvarande 

marknivå. Den sterila sanden kom i förundersökningsschakten på en nivå som varierade 

mellan +2,70 möh till +3,00 möh (Anglert 1996). 
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Genomförande och resultat 

Den aktuella tomten är en avstyckad del av fastigheten Fredrik 15. Trädgården på tomten 

är mycket uppvuxen vilket fick det första försöket till geoteknisk undersökning att stanna 

vid ett prov (bp1) i den norra delen av fastigheten. Resten av tomten behövde röjas för 

att utrustningen skulle kunna köras in och prover tas. Vid det andra försöket togs 2 

prover ytterligare för bostadshuset (bp 3 och 4) och 1 prov för garaget i söder (bp 2). 

Den geotekniska undersökningen utfördes av GeoSyd AB (Brodin 2013).  

 

 
Figur 3. Kv Fredrik 8, Ystad med planerad nybebyggelse markerad, bostadshus med rött och 
garage med grönt. Borrproverna är markerade med cirklar i vitt. 

Borrprov för bostadshuset 
Borrproverna 1, 3 och 4 togs för att utreda fornlämningssituationen på den yta där 

bostadshuset ska förläggas, ut mot gatan i norr samt på platsen där ett lusthus idag är 

beläget (figur 3, 5 och 6).  

 

Borrprov 1 togs norr om lusthuset i den västra delen av trädgården. Den visade en 

stratigrafisk sekvens där det mesta bestod av icke kulturpåverkad sand. Överst sandig 

matjord ned till ett djup av 0,80 m, därunder vidtog en gulgrå, kulturpåverkad sand med 

inslag av bränd lera och träkol, som kan vara utlagd i samband med omstruktureringar i 

området. Vid ett djup av 1,50 m vidtog en gråbrun, mullfattig finsand som lagts ut i 
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utjämnande syfte, ned till 2,04 m. Där framkom en lins med brun humus, som troligen kan 

tolkas vara en rest av ett odlingslager. Den var finkornig, torr, mager och lös. Vid 2,20 m 

djup fanns en brun steril sand. Vid 3,10 m djup vidtog en brun rostfärgad sand. 

 

Borrprov 3 togs söder om lusthuset i den västra delen av trädgården. Det visade en 

stratigrafisk sekvens av överst 0,50 m matjord, brunsvart, mullhaltig, siltig finsand. 

Därunder brungul, kulturpåverkad sand med inslag av träkol och bränd lera, ned till 1,40 

m djup. Den är troligen utlagd som utjämningslager vid en större omstrukturering av 

området. Under den framkom brungrå, kulturpåverkad grus, med inslag av humösa 

detaljer, tegelkross och träkol. Troligen även det ett utjämningslager eller ett 

odlingslager. Vid 3,10 m djup vidtog steril brun sand. 

 

Borrprov 4 togs väster om lusthuset. Det visade en stratigrafisk sekvens av överst brun, 

finkornig, torr, mager, lös matjord med inslag av bränd lera, ned till 0,40 m djup. 

Därunder framkom brun sand med siltiga inslag, ett bärlager inför anläggandet av 

dagens trädgård, till ett djup av 0,90 m. Där vidtog en brun, humös sand med inslag av 

bränd lera, träkol och nedbrutna växtdelar, troligen en odlingshorisont. Vid 1,10 m djup 

framkom gul, siltig lera, som kan ha fungerat som ett golv i ett hus. Det kan även visa en 

omstrukturering i området, med bärlager över en äldre riven bebyggelse. Borren tog 

stopp mot sten, möjligen ett källargolv, vid ett djup av 1,80 m. Det togs även ett prov 

norr om prov 5 som visade exakt samma stratigrafi och som tog stopp vid 1,80 m djup. 

 

 
Figur 4. De fyra borrproverna. 
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Figur 5. Lusthuset som är placerat i den norra delen av fastigheten. Fotografi från söder. 

 

 
Figur 6. Lusthuset och den norra delen av tomten. Fotografi från norr. 
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Figur 7. Provtagning av borrprov 1, vid fastighetens norra gräns. Fotografi från söder. 

