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Figur 1. Karta över Lund. Röd stjärna markerar plats för förundersökning i kv St Peter 10 

Inledning 

Föreliggande rapport omfattar två ärenden i kvarteret Sankt Peter 10, Lund. Fastigheten 

ligger inom Lunds medeltida stad, fornlämning nr 73. I planeringsskedet inför en 

planerad nybyggnation genomfördes i december år 2008 en geoteknisk undersökning 

(Lst.dnr: 431-3718-08). Planerna fortskred skyndsamt med målsättningen att bygga på en 

så kallad styv platta på mark och på så sätt bevara fornlämningen. Resultatet från den 

geotekniska undersökningen visade att detta var att föredra framför en fragmentering av 

fornlämningen. I februari och mars genomfördes schaktningar för grundläggning enligt 

de fastställda förutsättningarna i Länsstyrelsens beslut (Lst.dnr: 431-16465-08). 
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Figur 2. Kulturens arkeologiska generalkarta över den sydöstra delen av kv Sankt Peter. Till höger 
syns Bredgatan och nederst sträcker sig Sankt Petri kyrkogata. Där gatorna möts låg Sankt Peters 
kyrka och kyrkogård. Norr om kyrkogården låg ett tegelhus som under medeltiden utgjorde 
kommendergård för Johanniterorden. De omfattande schaktningarna som genomfördes med 
anledning av uppförandet av Stadsbiblioteket, år 1968, syns centralt i kartan. 

 

Figur 3. Fotografi från 1914 som visar undersökningen av lämningarna efter Johanniterordens 
residens i Lund. Ur Kulturens LA-arkiv. 
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Fornlämningsmiljö 

Undersökningsområdet ligger i kv Sankt Peter och är beläget inom det medeltida 

stadsområdets nordvästra del. Kvarteret begränsas i väster av Clemenstorget och i söder 

av Sankt Petri kyrkogata, i öster av Bredgatan, båda gatorna har medeltida ursprung. 

Clemenstorget lades ut under 1890-talet samtidigt som Sankt Laurentiigatan anlades som 

numera avgränsar kvarteret i norr. Tidigare låg kvarterets norra del mot stadsvallen. I 

kvarterets sydvästra hörn låg under medeltiden Sankt Peters kyrka, på nuvarande Sankt 

Petriplatsen. Kyrkan byggdes sannolikt under senare delen av 1100-talet och var en 

typisk romansk kyrka med långhus, kor och absid samt ett senare tillbyggt västtorn. Sankt 

Peters socken motsvarade bebyggelsen på ömse sidor av Bredgatan. Efter reformationen 

år 1536 revs kyrkan medan kyrkogården delvis var i bruk ända fram till år 1816 

(Bevaringskommittén 1981 s 162).  

 

Bredgatan har sedan medeltid fungerat som ett viktigt vägstråk som från norr ledde in 

mot stadens centrum, men området var ganska glest bebyggt med bara en större 

stadsgård och hantverksbebyggelse (Christophersen 1978 s 34). Längs Sankt Petri 

kyrkogata väster om Sankt Peters kyrka har tre gårdar, som var knutna till denna legat, 

varav den ena fungerade som prästresidens (Andrén 1984 s 113). Övriga delar av 

kvarteret förefaller i huvudsak ha tjänat som åker och betesmark. Enligt Espmans karta 

från 1784 fanns det på undersökningsområdet en sammanhängande bebyggelse längs 

Bredgatan. På den plats där stadsbiblioteket idag ligger, anlades under slutet av 1800-

talet en trädgård känd som Löwegrenska trädgården, som var känd för sina ovanliga träd 

och växter. Den finns fortfarande delvis kvar som allmän park väster och norr om 

biblioteket. Fastigheten Sankt Peter 10 har sedan tidigt 1900-tal ägts Lunds Fabriks- och 

Hantverksförening. I ett äldre korsvirkeshus inne på gården låg den klassiska lundakrogen 

Åke Hans, som brann ner till grunden år 1976. Krogverksamheten inleddes emellertid  

redan år 1850 i krögaren Svenning Rydings regi, men det var den senare krögaren Åke 

Hansson som gav krogen sitt namn. Det var ett populärt matställe för studenter och 

bland gästerna fanns berömdheter som Falstaff Fakirs alter ego Axel Wallgren och 

August Strindberg. Det visade sig att branden var anlagd och misstankarna föll på fyra 

engelsmän som drev krogrörelsen och de dömdes till långa fängelsestraff. 

