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Sammanfattning 

 Med anledning av Possedo ABs planer på utbyggnad inom rubricerade fastigheter söktes 

tillstånd enligt Kulturmiljölagen för ingrepp i fornlämning i form av geoteknisk undersökning och 

arkeologisk förundersökning. Förundersökningen skulle utföras i form av en granskning av 

geoteknisk borrning och sökschaktsgrävning skulle genomföras med hjälp av grävmaskin. 

Länsstyrelsen fattade beslut i ärendet 2016-06-13 (Lst dnr 431-5152-2016, Kulturens proj nr 

61000-444). 

 

 Den geotekniska borrningen med arkeologisk schaktningsövervakning genomfördes i juni år 

2016. Den planerade sökschaktsgrävningen genomfördes ej på grund av säkerhetsskäl, 

kulturlagrens stora mäktighet och ytans trånga natur. 

 

 I tre av borrproverna framkom välbevarad stratigrafi från cirka 3 m ner till omkring 5 m djup och 

i två av borrproverna till 2–3,5 m djup. Kulturlagren hade relativt hög fuktighet med bevarat 

organiskt material i form av trä och eventuellt även torv. De översta 2 m var dock ej välbevarade 

och bestod till stor del av omrörda kulturlager eller tegelkross. 
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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 Possedo AB:s planer på utbyggnad inom rubricerade fastigheter söktes tillstånd 

enligt Kulturmiljölagen för ingrepp i fornlämning i form av geoteknisk undersökning och arkeologisk 

förundersökning. Förundersökningen skulle utföras i form av en granskning av geoteknisk borrning 

och sökschaktsgrävning skulle genomföras med hjälp av grävmaskin. Länsstyrelsen fattade beslut i 

ärendet 2016-06-13 (Lst dnr 431-5152-2016, Kulturens proj nr 61000-444). 

 

Den geotekniska borrningen med arkeologisk schaktningsövervakning genomfördes i juni år 2016. 

Den planerade sökschaktsgrävningen genomfördes ej på grund av säkerhetsrisker, mer om detta i 

kapitel Genomförande och resultat. 
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Fornlämningsmiljö 

Den geotekniska undersökningen genomfördes på fastigheten Sankt Jakob 4 och 13 vid Klostergatans 

södra sida. Fastighetens östra del motsvarar gårdstomt 319, enligt Anders Andréns rekonstruktion av 

Lunds tomtmark år 1500. Norr om fastigheten låg tomt 310–311, vilket även motsvarade 

Franciskanerkonventet med kyrkogård. En del av tomten löpte söderut och således även väster om  

tomt 319. Idag motsvarar kv Sankt Jakob 4 den södra fliken av tomt 310–311 (figur 2). Den arkeologiska 

kunskapen är låg i området och lite är känt om hur tomtmarken användes under medeltiden.  

 
Figur 2. Kv Sankt Jakob 4 och 13 motsvarar tomt 310–311 samt 319 enligt Anders Andréns 
tomtrekonstruktion år 1500 (blå siffror och linjer). Norr om tomterna fanns S:ta Katarina – 
Franciskanerkonventet som grundades i Lund år 1238 (Gardelin 2015:147).  Öster därom har 
lämningarna efter St:Clemens kyrka dokumenterats, omtalad år 1334 första gången i skriftliga källor 
(Andrén 1980:14). De blå prickarna motsvarar platsen för borrpunkterna år 2016. 
 

Tomtstrukturen och tomtgränserna i området tycks ha ändrats under efterreformatorisk tid och detaljerna 

i denna process är svårutredda. Bland annat fanns en gata som gått tvärs över dagens kv Sankt Jakob 

i öst–västlig riktning (se figur 2) och som lades igen under första hälften av 1500-talet (Andrén 

1984:118). 

Klostergatan är sannolikt av medeltida ursprung, men har tidigare haft en något annan sträckning enligt 

Andréns rekonstruktion av Lunds medeltida gatunät utifrån 1600-tals kartor och arkeologiska 



 

4 

 

iakttagelser (Andrén 1980:48f). Möjligen lades gatan ut efter det att klostret revs eftersom man år 1934 

schaktade fram Franciskanerkonventets sydliga kyrkomur mitt i Klostergatan (Blomqvist 1951:189). 

Kvarterets bebyggelse gick från småstadsmässiga hantverkargårdar till storstadsmässiga bostad- och 

affärshus när järnvägen kom till Lund år 1856. Klostergatan gick då från ett mindre stråk med en 

oregelbunden sträckning till en av Lunds mest utpräglade affärsgator. De byggnader som idag är 

uppförda på fastigheten kv Sankt Jakob 13 uppfördes år 1857–1858 och på fastigheten Sankt Jakob 4 

uppfördes gathuset år 1875 och flygeln mot gården, som är tre våningar hög, uppfördes år 1886.  

