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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 kv Fredrik 8, 

genomfördes en arkeologisk förundersökning i samband med schaktning enligt 

Länsstyrelsens beslut (Lst.dnr. 431-24593-2014). Fastigheten är belägen i den östra delen 

av det medeltida Ystad. Den 140 m² stora huvudbyggnaden planeras att grundläggas 

med intentionen att bevara underliggande kulturlager. Ett 90 m² stort garage avses att 

byggas i fastighetens södra del.  Inför den planerade byggnationen har även en 

geoteknisk undersökning genomförts på fastigheten efter Länsstyrelsens beslut (Lst.dnr. 

431-9979-2013; Ericsson 2013). 

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

kulturlagertjockleken är uppemot 1,90 m. Undergrunden utgörs 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, 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. Varken Ystads gatunät 

eller kvartersindelning har förändrats i någon större omfattning sedan kartan upprättades 

på 1650-talet, och de anses gå tillbaka till medeltid och renässans. Gatunätet knyter an 

till de landsvägar som löper in i Ystad från omlandet. 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 
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Trädgårdsgatan, vari det 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 kv Adolf, öster om Tvärgatan inför Österport, har det påträffas byggnadslämningar och 

skelettgravar som tolkas vara 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 minst 

40 m mot norr. Bland skeletten påträffades även borgarkrigsmynt daterade till perioden 

1250-1340 (Tesch 1983 s 34, 58). 

 

I den västra delen av kv Knut, öster om kv Fredrik 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 1200–1350. Lerbottnarna har daterats till mitten av 1200-talet. I 

flätverksbrunnens fyllning ingick läderavfall från skomakeri. Det påträffades även en 

stenläggning, en syllstensrad samt rester efter ett eldhärjat klinehus. De har daterats till 

1300–1400-tal, med en tonvikt omkring år 1400 för klinehuset, utifrån fynden av äldre 

samt yngre rödgods och proto 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 vid senare aktiviteter 

(Tesch 1983 s 16, 37, Wallin 1984 ). 
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Stadsvallen med vallgrav som löpt runtom staden, har varit belägen ca 20 till 60 m 

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

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

norra vallen. Vid infarten till Stora Östergatan på nuvarande Österportstorg, ca 120 m 

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

till bro och stenläggning (Tesch 1983 s 45). 

 

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

förundersökning genomfördes dock år 1996 på fastigheterna kv 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. 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). 

 

En geoteknisk undersökning genomfördes i kv Fredrik 8 år 2013 i samband med planer 

på att uppföra en fastighet med källare samt ett garage. Fyra borrprover togs, tre för den 

norra byggnaden samt ett för garaget i söder. Kulturpåverkad sand påträffades från ett 

djup av 0,50 m ned till ett djup av 3,10 m där brun steril sand framkom. På fastigheten 

har fram tills schaktningsarbetena legat en trädgård där det översta lagret med jord är 

påförd matjord. 
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Genomförande och resultat 

I samband med markarbeten inför uppförandet av ett enfamiljshus samt ett garage 

genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. Den aktuella fastigheten på kv 

Fredrik 8, är belägen inom Ystads medeltida bebyggelse, fornlämning 50. Platsen 

utgjordes av en äldre trädgårdsmiljö där aktuell del av tomt tidigare tillhörde en fastighet 

söder om grundläggningen.  Syftet med vald grundläggning med lätta byggnader på 

platta var att bevara fornlämningen. 

 

Efter en inledande geoteknisk förundersökning rekommenderades att endast det översta 

trädgårdslagret skulle få schaktas bort. En skyddszon skulle upprätthållas för att bevara 

underliggande intakta medeltida kulturlager. Det översta trädgårdslagret skilde sig 

tydligt åt mot underliggande kulturlager då det var mörkbrunt med mer humusinslag 

samt ett omfattande inslag av rötter. Trädgårdslagret var tjockare i öst och tunnare i väst 

vilket medförde att trädgårdslagret schaktades mer omfattande i öst.  

 

 
Figur 3. Södra delen av fastigheten med rester efter en gjuten näckrosdamm i förgrunden. Det 
översta matjordslagret skalades av och nivån stannade på mellan 0,30-0,60 m beroende på hur 
omfattande matjordslagret var. Fotografiet är taget från norr. 

