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Figur 1. Lunds medeltida stadsområde, fornlämning 73:1, med aktuell undersökningsyta markerad 
med en röd stjärna. 

Inledning 

Med anledning av att nya ledningar för vatten och avlopp skulle läggas på kv 

Repslagaren 29 i Lund, ansökte Smart i Lund AB om tillstånd till att göra ingrepp i under 

mark dolda fasta fornlämningar. De planerade arbetena omfattade både 

ledningsdragningar och sättning av nya brunnar. Det beräknade schaktdjupet var mellan 

1,00 och 1,20 m under markytan. I enlighet med länsstyrelsens beslut (lst.dnr: 43117704-

2014) genomfördes en arkeologisk förundersökning i samband med arbetena.  
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Figur 2. Prennegatans norra del med Bindgarnsfabriken. Fotografi av Jöns Mårtensson 1909. 
Kulturens arkiv. 

Fornlämningsmiljö 

Kv Repslagaren är beläget i den södra delen av Lunds medeltida stadsområde. I norr 

gränsar kvarteret mot Stora Tvärgatan som har ett medeltida ursprung. I väster ansluter 

tomten mot Stora Södergatan som även den har ett medeltida ursprung. I söder och 

öster gränsar kvarteret idag mot gator som har tillkommit efter medeltiden. Kvarteret 

hade en större omfattning under medeltiden än vad det har idag. 

 

Alltsedan Stadens Lunds tidigaste kända historia har Stora Södergatan utgjort ett 

betydelsefullt stråk från Södertull och fram till Stortorget. En stor sammanhängande tomt 

fanns längst i söder, innanför den medeltida vallen. Den tillhörde Hospitalsgården, som 

var en sentida benämning på det medeltida Helgeandshuset, uppfört redan vid mitten av 

1100-talet. Den omfångsrika tomten existerade fram till år 1924, då kvartersnamn med 

särskild numrering av tomterna infördes. Då lades Tullgatan och Helgeandsgatan ut på 

den gamla Hospitalstomten och kv Repslagaren fick sin nuvarande form (Mårtensson 

1981 s 11). Tomterna i kvarteret utmed Stora Södergatan, var enligt Anders Andréns 

tomtrekonstruktion som speglar förhållandena runt år 1500, numrerade från 144 till 135 

från söder räknat (Andrén 1984 s 19). Kvarteret fick sitt namn efter ett repslageri som 

startades år 1847 av repslagargesällen J.L. Bohm. Det utvecklades under 1870- och 1880-

talen till en betydelsefull industri och år 1889 bildades ett aktiebolag med namnet 

Svenska Bindgarnsfabriken AB. Efter en brand år 1906 upphörde verksamheten och 

under de följande årtiondena etablerade sig hantverkare och småindustrier i lokalerna. 
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Kv Repslagaren förändrades kraftigt under 1960- och 1970-talen. Raden av djupa gårdar 

utmed Stora Södergatan ersattes med stora byggnadskomplex och gatan breddades. 

Bindgarnsfabriken och småhusbebyggelsen vid Stora Tvärgatan revs för att ge plats åt 

bostadsbebyggelse (Bevaringskommittén 1980 s 73). 

 

Gathuset på fastigheten Repslagaren 29 byggdes år 1855 av kapten M.P. Brunnström, 

medan gårdshuset byggdes ett år tidigare, och användes som vagnsport, loge och stall. 

År 1906 inreddes det till bostäder och en mansardvåning tillkom. Från år 1927 inrymde 

byggnaden Lunds Metodistförsamlings kyrksal men står idag tom (Bevaringskommittén 

1980 s 74).  

Tidigare arkeologiska iakttagelser 

Endast ett fåtal arkeologiska iakttagelser från kv Repslagaren finns rapporterade. Under 

slutet av 1970-talet genomfördes en arkeologisk slutundersökning i kvarteret då 

Försäkringskassan skulle bygga nya lokalen. Även i samband med grundgrävningar i den 

norra delen av kvarteret genomfördes arkeologiska undersökningar. Nedan finns 

beskrivningar av några av de större undersökningar som företagits. 

 

Kv Repslagaren 13, år 1976: Arkeologisk förundersökning, fyra schakt togs upp och i 

dessa påträffades gravar från Sankt Stefans kyrka, samt en stenläggning tolkad som en 

gata. Under gatan återfanns ett träskott dike, som kan indikera en tidigare tomtgräns. 