Gårdshuset  med en våning tillkom år 1898 (Bevaringskommittén 1981:14f, 147, 150). 

 

Tidigare arkeologiska iakttagelser 

Det har gjorts relativ få arkeologiska undersökningar i kv Sankt Jacob 4 och 13. Här följer en kort 

redogörelse för de iakttagelser som gjorts, om inget annat anges är uppgifterna hämtade från Kulturens 

LA-arkiv. 

År Iakttagelser 

1971 Kulturens personal upptäckte att det schaktades i kv Sankt Jakob 4. När antikvarier kom 

till platsen hade redan stora mängder massor tagits bort. En upprensning av det schaktade 

området gjordes där bland annat en stenläggning framkom liksom 1600-tals keramik och 

kritpipor (figur 3). 

2006 En geoteknisk undersökning genomfördes på fastigheten som visade på en 

kulturlagermäktighet på 3,5 meter på fastighetens västra sida. På två meters djup fanns 

trä bevarat.  

2008 I samband med VA-arbeten genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning på 

fastighetens innergård samt sänkning av delar av källargolv. På gården kunde fler större 

utjämningslager dokumenteras vilka dateras från äldre medeltid till 1700–1800-tal. 
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Figur 3. År 1971 genomfördes schaktningsarbeten på kv Sankt Jakob 4 utan antikvarisk närvaro. Då 

Kulturens personal kom dit hade redan många kubikmeter jord schaktats bort. Fotografiet hämtat från 

Kulturens LA-arkiv. 
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Genomförande och resultat 

I samband med en geoteknisk undersökning av fastigheterna Sankt Jakob 4 och 13 genomfördes en 

arkeologisk schaktningsövervakning av 6 stycken borrprover. Innergårdarna visade sig innehålla en hög 

andel rör och kablar vilket försvårade den geotekniska provtagningen och flera borrpunkter utgick. Den 

arkeologiska förundersökningen som därutöver skulle genomföras med maskinschaktning utgick helt. 

Anledning till detta var att kulturlagermäktigheten var för omfattande för att det skulle gå att genomföra 

en säker förundersökning på den lilla yta som fastigheten nr 4 medgav. Denna rapport kommer således 

endast att handla om den geotekniska undersökningen. 

Kulturlagermäktigheten varierade kraftigt mellan borrproverna (figur 4, bilaga1).  
 På BP 3:1 tog det stopp på 0,90 m djup då borren fastnade i gult tegel, förmodligen rörde det 

sig om en mur från en tidigmodern byggnad. 
 

 BP 3:2 uppvisade först äldre kulturlager från 2,80 m djup och därefter en stratigrafi ända ner till 
ett djup av 4,70 m. En skärva svartgodskeramik framkom på 3,50–3,90 m. 
 

 BP 3:3 uppvisade äldre kulturlager från ett djup av 2,95 m med en stratigrafi ner till 5,00 m.  
 

 BP 3:4 uppvisade äldre kulturlager på ett djup av 3,20 m och vid 3,60 m dokumenterades 
moränlera.  
 

 BP 4:1 uppvisade äldre kulturlager på ett djup av 2,05–2,30 m.  I borrprovet fanns keramik av 
typen yngre rödgods. Därunder förekom välbevarad stratigrafi ner till 4,05 m djup där moränlera 
framkom.  
 

 BP 4:2 uppvisade äldre kulturlager på 3,50 m djup. Därunder framkom välbevarad och fuktig 
stratigrafi ner till 5,55 m djup där moränlera framkom.  
 

Borrprov 4.1 och 4:2 dokumenterades i kv Sankt Jakob 4 där förundersökningsschaktet skulle upptas. 

Den omfattande kulturlagermäktigheten visade att det inte fanns en rimlig möjlighet att genomföra en 

säker förundersökning med maskinsschaktning ner till 5 m djup. Efter avstämning med länsstyrelsen 

och fastighetsägarens representant avblåstes insatsen. 
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Figur 4. Dagens fastighetskarta med äldre tomtrekonstruktioner enligt Anders Andréns tolkning över 

situation år 1500 med blå linjer (Andrén 1984). De sex borrpunkterna är markerade med blå prickar. 

Den gröna texten invid borrpunkterna visar på vilket djup äldre kulturlager framkommer och på vilket 

djup morän framträder. © Lantmäteriet. 