Restaurangrörelsen fortsatte under ett par års tid i den angränsande matsalen Fakiren, 

men stängde för gott den 31 maj år 1978.  

 

Lite är känt om när och hur bebyggelsen etablerades i stadens norra delar. En 

undersökning i kvarteret Sankt Peter nr 7-9 år 1978 påvisade att marken odlats fram till 

mitten av 1000-talet då ett dike indikerade en förändrad tomtstruktur och flera 

gödselgropar pekade mot ett mer komplext utnyttjande av området. Enligt Axel 

Christophersen etablerades tomtstrukturen med smala parcellindelade tomter först 

under 1100-talet, ett mönster som till stora delar fortfarande är intakt. I samband med 

parcellindelningen etablerades också bebyggelse längs med Bredgatan (Christoffersen 

1978). I kvarterets inre delar har omfattande odlingslager dokumenterats, men Anders 

Lundberg menar att dessa kan ha utgjort bebyggelserelaterade lager som odlats till 

oigenkännlighet (Lundberg 2000) 
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Fastigheten Sankt Peter 10 motsvaras av tomt nr 277enligt Andréns tomtrekonstruktion 

som visar förhållandena omkring år 1500 (1984). Bland de mera påtagliga lämningar som 

dokumenterats inom tomten är grundmurar efter en kommenderegård som uppfördes 

under högmedeltiden. Grundmurarna framkom år 1914 i samband med en nybyggnation. 

Kommenderegården fungerade som ett residens för Johanniterorden. Det äldsta 

omnämnandet som kunnat härledas till fastigheten är daterat till år 1311, då en 

kommendator vid namn Johannes undertecknade ett köpebrev. År 1341 omnämns 

kommendatorn Peder Nielsen i Sankt Johannes hus i Lund. Han var därmed 

Johanniterordens representant i Lund för ordens gods i Skåne och ska enligt 

omnämnandet ha residerat i ett tegelhus. Kommendatorn var inom de andliga 

riddarordnarna benämningen på föreståndaren för ordenshuset och ett ordensgods. 

Johanniterorden hade sitt ursprung i ett pilgrimshospital i Jerusalem som troligen 

grundades kring år 1070. Rörelsen formades under korstågen och blev år 1145 en 

riddarorden som hämtade sin inspiration från Tempelherrarorden. Johanniterordern 

erhöll omfattande förläningar i Danmark av bland annat Kung Valdemar och ärkebiskop 

Absalon. Det skandinaviska huvudklostret låg i Antvorskov på Själland. I takt med att fler 

donationer tillkom anlades så kallade kommenderhus för att administrera godsen i 

ytterligare sex orter i Danmark, däribland Lund, flera av dessa växte snart ut till regelrätta 

klosteranläggningar. I Lund fanns inte förutsättningar för att utveckla rörelsen till ett 

kloster. Huvuduppgiften för den danska delen av ordern var att bistå med 

korstågspredikningar och insamla medel, i form allmosor, och indrivning av arrenden. 

Godset i Skåne omfattade år 1496 46 gårdar fästor och jordar, då hela godsmassan 

inklusive tomten i Lund skiftades Samma år skiftades hela godsmassan och tomten i Lund 

med Poul Laxman. Efter några år i privat ägo förvärvades tomten av en kanik och 

omvandlades till ett vikarieresidens. 

Genomförande och resultat 

Förutsättningar för nybyggnation 
Den planerade huskroppens placering var i en kraftig sluttning som faller mot väster. 

Platsen hade tidigare varit bebyggd med ett korsvirkeshus som brann år 1976 varefter 

tomten röjdes av och omvandlades till parkering.. I Länsstyrelsens beslut för geoteknisk 

undersökning (Lst.dnr. 431-3718-08) framgick det att den planerade huskroppen 

omfattade 236 m² och att den skulle grundläggas med en så kallad styv platta, med ett 

maximalt schaktdjup på 200 mm, under den då på tomten lägsta nivån. Planerna 

omfattade också en utvidgning av en befintlig parkeringsplats.  

