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Sammanfattning 

 Med anledning av schaktning för draggrop i Stora Gråbrödersgatan i Lund, genomfördes en 

arkeologisk undersökning i form av en besiktning i efterhand enligt Länsstyrelsen beslut (Lst. 

Dnr: 431-7973-2019, Kulturens projektnummer A_2019_0021).  

 Vid besiktning konstaterades att delar av ett kulturlager hade påverkats av 

schaktningsarbetena, kulturlagerrester noterades i uppkastade massor bredvid schaktet. 

 Kulturlagret bestod av gråbrun sand med förekomst av bränd lera, träkol, djurben och tegel- 

samt kalkbruksbitar. Kan möjligen tolkas som utjämningslager eller odlingslager. I schaktet 

framkom även en kvadratisk marksten som eventuellt kan vara rest efter en äldre stenläggning. 
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Figur 1. Lunds medeltida stad, fornlämning 73:1, med platsen för undersökningen markerad med en röd stjärna. 

Inledning 

Med anledning av att schaktning för draggrop hade genomförts på Stora Gråbrödersgatan utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, utfördes en besiktning av arkeolog från Kulturen i efterhand. Den arkeologiska 

schaktningsövervakningen genomfördes enligt Länsstyrelsens beslut (Lst Dnr: 431-7973-2019, 

Kulturens projektnummer A_2019_0021).  
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Fornlämningsmiljö 

Kv Apotekaren är centralt beläget i Lunds medeltida stadsområde (fig. 1). Före reformationen ingick 

kvarteret i Sankt Clemens socken, med en sockenkyrka i den nordvästra delen av dagens kvarter. En 

rekonstruktion av tomt- och ägostruktur i Lund från tiden omkring år 1500 (fig. 2), har sammanställts av 

Anders Andrén och den aktuella tomten omfattade under medeltiden Sankt Clemens kyrka och 

kyrkogård, med tomtnumrering 285:1 (Andrén 1984:110).   

Området har varit kontinuerligt bebyggt sedan slutet av 900-talet och en stavkyrka uppfördes i kvarterets 

nordvästra del. Denna kyrka kom att ersättas med en stenkyrka mot slutet av 1000-talet. Stenkyrkans 

ursprungliga kor har inte påträffats, däremot en senmedeltida ombyggnad i tegel. Platsen där kyrkan 

och kyrkogården låg motsvaras idag av kv Apotekaren 11. Enligt arkeologiska undersökningar åren 

1932, 1935 och 1945, hade kyrkan haft ett sekundärt, kvadratiskt västtorn (Andrén 1980:60; Gardelin 

2000:5).  

Strax efter reformationen, år 1541, donerade kungen kyrkan och dess kyrkogård till stadens råd för att 

bli det nya rådhuset. Kyrkobyggnaden revs och rådhuset uppfördes på grundmurarna och fungerade 

som rådhus fram till år 1586, då ett nytt rådhus uppfördes vid Stortorget (Andén 1984:110). Kvarterets 

östliga begränsning kom att förändras omkring år 1700, då Erik Dahlbergs förslag att förbinda den norra 

och södra delen av Kyrkogatan genom omvandling av kvartersmark till gatumark vann gehör. Omkring 

100 år senare var kvarteret indelat i ett antal tomter, bland andra två större som sträckte sig från 

Kyrkogatan till Stora Gråbrödersgatan. Tomternas västra delar mot Stora Gråbrödersgatan utgjordes av 

trädgårdar (Bevaringskommittén 1981:32).  

Tidigare arkeologiska iakttagelser 

Under Kulturens tidiga antikvariska arbete köptes lösfynd in från anläggningsarbetare som utförde 

grävningsarbeten i staden, dessutom gjordes mindre observationer vid ingrepp i Lilla Fiskaregatan och 

Stora Gråbrödersgatan. I båda gatorna har delar av medeltida gatunivåer påträffats (Ericsson 2014:6).  

Tabell 1. Tidigare arkeologiska iakttagelser i kv Apotekaren. Uppgifter hämtade ifrån Andrén 1980, 

Gardelin 2000, Ericsson 2013 och Ericsson 2014. 
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Genomförande och resultat 

Schaktning för draggrop genomfördes på Stora Gråbrödersgatan utan tillstånd från Länsstyrelsen. 

Ansökan tillkom i efterhand varpå en efterbesiktning gjordes av arkeolog från Kulturen.   

