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Sammanfattning 

• Med anledning av att Ronald McDonald Hus ansökt om tillstånd för ingrepp i fornlämning RAÄ 

Lund 73:1/L1988:5459, då de avsett att anlägga en lekplats på sjukhusområdet inom 

fastigheten kv Eskil 20 i Lund, genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning enligt 

länsstyrelsens beslut (Lst. Dnr. 431-16273-2017, Kulturens projektnummer 61000–566). 

Undersökningsområdet ligger norr om Lunds medeltida stadsområde. 

 

• I samband med schaktningsarbeten inför anläggandet av lekplatsen upptogs ett cirka 210 m2 

stort undersökningsområde. Hela ytan schaktades ned till mellan 0,10–0,30 m djup där endast 

matjordslager berördes. Därefter grävdes 29 plintgropar och två träd togs bort. 

 

• Som mest schaktades till 0,80 m djup under dagens marknivå. Inga intakta medeltida 

kulturlager påträffades, däremot framkom vad som tolkas vara en igenfyllnad från 

Vanningadammen som sannolikt har fyllts igen vid flera tillfällen under 1800-talet. Platsen är 

beläget vid den forna Vanningadammens utkant och delvis i dammens fyllning. Moränlera 

påträffades ej inom undersökningsområdet.  
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Inledning 

Med anledning av att Stiftelsen Ronald McDonald Hus ansökt om tillstånd för ingrepp i fornlämning 

RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, då de avsett att anlägga en lekplats på sjukhusområdet inom fastigheten 

kv Eskil 20 i Lund, genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning enligt länsstyrelsens beslut 

(Lst. Dnr. 431-16273-2017, Kulturens projektnummer 61000–566). Undersökningsområdet ligger norr 

om Lunds medeltida stadsområde (figur 1). 

 

 

Figur 1. Lunds stad, fornlämning 73:1/L1988:5459 m.fl., med platsen för undersökningen markerad med en röd 

stjärna, mot bakgrund av fastighetskartan © Lantmäteriet. 
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Fornlämningsmiljö 

Området för kv Eskil 20 har under medeltiden tillhört inägorna till Allhelgonaklostret (figur 2). Klostrets 

exakta grundläggningsår är okänt, men det bevarade skriftliga källmaterialet pekar på att detta skedde 

före Askers tillträde som biskop i Lund år 1089 (Blomqvist 1951:64).  

S:t Olofs kyrka var under medeltiden belägen strax nordöst om den norra stadsporten men 

kyrkogården har endast ungefärligt kunnat lägesbestämmas utifrån gravfynd (figur 2). Idag utgör 

området kring Norrtull en vägkorsning där Bredgatan som fortsätter i Getingevägen korsas av 

Allhelgona- och Laurentiigatan.  

 

 

Figur 2. Ragnar Blomkvists karta över medeltida Lund, upprättad år 1946, där området för Allhelgonaklostret är 

utmarkerat. 
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Under medeltiden begränsades klosterområdets östra utbredning av en damm som genom ett 

dike/kanal var förbunden med naturlig damm (figur 3), senare kallad för Vanningadammen. Det är 

oklart när dammen skall ha fyllts igen, men sannolikt vid flera tillfällen under 1800-talet (se 

Helnabackan karta på framsidan, från år 1827). 

Under 1500-talet benämndes klostret som Hellene kirke (Johansson Hervén 1996:3). Enligt 1704 års 

karta tillhörde området längs med Bredgatan stadens gemensamma fäladsmark (figur 2). Något norr 

om läget för S:t Olofs kyrka fanns en väderkvarn, med anor tillbaka till 1500-talet (Blomqvist 1951:121, 

Guldåker 2011:2). Kvarnen omnämns sista gången under 1870-talet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Jean Bergmans karta från år 

1704 med undersökningsområdet 

markerat i rött, mellan det medeltida 

Lunds norra och nordöstra passage. © 

Lantmäteri-myndigheternas arkiv. 



 

5 

 

Tidigare arkeologiska iakttagelser 

Inom kvarteret har ett flertal arkeologiska undersökningar genomförts under åren som påvisat en 

komplex miljö med verkstäder och ekonomibyggnader. I området har även cirka 150 gravar 

dokumenterats varav de närmaste cirka 50 m väster om det nu aktuella undersökningsområdet. 

Alldeles söder om platsen har även en brunn och en grundmur påträffats. Uppgifterna nedan är 

hämtade ur Kulturens LA-arkiv: 

• Vid grundgrävningen för Allhelgonakyrkan påträffades ”flere grafvar med lemningar 

eftermenniskokroppar, hvilka lågo i alldeles samma riktning som den, hvari den nya kyrkanhar byggts” 

(Wrangel 1893:8). 