Geoteknisk undersökning  
Den geotekniska undersökningen visade att moränlerans övre nivå låg på +45,30 m.ö.h. 

(prov 2 och 4). Prov 3 togs troligen i en nedgrävning, då moränleran påträffades först på 

+43,86 m.ö.h. Prov 5 som inte övervakades av arkeologisk personal visade ett 

provresultat som låg i linje med 2 och 4. Sammantaget visade resultatet från den 
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geotekniska undersökningen att det fanns förutsättningar för en alternativ 

grundläggning. I Länsstyrelsens beslut ställdes följande villkor för nybyggnationen: 

 schaktdjupet fick inte understiga +46,15 m.ö.h.  

 Schaktbotten skulle täckas med geotextil och på den läggas ett 350 mm tjockt 

skikt för dränering och isolering.  

 Ledningsdragningar för el, VA och fjärrvärme skulle förläggas på ett sådant sätt 

att ingreppen i kulturlagren minimerades, i samråd med personal från Kulturen.  

 Schaktningarna för parkeringsplatsen skulle begränsas till att högst 400 mm 

matjord kunde borttagas. Även här skulle schaktbotten täckas med geotextil, 

innan bärlager och ytbeläggning lades ut.  

 

 
Figur 4. Resultaten från den geotekniska undersökningen i kv Sankt Peter 10, Lund.  Borrprov 1 
träffade efter 0,2 meter på något hårt och som troligen var grundmur till riven byggnad. Borrprov 
2-4 bevakades av personal från Kulturen men borrprov 5 gjordes utan att Kulturens personal var 
närvarande.  
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Alternativ grundläggning 
 

 
Figur 5. Arbeten utförda i samband med den alternativa grundläggningen i kv St Peter 10. Punkter 
med siffror anger positionen för de fyra provborrningshålen som bevakades av Kulturens personal 
(lst dnr 431-3718-08). Schaktningsarbetena för den alternativa grundläggningen (lst dnr 431-16465-
08), inleddes med matjordsavbaning för parkeringsplats i väster och följdes sedan av 
grundläggning och ledningsarbeten i den östra delen.   

 
Figur 6. Schaktning för parkering. Fotografi från nordväst. 
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Parkeringsplats 
Arbetet inleddes med schaktning för den i väster utvidgade parkeringsplatsen. 

Schaktdjupet var 0,40 m. Massorna utgjordes av i sentida, omrörda kulturlager. I 

schaktbotten dokumenterades flera äldre markingrepp, en optokabel- och två 

elledningsschakt, men för övrigt så föreföll ytan vara täckt av olika generationer med 

bärlager och ditforslat rivningsmaterial, i form av tegelstenar och betongklumpar. 

Rivningsmaterialet härstammade sannolikt från det hus som brann på fastigheten år 1976. 

Schaktytan täcktes i etapper med geotextil och bärlager. Inga äldre kulturlager kom 

därmed att beröras av markingreppet för parkeringsplatsen, vilket var intentionen i 

Länsstyrelsens beslut. 

Fjärrvärmeschakt 
Elkablar grävdes fram som ett led i förberedelserna för husschaktningen. Arbetena 

inleddes med ett fjärrvärmeschakt som utgick från befintlig källare i öster (gjuten 

betongsockel) och var i öster ca 1,00 m brett och 1,60 m djupt. Efter ca 1,00 m 

schaktning upptäcktes en oljetank vilken grävdes fram, sanerades och togs bort. Den 

södra sektionen av schaktet uppvisade intakta kulturlager från en nivå av ca 1,00 m under 

nuvarande marknivå. I övriga schaktet framkom endast grus. Den nedersta delen bestod 

av 0,20 m äldre markhorisont, däröver ett marklager, ett lergolv och ett utjämningslager. 