 

Det underliggande kulturlagret bestående av äldre odlingsjord var fyndrik med keramik 

av typen yngre rödgods och flera kritpipsskaft. Det påträffades också porslin daterat till 

1700-1800-tal, vilket i sin tur tyder på omrörda kulturlager i kombination med odling. 

Detta kan också bero på ovanpåliggande påförda matjordslager där mängder av träd och 
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buskar med rotsystem schaktades bort och där rotsystemen kan har påverkat 

underliggande kulturlager.  

 

En näckrosdamm fanns mitt på tomten och den hade en omfattning av 2,5 x 2,0 m och 

ett djup av 0,90 m. Dammen fick bli kvar på plats för att inte skada kulturlager i onödan, 

men sidorna av betong kapades ner cirka 0,50 m och dammen fylldes igen med befintliga 

massor.  

 

 
Figur 4. Mellan näckrosdammen och staketet schaktades ett långt rörschakt där en sektionsritning 
kunde uppföras. Rörschaktet är ännu ej schaktat på bilden. Fotografiet taget från söder mot Lilla 
Östergatan. 

 

På den östra delen av tomten grävdes ett 32,00 m långt schakt för avlopp, vatten och 

dagvatten med ett schaktdjup av 1,40 m i norr och i söder 0,50 m under dagens marknivå 

och en bredd av cirka 0,70 m. Stratigrafin längst ner i schaktet var till viss del infiltrerad 

och otydlig då flygsand emellanåt förekommit på tomtmarken. Ny sand blandades med 

markhorisont vilket har medfört ett strimmigt kulturlager. Flygsanden innebär troligen att 

området periodvis varit mindre utnyttjat. Tydliga rester efter bebyggelse fanns i den 

norra delen av schaktet mot Lilla Östergatan, vilket rimmar väl med tidigare arkeologiska 

undersökningar i kvarteret. De påträffade bebyggelseindikatorerna bestod av ett lergolv 

och en delvis plundrad stenläggning, samt nedgrävningar för stolpar förstärkta med lera. 

En tegelmur i dåligt skick påträffade likaså. På den centrala delen av den östra sidan 

dokumenterades flera stolphål, samt möjligen också rester efter ett hägn vilket tyder på 

en bakgårdsmiljö. En sträng med träkol längst i söder dokumenterades vilket kan vara ett 

resultat av jordförbättring, alternativt att det funnits en härd i området som planats ut 

(Planritning, bilaga 1). 
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Två mindre sandfång för dagvatten grävdes centralt på tomten strax söder om den 

planerade L-formade plattan för enfamiljshuset. Sandfången grävdes med en skopbredd 

av 0,50 x 0,50 m och med ett djup av 0,50 m. Schaktningen för sandfången gjordes efter 

att hela tomten banats av med ett djup av cirka 0,50 m. I det södra sandfånget 

dokumenterades ett kulturlagerdjup på endast 0,25 m, därefter ljus sand. Detta kan 

innebära att fornlämningens djup varierar stort och att det i detta område var mycket 

tunt, men det kan också vara ett lager med flygsand som har täckt över äldre kulturlager. 

 

 

 

Sammanfattning 
I samband med markarbeten inför uppförandet av ett enfamiljshus samt ett garage, 

genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. Den aktuella fastigheten på kv 

Fredrik 8, är belägen inom Ystads medeltida bebyggelse, fornlämning 50. Platsen 

utgjordes av en äldre trädgårdsmiljö där aktuell del av tomt tidigare tillhörde en fastighet 

söder om exploateringsytan. Genom en alternativ grundläggning med lätta byggnader 

på platta ska fornlämningen bevaras till framtiden. 

 

Under det övre påförda trädgårdslagret dokumenterades ett odlat kulturlager från 

senmedeltid till 1600-1700-tal baserat på fynd av keramik av typen yngre rödgods och 

flera kritpipsskaft. Där påträffades också porslin som möjligen är från 1700-1800-tal. 

Fynden från 1500-talet och framåt i samma kulturlager tyder på att jorden varit odlad och 

omblandats.  

