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Sammanfattning 

I samband med nybyggnation inom kv Dövstumskolan 11, Internationella skolan, utfördes en 

arkeologisk utredning av exploateringsytan, enligt Länsstyrelsens beslut (lst. dnr: 431-4581-

2016; Kulturens projektnummer 61000-443). Syftet med utredningen var att klargöra 

fornlämningssituationen på platsen. Den planerade exploateringsytan omfattade 22 000 m², 

medan den arkeologiska utredningen omfattade 880 m², dvs omkring 4 % av den totala ytan.  

 18 stycken schakt upptogs inom området runt Dövstumskolan. 

 Sammantaget visar utredningsresultaten på att området nyttjats redan under 

förhistorisk tid. Tidigt användes det för betes- och ängsmark. I den  nordvästra delen 

av området vidtog därefter en omfattande lertäktsbrytning. Sydöst om 

lertäktskoncentrationen framkom ett stråk som inte nyttjats för lertäkt, något som kan 

antyda att området haft ett annat brukande och möjligtvis även andra ägoförhållanden.  

 Efter det att brytningen av lera har upphört, har ett omfattande omstruktureringsarbete 

utförts, där utjämningslager påförts för att underlätta för bete och odling. 

Omstruktureringarna visar att nya behov och intressen spelat in i denna process, 

möjligen återspeglar detta även nya ägoförhållanden för området. Efter denna 

markberedning har det i området bedrivits varierande argarproduktion, som utifrån den 

keramik som påträffades bedrivits mellan 1400-tal och 1800-tal.  

 I den södra delen av området framkom utfyllnads- och bärlager som kan sättas i 

samband med byggnationen av Dövstumskolan eller Östervångsskolan, under 1870-

tal. Det framkom här även medeltida kulturlager, som var odlade, vilket visar på en 

potential att besvara frågor kring hur området har nyttjats, samt här spåra förhållandet 

mellan stad och land, med stadsjordarnas betydelse för staden och dess institutioner.  

 Resultaten visade även på att stora delar av området, i såväl norr, öster och söder var 

påverkade av sentida ingrepp, framförallt sådana som kan knytas till byggnationen av 

Dövstumskolan runt år 1870. Bevaringsgraden för kulturhistoriska lämningar och 

kulturlager är bäst i den nordöstra och sydvästra delen av utredningsområdet, samt 

delvis i de norra delarna.   
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Figur 1. Lunds medeltida stad, fornlämning 73:1, med platsen för undersökningen markerad. 

Inledning 

I samband med nybyggnation inom kv Dövstumskolan 11, Internationella skolan, utfördes en 

arkeologisk utredning av exploateringsytan, enligt Länsstyrelsens beslut (lst. dnr: 431-4581-

2016). Behovet av en arkeologisk utredning blev påfallande då nybyggnationsarbetena skulle 

starta, och Länsstyrelsen bedömde att sannolikheten att planerat arbete kommer att beröra 

under mark dolda lämningar var stort. Syftet med utredningen var att klargöra 

fornlämningssituationen på platsen.  Den planerade exploateringsytan omfattar 22 000 m², 

medan den arkeologiska utredningen omfattade 4% av den totala ytan, dvs 880 m².  



 

3 

 

 

Figur 2. Den östra av sjöarna i den södra delen av fastigheten. Fotografi från nordöst. 

Fornlämningsmiljö 

Kv Dövstumskolan 11 är beläget öster om Lunds medeltida stadsområde, fornlämning Lund 

73:1, och väster om Sankt Jörgens hospital, fornlämning Lund 50:1.  Det finns inga kända 

fornlämningar registrerade inom utredningsområdet. Kv Dövstumskolan låg, enligt 1700-talets 

kartor, inom ett område som betecknades som fäladsmark. Det geografiska läget för 

utredningsområdet är av intresse om man ser på det utifrån hur det medeltida landskapet var 

organiserat. Utredningsområdet har legat invid det vägnät som brukats från åtminstone 

tidigmedeltid och framåt, vilket sträckt sig mellan Lund och Dalby samt till Arendala, där 

Skånes landsting hölls under tidig medeltid. Vägnätet löpte vidare mot östra och sydöstra 

Skåne (Blomqvist 1951; Gardelin 2007, 2008). Den medeltida staden Lunds stadsvall låg 

endast ca 175 m västerut, men det finns arkeologiska indikationer vid den närbelägna Östra 

Vallgatan och i Botaniska trädgården på att staden i ett första skede kan ha haft en större 

utbredning mot öster (Andrén 1984: 27ff: Guldåker 2016). Cirka 150 m öster om det aktuella 

området har spetälskehospitalet Sankt Jörgen varit beläget, med kyrka, begravningsplats, 

bostäder och ekonomibyggnader. Dess etablering har arkeologiskt daterats till runt år 1150. 

Det har även på arkeologisk väg framkommit att hospitalsbebyggelsen har sträckt sig längre 
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västerut, åtminstone fram till nuvarande Pedellgatan, endast ca 70 m öster om 

utredningsområdet (Blomqvist 1950: 118-155). Det har på samma avstånd, längre mot 

nordöst, framkommit sentida odlingslager (Karlsson 2006). 

Kv Dövstumskolan har legat i ett markområde som benämns stadens jordar. Den äldsta 

översikten av staden och dess jordar är Bergmans karta från år 1704 (André & Högstedt 1990: 

22f). På denna ligger utredningsområdet inom ett markområde benämnt Mårtens fälad, vilket 

skjuter ut österut från staden Lund på ömse sidor om ovan nämnda vägnät mot Dalby och 

Arendala, inklämt mellan bymarkerna för Arendala, Lilla Råby och Stora Råby. Mårtens fälad 

synes utifrån kartan ha utgjort en betesmark vid denna tid. Om kartan från år 1704 återspeglar 

medeltida ägoförhållanden för utredningsområdet är ovisst, men möjligt (Andrén 1984: 27ff). 

Det finns dock indikationer i såväl det medeltida skriftliga materialet som i befintliga marknamn 

att det tidig- och högmedeltida ägandet i närområdet dominerades av ärkestiftet Lund, främst 

dess domkapitel, och Allhelgonaklostret samt av  representanter från de östdanska världsliga 

högfrälesläkterna Galen och Krognos (Bevaringskommitten 1991: 246; Lib dat: 54, 329; DD 

1R, Bd 2, nr 56; DD 2R, Bd 2, nr 150). Ägoinflytandet från det andliga och världsliga frälset 

kan antyda att området först i ett senare skede kommit i stadens ägo. 

År 1674 uppfördes en korsvirkesbyggnad för stadens nye nattman i nordvästra hörnet av 

utredningsområdet. Nattmannens arbetsuppgifter för staden var att slakta hästar, begrava 

självdöda djur och dylikt. Huset fanns kvar till åtminstone år 1799. Den sydvästra delen 

upptogs runt år 1700 av en uppodlad lycka. År 1796 uppfördes där en ladulänga. Resterande 

del beskrivs år 1799 som ”Plan till lertägt för Staden”, och år 1866 benämns det ”Östra 

lergrafvarne”. De dammar som finns kvar än idag, i de södra delarna av området, är lämningar 

efter lertäkter. Staden Lund upplät år 1866 området för uppförandet av Dövstumskolan, vilken 

stod färdig år 1871 och sedan dess varit i bruk såsom en anstalt för blinda och dövstumma 

(Bevaringskommittén 1991: 253 ff). 

Topografi och jordens bonitet  

Kv Dövstumskolan är belägen på Lundaslätten med typiska stenfria och tunga jordar. 

Jordmånen är ett resultat av att isströmmar passerat Östersjössänkan och söderifrån pressat 

upp moränlager, den så kallade sydvästmoränen, över landskapet. Sydvästmoränen är kalkrik, 

mellan 20 och 30%, och lerhalten varierar mellan 15 och 25%. Sydvästmoränen tillhör den 

jordart som har högst potentiella avkastningsförmåga ur växtodlingssynpunkt i Sverige (Lewan 

1979: 24; Skansjö 1983: 19ff).  
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Figur 3. Utredningsschaktens spridning över ytan kring Dövstumskolan, Lund. © Lantmäteriet. 
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Tidigare arkeologiska iakttagelser 

Området för Dövstumskolan ligger nära den medeltida staden Lund, och även nära Sankt 

Jörgens hospital, i ett ur fornlämningssynpunkt intressant område. Sankt Jörgens kyrkan och 

hospital undersöktes år 1938—45, och de är belägna öster om den här aktuella fastigheten. 