Ytterligare ett dike dokumenterades samt mäktiga kulturlager, vilka tolkades som åker 

eller ängsmark, ca 2,70 m djupa i väster och ca 1,70 m i öster (Gardelin 2007a). 

 

Kv Repslagaren 22-23, år 1969: Arkeologisk förundersökning, där fyra schakt togs upp 

och kulturlager dokumenterades vilka tolkades tillhöra en damm eller bäckfåra, med fynd 

av keramik från 1200–1300-talen. Även en rest av en stenläggning som tolkades som 

Stora Södergatans föregångare, påträffades samt en kraftig gråstensgrund från 1600-

talet (Gardelin 2007b). 

 

Kv Repslagaren 22-23, år 1970: Arkeologisk förundersökning i form av en 

schaktningsövervakning vid vilken 5 brunnar och ungefär 4 gropar dokumenterades. 

Kulturlagren är beskrivna som ”kulturgyttja” (Gardelin 2007b). 

 

Kv Repslagaren 26, år 1963-1964: I samband med nybyggnation genomfördes en 

arkeologisk undersökning. Kulturlagertjockleken uppgick på platsen till 2,40 m, och 

dokumentationen begränsades till brunnar och gropar. Lämningar av lergolv, brandlager 

och dylikt, med datering till medeltid och nyare tid, schaktades bort (Gardelin 2007c). 

 

Kv Repslagaren 13 och 14, år 1977: Arkeologisk förundersökning inför byggnationen av 

Försäkringskassan varvid gravar hörande till den södra utsträckningen av Sankt Stefans 

kyrkogård påträffades. Spår av bebyggelse i området innan kyrkogården tillkom 

påträffades. Dessutom fanns det indikationer på att en stenbyggnad stått på platsen, då 

ett tjockt lager med kalk- och kritsten fanns direkt ovan moränleran. I den norra delen av 
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den tänkta exploateringsytan påträffades, under ett mäktigt raseringslager, bastanta 

murgrunder, till vad som tolkades vara Sankt Stefans kyrka. Även delar av ett 

altarfundament samt ett kalkbruksgolv kunde dokumenteras (Mårtensson 1981 s 17f). 

 

Kv Repslagaren 13 och 14, år 1977-1978: En arkeologisk slutundersökning genomfördes 

av lämningar efter Sankt Stefans kyrka och kyrkogård. Sammanlagt 2000 orörda gravar 

registrerades, därtill en stor mängd omrört skelettmaterial, bland annat 1250 kranier. 

Stenkyrkan som undersöktes var försedd med absid, kor, långhus och västtorn. Ett flertal 

gravar som var avgrävda i anslutning till stengrunderna, visade att det funnits en äldre 

kyrka på platsen. Lämningar efter en träkyrka påträffades under stenkyrkans västra del 

(Mårtensson 1981). 

 

Kv Repslagaren 29, år 2013: En geoteknisk undersökning om tre borrprover togs på 

innergården till fastigheten. Välbevarade intakta medeltida kulturlager framkom vid djup 

mellan 1,00-1,20 m ned till 2,40-2,50 m djup. Kulturlagren är välbevarade, har tydliga 

lagerskiften och hög organisk halt. Det grävdes även en mindre provgrop invid grunden 

för att utreda hur byggnaden är grundlagd. Den mätte ca 0,25 m i diameter och grävdes 

till ett djup av ca 0,45 m (Ericsson 2013). 

 

Kv Repslagaren 29, år 2014: En arkeologisk förundersökning genomfördes i samband 

med att grundförstärkningar, gjordes i fastighetens gårdshus. I den norra delen av 

byggnaden grävdes det ned till mellan 0,60 – 0,80 m utan att medeltida kulturlager 

påträffades. I den södra delen grävdes det ned till ca 0,70 m utan att medeltida 

kulturlager berördes. Dock framkom sentida kulturlager, gulbrunlera med inslag av kalk, 

grus och bränd lera, samt träkol i botten av schaktet (Ericsson 2014). 

Genomförande och resultat 

Med anledning av att nya brunnar samt ledningar för vatten och avlopp skulle grävas ned 

på innergården till kv Repslagaren 29, utfördes en arkeologisk förundersökning. 