 

På den östra delen av tomten grävdes ett 32 m långt schakt för avlopp, vatten och 

dagvatten med ett schaktdjup i norr på 1,40 m och i söder 0,50 m under dagens 

marknivå. Tydliga spår efter bebyggelse fanns i den norra delen av schaktet mot Lilla 

Östergatan, där ett lergolv och en delvis plundrad stenläggning dokumenterades samt 

nedgrävningar för stolpar. En tegelmur i dåligt skick påträffades likaså. På den centrala 

delen av den östra sidan dokumenterades flera stolphål samt möjligen också rester efter 

ett hägn vilket tyder på en bakgårdsmiljö.  

 

Sammanfattningsvis kan Kv Fredrik 8 sägas ha en medeltida bebyggelse förlagd till den 

norra delen av fastigheten mot Lilla Östergatan, med ett påträffat lergolv och 

lerförstärkta stolphål.  Den centrala och södra delen omfattades av en bakgårdsmiljö med 

hägnader och odling där jorden förbättrats. Bakgårdsmiljön har periodvis varit mindre 

utnyttjad vilket flygsanden indikerar. 
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Figur 5. Inför planerad husbyggnation skulle en inkoppling av vatten och avlopp till det kommunala 
ledningsnätet göras och det schaktades en större yta ned till en nivå av allra minst 1,40 m under 
dagens marknivå (röd markering). Markingreppet skedde utan arkeologisk övervakning och 
området bör vara jämställt med medeltidens Lilla Östergatan eller tomtmark strax intill gatan.  
Fotografiet taget från väster.  
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Administrativa och tekniska uppgifter 

 
Länsstyrelsens beslut, dnr  431-24593-2014 Fornlämning nr/art RAÄ 50 

    Socken/stad Ystad Socken-/Stadsnr - 

    Landskap Skåne Län Skåne 

    Kommun Ystad Trakt/kvarter/fastighet Kv Fredrik 8 

 

Typ av exploatering Enfamiljshus 

  Uppdragsgivare Anders Hassel 

  Typ av undersökning FU 

  Ansvarig institution Kulturen 

  Fältarbetsledare Aja Guldåker 

  Övrig personal  

  Fältarbetstid  20141015 - 20141016 
 

Fälttid  

Arkeolog 15 h 

Maskin - 

  Undersökningens 

omfattning 

 

Yta 488 m2 

Kubik 262 m3 

Schaktmeter  - 

  Kostnad för arkeologi  

Fältarbete  

Rapport  

Analyser 

Övrigt 

Summa: 

 

15x700=10 500 SEK 

15x700=10 500 SEK 

- 

- 

21 000 SEK 

  Kostnad övrigt  

Maskiner  

Bodar 

Övrigt 

Summa 

 

- 

- 

Körersättning 452 SEK 

  Summa, faktisk 21 452 SEK 

  Summa, beslutad Enligt löpande kostnad 

 

Fyndmaterial (förvaring 

m.m.) 

LUHM 32 491:1-30 

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

    Ritningar, dokumentation 1 planritning skala 1:100, 4 sektionsritningar skala 1:20 (5 st A3-blad) 

  Foto 17 digitala fotografier 

    Analyser   

  Övriga upplysningar  
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Bilaga 1. Planritning 
1. Spillrör – 1,4 m under dagens marknivå som kopplas på de nya byggnaderna. 2. Fyllning i stolphål. Hårt packad sand, torr och mager med rester av trä. Rester av ett 
staket. 3. Gjuten näckrosdamm i betong med ca 1,00 m djup. 4. Gråsten. Stenskott stolphål. 5. Melerad sand, beigebrun. Torr, mager och porös. Plats för en stolpe. 6. 
Brungul sand med kalkbruksinblandning och inslag av tegelkross. Torr, mager och porös. Påförda raseringsmassor. 7. Melerad sand, beigebrun. Torr, mager och porös. 
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Planteringsjord. 8. Plintar för borttaget staket. 9. Frischakt för byggnad i väst. Ljus, porös, torr och mager grus. 10. Brun, sandig lera, mager och porös med inslag av träkol, 
kalkprickar, tegelbitar och tegelkross. Planteringsgrop. 