Hela kyrkan avtäcktes tillsammans med hospitalets huvudbyggnad och delar av kyrkogården. 

Genomförande och resultat 

I samband med en planerad nybyggnation vid fastigheten Dövstumskolan 11, Internationella 

skolan, utfördes en arkeologisk utredning. Det upptogs sammanlagt 18 st schakt inom området 

för att klargöra fornlämningssituationen (figur 3). 

Schakt 1 grävdes i den södra delen av fastigheten, och det var orienterat i nordsydlig riktning 

(figur 3, 4 och 5). Det grävdes i gångbanan norr om dammarna, till en längd av 30,00 m, en 

bredd av 1,20 m samt ett djup som varierade mellan 0,50—1,00 m. I schaktet framkom inga 

intakta medeltida lämningar, utan endast sentida utjämningslager och avröjningar som kunde 

kopplas samman med byggnationen av Dövstumskolan samt anläggningen av den park som 

finns runtomkring. 

 

Figur 4. Grävning av schakt 1, arkeolog Johan Wallin schaktningsövervakar. Fotografi från öster. 



 

7 

 

 

Figur 5. Schakt 1 framför Dövstumskolan. Arkeolog Johan Wallin rensar schaktet. Fotografi från söder. 
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Figur 6. Schakt 2, planritning. Beskrivning finns i bilaga 2, figur 1. 

 

Schakt 2 grävdes i den nordöstra delen av utredningsområdet, med en öst—västlig riktning 

(figur 3, 6 och bilaga 2, figur 1—5). Schaktet var 28,70 m långt, 1,20 m brett och med ett djup 

som varierade mellan 0,50-0,90 m. I den östra delen av schaktet framkom sentida ingrepp 

bestående av rörschakt och en större nedgrävning som var 0,90 m djup innan moränen kom. 

Väster om de sentida ingreppen, grävdes ner till moränen som framkom på ett djup av 0,50 m. 

I moränen framkom fyra nedgrävningar. Två mindre nedgrävningar påträffades intill varandra 

i den centrala delen av schaktet, den norra av dessa hade en bredd i översta nivån på 1,10 m 

och ett djup av 0,18 m, med släntade sidor och skålformad botten (kontext 1). Nedgrävningen 

fortsatte in i den norra schaktväggen. Dess funktion gick inte att fastställa, dock fanns det 

lämningar som indikerade att det rört sig om den yttre delen av en kokgrop. I fyllningen 

påträffades slagen flinta, vilket ger en preliminär datering till förhistorisk tid, möjligen sten- eller 

bronsålder. Den södra nedgrävningen hade i översta nivån en bredd på 1,20 m, och vid den 

östra nedgrävningskanten var moränleran brandpåverkad och orange till färgen, häri låg även 

en större rundad marksten (kontext 10). I den västra delen framkom på ett djup av 0,18 m en 

plan avsats i moränen, från den nivån smalnade nedgrävningen av och fortsatte ner i 

schaktbotten. Fyllningen liknade den som fanns i den norra nedgrävningen, vilket indikerar att 

igenfyllningen av de två kan vara relativt samtida.  Sannolikt ska även den södra 

nedgrävningen tolkas vara en kokgrop, med preliminär datering till förhistorisk tid. 

I den västra delen av schaktet framkom två större nedgrävningar (kontext 12 och 16), vilka 

fortsatte söderut och norrut i schaktväggarna. Bredden för kontext 12 var 4,00 m medan 

bredden för kontext 16 var 4,80 m. Kontext 16 grävdes till botten, som återfanns 0,50 m ned i 

moränen, och den hade en släntad sida och plan botten. Moränen bestod av lera, med inslag 

av en del grus, kalk och flinta, vilket var ett lämpligt råmaterial till hög- och senmedeltida 

keramik och tegel (Torbjörn Brorsson, muntlig uppgift 2016-04-28). Nedgrävningarna ska med 

all sannolikhet tolkas vara två parallellt löpande lertäkter. Igenfyllningen av dem har gjorts med 

snarlikt material,  bestående av brun sandhaltig jord, vilket kan tala för att igenfyllningen skett 

ungefär samtidigt, eller att massorna i alla fall hämtats från samma plats. Det påträffades inget 

som kunde ge en närmare datering av varken bruket eller igenfyllningen av lertäkterna. 
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De ovan nämnda lämningarna överlagrades av ett sentida kulturlager, ca 0,20—0,30 m tjockt, 

vilket var infiltrerat av material från sentida bruk av området.  Förutom porslin påträffades det 

även keramik av typen yngre rödgods, och små stycken av handslaget rött tegel. Kulturlagret 

tolkades ha varit brukat under en längre tid för varierande agrarproduktion, såsom djurdrift och 

odling.  Det överlagrades i sin tur av moderna bär- och utjämningslager. 

 

Figur 7. Schakt 3 planritning. Beskrivning finns i bilaga 2, figur 6. 

 

Schakt 3 grävdes i den nordöstra delen av utredningsområdet, med en nord-sydlig orientering 

(figur 3, 7 och bilaga 2, figur 6—10). Schaktet var 20,00 m långt, 1,20 m brett med ett djup som 

varierade mellan 0,50—0,90 m, där moränleran framkom. I de centrala delarna av schaktet 

påträffades två nedgrävningar i moränen (kontext 6 och 10), och ytterligare en längst i norr 

(kontext 11). Kontext 6 var 4,90 m bred och fortsatte in i schaktväggarna mot såväl öster som 

väster. Den var grävd ca 0,40 m ner i moränen, och ska troligen tolkas vara en lertäkt, som 

var igenfylld med gråblå, fuktig lera. Inget daterande påträffades dock, varken av bruket av 
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lertäkten eller av den efterföljande igenfyllningen. Norr om denna framkom kontext 10, en 

nedgrävning som var 1,80 m bred och fortsatte in i schaktväggarna såväl väster- som österut. 

Sannolikt rör det sig om ytterligare en lertäkt. Igenfyllningen av kontext 10 skiljde sig från den 

av kontext 6, den bestod av grå, lerhaltig jord, samt rikligt med marksten och flinta. Denna 

skillnad indikerar troligen att igenfyllningen av dessa inte är samtidig, eller att fyllnadsmassorna 

hämtats från olika platser. Inget daterande påträffades. I den nordligaste delen framkom 

ytterligare en nedgrävning i moränen, kontext 11, som sannolikt ska tolkas vara en lertäkt. 

Dess södra nedgrävningskant påträffades i schaktet och kunde följas 1,50 m norrut där den 

fortsatte in i schaktväggen, vilket den även gjorde i väster och öster. Igenfyllningen bestod av 

gråblå lera, liksom i kontext 6, något som kan visa på att  de fyllts igen samtidigt med massor 

hämtade från samma plats. Inget daterande påträffades i igenfyllningen av kontext 11.  

De tre lertäkterna överlagrades av ett 0,10 m tjockt kulturlager, bestående av brun, lerhaltig 

jord, med inslag av träkol. Kulturlagrets utbredning följer förekomsten av lertäkterna, och 

verkar alltså ha haft ett genomtänkt syfte. Det kan ha lagts ut i området som utjämning över 

sättningar i marken, när lertäkternas igenfyllningar komprimerats. Kulturlagrets 

sammansättning påminner mycket om äldre marklager som påträffats längre norrut i schakt 7, 

vilket kan indikera att utjämningsmassorna hämtats från närområdet. Syftet kan ha varit att 

förbereda marken för agrarproduktion, genom att jämna ut fördjupningar i marken som kunde 

vara ett hinder i jordbearbetningen med jordbruksredskap och för djurdrift. Ovan 

utjämningslagret framkom ett 0,20—0,40 m tjockt lager, som kan knytas till agrarproduktion, 

djurdrift och odling. Det var infiltrerat av material från sentida nyttjande av området.     

I den södra delen av schakt 3 såg stratigrafin helt annorlunda ut. Här fanns inga nedgrävningar 

i moränen, istället kom det direkt ovan moränen ett kulturlager som bestod av såväl moränlera 

som kulturpåverkad jord. Det tolkades som att ytskiktet på moränytan rörts om i samband med 

jordbruksarbeten, exempelvis plöjning. Över detta fanns ett kulturlager som kan knytas till 

agrarproduktion, och däröver matjord och gräs.  
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Figur 8. Schakt 4 planritning. Beskrivning finns i bilaga 2, figur 11. 