Inledningsvis var arbetena kopplade till renoveringen av gårdshuset samt inkopplingen av 

detta till det befintliga VA-nätet. Under arbetets gång tillkom ytterligare delmoment, 

vilka lades som tillägg till det ursprungliga tillståndet. I sin helhet innebar markarbetena 

att flera schakt grävdes utmed de västliga och östliga byggnaderna, ett anslutningsschakt 

tvärs över innergården i östvästlig riktning samt ett schakt i portgången. Arbetena 

avslutades med att hela innergården ställdes i ordning, vilket bland annat innefattade en 

avschaktning på ca 0,40m över hela ytan, se figur 3 och 4. 

 

De förändrade planerna ledde till att arbetsgången blev ostrukturerad och bland annat 

grävdes vissa redan avslutade partier upp igen. Detta ledde till mer fältinsatser och att 

tidsåtgången för den antikvariska insatsen ökade. I princip genomfördes tre moment. Det 

första bestod av nydragning av VA-ledningar till det östra gårdshuset. Det andra av 

reparation av en läcka i portgången samt det tredje som omfattade separering av dag- 

och spillvatten på innergårdens västra sida.   
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Delmoment 1: Nya ledningar till gårdshuset 
Det första momentet omfattade två schakt från det östra gårdshuset, vilka 

sammanstrålade framför byggnaden och sedan fortsatte mot väster till en punkt vid 

portgången där de nya ledningarna skulle kopplas ihop med befintliga VA-ledningar 

(figur 3). Det norra schaktet bestod av ett huvudschakt samt en gren vilka tillsammans var 

ca 19,00 m långa, ca 0,70 m breda och mellan 0,70 till 0,85 m djupa. Det södra schaktet 

som utgick från en punkt väster om ingången var ca 4,00 m långt, ca 0,70 m brett och ca 

0,60 m djupt. Anslutningsschaktet var 5,00 m långt, mellan 1,00 och 1,50 m brett samt 

mellan 0,60 – 1,6 m djupt. I dess västra del sattes två brunnar (figur 3).  

Plandokumentation upprättades över alla schakten medan sektionsdokumentation 

gjordes över en del av det södra schaktet (sektion A). Här dokumenterades ca 5,00 m av 

den södra schaktkanten, (bilaga 1, figur 6). Även i anslutningsschaktets västra del gjordes 

en sektionsdokumentation (sektion B) över den norra schaktkanten och som berörde ca 4 

m, (bilaga 1 figur 7).   

 

I det norra schaktet från gårdshuset samt i avgreningen påträffades främst lämningar 

efter sentida aktiviteter såsom bärlager, moderna murrester och en nedgrävd plasttank 

(figur 3). I det södra schaktet framkom flera kulturlager bland annat ett lergolv 

tillsammans med flera påförda kulturlager och ett raseringslager (bilaga 1 figur 6). De 

representerar ett brukande av platsen som förmodligen ska dateras till efterreformatorisk 

tid.  
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Figur 3. Planritning över schakten på innergården till kv Repslagaren 29 innergård. Delmoment 1 är 
markerat med brun färg, delmoment 2 med blå, delmoment 3 med rosa och delmoment 4 med 
gult.    

 

I den östra delen av anslutningsschaktet som grävdes tvärs över innergården 

dokumenterades endast lämningar efter sentida aktiviteter i sektionen, medan det i plan 

även dokumenterades ett lerlager, ett grusigt bärlager samt ett påfört kulturlager vars 

funktion inte närmare kunnat fastställas (figur 3). Samtliga hade efterreformatorisk 

datering. Denna del av schaktet var ca 0,60 m djup. I den västra delen där två brunnar 

skulle sättas vidgades schaktet och fördjupades ned till ca 1,50 m under markytan. Mellan 

flera äldre rörledningar kunde en sektionsdokumentation upprättas se bilaga 1. Denna 

uppvisade i botten ett odlat kulturlager som delvis var avröjt, samt där över ett påfört 

kulturlager som möjligen kan ha odlats under kortare tid då det ej var helt homogent till 

sin karaktär. Dess stratigrafiska placering kan indikera att det kan vara av senmedeltida 

datering. Däröver dokumenterades ett bärlager bestående av rivningsmaterial, ett 

lergolv, ett avröjt brandlager samt ytterligare bärlager. Dessa representerar ett brukande 
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av platsen för bebyggelse samt dess förstörelse i en brand. Keramikmaterialet indikerar 

att aktiviteterna ska dateras till efterreformatorisk tid.    