 

 

 

 
 

 

Bilaga 2. Sektionsritning rörschakt östra sidan 
 

Då sektionen är cirka 36 meter lång har den delats upp i tre delar, A-C. Sektionen är ritad i rörschaktet som är det enda djupschaktade området. 

Lagerbeskrivning till sektionen är presenterad i anslutning till respektive sektionsdel varvid siffrorna inte är i följd då de följer en stratigrafisk ordning. 

 

Del A är den norra delen mot Lilla Östergatan 

Del B motsvarar de centrala delarna på fastigheten 

Del C är den södra delen  

 

 

 

 
 
 

A B C 
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Bilaga 3. Sektionsdel A 
 

 
 

 

 

 

7.  
8.  
9.  

Bilaga 4. Sektionsdel B 
 

10.  
11.  

 
 
 

3. Ljusbeige, torr, mager och porös finkornig sand med inslag av träkol och bruna strimmor organisk jord. Äldre markhorisont med viss kulturpåverkan.  

4. Ljusbeige, torr, mager och porös finkornig sand med inslag av träkol och bruna strimmor organisk jord. Äldre markhorisont med viss kulturpåverkan.  

5. Ljus strimma sand, porös och mager, torr. Igenblåst yta – flygsand. 

6. Ljus strimma sand, porös och mager, torr. Igenblåst yta – flygsand. 

7. Brun grus med inslag av krossad bränd lera. Torrt och något mager. Grovkornig med enstaka sten ovanpå som kan vara rester efter en stenläggning. Golvlager. 

8. Gråbrun finkornig torr, porös och mager sand med inslag av träkol och sot. Kulturpåverkad markhorisont. 

9. Brun grus med viss lerinblandning. Mager, porös och torr. Lergolvsrest. 

10. Ljus strimma sand, porös och mager, torr. Igenblåst yta – flygsand. 

11. Svart, sotigt, poröst, torrt och finkornigt grus med inslag av träkol och lerinblandning. Brandlager som kan spegla en verksamhet med eldpåverkan, ex smedja. 

12. Beige torr, finkornig lera med grusinblandning. Något fet och kompakt. Stabiliserande lera för en mur. 

13. Röd tegel. Mycket porös och spröd. Troligen södra muren till en byggnad som varit uppfört mot Lilla Östergatan. 

15. Brun, något grovkornig grus med humusinblandning. Inslag av träkol och kalkprickar, tegelprickar samt tegelkross. Relativt magert, torrt och ganska poröst. 

Troligen 16-1700-talsdatering då mycket kritpipor påträffats i lagret som täcker i princip hela södra schaktytan. 

17. Gråbrun finkornig torr, porös och mager sand med inslag av träkol och sot. Kulturpåverkad markhorisont. 

18. Krossade tegelpannor, djurben och kalkbruk. Torr, magert och poröst. Möjligen en passage eller en gångbana. 

23. Brun grus med viss humusinblandning. Porös, torr och mager. Fyllning i stolphål. 

24. Beige torr, lera med grusinblandning. Något fet och kompakt. Inslag av tegelkross, glas och porslin. Fyllning i stolphål. 

25.  Beige torr, lera med grusinblandning. Något fet och kompakt. Inslag av tegelkross, glas och porslin. Fyllning i stolphål. 

29. Brun torr, mager och porös sand med inslag av humus, småsten, tegelkross. Något fet. Påförd äldre matjord. 

30. Grus i rörschakt. Rören nedlades av kommunen i samband med planeringen av aktuellt ärende, men inget samråd med Länsstyrelsen hölls och inget tillstånd 

fanns för ingrepp i fornlämning.  
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Bilaga 4. Sektionsdel B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Gul, kompakt, sandig lera, något fet och torr. Fyllning i stolphål.  

19. Ljusbrun grus med lite humusinslag. Torr, mager och porös. Grusgång. 

20. Som (29) Brun, torr, relativt mager och porös sand med inslag av humus, småsten, tegelkross. Påförd äldre matjord som använts som jordförbättring. Rester 

av en träpåle samt en nedgrävning med samma fyllning.  