Schaktet omfattade ca 1,70 ×1,10 × 0,70 m och var placerat i trottoaren på gatans östra sida. Schaktet 

var grävt i ungefärlig öst–västlig riktning och hade en oregelbunden form och djup, som mest 0,70 m 

(fig. 2). Vid besiktningen konstaterades att ett kulturlager hade blivit påverkat av arbetena och det 

noterades kulturlager i uppgrävda massor bredvid schaktet (fig. 4). 
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Figur 2. Draggropens placering i Stora Gråbrödersgatan. Röda linjer och numrering visar Andréns 

rekonstruktion av de medeltida tomterna omkring år 1500 (Andrén 1984). 



 

6 

 

I schaktväggen och i -botten fanns ett gråbrunt kulturlager med förekomst av bränd lera, träkol, djurben 

och tegel- samt kalkbruksbitar. Kulturlagret hade vid tidigare ledningsdragningar blivit avkrävt i både 

öster och väster (Bilaga 1). Enligt Kulturens generalkarta över arkeologiska iakttagelser har det gjorts 

arbeten i denna del av Stora Gråbrödersgatan år 1945 och år 1967 vilket innebär att i alla fall den äldre, 

blyhöljda ledningen i östra delen av schaktet skulle kunna härröra från något av dessa tidigare arbeten 

(fig. 3).  

 

Figur 3. Ur Kulturens arkeologiska generalkarta över det aktuella området. Ingreppen utförda år 1945 

och år 1967 är utritade mitt i bilden.  

Det kvarvarande kulturlagret kan vara en del av ett större odlingslager alternativt ett utjämningslager, 

dimensionerna och innehållet tillåter ingen närmre tolkning. Däremot fanns det i den södra 

schaktväggen en rektangulärt formad natursten, vilken eventuellt skulle kunna vara en äldre rest av en 

gatubeläggning, men även denna är avkrävd av ett ledningsschakt i östra delen av schaktet.  

 

Figur 4. Översiktsbild över schaktet, fotot taget från norr. Uppkastade kulturlagermassor syns längs upp 

i bilden. 
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Kulturlagerstatus 

Vid undersökningen framkom ett äldre kulturlager med riklig förekomst av olika komponenter, dock inga 

daterbara fynd förutom förekomst av rött tegel. Det var goda bevaringsförhållanden för ben i lagret. I 

den östra delen av schaktet framkom natursten på ett djup av 0,50 m, som eventuellt kan vara rest efter 

en äldre stenläggning. 

Förslag på fortsatta åtgärder 

Arbetet är avslutat, inga fortsatta åtgärder är planerade.  
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Bilaga 1. Sektionsritning 

 

 

 

Beskrivning. 

1. Fuktig grå sand, relativt finkornig med inslag av silt, förekomst av träkol, djurben, tegelbitar samt 

kalkbruk, ej fet. Tolkas som ett kulturlager med förekomst av raseringsmassor, dock tämligen 

finfördelade.  

2. Bärlager bestående av lerig sand och makadam, ca 0,03 × 0,03 m stora stenar. Fuktig, gråvit 

kulör, modernt. 

3. Mörk gulbeige grovkornig sand, fuktig. Har troligen tillkommit i samband med nedläggning av 

kabel (7). Vid den aktuella schaktningen har en stor del av sanden grävts bort och kabeln 

frilagts.  

4. Nedgrävning längs med trottoaren i nord–sydlig riktning, med syfte att lägga ned en kabel (8). 

Nedgrävningen har tangerat en marksten (9) och även grävt av kulturlager över och under 

denna sten.  

5. Sättlager till nuvarande trottoarbeläggning bestående av mörkt gulbrun, grovkornig sand. I 

kontaktytan mellan betongplatta och sättsand finns en mörkt gråbrun lins ca 0,02 m tjock.  

6. Trottoarbeläggning bestående av i det närmaste fyrkantig gatsten av granit samt betongplattor 

0,35 × 0,35 × 0,06 m stora.  

7. Elkabel med svart plasthölje. 

8. Äldre kabel med blyhölje, belägen på ett djup av 0,68 m under marknivå.  

9. Marksten med nästan rektangulär form som sticker ut ur schaktväggen ca 0,12 m. Den del av 

stenen som sticker ut är 0,20 m bred och 0,08 m tjock. Under denna, i schaktväggen, finns en 

mindre, rundad marksten samt en gul tegelsten. Den gula tegelstenen kan ha placerats över 

kabeln som en markör och de två markstenarna kan möjligen vara spår av en äldre 

markbeläggning.  
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Bilaga 2. Planritning 

Schaktet grävdes i trottoaren som löper längs med den östra sidan av Stora Gråbrödersgatan. 
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