 

I samtliga schakt var bevaringsförhållandena för organiskt material goda, särskilt i de 

djupare liggande lagren. Kulturlagren var i huvudsak fuktiga med tydliga kontaktytor. 

Kulturlagertjockleken kunde inte bestämmas då moränlera inte påträffades i schaktet. 

Sammanlagt berörde ingreppen en yta av ca 24 m2 och en volym av ca 20 m3. 

 

Delmoment 2: Reparation av befintliga VA-ledningar 
Fastighetens befintliga avloppssystem var av äldre slag och i samband med att de nya 

ledningarna skulle kopplas in blev det även nödvändigt åtgärda tidigare skador på 

systemet. För detta grävdes ett schakt från en punkt inne i portgången in på innergården 

som var ca 5,00 m långt, ca 2,00 m brett och ca 1,60 m djupt (figur 3). Då läckaget pågått 

under en längre tid uppvisade delar av schaktet skador och var till stora delar förorenat. I 

schaktets botten fanns ett välbevarat kulturlager som bland annat innehöll hushållsavfall i 

form av djurben och delvis nedbrutet organiskt material. I vilket sammanhang detta lager 

ska ses är inte klarlagt men närvaro av hushållsavfall kan ses som en indikator på att 

bebyggelse fanns i närområdet. Dess stratigrafiska läge pekar på att det bör vara av 

senmedeltida datering. Därunder skymtade ett dyigt kulturlager som tycks vara 

vattenavsatt. Förmodligen ska det sättas i samband med den vattenfyllda sänka som 

Andrén noterat på sin rekonstruktion av Lunds grundtopografi öster om fastigheten och 

som fanns kvar långt in på 1800-talet (Andrén 1980 s 32). 

 

Med undantag för de skador och föroreningar som läckan orsakade, var 

bevaringsförhållandena goda med tydliga kontaktytor och välbevarat organiskt material. 

Kulturlagertjockleken kunde inte konstareas då moränlera inte påträffades i schaktet. 

Sammanlagt berörde ingreppen en yta av ca 16 m2 och en volym av ca 25 m3. 

 

 

Delmoment 3: Separering dag- och spillvatten 

Under arbetes gång framkom det att dag- och spillvatten inte var separerade på och 

därför var en sådan var nödvändig att utföra. Arbetet innebar att ett 15,00 m långt, ca 

2,50 m brett och mellan 0,80- 1,85 m djupt schakt grävdes längs hela den västra sidan på 

innergården (figur 3). Även en mindre del av innergården södra sida omfattades av 

arbetet. Den djupaste delen av schaktet grävdes kring den befintliga brunnen där 

schaktdjupet var 1,85 m. Skadorna på lämningen, som uppkommit då de ursprungliga 

rörledningarna grävdes ned, var omfattande, men mellan dem fanns bevarade klackar 

med medeltida kulturlager (bilaga 1, figur 9-10). 

 

I den södra delen av schaktet bestod de övre 0,70 m av olika raserings-, bär- och 

utjämningslager från efterreformatorisk och senare tid. Under dessa framkom klackar av 

medeltida kulturlager, bland annat påträffades flera lergolv. I den norra delen av 

schaktets utbredning framkom ett kulturlager längs med hela den västra sektionen. Det 

kunde även dokumenteras i en mindre omfattning i plan. Det bestod av ett svartbrunt, 
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humöst lerlager som innehöll djurben, fläckar av blålera och spår av nedbrutet organiskt 

material. Kulturlagret tolkas som ett medeltida odlingslager som dateras till tiden 

högmedeltid - senmedeltid baserat på de keramikfynd som gjordes. Sammanlagt 

berörde ingreppen en yta av ca 25 m2 och en volym av ca 25 m3. 

 

Delmoment 4: Iordningställande av innergården 
Tidigare observationer visade att inom den planerade omfattningen av markarbetena i 

samband med att innergården ställdes i ordning, inte berörde bevarade äldre kulturlager, 

utan huvudsakligen sentida bärlager och andra konstruktionselement. Ingen 

dokumentation gjorde i samband med dessa arbeten. Sammanlagt berörde ingreppen en 

yta av ca 191 m2 och en volym av ca 76 m3. 

 
 
Figur 4. Skiss över de tillkommande arbetena från de handlingar som skickades in till Länsstyrelsen 
2014-08-22.  