 

Schakt 4  grävdes i den nordöstra delen av utredningsområdet, med en nordöst-sydlig 

orientering (figur 3, 8, bilaga 2, figur 11—15). Schaktet var 19,80 m långt, 1,20 m brett med ett 

djup som varierade på mellan 0,60—0,80 m. I huvudsak låg djupet på 0,60 m, där moränen 

fanns. I den södra delen av schaktets västra sida fanns en kabel, och därför drogs schaktet 

fortsättningsvis i en nordostlig riktning för att undvika densamma. Från schaktets södra kant 

och 12,50 m norrut framkom i den östra delen, en 0,70 m bred nedgrävning i moränen, vars 

fyllning bestod av varvad återdeponerad morän och kulturlager, med inslag av såväl sentida 

material (gult tegel och oljeskiffer) som handslaget rött tegel. Det antyder att nedgrävningen 

förmodligen fyllts igen under modern tid. Väster om nedgrävningen hade stratigrafin en 

annorlunda uppdelning. Här framkom en tunn, äldre markhorisont direkt över den sterila 

moränleran. Det påträffades inget daterande som kunde ge en indikation om när 

markhorisonten brukats. Dock visade förekomsten av en äldsta markhorisont att området har 

potential att få kunskap om det äldsta markutnyttjande inom området. Det överlagrades av ett 

kulturpåverkat odlingslager, liknande det som förekom i de andra schakten inom det nordöstra 

området. 

I den norra delen av schaktet framkom en 4,00 m bred nedgrävning i moränen, vilken fortsatte 

in i schaktväggarna mot öster och väster. Schaktet grävdes till ett djup av 0,80 m, vilket gav 
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kunskap om nedgrävningens utseende och utbredning. Den hade släntade sidor och fortsatte 

ned i schaktbotten. Den tolkas vara en lertäkt som grävts i området, för att bryta kalkrik 

moränlera. Igenfyllningen av lertäkten hade gjorts med brungrått, lerhaltigt kulturlager, med 

inslag av träkol, djurben samt ett förmultnat trästycke. Det påträffades inget daterande som 

kunde ge en indikation om när lertäkten brukats eller när den fyllts igen. Igenfyllningsmaterialet 

innehöll inget tegel vilket kan vara en indikation på en tidig datering. Lertäkten överlagrades 

av det ovan nämnda kulturpåverkade odlingslagret, följt av ett tunt lager matjord och gräs. 

  

Figur 9. Schakt 5 planritning. Beskrivning finns i bilaga 2, figur 16. 

 

Schakt 5 grävdes i den nordöstra delen av utredningsområdet, med en nord-sydlig orientering 

(figur 3, 9 och bilaga 2, figur 16—17). Schaktet var 6,50 m långt, 1,20 m brett med ett djup som 

varierade mellan 0,50—1,10 m. Moränen framkom på 1,10 m i de södra delarna. I den västra 

delen av schaktet fanns sentida ingrepp, bestående av rörschakt,  som löpte från nordväst mot 

sydöst längs hela schaktet. I rörschaktets fyllnadsmassor, som bestod av återdeponerat 

kulturlager, framkom en skärva stengods med en datering till senmedeltid/tidig modern tid samt 

handslaget rött tegel. Öster om rörschaktet fanns ett kulturlager (kontext 2), vid ett djup av 0,50 

m, vilket täckte hela schaktet, förutom rörschaktet. Kontext 2 bestod av svartbrun, lerhaltig 

jord, med inslag av bränd lera. Även inslag av ett horisontellt orienterat djurben. Kulturlagrets 

tjocklek var 0,65 m över moränleran. Detta djup talar troligen för att det rör sig om fyllningen i 

en större nedgrävning, troligen en lertäkt, men det horisontellt orienterade djurbenet kan även 

indikera att det är ett äldre, avsatt marklager, som bevarats i en naturlig svacka i topografin. 

Det påträffades inget i lagret som kunde datera det närmare. Ovanstående överlagrades av 

ett större kulturpåverkat odlingslager, 0,30 m tjockt, vilket var infiltrerat av material från sentida 

bruk av området.  
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 Figur 10. Schakt 6 planritning. Beskrivning finns i bilaga 2, figur 18.  

 

Schakt 6 grävdes i den nordöstra delen av utredningsområdet, med en nordöst-sydvästlig 

orientering (figur 3, 10 och bilaga 2, figur 18—19). Schaktet var 6,00 m långt, 1,20 m brett med 

ett djup som varierade mellan 0,40—0,50 m, där moränleran framkom. I moränen fanns två 

sentida rörschakt (figur 10). Mellan den sterila moränen och matjorden, framkom ett 0,30 m 

kulturpåverkat odlingslager, vilket var infiltrerat av material från sentida bruk av området. Det 

påträffades inget som kunde ge en datering av bruket av området. 

 

Figur 11. Schakt 7 planritning. Beskrivning finns i bilaga 2, figur 20. 

 

Schakt 7 grävdes i den nordöstra delen av utredningsområdet, med en nordväst-sydostlig 

orientering (figur 3, 11 och bilaga 2, figur 20—22). Schaktet var 12,00 m långt, 1,20 m brett 

med ett djup på 0,45 m, där moränleran framkom. I den södra delen fanns ett sentida 

dräneringsrör, men även en större nedgrävning i moränen. Den var 2,00 m bred och fortsatte 
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in i schaktväggen mot såväl sydväst som nordöst. Det tolkas vara en lertäkt, som fyllts igen 

med ett grått, sandhaltigt kulturlager. Inget daterande påträffades vare sig för bruket av 

lertäkten eller för dess igenfyllning. Lertäkten överlagrades av ett utjämningslager, som 

påminde mycket om det kulturlager som lagts ut över lertäkterna i schakt 3. Det rör sig 

förmodligen om en stor omstrukturering av området, där liknande material lagts ut över en 

större yta. I den norr delen av schaktet framkom ett äldre marklager, 0,15—0,20 m, över den 

sterila moränleran. Det var ett brunt, lerhaltigt kulturlager, med inslag av träkol. Kulturlagret 

verka ej ha varit bearbetat av jordbruksredskap, vilket kan vara en indikation på att det istället 

nyttjas som betes- eller ängsmark. Inget daterande påträffades i marklagret, dock innehöll det 

inget tegel, vilket det överlagrande odlingslagret gjorde. Marklagret påminde om de 

utjämningslager som lagts ut i den södra delen av schakt 7, samt över lertäkterna i schakt 3. 

Det ovan nämnda överlagrande kulturpåverkade odlingslager sträckte sig över hela schaktet, 

och var infiltrerat av material från ett sentida bruk av området. Det påträffades inget som 

närmare datera bruket av det, förutom små stycken av handslaget rött tegel. Ovan det följde 

ett tunt lager av matjord och däröver gräs. 

 

Figur 12. Schakt 8, 9, 10, 11 och 12, planritning.  

Schakt 8 grävdes i den östra delen av utredningsområdet, med en nordöst-sydvästlig 

orientering (figur 3, 12). Schaktet var 4,00 m långt, 1,20 m brett med ett djup på 0,35 m, där 

steril moränlera fanns. Mellan moränleran och grässvålen framkom ett sentida påfört 

utjämnings- och bärlager, sannolikt utlagt för den fotbollsplan som fanns innan 

ombyggnationen. Innan utläggandet av nya jordmassor hade en modern avröjning gjorts av 

ytan, ner till morän. I moränen förekom inga nedgrävningar av äldre eller yngre karaktär. 

Schakt 9  grävdes i den östra delen av utredningsområdet, med en nord-sydlig orientering 

(figur 3, 12). Schaktet var 7,20 m långt, 1,20 m brett med ett djup av mellan 0,40—0,80 m, 

moränleran framkom vid ett djup av 0,40 m. Mellan moränleran och grässvålen framkom ett 

sentida påfört utjämnings- och bärlager, sannolika utlagt för den fotbollsplan som fanns innan 
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ombyggnationen.  Innan utläggandet av nya jordmassor hade en modern avröjning gjorts av 

ytan, ner till morän. I moränen förekom inga nedgrävningar av äldre eller yngre karaktär. I den 

södra delen grävdes ner till 0,80 m med syfte att fastställa att det inte rörde sig om 

återdeponerad morän som kom i schaktbotten, dock kunde det med säkerhet konstateras att 

det var den sterila moränleran som framkom så ytligt.  