26. Brun, torr, mager och porös grusinblandad jord. Fyllning i nedgrävning, troligen för plint. 

27. Brun, torr, mager och porös grusinblandad jord. Fyllning i nedgrävning, troligen för plint. 

28. Mörkbrun, torr, något fet, något kompakt lera med grusinblandning. Inslag av tegelkross och djurben. Planteringsgrop. 
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Bilaga 5. Sektionsdel C 
 

 
1. Ljus strimma sand, porös, mager och torr. Igenblåst yta. Flygsand. 

2. Svart lager med träkol. Torr, mager och porös. Spår efter en härd som planats ut eller ett resultat av jordförbättring.  

3. Ljusbeige, finkornig, torr, mager och porös sand med inslag av träkol och bruna strimmor organisk jord. Äldre markhorisont med viss kulturpåverkan. 

15. Brun, sandig, torr, mager och porös jord med inslag av träkol och kalkprickar, tegelprickar och tegelkross. Troligen 1600-1700-talsdatering då mycket kritpipor påträffats 

i lagret som täcker i princip hela schaktytan. Omgrävt odlingslager. 
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Bilaga 6. Fyndregister 
LUHM inventarienummer 32 491:1-30 

Socken Ystad stad 

Fastighet Kv Fredrik 8 

Grävledare Aja Guldåker 

 
Fyndnr 

 

ID 

 

Sakord 

 

Material 

 

Del 

 

Antal 

 

Längd  

(cm) 

Bredd 

 

Höjd 

 

Diameter  

(cm) 

Vikt  

(g) 

Lager 

 

Datering 

 

Beskrivning 

 

1 15 Fat Porslin Botten/Buk 1 3,6 0,5 2,9   5 15 1700-tal 

Orientalisk dekor i blåfärg på 

vit porslin med 

 byggnader, berg och träd 

2 15 Fat Porslin Botten/Buk 1 3,2 0,4 2,2   7 15 1700-tal 

Gråsvart dekor med 

blommotiv på vit porslin 

3 15 Fat Porslin Mynning 1 3,2 0,4 2,3   2 15 1700-tal 

Mörkblå dekor på ljusblå 

grund 

4 15 Kaffekopp Porslin Mynning 1 2,6 0,3 1,6   1 15 1700-tal 

Mörkblå rand samt mönster 

både invändigt 

 och utvändligt 

5 15 Tallrik Porslin Mynning 3 3,7 0,5 3   18 15 1700-tal   

6 15 Tallrik Porslin Buk 2 3 0,4 1,5   7 15 1700-tal   

7 15 Docka Porslin Ben 1 3,2 0,6   0,7 2 15 1700-tal 

Svart sko. Vita strumpor med 

blå rand längst upp.  

Ett hål längst uppe på låret för 

infästning i dockkropp. 

8 15 Kritpipa Lera Skaft 8 

2,0 - 

9,0      0,5 -0,9  23 15 1600-1700-tal Odekorerade i vit lera 

9 15 Kritpipa Lera Skaft 1 4,8     1 5 15 1600-1700-tal Odekorerade i gul lera 

10 15 Trebensgryta Keramik Fot 3 

4,5 - 

6,3      1,6 - 2,2 84 15 

Senmedeltid 1400-

1520 

Glaserad insida på två av 

fötterna, en fot är sotig 
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11 15 Blomkruka Keramik Mynning/Buk 1 10 0,6 10   89 15 1800-1900-tal 

Två dekorationsränder vid 

mynningen 

12 15 Kruka Keramik Buk 4 

3,0  - 

7,5 0,7 4   56 15 1800-1900-tal Ljust slammat på utsidan 

13 15 Blomkruka Keramik Botten/Buk 1 7 0,7 3,9 6 39 15 1800-1900-tal 

Liten blomkruka något sotig i 

botten på utsidan 

14 15 Kruka Keramik Buk 2 5,5 0,5 3,2   12 15 1800-1900-tal   

15 15 Kruka Keramik Buk 1 2,2 0,5 1,8   3 15 1600-1700-tal 

Dekorationsrand i form av 

utbuktning på utsidan.  

På insidan sot på engobe. 

16 15 Trebensgryta Keramik Botten/Buk 1 5,6 0,5 5,5   27 15 

Senmedeltid 1400-

1520 

Engobe och glasyr på insidan. 