 

 

Kulturlagerstatus 

I tre av borrproverna framkom välbevarad stratigrafi från 3 m ner till omkring 5 m djup och i två av 

borrproverna till 2–3,5 m djup. Kulturlagren hade relativt hög fuktighet med bevarat organiskt material i 

form av trä och eventuellt även torv.  De översta 2 m var dock ej välbevarade och bestod till stor del av 

omrörda kulturlager eller tegelkross. 
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Bilaga 1. Sektionsritningar 
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Lagerbeskrivningar, borrprover 

Fet stil indikerar äldre kulturlager 

 
BP 3:1 
1. 0–0,30 m. Asfalt, grus och bärlager. 
2. 0,30–0,70 m. Mörkbrun, fet lera, mycket homogent. Torrt med humusinslag. Planteringsjord. 
3. 0,70–0,90 m. Grus, inslag av tegel. Borrprovet tog stopp i gult tegel. 
 
 
BP 3:2 
1. 0–0,50 m. Asfalt, grus och bärlager med inslag av gult/rött tegel samt kalkbruk. 
2. 0,50–1,50 m. Brun lera med inslag av mycket grus, träkol och rött tegel. Något grovkornigt.  
Uppfyllnadsmassor. 
3. 1,50–2,70 m. Som (2) men mycket rött tegel och kalkbruk. Uppfyllnadsmassor/rasering. 
4. 2,70–2,80 m. Mörkt brunsvart bränd lera. Poröst, fuktigt, grovkornigt. Rasering eller brandlager. 
Kulturjord. 
5. 2,80–3,50 m. Gråbrun, finkornig och något fuktig era, mycket mjuk. Inslag av trä. Kulturjord. 
6. 3,50–3,90 m. Svartbrun fet lera, relativt torr och något kompakt. Svartgodskeramik. Kulturjord. 
7. 3,90–4,70 m. Morän med inblandning av träkol. Omrörda lager. Fyllning i brunn? Kulturjord. 
8. 4,70 m – . Morän. 
 
BP 3:3 
1. 0–1,20 m. Asfalt, grus och bärlager med inslag av tegel samt kalkbruk. 
2. 1,20–2,95 m. Brun, något fet lera med mycket grus och inblandning av tegel både rött och gult. 
3. 2,95–3,70 m. Mörkbrungrå, finkornig, fet och något fuktig lera med inslag av träkol och djurben. 
Något kompakt. Kulturjord. 
4. 3,70–4,20 m. Som (3) fast ljusare och mer mjukt. Inte så mycket kulturpåverkan. Kulturjord. 
5. 4,20–4,70 m. Mycket träkol, finkornig lera, något kompakt men mjukt. Torr.  Kulturjord. 
6. 4,70–5,00 m. Blandat lermorän och humus, träkol.  Kulturjord. 
7. 5,00–5,30 m. Lermorän. 
8. 5,30–5,40. Grovkornigt grus. 
9. 5,40 m – . Finkornigt grus. 
 
 
BP 3:4 
1. 0–0,30 m. Asfalt, grus och bärlager. 
2. 0,30–0,60 m. Rött tegel. 
3. 0,60–1,50 m. Brun fet lera med inslag av grus och tegel. 
4. 1,50–2,20 m. Som (3) men grå och mindre inslag av tegel. Fet, torr, något kompakt lera med 
grusinblandning. 
5. 2,20–3,00 m. Kompakt brungrå finkornig lera med inslag av träkol. Inga större komponenter. 
6. 3,00–3,20 m. Som (5) men med inslag av tegel rött/gult. 
7. 3,20–3,55 m. Brun, mycket fet och finkornig lera. Kompakt, torr och utan större komponenter. 
Kulturjord. 
8. 3,55–3,60. Infiltrerad moränlera. 
9. 3,60– . Moränlera. 
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BP 4:1 
1. 0–0,15 m. Asfalt, grus och bärlager. 
2. 0,15–1,40 m. Grusinblandad lera, finkornig grå med inslag av gult/rött tegel. Något fet, fuktig med 
inslag av träkol och kalk i omrörda kulturlager. 
3. 1,40–2,05 m. Grå fuktig lera med grusinslag, tegel rött och gult, träkol. Omrörda kulturlager. 
4. 2,05–2,30 m. Brun torr och fet lera med organiskt inslag, eventuellt trä. Keramik av typen yngre 
rödgods. Kulturjord. 
5. 2,30–2,55 m. Gråbrun finkornig lera med humusinslag. Torr och fet. Kulturjord. 
6. 2,55–3,30 m. Mörkgrå, fet, kompakt lera. Finkornig och torr. Inslag av nedbrutet trä. Kulturjord. 
7. 3,30–3,60 m. Fet och något finkornig lera med inslag av humus. Något kompakt och relativt 
homogent. Kulturjord. 
8. 3,60–3,70 m. Grå, grovkornigt grus, något fuktigt med skikt. Kulturjord. 
9. 3,70–4,05 m . Brungrå, fuktig, fet, finkornig lera. Mjuk. Kulturjord. 
10. 4,05 m –. Blågrå moränlera. 
 