Schakt 10  grävdes i den östra delen av utredningsområdet, med en nordöst-sydvästlig 

orientering (figur 3, 12). Schaktet var 11,70 m långt, 1,20 m brett med ett djup som varierade 

mellan 0,40—0,90 m, moränleran framkom vid ett djup av 0,40 m. Mellan moränleran och 

grässvålen framkom ett sentida påfört utjämnings- och bärlager, sannolikt utlagt för den 

fotbollsplan som fanns innan ombyggnationen.  Innan utläggandet av nya jordmassor hade en 

modern avröjning gjorts av ytan, ner till morän. I moränen förekom inga nedgrävningar av äldre 

eller yngre karaktär. I den södra delen grävdes ner till 0,80 m med syfte att fastställa att det 

inte rörde sig om återdeponerad morän som kom i schaktbotten, dock kunde det med säkerhet 

konstateras att det var den sterila moränleran som framkom så ytligt.  

Schakt 11 i den östra delen av utredningsområdet, med en nordöst-sydvästlig orientering (figur 

3, 12). Schaktet var 9,00 m långt, 1,20 m brett med ett djup som varierade mellan 0,50—0,90 

m, moränleran framkom vid ett djup av 0,50 m. I den östra delen av schaktet kom ett sentida 

dräneringsschakt. I den södra delen framkom en större ansamling marksten och flinta, direkt 

ovanpå moränleran. De har möjligen lagts ut för att hårdgöra en yta med syfte att underlätta 

för transport eller annat arbete. Det skulle även kunna röra sig om ett erosionsskydd, då den 

naturliga topografin här börjar övergå från en mer plan yta på en förhöjning till en sluttning mot 

söder. Stenansamlingen hör sannolikt samman med den stensamling som framkom i schakt 

13. Hela den norra delen av schaktet överlagrades av ett sentida påfört utjämnings- och 

bärlager, sannolikt utlagt för den fotbollsplan som fanns innan ombyggnationen. Innan 

utläggandet av nya jordmassor hade en modern avröjning gjorts av ytan, ned till moränen. I 

den södra delen grävdes ner till 0,90 m med syfte att fastställa att det inte rörde sig om 

återdeponerad morän som framkom i schaktbotten, dock kunde det med säkerhet konstateras 

att det var den sterila moränleran som framkom så ytligt. I moränen förekom inga 

nedgrävningar av äldre karaktär. 

Schakt 12 grävdes i den östra delen av utredningsområdet, med en nordöst-sydvästlig 

orientering (figur 3, 12). Schaktet var 5,00 m långt, 1,20 m brett med ett djup som varierade 

mellan 0,60 och 0,90 m, moränleran framkom vid ett djup av 0,60 m. Mellan moränleran och 

grässvålen framkom ett sentida påfört utjämnings- och bärlager, sannolikt utlagt för den 

fotbollsplan som fanns innan ombyggnationen. Innan utläggandet av nya jordmassor hade en 

modern avröjning gjorts av ytan, ner till morän. I moränen förekom inga nedgrävningar av äldre 

eller yngre karaktär.  
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Figur 13. Schakt 13 planritning. Beskrivning finns i bilaga 2, figur 23. 

 

Schakt 13 grävdes i den östra delen av utredningsområdet, med en öst-västlig orientering (figur 

3, 13 och bilaga 2, figur 23—24). Schaktet var 27,50 m långt, 1,20 m brett med ett djup som 

varierade mellan 0,50—1,50 m. I den västra delen av schaktet framkom sentida störningar på 

ett djup av 0,50 m vilka bestod av dels lämningar efter en byggarbetsplats (som troligen kan 

knytas till uppförandet av Dövstumskolan runt år 1870), och dels av ett kabelschakt.  I den 

centrala delen av schaktet, framkom moränen vid ett djup av 0,80 m, och i dess yta fanns ett 

stolphål. Stolpen som stått däri, kan möjligen ingått i en träkonstruktion med stående stolpe 

och hävstång, med funktion att med hjälp av en spann hissa upp lera ur lertäkten, som 

framkom strax öster därom. Den tolkade lertäkten var 7,20 m bred, och nedgrävd i moränen. 

Den fortsatte in i schaktväggarna i norr och söder. Lertäktens djup var 1,40 m, varefter 

vattenförande morän vidtog. Förmodligen har leran brutits ned till den vattenförande nivån, där 

vattnet kan ha försvårat eller omöjliggjort vidare brytning. I lertäktens igenfyllning påträffades 

ett stycke liggande trä, som var delvis förmultnat, men det var 1,00 m långt och runt, möjligen 

ett skaft till ett redskap eller en stör. Bredvid denna påträffades även en keramikskärva av 

typen yngre rödgods, vilken utifrån glasyrens struktur och färg daterades till 1500—1700-tal. 

Den kan ge en preliminär datering för när bruket av lertäkten avtog och den fylldes igen. Öster 

om lertäkten framkom ett område som var 4,00 m brett, med 1—3 skift marksten och flinta, 

satta i moränleran. Konstruktionen fortsatte mot både norr och söder in i schaktväggarna. 

Stenarna hade ingen jämn övre yta, men de verkar vara medvetet utlagda. Det skulle kunna 

vara en stenläggning för en väg eller en arbetsplats, och mest troligt är de utlagda för att 

hårdgöra en yta vars funktion kan ha varit att underlätta för transport eller arbete. Det kan även 

rört sig om erosionsskydd, då  den naturliga topografin här börjar övergå från en mer plan yta 

på en förhöjning till en sluttning mot söder.  

De tidigare nämnda lämningarna överlagrades av ett 0,2—-0,30 m tjockt påfört 

utjämningslager, vars primära funktion var att jämna av ytan någon gång efter det att lertäkten 

tagits ur bruk. I lertäktsfyllningen fanns en skärva keramik med datering till 1500—1700-tal, 

vilket indirekt ger en datering för när utjämningslagret tidigast kan ha lagts ut. I ett senare 
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skede kan det utlagda utjämningslagret haft en funktion för odling. Delar av kulturlagrets övre 

del röjdes av för att skapa en jämn yta innan ett 0,10 m tjockt lerlager lades ut. Leran, som 

hade en relativt jämn yta, har sannolikt lagts ut som bärlager som kan knytas till ett sentida 

arbetsområde för byggnationen av Dövstumskolan runt år 1870.  

Från ett djup av 0,50 m till grässvålen framkom ett modernt, påfört utjämnings- och bärlager 

över hela schaktets sträckning. Det har sannolikt lagts ut efter en avröjning av ytan inför 

byggnationen av nuvarande fotbollsplan. Detta framkom även i  schakt 8, 9,10, 11 och 12. 

 

 

Figur 14. Schakt 14 planritning. Beskrivning finns i bilaga 2, figur 25. 

Schakt 14 grävdes i den norra delen av utredningsområdet, med en nord-sydlig orientering 

(figur 3, 14 och bilaga 2, figur 25—26). Schaktet var 6,00 m långt, 1,20 m brett med ett djup 

på 0,60 m. I den norra delen av schaktet framkom moränleran på ett djup av 0,60 m. I moränen 

förekom inga nedgrävningar av varken äldre eller yngre karaktär. Den överlagrades av sentida 

utfyllnadsmassor som hör samman med byggnationen av Dövstumskolan. Dessa massor 

fortsatte ned i schaktbotten i schaktets södra del. 



 

18 

 

  

Figur 15. Schakt 15 planritning. Beskrivning finns i bilaga 2, figur 27. 

Schakt 15 grävdes i den norra delen av utredningsområdet, med en nord-sydlig riktning (figur 

3, 15 och bilaga 2, figur 27—28). Schaktet var 19,00 m långt, 1,20 m brett med ett djup som 

varierade mellan 0,40—1,20 m. I huvudsak framkom sentida utjämningslager, rörschakt och 

en planteringsgrop. I de centrala delarna av schaktet framkom, under ett sentida 

utjämningslager, en äldre markhorisont på ett djup av 0,80—0,90 m.    
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Figur 16. Schakt 16 planritning. Beskrivning finns i bilaga 2, figur 29. 

Schakt 16 grävdes i den norra delen av utredningsområdet, med en nord-sydlig orientering 

(figur 3, 16 och bilaga 2, figur 29—30). Schaktet var 8,00 m långt, 1,20 m brett med ett djup 

som varierade mellan 0,60—1,40 m. Moränen framkom på ett djup av 1,20 m, och direkt 

däröver fanns ett 0,40 m tjockt kulturlager, vilket  tolkades vara ett äldre, kulturpåverkat 

odlingslager. Odlingslagret överlagrades av ett sentida utjämningslager, som sannolikt ska 

knytas till byggnationen av Dövstumskolan. Däröver fanns matjord och gräs. 
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Figur 17. Schakt 17 planritning. Beskrivning finns i bilaga 2, figur 31. 