 

 

Borrprov för garaget 
Det planerade garaget ska förläggas till den södra delen av trädgården och för det togs 

ett borrprov centralt vid den södra tomtgränsen. Borrprov 2 visade en stratigrafisk 

sekvens som överst bestod av matjord, mullhaltig något siltig finsand till ett djup av 0,60 

m, matjord för dagens trädgård. Därunder framkom mörkbrun något mullhaltig sand med 

inslag av enstaka träkol, vid ett djup av 0,90 m, troligen ett odlingslager med tanke på 

placeringen på bakgården. Vid ett djup av 1,40 m vidtog brun sand med inslag av 

humösa detaljer, träkol samt bränd lera, som även det tolkades som ett odlingslager. 

Gråbrun något mullhaltig, steril sand framkom vid ett djup av 1,80 m. 
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Figur 8. Platsen för borrprov 2, för det planerade garaget, bakom bilen. Geoteknikriggen är fäst på 
bilens flak. Fotografi från norr. 

 
Figur 9. Området för borrprov 3 och 4. Fotografi från norr. 

 
Figur 10. Den södra delen av trädgården, fotografi från söder. 
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Förslag till fortsatta åtgärder 

Anders Hassel har planer på att uppföra ett bostadshus i den norra delen av fastigheten 

Fredrik 8, Ystad. I den södra delen planeras ett garage uppföras. Byggnaden i norr 

planeras bli ca 142 m² stor och skall grundläggas med platta på mark för att möjliggöra 

ett bevarande av de underliggande kulturlagren. Även garaget kommer att grundläggas 

med platta på mark. Byggherren har angett att de endast kommer att ta bort 

matjordslagret vid bostaden och att sockeln till byggnaden är 400 mm hög. De övre 

mellan 0,50 och 0,90 m av stratigrafin bestod av sentida sandiga matjordslager och om 

den planerade exploateringen omfattar ett mindre borttagande, ned till ca 0,50 m under 

dagens marknivå, berörs inte intakta medeltida kulturlager och en arkeologisk insats kan 

begränsas till schaktningsövervakning med dokumentation. Behöver mer än så tas bort 

kommer den arkeologiska insatsen att behöva ökas. 

 

Grundtrycket för platta på mark enligt den geotekniska rekommendationen, kan uppgå 

till 100 kPa (grundläggning på sand), vilket är betydligt högre än de 50 kPa som normalt 

anges vid grundläggning på arkeologiska lämningar (Brodin 2013). Ledningsdragningar 

ska förläggas så grunt som möjligt, eller i grundplattan, för att så stora, sammanhållna 

ytor som möjligt ska kunna bevaras.  

Sammanfattning 

Med anledning av en planerad byggnation av bostadshus och garage i kv Fredrik 8, 

Ystads medeltida stad, fornlämning 50, genomfördes en geoteknisk undersökning för att 

utreda förutsättningarna för Länsstyrelsens fortsatta handläggning i ärendet. Fastigheten 

är belägen i den östra delen av det medeltida Ystad. I ursprungsplanerna skulle delar av 

byggnaden ha källare och därför föreslogs en arkeologisk förundersökning. Detta 

ändrades i byggplanerna och den 142 m² stora byggnaden i norr planeras att 

grundläggas med intentionen av bevara underliggande kulturlager. Ett 90 m² stort 

garage planeras att byggas i fastighetens södra del. Fyra borrprover togs, tre för den 

norra byggnaden (bp 1, 3 och 4) samt ett för garaget i söder (bp 2). 

 

Borrprov 1 togs norr om lusthuset i den västra delen av trädgården. Den visade en 

stratigrafisk sekvens där det mesta bestod av icke kulturpåverkad sand. Överst sandig 

matjord ned till ett djup av 0,80 m, därunder vidtog kulturpåverkad sand som kan vara 

utlagd i samband med omstruktureringar i området. Vid ett djup av 1,50 m vidtog en 

gråbrun, mullfattig finsand, även den utlagd i utjämnande syfte, och vid 2,04 m djup 

framkom en rest av ett odlingslager. Vid 2,20 m djup fanns en brun steril sand.  