Utsidan något sotig  

och spår efter en fot 

17 15 Fat Keramik Botten/Buk 1 4,6 0,9 3   18 15 

Tidig modern tid 1520-

1800 Glaserad insida , platt botten 

18 15 Krus Keramik Buk 1 4,3 0,9 2,8   14 15 

Senmedeltid 1400-

1520 Glaserad insida och utsida 

19 15 Oidentifierat Keramik Buk 2 3 0,5 1,5   7 15 

Senmedeltid 1400-

1520 Glaserad insida 

20 15 Oidentifierat Keramik Botten 1 4 0,9 2,6   8 15 

Tidig modern tid 1520-

1800 

Glimrande glasyr. Del av ett 

hål i mitten, ev en blomkruka 

21 15 Oidentifierat Keramik Mynning 1 3,2 0,9 2,3   9 15 

Tidig modern tid 1520-

1800 Gulglaserad på in- och utsida 

22 15 Krus Keramik Mynning 1 3,9 0,9 2,9   13 15 

Senmedeltid 1400-

1520 

Brun glasyr på insidan. Räflad 

dekoration på utsidan 

23 15 Oidentifierat Keramik Buk 1 4,6 1 3,5   13 15 

Tidig modern tid 1520-

1800 

Gul glasyr på insidan, 

vågformad på utsidan 

24 15 Oidentifierat Keramik Buk 2 5,2 0,4 3,1   14 15 

Tidig modern tid 1520-

1800 

Gul glasyr på insidan, sotig på 

utsidan 

25 15 Fat Keramik Buk/Mynning 1 1,8 0,4 1,8   2 15 

Tidig modern tid 1520-

1800 

Glasyr över engobe, 

gaffelintryck 

26 15 Fat Keramik Buk/Mynning 1 3,8 0,6 2,2   9 15 Tidig modern tid 1520- Glasyr över engobe, skimrande 



20 
 

1800 

27 15 Oidentifierat Keramik Buk 1 3,3 0,5 1,9   3 15 

Tidig modern tid 1520-

1800 Glasyr över engobe, skimrande 

28 15 Oidentifierat Keramik Buk 1 3,6 0,5 2   4 15 

Tidig modern tid 1520-

1800 Engobe  

29 15 Butelj Glas   1 4,3 0,3 2,7   7 15 

Tidig modern tid 1520-

1800 Handblåst, grönt 

30 15 Slagg Slagg 

 

1 8,5 6,1 3,4 

 

300 15 

Tidig modern tid 1520-

1800  

 
 

 

 

 



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

I serien Kulturmiljörapporter har utgivits: 
 
 

2014 
2014:1  S:t Botulf 14, Lund. Antikvarisk rapport 2013‐2014. Carita Eskeröd. 

2014:2  S:t Peter 28, Lund, Ekska huset. Antikvarisk medverkan 2013. Carita Eskeröd. 

2014:3  Innerstaden 2:1 – Västra Mårtensgatan. Arkeologisk förundersökning 2013. Nicklas Kronroth. 

2014:4  Kv Paradis 51, Lund. Arkeologisk förundersökning 2013. Nicklas Kronroth. 

2014:5  Innerstaden 2:1 – Västergatan, Trelleborg. Arkeologisk förundersökning 2013. Nicklas Kronroth. 

2014:6 Innerstaden 2:1 – Stora Södergatan, Lund. Arkeologisk förundersökning 2013. Nicklas Kronroth. 

2014:7 Lusthuset på Spydebergs Prästgård, Norge. Arkeologisk förundersökning 2014. Aja Guldåker. 

2014:8  Kv Ängen 9, Lund. Arkeologisk förundersökning 2013. Gertie Ericsson. 

2014:9  Kv Gärdet 10, Lund. Arkeologisk förundersökning 2013. Nicklas Kronroth. 

2014:10  Kv Apotekaren 11 (fd 8), Lund. Arkeologisk förundersökning 2013. Gertie Ericsson. 

2014:11  Kv Gatehusen 3, Östra Torn. Arkeologisk förundersökning 2013. Gertie Ericsson. 