Schakt 17 grävdes i den norra delen av utredningsområdet, med en nord-sydlig orientering 

(figur 3, 17 och bilaga 2, figur 31—35). Schaktet var 20,00 m långt, 1,20 m brett med ett djup 

som varierade mellan 0,60—1,30 m. Moränen framkom i den södra delen av schaktet vid ett 

djup av 0,90 m och i den norra delen på 0,70 m. Moränen var vattenförande,  i den norra delen, 

vid ett djup av 1,30 m. Här fanns även den södra nedgrävningskanten för en större 

nedgrävning i moränen, som fortsatte in i schaktväggarna mot väster, öster och norr. 

Nedgrävningen tolkas vara en lertäkt, där brytningen av lera avbrutits då den blev 

vattenförande, 0,60 m ner från moränens yta. Igenfyllningen av lertäkten har gjorts i två 

separata omgångar. Den nedre fyllningen var relativt tunn, vilket kan antyda att lertäkten stått 

öppen ett tag och fyllnadsmassorna kan kommit dit via naturlig erosion i närområdet. I ett 

senare skede har den andra fyllningen lagts ovanpå den första, sannolikt med syfte att jämna 
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ut marken för att möjliggöra att området togs i anspråk för odling, bete eller ängsbruk. I de 

centrala delarna av schaktet framkom en 4,50 m bred yta, med en koncentration av större och 

mindre marksten, samt enstaka stycken av handslaget rött tegel, varav en tegelbrocka med 

medeltida mått. Stenansamlingen kom direkt ovan moränen och en del var satt i denna, och 

fortsatte in i schaktväggarna mot öster och väster. Troligen har syftet varit att hårdgöra en yta 

för att exempelvis underlätta för transport av lera med vagnar eller som arbetsplats eller 

upplagsplats för exempelvis uppgrävd lera. Ett stolphål som påträffades i dess norra kant kan 

indikera att någon form av träkonstruktion varit byggd i området, exempelvis ett skyddande 

tak. I den södra delen av schaktet framkom endast sentida fyllnadsmassor från nuvarande 

marknivå ner till moränen. Fyllnadsmassorna fortsatte även mot norr. De sentida 

fyllnadsmassorna har lagts på efter det att området röjts av ner till morännivå, förmodligen inför 

byggandet av Dövstumskolan omkring år 1870.  

 

Figur 18. Schakt 18 planritning. Beskrivning finns i bilaga 2, figur 36. 

 

Schakt 18 grävdes i den sydvästra delen av utredningsområdet, med östvästlig orientering 

(figur 3, 18 och bilaga 2, figur 36—37). Schaktet grävdes 10,90 m långt, 1,46 m brett till djup 

av mellan 0,38—0,80 m djup, och steril moränlera framkom vid ett djup av 0,70 m. I den östra 

delen fanns en lertäkt nedgrävd i moränen, den fortsatte in i schaktväggen i norr och söder 

samt under bevarade massor i väster. Dess igenfyllnad bestod av brun, humös lera med inslag 
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av bränd lera och träkol. Över moränleran fanns ett äldre marklager som bestod av brun lera, 

humös med inslag av bränd lera, småsten, träkol, djurben och det har förmodligen varit odlat. 

Kulturlagret svartnar då det utsätts för luft, vilket troligen indikerar att det varit odlat. Det 

överlagras av ett kulturpåverkat odlingslager, svartbrun humus, med inslag av småsten, bränd 

lera och träkol. Däröver framkom ett bärlager som tillhör Dövstumskolans brukningstid. 

Kulturlagerstatus 

Kulturlagren i området har en mäktighet som varierar från omkring 0,50 m till något över 1,00 

m. Inga spår av bevarat organiskt material av högre ålder påträffades. Kulturlagrens tjocklek 

och de relativt torra förhållandena medger inga goda förutsättningar för bevarande av organiskt 

material. Bevaringsgraden för kulturhistoriska lämningar och kulturlager är bäst i den nordöstra 

och sydvästra delen av utredningsområdet, samt delvis i de norra delarna.   

Förslag på fortsatta åtgärder 

Området verkar under framförallt senmedeltiden använts som stadsjord för den medeltida 

staden Lund. Området i norr, inom aktuell fastighet, verkar ha nyttjats för djurdrift och 

ängsslåtter, följt av en omfattande lerbrytning. Efter det har området tagits i anspråk för odling, 

under medeltiden i den västra delen och i den norra delen under senmedeltid till tidig modern 

tid. Detta område är en välbevarad del av Lunds stadsjordar, vilka ej tagits med i den 

fornlämning som omfattar Lunds medeltida stad, fornlämning Lund 73:1, något som bör 

åtgärdas 

De ingrepp som planerades inför ombyggnationen av Dövstumskolan, omfattade 

huvudsakligen ledningsdragningar, men även uppförande av två byggnader. För det 

förordades en arkeologisk schaktningsövervakning, då det var viktigt att klarlägga områdets 

markutnyttjande under medeltid och nyare tid. Den hushållsnära odling som påträffats i den 

västra delen, bör ha varit knuten till en gård, vilken möjligen kan spåras ytterligare mot norr i 

den västra delen. Området i nordöst och dess funktion med först djurdrift, därefter ängsslåtter, 

samt odling, följt av en omfattande lerbrytning, skulle gå att spåra genom en  kompletterande 

arkeobotanisk analys. Den arkeologiska schaktningsövervakningen som efterföljde 

utredningen, utfördes år 2016—2017 (Karlsson 2018).  
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Administrativa och tekniska uppgifter 

Länsstyrelsens dnr 431-4581-2016 

Fornlämningsnr RAÄ Lund 73:1 

Löpnr, fornreg L1988:5459 

Kulturens projektnr 61000-443 

Trakt/kvarter/fastighet Kv Dövstumskolan 11 

Socken Lund 

Kommun Lund 

Län Skåne 

Typ av exploatering Skola 

Uppdragsgivare Lunds kommun, Lundafastigheter 

Typ av undersökning Arkeologisk utredning 

Ansvarig institution Kulturen 

Fältarbetsledare Gertie Ericsson 

Övrig personal Johan Wallin 

Fältarbetstid 2016-04-19 till 2016-04-22 

Fälttid, arkeolog, tim 40 h 

Fälttid, maskin, tim 32 h 

 

Yta, m2 295 m ² 

Kubik, m3 - 

Schaktmeter, m - 

 

Fyndmaterial KM94923:1-7, fynden förvaras efter fyndfördelning på Kulturens magasin Diabasen.  

Ritning, 

dokumentation 

14 st A3 ritfilm: x sektionsritningar skala 1:20, x planritning skala 1:1XX, Digitala inmätningsfiler 

i Kulturens stads-GIS 

Foto x digitala fotografier 

Analyser - 

Arkivmaterial, 

förvaring 

Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen kv Dövstumskolan 22, Lund. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Fyndlista 

KM94923:1-7  

 

Fyndnr Kontext Material Sakord Formtyp Undertyp Del Antal Vikt 
1 2 Flinta  Avslag - - - 1 2 
2 8 Keramik Kärl Yngre 

rödgods 
Oidentifierad Mynning 1 7 

3 2 Flinta Avslag - - - 1 18 
4 - Keramik Kärl Stengods, 

odefinierat 
Oidentifierad Lyftanordning-

buk 
1 17 

5 8 Keramik Kärl Yngre 
rödgods 

Oidentifierad Buk 1  4 

6 3 Keramik Kärl Yngre 
rödgods 

Oidentifierad Buk 1 22 

7 3 Keramik Kärl Yngre 
rödgods 

Oidentifierad Odefinierad 1 2 
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Bilaga 2: Ritningar 

 

Bilaga 2 figur 1: Planritning schakt 2, beskrivning nedan: 

100. Gul, kalkrik moränlera. 

2. Brunt, lerhaltigt kulturlager, med inslag av flinta, enstaka bränd lera. Finkornigt, fett, fuktigt och 

kompakt. Tolkas vara fyllning i 1 (se sektion 1), påminner om 8. 

8. Brunt, lerhaltigt kulturlager, med inslag av flinta. Finkornigt, fett, fuktigt och kompakt. Tolkas vara 

fyllning i 10 (se sektion 2), påminner om 2. 

11. Brunt, sandhaltigt kulturlager, finkornigt, fett, torrt och kompakt. Inslag av mycket gult tegel. Tolkas 

vara fyllning i kontext 12, med datering till förmodligen 1500—1600-tal. 