 
BP 4:2 
1. 0–0,40 m. Asfalt, grus och bärlager. 
2. 0,40–3,50 m. Som (1) men med inblandning av fet lera. Grovkornig, torr, relativt mjuk och något 
kompakt.  
3. 3,50–4,00 m. Gråbrun fet lera. Mycket finkornigt och något fuktigt. Inslag av träkol. Mjuk. 
Kulturjord. 
4. 4,00–4,10 m. Kalkbruk. Fuktig och porös. Kulturjord. 
5. 4,10–4,20 m. Gråsvart, finkornig och fuktig lera med inslag av träkol. Kulturjord. 
6. 4,20–4,40 m. Brunt nedbrutet trä/torv med inslag av fet kompakt lera. Fuktigt. Kulturjord. 
7. 4,40–4,70 m. Kulturjord. 
8. 4,70–4,75 m. Ljus lera. Kulturjord. 
9. 4,75–5,55 m. Svartbrun finkornig lera med inslag av träkol. Kulturjord. 
10. 5,55 m –. Grå sand. Fuktig och porös steril morän. 
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Bilaga 2. Fyndlista 

Kv Sankt Jakob 4 och 13, Lund 

Arkeologisk schaktningsövervakning 2016 

KM 98146 
Fyndnr Kontext Material Sakord Formtyp Undertyp Del Antal Vikt, 

g. 

1 Borrhål 
3:3 
Lager 5 

Keramik Kärl Svartgods  Buk 1 5 

2 Borrhål 
4:1 
Lager 4 

Keramik Kärl Yngre rödgods, 
odefinierat 

 Buk 2 9 
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Carita Melchert. 

2020:50  Åkarp 3:2, RAÄ Uppåkra 46/L1986:5285. Uppåkra socken, Burlövs kommun, Skåne län. 

Arkeologisk undersökning 2016. Ivan Balic och Aja Guldåker. 
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2020:51  Nordstjärnan 56, fornlämning RAÄ Trelleborg 19:1/Lämningsnr 1988:7459, Trelleborg, 

Trelleborgs kommun, Skåne län. Arkeologisk förundersökning 2020. Linda Billström.  

2020:52  Södra Esplanaden, fornlämning RAÄ Lund 73:1/Lämningsnr 1988:5459, Lund, Lunds kommun, 

Skåne län. Arkeologisk undersökning 2016–2017. Mattias Karlsson och Aja Guldåker. 

2020:53  Kv. Föreningen 13, Lund. Lund fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds socken, Skåne län. 

Arkeologisk undersökning 2018. Mattias Karlsson. 

2020:54  Kv. Kråkelyckan 6, Lund. Lund fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds socken, Skåne län. 

Arkeologisk undersökning 2019. Mattias Karlsson. 

2020:55  Kv Bispen 1, fornlämning 73:1/Lämningsnr L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Gertie Ericsson.  

2020:56  Östarp 1:3, Gamlegård Kulturens Östarp, Sjöbo kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 

2020. Carita Melchert. 

2020:57  Öveds kyrkogård, Öveds socken, Sjöbo kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. Carita 

Melchert. 

2020:58  Kv Domkyrkan 2, kv Historiska museet 1 och Innerstaden 2:1, fornlämning RAÄ Lund 

73:1/L1988:5359, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2012. 

Gertie Ericsson.  

2020:59  Håslövs mölla, Södra Håslöv 18:2, Vellinge kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. 

Henrik Borg. 

2020:60  Kv Färgaren 29, fornlämning RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Linda Billström. 

2020:61  Kv Billegården 21, fornlämning RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk schaktningsövervakning och slutundersökning 2013. Ivan Balic. 

2020:62  Kv Färgaren 26, fornlämning RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk kontroll och schaktningsövervakning 2016–2017. Aja Guldåker 

2020:63  Kv Gråbröder 17, fornlämning RAÄ Lund 73:1/Lämningsnr L1988:5459. Lunds stad och 

kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Linda Billström. 

2020:64  Kv Föreningen 16, fornlämning RAÄ Lund 73:1/Lämningsnr L1988:5459. Lunds stad och 

kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Linda Billström. 

2020:65  Flyinge 22:40. Fornlämning RAÄ Södra Sandby 81:1/Lämningsnr L1988:7494. Flyinge, Södra 

Sandby socken, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2020. Linda 

Billström. 

2020:66  Sankt Jakob 4 och 13. Fornlämning RAÄ Lund 73:1/Lämningsnr L1988:5459. Lunds stad och 

kommun, Skåne län. Arkeologisk förundersökning 2016. Aja Guldåker. 
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