2014:12  Kv Toppen 1 och 2, Lund. Arkeologisk förundersökning 2013. Johan Wallin.  

2014:13  Trädgården på Ner‐Killingberg, Norge. Arkeologisk förundersökning 2013. Aja Guldåker. 

2014:14  Kv Kulturen 24, Lund. Arkeologisk förundersökning 2012. Aja Guldåker. 

2014:15  Kv Paradis 61, Lund. Arkeologisk förundersökning 2013. Gertie Ericsson och Nicklas Kronroth. 

2014:16  Statarhus vid Korsbäcksgården, Östra Odarslöv, Lund. Byggnads‐ och trädgårdsdokumentation.  

Aja Guldåker och Carita Melchert. 

2014:17  Kv Paradis 61, Lund. Arkeologisk förundersökning 2013. Aja Guldåker. 

2014:18  Glädjen 15, Lund. Antikvarisk medverkan 2014. Carita Melchert. 

2014:19  Kv Kulturen 24, Lund. Arkeologisk förundersökning 2013. Aja Guldåker. 

2014:20  Borgeby 23:6, Lomma kommun. Borgeby slott porttornet. Antikvarisk medverkan 2014. Carita 

Melchert. 

2014:21  Kv Svanelyckan 2, Lund. Arkeologisk förundersökning 2013. Gertie Ericsson. 

2014:22  Kv Katedralskolan 8, Lund.  Karl XII huset. Antikvarisk medverkan 2014. Carita Melchert. 

2014:23  Mölle 15:2, Mölle stationshus, Höganäs kommun. Byggnadsminnesutredning 2014. Henrik Borg 

och Carita Melchert. 

2014:24  Lunds medeltida stad, Lund C ‐ ESS. Geoteknisk undersökning 2014. Aja Guldåker. 

2014:25  Kv Döbeln 2 och 3, Lund. Arkeologisk förundersökning 2013. Gertie Ericsson/Nicklas Kronroth. 

2014:26  Flyinge 22:40, Flyinge kungsgård, Lunds kommun. Antikvarisk medverkan 2014. Carita 

Melchert. 

2014:27  Västra Odarslöv 8:1 – Odarslövs kyrkogård, Lunds kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. 

Nicklas Kronroth. 

2014:28  Igelösa 26:1 – Igelösa Kyrkogård, Lunds kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Nicklas 

Kronroth. 

2014:29  Borgeby 23:6, Lomma kommun. Borgeby slott porttornet. Antikvarisk medverkan 2014. Carita 

Melchert. 

2014:30  Kv Kulturen 24, Lunds kommun. Herrehuset. Antikvarisk medverkan 2012. Carita Melchert. 

2014:31  Kv Repslagaren 29, Lund. Arkeologisk förundersökning 2014. Gertie Ericsson. 

2014:32  Klörups häradshäkte, Klörup 3:3, Trelleborgs kommun. Antikvarisk medverkan 2014. Henrik 

Borg. 

2014:33  Kv Botanicum 15, Lund. Arkeologisk förundersökning 2014. Aja Guldåker. 

2014:34  Kv Thomander 5, Lund. Arkeologisk förundersökning 2014. Nicklas Kronroth.  

2014:35  Kv Svartbröder 9:25, Lund. Arkeologisk förundersökning 2014. Nicklas Kronroth.    

2014:36  Kv Altona 1. Lund. Arkeologisk förundersökning 2014. Nicklas Kronroth. 

2014:37  Kv Universitetet 1 mfl, Lund. Arkeologisk förundersökning 2014. Nicklas Kronroth. 

2014:38  Kulturmiljöprogram Lunds kommun: Landsbygdens bebyggelse i Lunds kommun. 2013‐2014. 

Carita Melchert, Daniel Melchert, Aja Guldåker, Gertie Ericsson. 

 

2015 
2015:1  Flyinge 22:49, Lunds kommun. Antikvarisk medverkan 2013‐2014. Carita Melchert. 

2015:2  Kv Botanicum 15, Lunds kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Nicklas Kronroth och Aja 

Guldåker. 

2015:3  Kv Fredrik 8, Ystad. Arkeologisk förundersökning 2014. Aja Guldåker. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

E-post: arkeologi@kulturen.com 
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