12. Nedgrävning i morän, lertäkt. Igenfylld med 11 och 17. 

16. Nedgrävning i morän, släntad sida, ca 0,50—0,60 m djup, fortsätter 5 m österut. Tolkas vara en 

lertäkt. 

17. Brunt, sandhaltigt kulturlager, finkornigt, fett, torrt och kompakt. Inslag av mycket gult tegel. Tolkas 

vara fyllning i kontext 12, med datering till förmodligen 1500—1600-tal.  

21. Blågrå lera, finkornig, fet, fuktig och kompakt.  

 

 

Bilaga 2 figur 2: Schakt 2 sektionsritning 1, beskrivning nedan: 

100. Gul, kalkrik moränlera. 

1. Brunt, lerhaltigt kulturlager, med inslag av flinta, enstaka bränd lera. Finkornigt, fett, fuktigt och 

kompakt. Tolkas vara fyllning i 1 (se sektion 1), påminner om 8.  

2. Nedgrävning i moränleran, släntade sidor, synes vidga sig mot norr i schaktväggen, tyder på att den 

är bredare mot norr. Den har en oklar funktion, men skulle kunna vara ett avtryck efter en större sten, 

eller en naturlig svacka i topografin. 
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3. Svartbrunt, lerhaltigt kulturlager, med inslag av gult tegel, rött tegel, sten och flinta. Finkornig, fet, 

fuktig och kompakt. Tolkas vara ett kulturpåverkat odlingslager, sannolikt gödslat. 

4. Gulbrun grus, med rikliga inslag av marksten, grovkornigt, torrt, magert, löst. Tolkas vara bärlager 

eller utjämning. 

5. Gulbrunt, sandhaltigt kulturlager med rikliga inslag av singel, grovkornigt, torrt, magert och löst. Kan 

vara en rest av en gång belagd med singel. 

 

 

Bilaga 2 figur 3: Schakt 2 sektionsritning 2, beskrivning nedan: 

100. Gul, kalkhaltig moränlera. 

6. Gulbrun grus, med rikliga inslag av marksten, grovkornigt, torrt, magert, löst. Tolkas vara bärlager 

eller utjämning. 

7. Svartbrunt, lerhaltigt kulturlager, med inslag av gult tegel, rött tegel, sten och flinta. Finkornig, fet, 

fuktig och kompakt. Tolkas vara ett kulturpåverkat odlingslager, sannolikt gödslat. 

8. Brunt, lerhaltigt kulturlager, med inslag av flinta. Finkornigt, fett, fuktigt och kompakt. Tolkas vara 

fyllning i 10 som tolkas vara en kokgrop. 

9. Orangegul lera, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Tolkas vara en brandpåverkad lera, möjligen en 

härd för upphettning av sten till eventuell kokgrop 10. 

10. Nedgrävning i moränleran, släntade sidor, grävd i etapper, och fortsätter ner i moränen. Den tolkas 

vara en kokgrop då den innehåller brandpåverkat kulturlager och skörbränd sten. 
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Bilaga 2 figur 4: Schakt 2 sektionsritning 3, beskrivning nedan: 

100. Gul, kalkhaltig moränlera. 

11. Brunt, sandhaltigt kulturlager, finkornigt, fett, torrt och kompakt. Inslag av mycket gult tegel. Tolkas 

vara fyllning i kontext 12, med datering till förmodligen 1500—1600-tal. 

12. Nedgrävning i morän, lertäkt. Igenfylld med 11 och 17. 

13. Svartbrunt, lerhaltigt kulturlager, med inslag av gult tegel, rött tegel, sten och flinta. Finkornig, fet, 

fuktig och kompakt. Tolkas vara ett kulturpåverkat odlingslager, sannolikt gödslat. 

14. Gulbrun grus, med rikliga inslag av marksten, grovkornigt, torrt, magert, löst. Tolkas vara bärlager 

eller utjämning. 

15. Gulbrunt, sandhaltigt kulturlager med rikliga inslag av singel, grovkornigt, torrt, magert och löst. Kan 

vara en rest av en gång belagd med singel. 

 

Bilaga 2 figur 5: Schakt 2 sektionsritning 4, beskrivning nedan: 

100. Gul, kalkhaltig moränlera. 

16. Nedgrävning i morän, släntad sida, 0,5—0,6 m djup, fortsätter 5,00 m österut. Tolkas vara en lertäkt. 

17. Brunt, sandhaltigt kulturlager, finkornigt, fett, torrt och kompakt. Inslag av mycket gult tegel. Tolkas 

vara fyllning i kontext 12, med datering till förmodligen 1500-—1600-tal.  

18. Svartbrunt, lerhaltigt kulturlager, med inslag av gult tegel, rött tegel, sten och flinta. Finkornig, fet, 

fuktig och kompakt. Tolkas vara ett kulturpåverkat odlingslager, sannolikt gödslat. 

19. Gulbrun grus, med rikliga inslag av marksten, grovkornigt, torrt, magert, löst. Tolkas vara bärlager 

eller utjämning. 

20. Gulbrunt, sandhaltigt kulturlager med rikliga inslag av singel, grovkornigt, torrt, magert och löst. Kan 

vara en rest av en gång belagd med singel. 



 

29 

 

 

 

Bilaga 2 figur 6: Schakt 3 planritning, beskrivning nedan: 

100. Gul, kalkhaltig moränlera. 

5. Gråblå lera, med inslag av enstaka träkolsprickar, finkornig, välsorterad, fuktig, på gränsen till mycket 

fuktig, något kompakt. Igenfyllning av lertäkt 6. 

6. Nedgrävning i moränleran, 4,07 m bred och 0,80 m djup. Norra nedgrävningskanten är skarp. Vid 

0,80 m djup övergår moränleran till att bli vattenförande  vilket kan vara orsaken till att leran ej brutits till 

ett större djup.  

9. Grå lera med rikliga inslag av marksten och flinta, om 0,10*0,10 m. Finkornig, fet, fuktigt och kompakt. 

Igenfyllning av lertäkt 10, skiljer sig dock lertäktsfyllningar i området. 

10. Nedgrävning i moränen, troligen en lertäkt.  

11. Nedgrävning i moränen, tolkas vara en lertäkt. Igenfylld med 12 när den fallit ur bruk. 

12. Gråblått, lerigt kulturlager, inslag av enstaka träkol. Finkornig, fet, fuktigt och kompakt. Tolkas vara 

en igenfyllning av lertäkt 11.  
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Bilaga 2 figur 7: Schakt 3 sektionsritning 1, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

1. Svartgrått, lerhaltigt kulturlager, inslag av enstaka träkol och djurben. Finkornig, fet, fuktig och 

kompakt. Kulturpåverkat odlingslager som använts under längre tid. 

2. Varvad svartgrått kulturlager, som 1, med gul morän. Finkornig, fet, fuktigt och kompakt. Omrörd 

tidigare morännivå, möjligen till följd av årderbruk eller plöjning. 

 

 

Bilaga 2 figur 8: Schakt 3 sektionsritning 2, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

3. Svartgrått, lerhaltigt kulturlager, inslag av enstaka träkol, bränd lera och djurben. Finkornig, fet, fuktig 

och kompakt. Kulturpåverkat odlingslager som använts under längre tid. 

4. Brungult lerhaltigt kulturlager, finkornigt, fett, fuktigt och kompakt. Tolkas vara ett påfört 

utjämningslager för att hindra sättningar i marken över lertäkten 6. 

5. Gråblå lera, med inslag av enstaka träkolsprickar, finkornig, välsorterad, fuktig, på gränsen till mycket 

fuktig, något kompakt. Igenfyllning av lertäkt 6. 

6. Nedgrävning i moränleran, 4,70 m bred och 0,80 m djup. Norra nedgrävningskanten är skarp. Vid 

0,80 m djup övergår moränleran till att bli vattenförande  vilket kan vara orsaken till att leran ej brutits till 

ett större djup.  

 

 

 



 

31 

 

 

Bilaga 2 figur 9: Schakt 3 sektionsritning 3, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

7. Svartgrått, lerhaltigt kulturlager, inslag av enstaka träkol, bränd lera och djurben. Finkornig, fet, fuktig 

och kompakt. Kulturpåverkat odlingslager som använts under längre tid. 

8. Brungult lerhaltigt kulturlager, finkornigt, fett, fuktigt och kompakt. Tolkas vara ett påfört 

utjämningslager för att hindra sättningar i marken över lertäkten 6. 

9. Grå lera med rikliga inslag av marksten och flinta, om 0,10 * 0,10 m. Finkornig, fet, fuktigt och 

kompakt. Igenfyllning av lertäkt 10, skiljer sig dock lertäktsfyllningar i området. 