De översta 0,80 m bestod av sentida bärlager och utjämningslager. Den södra sektionen 

anslöt direkt till ett av betongsegmenten. Den norra sektionen svängde svagt i 

nordvästlig riktning, och bestod av överst 0,20 m bärlager följt av 0,30 m sand. I den 

östra delen fanns en nedgrävning för ett dräneringsrör grävt igenom ett sand- och 

makadamblandat lager. Därunder fanns ett marklager, 0,40 m tjockt med en nedgrävd 

syllrad orienterad i nordsydlig riktning, sekundärt återfylld med brun humus blandad med 

lera och större grundstenar; i öster ett lergolv. I väster fanns ett utjämningslager, samt en 

mindre kontext fylld med träkol och bränd lera. Under det fanns ett utjämningslager. 

  
Figur 7. Upptagning av betongfundament. Fotografi från söder. 
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Upptagning av betongmurar 
Betongsegment som grävts ner i samband med grundförstärkningar av fastighet som 

brann på 1970-talet, plockades upp med grävmaskin i den östra delen av 

grundläggningsschaktet. Ledningsdragningar, och rester av nedgrävningar för 

betongsegment påträffades, i den södra delen fanns brandlager och bebyggelselager 

som finns beskrivna under rubriken Fjärrvärmeschakt. 

Schaktning för grundläggning 
Schaktet för grundläggningen var 18 m i nordsydlig riktning och 14 m i östvästlig. Endast 

i den östra delen påträffades kulturlager som kunde dokumenteras, i delar av övriga 

schaktet framkom endast grus och raseringsmaterial från byggnaden som revs 1976.  

Avloppsschakt  
Avloppsschaktet grävdes från den södra väggen, och var 1,50 m brett och 7,00 m långt 

mot norr, därefter svängde det av 4,50 m mot nordväst. Den södra delen grävdes till ett 

djup av 1,50 m under husets grundläggningsnivå, precis invid befintligt avloppsrör. Här 

fanns en större nedgrävning, som sträckte sig 1,80 m mot norr både i väster och öster. 

Moränen framkom vid ett djup av 0,70 m under byggnadens grundläggningsdjup, 

däröver fossil åkermark 0,30 m i öster, och 0,10-0,20 m i väster. I den östra sektionen 

framkom en bit östersjökeramik i fossil åkermark, samt en slaggklump. Över den fanns ett 

marklager 0,10-0,20 m tjockt, och däröver ett utjämningslager. I den västra sektionen 

fanns en nedgrävning för en husgrund, återfylld med lera och fet humus; den hade 

plundrats och utjämningslager har nivellerats ut över vilka hade satt sig över 

nedgrävningen. Det nordvästra schaktet var 0,80 m djupt, de övre 0,30-0,50 m bestod av 

raseringsmaterial och grus. Därunder framkom i den södra delen av denna sektion en 

brunn, norr därom framkom moränen vid ett djup av 0,6 m, fossil åkermark direkt under 

raseringsmaterial och grus; nedgrävt eller ifyllt i svacka fanns lergolv, smutslager samt 

raseringslager (0,30-0,60 m under nuvarande marknivå).  

 
Figur 8. Schaktning för grundläggning. Fotografi från öster. 
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Figur 9. Schaktning för elkabel. Fotografi från väster. 

 
Figur 10. Flyttat lusthus, samt rivning av äldre lusthus. Fotografi från nordöst. 
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Elkabel  
Ett ca 40 m långt, 0,60 m brett och 0,60 m djupt schakt som grävdes från ett elskåp i den 

västra delen av ytan. De första 9 m var perforerade av kablar och ledningar, ca 0,60 m 

under nuvarande marknivå. Därefter såg stratigrafin ut enligt följande: 0,40 m matjord 

och därunder en brun humus, finkornig fet fuktig och kompakt. Därefter, 13-19 m från 

väster, vidtog ett område med lera, ett möjligt lergolv. Därefter fanns massor som varit 

utschaktade (parkeringsplats), 0,40 m makadam, därunder brun finkornig humus, vilket 

tolkades vara ett marklager. 