Slutsatser 
Resultaten från förundersökningen i kv Repslagaren 29 visar att främst sentida samt 

efterreformatoriska lämningar berördes. I mindre grad omfattades även hög- och 

senmedeltida kulturlager av ingreppen. Under hög- och senmedeltid tycks området ha 

utgjort en bakgård, medan bebyggelsen förmodligen låg utmed Stora Södergatan. På 

platsen har periodvis hushållsnära trädgårdsodling bedrivits, men eftersom endast 

begränsade delar av de medeltida kulturlagren undersöktes kan inte en mera nyanserad 

bild av området tecknas. Efter reformationen bebyggdes även bakgården, något som 
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också framgår av en osignerad karta från år 1690 (André och Högstedt 1990 s 19). Hur 

långvarig denna bebyggelse var är inte klart, men först på Palmcrantz karta över Lund 

med omgivningar från 1875-1876 finns byggnader markerade inne på tomten. 

 

På inga delar av undersökningsområdet kunde kulturlagertjockleken bestämmas, 

samtidigt som de äldsta lämningarna som undersöktes daterades till hög- eller 

senmedeltid. Bevaringsförhållandena var i allmänhet goda och förbättrades även med 

ökat djup. Sammantaget innebär detta att en välbevarad kulturlagerstrata som 

representerar stora delar av medeltiden samt varierande lämningar, kan förväntas finnas i 

området.  

 

Med de tillkommande arbetsmomenten kom schaktningsarbetena att beröra stora delar 

av innergården och sammanlagt schaktades ca 50,00 m löpmeter. Förändringarna av 

arbetets omfattning, tillsammans med omläggning av planerade insatser, medförde 

ökade arkeologiska insatser både i antalet fälttillfällen samt i timmar.  

 

 

 
 
Figur 5. På en karta över Lund från år 1690 finns bebyggelse markerad både längs Stora 
Södergatan och längre in på tomen.   
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Administrativa och tekniska uppgifter 

 
Länsstyrelsens beslut, dnr  431-17704-2014 Fornlämning nr/art RAÄ 73:1 

Socken/stad Lund Socken-/Stadsnr 1298 

Landskap Skåne Län Skåne 

Kommun Lund Trakt/kvarter/fastighet Kv Repslagaren 29 

 

Typ av exploatering Ledningar 

Uppdragsgivare Smart i Lund AB 

Typ av undersökning FU 

Ansvarig institution Kulturen 

Fältarbetsledare Ivan Balic 

Övrig personal Niclas Kronroth, Aja Guldåker 

Fältarbetstid  2014-008-11 – 2014-09-05

 

Fälttid  

Arkeolog 24 h 

Maskin - 

Undersökningens omfattning  

Yta 255 m2 (64 m2 ledningar, 191 m2 innergård). 

Kubik 175m3 (70 m3 ledningar, 76 m3 innergård). 

Schaktmeter  50 m (ledningar) 

Kostnad för arkeologi  

Fältarbete  

Rapport  

Analyser 

Övrigt 

Summa: 

 

24 x 700 = 16 800 SEK 

24 x 700 = 16 800 SEK 

 

 

33 600 SEK 

Kostnad övrigt  

Maskiner  

Bodar 

Övrigt 

Summa 

 

 

Summa, faktisk  

Summa, beslutad Enligt löpande kostnad 

 

Fyndmaterial (förvaring m.m.) Inga fynd tillvaratogs 

Arkivmaterial, förvaring Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen 

Ritningar, dokumentation 4 st plan- och sektionsritningar 

Foto 36 st digitala fotografier 

Analyser   

Övriga upplysningar  
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Bilaga 1 

 

 

 
Figur 6. Sektion A 

1. Matjord grässvål 

2. Blandat grusigt rivningslager av modern karaktär. 

3. Svartgrått lerigt lager som var kompakt, fuktigt med inslag av småsten, djurben, 

fiskben, träkol, träbitar, halm, kalkbruk och små bitar av någon form av grön mineral. 

Lagret var flakigt till karaktären. 

4. Gult lerlager som var homogen i botten men med ökande inslag av träkol i den övre 

delen. 

5. Snarlikt lager 3 

6. Snarlikt lager 3 men med större inslag av lerkladdar. 

7. Modernt grusigt rivningslager. 

8. Rivningslager med grus och sten. 

9. Stenläggning gårdsplan.  

 

 

 
Figur 7. Sektion B 

1. Gråbrun lerig kulturjord som är fuktig och innehåller kalkbruksprickar, träkol, småsten 

och bränd lera. Odlat kulturlager.  