• Rester efter gravar påträffades år 1923 vid planeringsarbeten väster om Allhelgonakyrkan. Två av 

gravarna, som var av typen hällkista med takhällar kom noggrant att mätas in och dokumenteras. I övrigt 

är inte fler gravar dokumenterade. Istället har området för påträffade gravar skissats in med blyerts på en 

plan över kyrkan. I en anteckning av Pär Axel Olsson står att läsa: ”relativt stort antal mycket vittrade 

begravningar, vaga trärester (P. A. Olssons anteckningar 1925, Kulturens LA-arkiv). 

• En grävning för transformator i området sydväst om Allhelgonakyrkan gjordes år 1954, i nära anslutning 

till Allhelgonavägen. En översiktlig plan gjordes över ingreppet med kortfattad beskrivning, i vilken det 

inte framkom uppgifter om påträffade gravar. I väster påträffades fortsättningen av en mur som redan 

konstaterats år 1923. En brunn av trä i skiftesverk påträffades i öster (Kulturens LA-arkiv). 

• I samband med en grävning år 1995 gjordes en besiktning av ett schakt för telekabel i grusvägen från 

Getingevägen/Kävlingevägen upp mot Allhelgonakyrkan. Schaktdjupet var ca 0,5 m och låg i anslutning 

till ett tidigare fjärrvärmeschakt. Lagren bestod huvudsakligen av mylla med inslag av byggnadsrester 

(Karlsson 2006). 

• En bevakning gjordes år 1995 i samband med ledningsarbeten strax söder om den 1954 år undersökta 

ytan. I en sektion konstaterades påförda lager ner till 1,0 m under gatan, troligen jord som påförts i 

samband med Allhelgonakyrkans byggande (Kulturens LA arkiv). 

• Kulturen utförde en arkeologisk förundersökning i samband med nyanläggning av VA ledning år 1996 till 

fastighet strax norr om Allhelgonakyrkan. Kulturlagren var mycket dåligt bevarade på den aktuella ytan. 

Inga gravar påträffades (Lundberg 1996). 

• I samband med anläggning av parkeringsplats inom fastigheten kv Eskil 20 utförde Kulturen en 

antikvarisk övervakning, vari en stenkistegrav tillhörandes Allhelgonakyrkogården påträffades. Även 

huslämningar så i form av en syllstensrad samt tegellagda ytor dokumenterades (Johansson Hervén 

1996). 

• I samband med omgestaltning och byggande av cykelbana strax väster om Allhelgonakyrkan och invid 

Kävlingevägen undersöktes 18 gravar år 1994 (Karlsson 2004). 

• Ett nytt avlopp skulle anslutas till Allhelgonakyrkan år 2007. En förundersökning genomfördes i det 50 

meter långa schaktet. 16 gravar påträffades, liggandes in situ, västnordväst om allhelgonakyrkans 

västgavel. Flera var ytligt belägna (Karlsson 2007). 

• En arkeologisk förundersökning genomfördes år 2009 då åskledare samt dräneringsarbete skulle göras i 

kv Eskil 19. Arbetena kom endast att beröra områden med påförda massor eller som grävts i modern tid. 

Inga spår av gravar eller S:t Olofs kyrka (Bolander 2010). 
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• I samband med anläggande av ny infartsväg från Allhelgona kyrkogata till Allhelgonakyrkan i kv Eskil 19 i 

Lund utfördes en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning. Vid undersökningen 

framkom en ugnsanläggning samt ett dräneringsdike som båda kan dateras till högmedeltid och således 

påvisas en verksamhet förlagd ca 30–50 m utanför stadsvallen. Utöver dessa anläggningar påträffades 

även nedgrävningar och spår efter markberedning, som sannolikt är från tiden för uppförandet av 

Allhelgonakyrkan i slutet av 1800-talet (Kockum 2017).  

• I samband med en arkeologisk undersökning år 2017 i kv Eskil 20, påträffades bl.a. två större 

nedgrävningar. Inget daterande material framkom i nedgrävningarna, men djupet och avsaknaden av 

sentida material talar för en möjlig äldre datering. Nedgrävningarna kan ha koppling till någon form av 

garveriverksamhet. Morännivå framkom vid cirka 1,10 m djup (Kám Tayanin 2017). 