Utvärdering av den alternativa grundläggningen 

Nedanstående villkor fanns specificerade i Länsstyrelsens tillstånd. Rekommendationerna 

baserar sig på resultat från en utvärdering av alternativ grundläggning i Skåne (Gardelin 

2005. Att bygga på kulturlager i medeltida städer. En utvärdering av alternativa 

grundläggningar i Skåne. Utgiven av Länsstyrelsen i Skåne län). Villkoren för den 

alternativa grundläggningen, enligt lst.dnr: 431-1059-2013, var följande: 

 

Villkor för tillståndet enligt 2 kap 13 § KML 

 
 Grundläggningen skall ske enligt ansökningshandlingar.  

Utvärdering: Grundläggningen följde de kriterier som fastslagits i samråd med 

Kulturens personal.  

 

 För att garantera att arbetet utförs i enlighet med upprättade ritningar och villkor 

skall avvikelser från detta omedelbart anmälas till Länsstyrelsen. 

Utvärdering: Inga avvikelser gjordes till den ursprungliga planen.  

 

 Arbetet skall utföras på sådant sätt att körskador på ytan inte uppkommer. 
Utvärdering: Inga körskador uppkom på ytan. 

 

 Schaktbotten skall efter färdigställande täckas med geotextil innan 

grundläggningskonstruktionen uppförs. 

Utvärdering: Schaktbotten täcktes med geotextil efter schaktningen var slutförd 

innan bärlager lades på och gjutningen genomfördes.  

 

 Arbetet skall stå under antikvarisk kontroll och dokumentation av 

grundläggningens genomförande samt erforderlig arkeologisk dokumentation 

skall ske. 

Utvärdering: Arbetena har utförts så att inga körskador har uppkommit. Inga 

intakta kulturlager har heller blottats i plan. 
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Sammanfattning 

Villkoren för den alternativa grundläggningen fastställdes utifrån resultaten från en 

geoteknisk undersökning. Utifrån det togs ett konstruktionsförslag fram för en 

grundläggning som möjliggör bevarande av underliggande kulturlager, i samråd med 

personal från Kulturen, baserat på resultat från en utvärdering av alternativ 

grundläggning i Skåne (Gardelin 2005). Grundläggningsdjupet för nybyggnationen 

fasställdes på grundval av resultatet från den geotekniska undersökningen till +46,15 

möh. Anslutningar för VA och fjärrvärme förlades i samråd med personal från Kulturen. 

Villkoren som Länsstyrelsen angav i beslutet fullföljdes av exploatören. De ingrepp som 

kom att beröra äldre kulturlager var i samband med VA och fjärrvärme. 

 

Utvidgning av parkeringsplats grävdes till 0,40 m under dagens marknivå, och de 

bortgrävda massorna bestod av i sen tid omrörd jord. I schaktbotten identifierades flera 

äldre markingrepp, en optikabel- och två elledningsgravar men för övrigt så föreföll 

bottnen vara täckt av olika generationer med bärlager och en del ditforslad 

rivningsmaterial från 1900-talet.  

 

Ett fjärrvärmeschakt grävdes från befintlig källare i öster, och den södra sektionen 

innehöll intakta kulturlager från en nivå av 1,00 m under nuvarande marknivå. I övriga 

schaktet fanns endast grus. Den södra sektionen anslöt direkt till ett av 

betongsegmenten, och den grävdes till 1,60 m under nuvarande marknivå. Sektionen 

bestod av underst fossil åkermark, däröver ett marklager, över det ett lergolv, och 

däröver ett utjämningslager. Sentida bärlager och utjämningslager påträffades 0,80 m 

under nuvarande marknivå. Den norra sektionen svängde svagt i nordvästlig riktning. 

Överst bärlager, sand, i öster en nedgrävning för dräneringsrör grävt i ett 0,40 m tjockt 

sand och makadamblandat lager; marklager med en nedgrävd syllrad orienterad i 

nordsydlig riktning fylld med brun humus blandad med lera och större grundstenar; i 

öster ett lergolv; i väster ett utjämningslager, samt en mindre kontext fylld med träkol 

och bränd lera; under det ett utjämningslager.  