10. Nedgrävning i moränen, troligen en lertäkt.  

 

 

Bilaga 2 figur 10: Schakt 3 sektionsritning 4, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera.  

11. Nedgrävning i moränen, tolkas vara en lertäkt. Igenfylld med 12 när den fallit ur bruk. 

12. Gråblått, lerigt kulturlager, inslag av enstaka träkol. Finkornig, fet, fuktigt och kompakt. Tolkas vara 

en igenfyllning av lertäkt 11.  

13. Brungult lerhaltigt kulturlager, finkornigt, fett, fuktigt och kompakt. Tolkas vara ett påfört 

utjämningslager för att hindra sättningar i marken över lertäkten 6. 

14. Svartgrått, lerhaltigt kulturlager, inslag av enstaka träkol, bränd lera och djurben. Finkornig, fet, fuktig 

och kompakt. Kulturpåverkat odlingslager som använts under längre tid. 
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Bilaga 2 figur 11: Schakt 4 planritning, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

1. Nedgrävning i moränleran, med nordsydlig orientering. Tolkas vara en sentida nedgrävning, sannolikt 

för dränering. 

2. Grågult, lerhaltigt kulturlager, varvat med gul moränlera. Relativt rikliga inslag av stenkol och 

oljeskiffer, en del rött handslaget tegel, samt djurben Modern igenfyllning av dräneringsschakt 1. 

5. Brungrått, lerhaltigt kulturlager, inslag av enstaka träkol, djurben, kalk, förmultnat trä. Finkornigt, fett, 

fuktigt och kompakt, och välsorterat.  

6. Nedgrävning i moränen, med släntad kant. Tolkas vara en lertäkt, som igenfyllts med 5 då den fallit 

ur bruk. 
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Bilaga 2 figur 12: Schakt 4 sektionsritning 1, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

3. Grått lerhaltigt kulturlager, med inslag av enstaka träkol, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Äldre 

markhorisont. 

4. Gråbrunt ler- och sandhaltigt kulturlager, med inslag av gult tegel, stenkol, småsten, finkornig, fet, 

fuktig och kompakt. Tolkas vara en äldre odlings- och beteslager, påverkad av senare tiders bruk av 

området från 1800-talets slut. 

 

 

Bilaga 2 figur 13: Schakt 4 sektionsritning 2, beskrivning nedan: 

7. Gulgrå sand blandad med rikligt med singel. Grovkornig, torr, mager och lös. Tolkas vara bärlager för 

äldre gång eller dylikt. 

8. Gråbrunt ler- och sandhaltigt kulturlager, med inslag av gult tegel, stenkol, småsten, finkornig, fet, 

fuktig och kompakt. Tolkas vara en äldre odlings- och beteslager, påverkad av senare tiders bruk av 

området från 1800-talets slut. 

9. Grågult, lerhaltigt kulturlager, varvat med gul moränlera. Relativt rikliga inslag av stenkol och 

oljeskiffer, en del rött handslaget tegel, samt djurben. Modern igenfyllning av dräneringsschakt 1. 
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Bilaga 2 figur 14: Schakt 4 sektionsritning 3, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

10.  Gulgrå sand blandad med rikligt med singel. Grovkornig, torr, mager och lös. Tolkas vara bärlager 

för äldre gång eller dylikt. 

11. Gråbrunt ler- och sandhaltigt kulturlager, med inslag av gult tegel, stenkol, småsten, finkornig, fet, 

fuktig och kompakt. Tolkas vara en äldre odlings- och betelager, påverkad av senare tiders bruk av 

området från 1800-talets slut. 

12. Brungrått, lerhaltigt kulturlager, inslag av enstaka träkol, djurben, kalk, förmultnat trä. Finkornigt, fett, 

fuktigt och kompakt, och välsorterat. 

13. Södra nedgrävningskanten för lertäkt, med släntad sida. 

 

 

Bilaga 2 figur 15: Schakt 4 sektionsritning 4, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

5. Brungrått, lerhaltigt kulturlager, inslag av enstaka träkol, djurben, kalk, förmultnat trä. Finkornigt, fett, 

fuktigt och kompakt, och välsorterat.  

6. Nedgrävning i moränen, med släntad kant. Tolkas vara en lertäkt, som igenfyllts med 5 då den fallit 

ur bruk. 

14. Gulgrå sand blandad med rikligt med singel. Grovkornig, torr, mager och lös. Tolkas vara bärlager 

för äldre gång eller dylikt. 

15. Gråbrunt ler- och sandhaltigt kulturlager, med inslag av gult tegel, stenkol, småsten, finkornig, fet, 

fuktig och kompakt. Tolkas vara en äldre odlings- och betelager, påverkad av senare tiders bruk av 

området från 1800-talets slut. 
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Bilaga 2 figur 16: Schakt 5 planritning, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

2. Brungrått lerhaltigt kulturlager, med inslag av enskilda bränd lera, i norra delen framkommer 0,30 m 

ner en del djurben. Tolkas vara antingen fyllningen i en lertäkt eller en utjämning i en naturlig svacka. 

3. Nedgrävning för dränering, gult tegel. 

4. Gråbrunt, omrört kulturlager, fyllning i dräneringsschakt 3.  

 

 

Bilaga 2 figur 17: Schakt 5 sektionsritning 1, beskrivning nedan: 

1. Svartbrunt, lerhaltigt kulturlager, inslag av enstaka stenkol, oljeskiffer och rött tegel, finkornigt, fett, 

fuktigt och kompakt. Tolkas vara ett omrört odlingslager, kulturpåverkat, påverkat av sentida bruk av 

området. Påminner om kontext 3 i schakt 2. 

2. Brungrått lerhaltigt kulturlager, med inslag av enskilda bränd lera, i norra delen framkommer 0,30 m 

ner en del djurben. Tolkas vara antingen fyllningen i en lertäkt eller en utjämning i en naturlig svacka. 
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Bilaga 2 figur 18: Schakt 6 planritning, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

 

 

Bilaga 2 figur 19: Schakt 6 sektionsritning 1, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

1. Svartbrunt, lerhaltigt kulturlager, inslag av enstaka stenkol, oljeskiffer, gult och rött tegel, finkornigt, 

fett, fuktigt och kompakt. Tolkas vara ett omrört odlingslager, kulturpåverkat, påverkat av sentida bruk 

av området.  Troligen kan det härledas till när Dövstumskolan byggdes på 1870-talet.  
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Bilaga 2 figur 20: Schakt 7 planritning, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

1. Grått, lerhaltigt kulturlager, med inslag av träkol. Finkornigt, fett, fuktigt och kompakt. Igenfyllning av 

lertäkt 4. 

4. Nedgrävning i moränleran, lertäkt. 

 

Bilaga 2 figur 21: Schakt 7 sektionsritning 1, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

1. Grått, lerhaltigt kulturlager, med inslag av träkol. Finkornigt, fett, fuktigt och kompakt. Igenfyllning av 

lertäkt 4. 

2. Brunt lerhaltigt kulturlager, relativt rikliga inslag av träkol, ett djurben. Finkornig, fet, fuktigt och 

kompakt. Ligger över lertäkt 4, påfört som utjämning, liknande i schakt 3 (kontext 4 och 8).  

3. Svartgrått, lerhaltigt kulturlager, inslag av träkol och rött handslaget tegel, finkornigt, fett, fuktigt och 

kompakt. Tolkas vara ett odlings- eller beteslager. 

4. Nedgrävning i moränleran, lertäkt. 
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Bilaga 2 figur 22: Schakt 7 sektionsritning 2, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

5. Brunt lerhaltigt kulturlager, inslag av träkol, småsten, kalk, finkornigt, fett, fuktigt och kompakt. Tolkas 

vara ett äldre marklager som möjligen använts för bete, påminner i färg om kontext 2, troligen har jord 

hämtats från denna kontext  när man lagt på kontext 2 ovan lertäkt. 

6. Svart lerhaltigt kulturlager, inslag av tegel, sten och träkol, finkornig, fet, fuktigt och kompakt. 

Kulturpåverkat odlingslager.  

 

 

Bilaga 2 figur 23: Schakt 13 planritning, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

1. Byggarbetsplats från 1870-talet då Dövstumskolan byggdes. 

3. Igenfyllning av kabelschakt. 

4. Kabelschakt. 

5. Fyllning i stolphål. 

6. Stolphål. 

7. Nedgrävning i moränleran, lertäkt. 

8. Igenfyllning av lertäkt. 

9. Marksten/flinta, 0,20 * 0,20 m, i två skift, satta eller lagda i grågult kulturlager (varvad moränlera och 

kulturlager. De är inte utlagda som en kullerstensbeläggning för en väg, men de synes vara utlagda. 