2. Brunt lerigt kulturlager som är smetigt och fuktigt med grusigare partier samt enstaka 

lerkladdar. Har karaktären av ett odlat lager men ej homogent. Möjligen odlat kortare tid. 

3. Rivningslager med tegelbrockor, brun kulturjord, lera och bränd lerklining. Ett lager 

som lagts ut som grund för golv. 
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4. Gullera uppblandat med små kalkstenar/bitar. Golv eller annan hårdgjort underlag. 

5. Brandlager med rikligt mängd träkol samt kalkbruk, lerklining och lerkladdar. Ett 

brandlager som röjts av.  

6. Eldpåverkad lera i form av grus. Brandrest, möjligen ett golv som röjts bort och lagts 

ut som hårdgjord yta. 

7. Omrörda kulturlager i sentida nedgrävning.  

8. Modernt gruslager. 

9. Fett smetigt brandlager med rikligt av träkol och lerbitar. 

10. Organiskt material troligen en bräda. 

 

 

 
Figur 8. Sektion 1 

 

1. Gul lera som var finkornig, torr, fet och kompakt. Innehöll enstaka bruna lerfläckar vilka 

tolkas som nedtrampad smuts på ett lergolv. 

2. Brun humös lera som var finkornig och kompakt. Enstaka bitar bränd lera, träkol, kalk 

och lerfläckar. Dåligt sorterat och verkar vara ackumulerat över tid.  

3. Gul lera med rikligt med grus, tegelkross, enstaka stenar och tegelbrockor, träkol samt 

kalk. Bärlager för en gårdsplan. Möjligen fyllning i frischakt för befintlig byggnad. 

4 Svartbrun humus med inslag av lera. Grovkornig, torr, mager och porös. Fyllning i 

rörschakt. 

5. Nedgrävning för rörschakt. 

6. Omrörd brungrå humös lera som var finkornig, torr, mager och kompakt. Med inslag 

av träkol, sten, kalkbruk, tegelkross. Bärlager under gårdsplan. 

7. Blå lera som var finkornig kompakt, torr och mager med inslag av träkol och kalk. Ett 

utjämningslager som bör dateras till tiden efter uppförandet av den befintliga 

byggnaden. 

8. Brungrå humös lera som var finkornig, fet , torr och kompakt. Innehöll inslag av träkol 

och djurben. Omrört och varvigt till karaktären. Odligsjord bestående av äldre 

kulturlager. 

9. Omrörda kulturlager som utgör fyllningen i ett rörschakt. 
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Figur 9. Sektion 2 

 

1. Brun humös lera som var finkornig, fet, fuktig och kompakt. Homogent lager som 

färgats av nedbrutet trä. Möjligen ett stampat jordgolv. 

2. Mörkbrun humös lera som var finkorning, torr, fet och kompakt. Innehöll enstaka 

träkolsbitar. Tolkat som ett smutslager på ett golv. 

3. Mörkbrun humös lera som var skiktad och ser ut som det byggts upp. Innehöll enstaka 

bitar träkol och sotfläckar. 

4. Blå lera med inslag av gul lera. Den var torr, fet, finkornig och kompakt. Lergolv. 

5. Gul lera med inslag av kalkbruk och träkol. Lergolv. 

6. Grå humös lera som var finkornigt, fett, torrt och kompakt. Innehöll enstaka bitar 

träkol. Utgör ett utjämningslager. 

7. Gul ler med inslag av grå humös lera. Lergolv. 

8. Omrörda kulturlager, moränlera och rivningslager som använts som fyllning i en 

sentida nedgrävning. 

9. Moderna bärlager av grus.  
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Figur 10. Sektion 3 

9. Brunsvart lerigt kulturlager med inslag av humus. Innehöll träkol, träpinnar, djurben, 

och fläckar av nedbrutet organiskt material samt blå lera. Dåligt sorterat, finkornigt, fett, 

fuktigt och kompakt. Möjligen ett odlingslager.   

10. Grå lera och grus som var finkornigt, torrt, magert och kompakt. Dåligt sorterat. 

Fyllning i rörschakt. 

11. Sentida uppfyllning bestående av raseringsmassor, omrörda kulturlager och lera.  
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