 

Borrprov 3 togs söder om lusthuset i den västra delen av trädgården. Det visade en 

stratigrafisk sekvens av överst 0,50 m matjord. Därunder kulturpåverkad sand, ned till 

1,40 m djup, troligen utlagd som utjämningslager vid en större omstrukturering av 

området. Under den framkom kulturpåverkad sand, även det ett utjämningslager eller ett 

odlingslager. Vid 3,10 m djup vidtog steril brun sand. 
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Borrprov 4 togs väster om lusthuset. Det visade en stratigrafisk sekvens av överst 

matjord, ned till 0,40 m djup. Därunder framkom ett bärlager inför anläggandet av 

dagens trädgård, till ett djup av 0,90 m. Där vidtog en odlingshorisont. Vid 1,10 m djup 

framkom gul, siltig lera, som kan ha fungerat som ett golv i ett hus. Det kan även visa en 

omstrukturering i området, med bärlager över en äldre riven bebyggelse. Borren tog 

stopp mot sten, möjligen ett källargolv, vid ett djup av 1,80 m. Det togs även ett prov 

norr om prov 5 som visade exakt samma stratigrafi och som tog stopp vid 1,80 m djup. 

 

Det planerade garaget ska förläggas till den södra delen av trädgården och för det togs 

ett borrprov centralt vid den södra tomtgränsen. Borrprov 2 visade en stratigrafisk 

sekvens som överst bestod av matjord, till ett djup av 0,60 m, matjord för dagens 

trädgård. Därunder framkom vad som tolkats vara ett odlingslager, med tanke på 

placeringen på bakgården. Vid ett djup av 1,40 m vidtog ytterligare ett odlingslager. 

Gråbrun, steril sand framkom vid ett djup av 1,80 m. 
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Administrativa och tekniska uppgifter 

 
Länsstyrelsens beslut, dnr  431-9979-2013 Fornlämning nr/art RAÄ 50 

Socken/stad Ystad Socken-/Stadsnr - 

Landskap Skåne Län Skåne 

Kommun Ystad Trakt/kvarter/fastighet  

 

Typ av exploatering Geoteknisk undersökning 

Uppdragsgivare Anders Hassel 

Typ av undersökning FU 

Ansvarig institution Kulturen 

Fältarbetsledare Gertie Ericsson 

Övrig personal - 

Fältarbetstid  2013-09-03–2013-09-09

 

Fälttid  

Arkeolog 4 h 

Maskin - 

Undersökningens omfattning  

Yta 4 borrprover 

Kubik - 

Schaktmeter  - 

Kostnad för arkeologi  

Fältarbete  

Rapport  

Analyser 

Övrigt 

Summa: 

 

4x700=2 800 SEK 

4x700=2 800 SEK 

- 

132 SEK (traktamente) 

5 732 SEK 

Kostnad övrigt  

Maskiner  

Bodar 

Övrigt 

Summa 

 

- 

- 

861+899= 1 760 SEK 

1 760 SEK 

Summa, faktisk 7 492 SEK 

Summa, beslutad Enligt löpande kostnad 

 

Fyndmaterial (förvaring m.m.) Inga fynd tillvaratogs 

Arkivmaterial, förvaring LUHM, samt Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen 

Ritningar, dokumentation 2 sektionsritningar i skala 1:20. 