Tolkas vara en hårdgjord yta vid sluttning mot söder för att kunna hämta lera från lertäkt 7.  
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Bilaga 2 figur 24: Schakt 13 sektionsritning, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

7. Lertäkt. 

8. Igenfyllning i lertäkt 7.  

10. Gråsvart, lerhaltigt kulturlager, inslag av träkol, tegelkross, finkornigt, fett, fuktigt och kompakt. 

Sannolikt ett påfört lager, med funktion som utjämning, därefter som odlingslager. 

11. Gulbrun lera, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Utlagd utjämningslager eller bärlager över lertäkt 

och i sättningbenäget område. 

12. Brungrått lerhaltigt kulturlager, inslag av gult tegel, finkornig, torr, mager och lös. Påfört utfyllnads- 

eller utjämningslager, sentida. 
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Bilaga 2 figur 25: Schakt 14 planritning, beskrivning nedan: 

100.Gul moränlera. 

1. Gråbrunt kulturlager, grovkornigt, torrt, mager och kompakt. Inslag av grus och småsten, enstaka gult 

och rött tegel. Uppfyllnadsmassor i samband med byggnation av skolan. 

2. Ljusbrunt kulturlager, finkornigt, relativt fett, fuktigt och kompakt. Med inslag av knytnävsstora stenar, 

enstaka djurben samt gulröda tegelstenar. Uppfyllnadsmassor i samband med byggnation av skolan. 

 

 

Bilaga 2 figur 26: Schakt 14 sektionsritning 1 beskrivning nedan: 

100.Gul moränlera. 

1. Gråbrunt kulturlager, grovkornigt, torrt, mager och kompakt. Inslag av grus och småsten, enstaka gult 

och rött tegel. Uppfyllnadsmassor i samband med byggnation av skolan. 
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Bilaga 2 figur 27: Schakt 15 planritning, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

1. Brunt kulturlager, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Inslag av träkol. Sentida utjämningslager. 

1A. Svartgrå stenkross, gång. 

2. Moränliknande material, troligen påfört i samband med byggnation av Dövstumskolan. 

3. Ljusbrunt kulturlager, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Inslag av träkol. Sentida utjämningslager. 

4. Fyllning i schakt, handgrävt, troligen för dränering, brunt, fett, kompakt, kulturlager med inslag av 

enstaka djurben och sten. Utjämningslager. 

5. Moränliknande material, troligen påfört i samband med byggnation av Dövstumskolan. 

6. Brunt kulturlager, finkornig, fet, fuktig, kompakt. Inslag av gult tegel. Planteringsgrop. 

7. Melerad, finkornig, fuktig, fet och kompakt lera, Äldre markhorisont. 

8. Ljusbrunt kulturlager, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Utjämningslager. 

9. Ljusbrunt kulturlager, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Utjämningslager. 

10. Ljusbrunt kulturlager, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Utjämningslager. 
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Bilaga 2 figur 28: Schakt 15 sektionsritning 2, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

1. Brunt kulturlager, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Inslag av träkol. Sentida utjämningslager. 

5. Moränliknande material, troligen påfört i samband med byggnation av Dövstumskolan. 

7. Melerad, finkornig, fuktig, fet och kompakt lera, Äldre markhorisont. 

 

Bilaga 2 figur 29: Schakt 16 planritning, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

2. Brunt kulturlager, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Påförda massor med omrörd karaktär, hänger 

samman med skolans byggnation. 
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Bilaga 2 figur 30: Schakt 16 sektionsritning, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

1. Ljusbrunt kulturlager, finkornigt, fett, fuktigt och kompakt. Inslag av enstaka sten. Troligen odling. 

2. Brunt kulturlager, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Påförda massor med omrörd karaktär, hänger 

samman med skolans byggnation. 
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Bilaga 2 figur 31: Schakt 17 planritning, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

1. Nedgrävning i morän. Lertäkt. 

2. Brungrått, lerhaltigt kulturlager, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Tolkas vara fyllning i lertäkt 1, 

sannolikt samma som 3. 

8. Gul lera med inslag av grått, lerhaltigt kulturlager. Inslag av tegel.  Finkornig, fet, fuktig och kompakt. 

Tolkas vara en hårdgjord yta ovan morän. 

9. Stolpe, delvis bevarad träkärna, framkom under 11, tyder på att det är äldre än detta kulturlager. Kan 

ha ingått i en hävarmskonstruktion, eller i en byggnad. 

10. Brungrått, lerhaltigt kulturlager, inslag av träkol. Finkornig, fet, fuktig och kompakt. Fyllning i 9. 
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Bilaga 2 figur 32: Schakt 17 sektionsritning 1, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera . 

1. Nedgrävning i morän, lertäkt. 

3. Brungrått, lerhaltigt kulturlager, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Tolkas vara fyllning i lertäkt 1, 

sannolikt samma som 2. 

4. Grågul lera, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Inslag av träkol. Utjämningslager ovan 1, möjligen för 

att fylla ut sättningar. 

5. Brungrått, lerhaltigt kulturlager, inslag av gula fläckar, träkol, finkornig, fet, fuktig och kompakt. 

Sannolikt återdeponerat kulturlager, med inslag av gul moränlera. 

 

Bilaga 2 figur 33: Schakt 17 sektionsritning 2, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

6. Gul till gråbrun, varvad lera och återdeponerat kulturlager, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Inslag 

av gult tegel. Påförd utfyllnad, sannolikt i samband med skolbygge 1870-tal. 

7. Gråbrunt kulturlager, rikliga inslag av singel och småsten, grovkornig, torr, mager och lös. Modernt 

utjämningslager/bärlager. 
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Bilaga 2 figur 34: Schakt 17 sektionsritning 3, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

8.  Gul lera med inslag av grått, lerhaltigt kulturlager. Inslag av tegel.  Finkornig, fet, fuktig och kompakt. 

Tolkas vara en hårdgjord yta ovan morän. 

11. Brungrått, lerhaltigt kulturlager, inslag av gula fläckar, träkol, finkornig, fet, fuktig och kompakt. 

Sannolikt återdeponerat kulturlager, med inslag av gul moränlera. 

 

 

Bilaga 2 figur 35: Schakt 17 sektionsritning 4, beskrivning nedan: 

100. Gul moränlera. 

12.  Gråbrunt kulturlager, rikliga inslag av singel och småsten, grovkornig, torr, mager och lös. Modernt 

utjämningslager/bärlager. 

13. Brungrått, lerhaltigt kulturlager, inslag av gula fläckar, träkol, finkornig, fet, fuktig och kompakt. 

Sannolikt återdeponerat kulturlager, med inslag av gul moränlera. 

14. Gul till gråbrun, varvad lera och återdeponerat kulturlager, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Inslag 

av gult tegel. Påförd utfyllnad, sannolikt i samband med skolbygge 1870-tal. 

 

 



 

47 

 

 

Bilaga 2 figur 36: Schakt 18 planritning, beskrivning nedan: 

1. Gul, kalkrik moränlera. 

2. Brun lera, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Inslag av småsten, träkol, bränd lera, flinta. 

Kulturpåverkat odlingslager. 

3. Ljusbrunt kulturlager med hög lerhalt, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Inslag av kalk, bränd lera, 

träkol, flinta. Äldsta markhorisonten. 

4. Svartbrunt kulturlager, finkornig, fet, fuktigt och kompakt. Inslag av småsten, bränd lera, träkol. 

Odlingslager. 

5. Ljusbrunt kulturlager med hög lerhalt, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Inslag av kalk, bränd lera, 

träkol, flinta. Äldsta markhorisonten. 

6. Brun humös lera, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Inslag av tegelkross, kalk, lera, träkol, bränd lera, 

djurben, gödsel. Gödslat odlingslager, hushållsnära då gödslingen består av hushållsavfall.  

7. Lertäkt. 

8. Sentida dränering. 
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Bilaga 2 figur 37: Schakt 18 sektionsritning, beskrivning nedan: 

1. Gul, kalkrik moränlera. 

2. Brun lera, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Inslag av småsten, träkol, bränd lera, flinta. 

Kulturpåverkat odlingslager. 

4. Svartbrunt kulturlager, finkornig, fet, fuktigt och kompakt. Inslag av småsten, bränd lera, träkol. 

Odlingslager. 
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