  

Avloppsschaktet grävdes ut från den södra väggen, och moränen framkom vid ett djup 

av 0,70 m under byggnadens grundläggningsdjup. Däröver fanns fossil åkermark och i 

den östra sektionen framkom en bit östersjökeramik samt en slaggklump. Över den fanns 

ett marklager, och däröver ett utjämningslager. I den västra sektionen fanns en återfylld 

nedgrävning för en husgrund, som hade plundrats och ett utjämningslager hade 

nivellerats över vilket hade satt sig över nedgrävningen. Det nordvästra schaktet bestod 

av raseringsmaterial och grus, och därunder framkom en brunn. Vid ett djup av 0,60 m 

framkom moränen. Över moränen fanns fossil åkermark samt bebyggelselämningar.  
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Administrativa och tekniska uppgifter 

 
Länsstyrelsens beslut, dnr  431-3718-08 Fornlämning nr/art RAÄ 73:1 

Socken/stad Lund Socken-/Stadsnr 1298 

Landskap Skåne Län Skåne 

Kommun Lund Trakt/kvarter/fastighet Kv Sankt Peter 10 

 

Typ av exploatering Geoteknisk undersökning 

Uppdragsgivare NCC Berth Gedenryd 

Typ av undersökning FU 

Ansvarig institution Kulturen 

Fältarbetsledare Gunilla Gardelin 

Övrig personal - 

Fältarbetstid  2008-01-29 

 

Fälttid  

Arkeolog 4 h 

Maskin - 

Undersökningens omfattning  

Yta 5 borrprover 

Kubik - 

Schaktmeter  - 

Kostnad för arkeologi  

Fältarbete  

Rapport  

Analyser 

Övrigt 

Summa: 

 

4x476=1 904 SEK 

4x476=1 904 SEK 

 

3808 SEK 
 

Kostnad övrigt  

Maskiner  

Bodar 

Övrigt 

Summa 

 

- 

- 

- 

- 

Summa, faktisk 3 808 SEK 

Summa, beslutad Enligt löpande kostnad 

 

Fyndmaterial (förvaring m.m.) Inga fynd tillvaratogs 

Arkivmaterial, förvaring Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen 

Ritningar, dokumentation 1 planritning 

Foto - 

Analyser  - 

Övriga upplysningar - 
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Administrativa och tekniska uppgifter 

 
Länsstyrelsens beslut, dnr  431-16465-08 Fornlämning nr/art RAÄ 73:1 

Socken/stad Lund Socken-/Stadsnr 1298 

Landskap Skåne Län Skåne 

Kommun Lund Trakt/kvarter/fastighet Kv Sankt Peter 10 

 

Typ av exploatering Husbyggnation alternativ grundläggning 

Uppdragsgivare NCC Berth Gedenryd 

Typ av undersökning FU 

Ansvarig institution Kulturen 

Fältarbetsledare Karl-Magnus Lenntorp 

Övrig personal Gertie Ericsson 

Fältarbetstid  2008-02-25–2008-03-28 

 

Fälttid  

Arkeolog 41 h 

Maskin - 

Undersökningens omfattning  

Yta - 

Kubik - 

Schaktmeter - 

Kostnad för arkeologi  

Fältarbete  

Rapport  

Analyser 

Övrigt 

Summa: 

 

41x524=21 484 SEK 

40x524=20 960 SEK 

- 

- 

42 444 SEK 

Kostnad övrigt  

Maskiner  

Bodar 

Övrigt 

Summa 

 

- 

- 

- 

- 

Summa, faktisk 42 444 SEK 

Summa, beslutad Enligt löpande kostnad 

 

Fyndmaterial (förvaring m.m.) Inga fynd tillvaratogs 

Arkivmaterial, förvaring Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen 

Ritningar, dokumentation Plan- och sektionsritningar 

Foto 20 digitala fotografier. 

Analyser  - 

Övriga upplysningar - 
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I serien arkeologiska arkivrapporter från Lund har utgivits: 
 
2012 
 
……. 
Nr 426      Botan M17:504, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker. 
Nr 427      Kv Tegnér 1, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker. 
Nr 428      Kv Gernandtska lyckan 19, Lund. Arkeologisk förundersökning 2010–2012. Aja Guldåker. 
Nr 429      Kv Maria Magle 9, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker. 
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. 

2013:22  Kv Sankt Peter 10, Lund. Arkeologiska förundersökningar 2008. Karl‐Magnus Lenntorp. 

 

 

 
 

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

E-post: arkeologi@kulturen.com 
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