Foto 10 stycken digitalfotografier 

Analyser  - 

Övriga upplysningar - 
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Nr 430      Stora Råby 36:18, fornlämning nr 10 i Stora Råby socken, Lunds kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker. 
Nr 431      Kv Maria Magle 9, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker. 
Nr 432      Flyinge 22:40, Fornlämning 80,81 i Södra Sandbys socken, Lunds kommun. Arkeologisk förundersökning 2012.   
                 Aja Guldåker.  
Nr 433      Kv Toppen 1-2, Lund. Geoteknisk undersökning 2012. Nicklas Kronroth. 
Nr 434      Kv Paradis 60, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker. 
Nr 435      Kv Paradis 61, Lund. Geoteknisk undersökning 2012. Gertie Ericsson. 
Nr 436      Hardeberga 22:1, fornlämning nr 25 i Hardeberga socken, Lunds kommun. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker. 
Nr 437      Kv Winstrup 11, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker. 
Nr 438      Kv Carl Holmberg 3, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker. 
Nr 439      Kv Myntet 29, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker. 

 
Arkeologiska arkivrapporter från Lund har övergått i serien Kulturmiljörapporter fr.o.m. 2013. 

 

I serien Kulturmiljörapporter har utgivits: 

 
2013 

 
2013:1  Kv Billegården 21, Lund. Geoteknisk undersökning 2012. Gertie Ericsson. 

2013:2  Kv Apotekaren 11 (fd 9), Lund. Geoteknisk undersökning 2012. Gertie Ericsson. 

2013:3  Ventlinge 44:1, Mörbylånga kommun. Antikvarisk medverkan 2012‐13. Henrik Borg. 

2013:4  Stora  Råby  34:7,  fornlämning  nr  10  i  Stora  Råby  socken,  Lunds  kommun.  Arkeologisk 

förundersökning 2012. Jan Kockum. 

2013:5  Kv Saluhallen1, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011‐2012. Ivan Balic. 

2013:6  Innerstaden 2:1 ‐ Krafts torg och Kungsgatan, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Nicklas 

Kronroth. 

2013:7  Stora Råby 34:7/väg 887,  fornlämning nr 10  i Stora Råby  socken, Lunds kommun. Arkeologisk 

förundersökning 2012. Nicklas Kronroth 

2013:8  Innerstaden 2:1 – Clemenstorget, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Nicklas Kronroth. 

2013:9                  Kv Sjöjungfrun 11, Trelleborg. Arkeologisk förundersökning 2010. Claes Theliander. 

2013:10  Kv Repslagaren 29, Lund. Geoteknisk undersökning 2013. Gertie Ericsson. 

2013:11  Kv Svanelyckan m. fl. Lund. Förundersökning 2012. Ivan Balic. 

2013:12  Kv Döbeln 2 och 3, Lund. Geoteknisk undersökning 2013. Gertie Ericsson. 

2013:13  Nöbbelöv  22:1,  fornlämning  nr  24  i  Norra  Nöbbelövs  socken,  Lunds  kommun.  Arkeologisk 

förundersökning 2012. Nicklas Kronroth. 

2013:14  Kv Södertull 10 och 30, Lund. Geoteknisk undersökning 2011‐2012. Gertie Ericsson.  

2013:15  Kv Trädgården 11, Lund. Geoteknisk undersökning 2011. Gertie Ericsson. 

2013:16  Kv Thor 6, Ystad. Arkeologisk förundersökning 2010. Adam Bolander och Gertie Ericsson. 

2013:17  Kv Grynmalaren 31, Lund. Arkeologisk förundersökning 2013. Nicklas Kronroth.´ 

2013:18  Måketorpsboden på Kulturen, Lund. Byggnadsarkeologisk undersökning 2013. Gunilla Gardelin 

och Karl‐Magnus Melin. 

2013:19  Innerstaden  2:1  –  Lilla  Råby  bytomt,  fornlämning  nr  175  i  Lunds  stad,  Lunds  kommun. 

Arkeologisk förundersökning 2013. Nicklas Kronroth. 

2013:20  Kv Billegården 21, Lund. Arkeologisk förundersökning 2013. Ivan Balic. 

2013:21  Kv Fredrik 8, Ystad. Geoteknisk undersökning 2013. Gertie Ericsson. 

 

 
 
 

Tidigare nummer kan rekvireras från Kulturen, Kulturmiljöavdelningen 
Telefon: 046-350406 

E-post: arkeologi@kulturen.com 
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