• I samband med en arkeologisk undersökning år 2017 i kv Eskil 19, påträffades en del av St. Olofs 

medeltida kyrkogård i Lund. Det påträffades närmare 100 medeltida gravar, varav de äldsta kan dateras 

till 1000-talet och de yngsta till reformationstiden. St. Olofs kyrka påträffades ej, men undersökningen 

gav ny värdefull information om kyrkogårdens utbredning och gravskicket (Karlsson & Wilhelmson 2021).  

 

 

Figur 4. Tidigare undersökningar i sydöstra delen av kv Eskil 20, mot bakgrund av fastighetskartan. 

Undersökningsområdet markerat i rött. © Lantmäteriet/Kulturens StadsGIS. 
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Genomförande och resultat 

I samband med schaktningsarbeten inför en omgestaltning av en lekplats upptogs ett cirka 210 m2 

stort undersökningsområde (figur 5). Hela ytan schaktades ned till mellan 0,10–0,30 m djup där endast 

matjordslager berördes. Därefter grävdes två mindre träd upp, vilka var i vägen för den nya lekplatsen. 

 

Figur 5. Upptagna schakt för plintgropar inom undersökningsområdet, mot bakgrund av fastighetskartan © 

Lantmäteriet. 

 

En gungställning med fyra plintgropar och en hängmatta med två plintgropar upptogs i 

undersökningsområdets östra del (figur 6) och berörde endast matjordslager samt uppfyllnadsmassor. 

Ett fynd av keramik av typen yngre rödgods påträffades i grop 4, lager 2 (KM99181:1, bilaga 3). 

Därutöver upptogs 12 stycken gropar för en grillplats. Flera av groparna hade fyllning med inslag av 

rött tegel (figur 8), vilket tolkas vara en igenfyllnad av Vanningadammen som låg öster om 

Allhelgonaklostret. Det är oklart när dammen skall ha fyllts igen, men sannolikt vid flera tillfällen under 

1800-talet. 
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För ett område med hoppstubbar (till en klätterställning) grävdes 9 gropar (figur 7), inga medeltida 

kulturlager dokumenterades i dessa. En studsmatta grävdes likaså ner i matjorden till 0,30 m djup, där 

framkom heller inga intakta äldre kulturlager. Moränlera påträffades ej inom undersökningsområdet.  

 

Figur 6. Översiktsbild av pågående arbete med gungställningen, foto sedd från väster.  

 

Figur 7. Översiktsbild av pågående arbete med klätterställningen, foto sedd från norr.  
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Figur 8. Detaljbild på groparna som upptogs i 

området för grillplats, innehållandes rött tegel. 

Tolkas vara igenfyllnad av Vanningadammen. 

 

Kulturlagerstatus 

Inga av nedgrävningarna som genomfördes var djupare än 0,80 m under dagens marknivå. Inga 

intakta medeltida kulturlager påträffades. Däremot framkom vad som tolkas vara en igenfyllnad av 

Vanningadammen. Platsen är beläget vid den forna Vanningadammens utkant och delvis i dammens 

fyllning. Moränlera påträffades ej inom undersökningsområdet.  

Förslag på fortsatta åtgärder 

Inga fortsatta åtgärder, arbetena är avslutade. 
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Administrativa och tekniska uppgifter 

Länsstyrelsens dnr 431-16273-2017 

Fornlämningsnr RAÄ Lund 73:1 

Lämningsnr, fornreg L1988:5459 

Kulturens projektnr 61000–566 

Trakt/kvarter/fastighet Kv Eskil 20 

Socken Lunds stad 

Kommun Lund 

Län Skåne 

Typ av exploatering Lekplats 

Uppdragsgivare Stiftelsen Ronald McDonald Hus i Lund 

Typ av undersökning Arkeologisk schaktningsövervakning 

Ansvarig institution Kulturen 

Fältarbetsledare Aja Guldåker 

Övrig personal - 

Fältarbetstid 2017-07-12 – 2017-07-14 

Fälttid, arkeolog, tim 10 h 

 

Yta, m2 224 m2 

Kubik, m3 55 m3 

 

Fyndmaterial KM99181:1. Fyndet förvaras efter fyndfördelning på Kulturens magasin Diabasen.  

Ritning, dokumentation 2 st A3 ritfilm: 1 planritning skala 1:100, Digitala inmätningsfiler i Kulturens stads-GIS 

Foto 13 digitala fotografier 

Analyser - 

Arkivmaterial, förvaring Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen Kv Eskil 20 
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Bilaga 1. Planritning  

 

Planöversikt av undersökningsområdet och de upptagna schakterna för plintgropar samt borttagande av två 

befintliga träd. 
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Bilaga 2. Kontextlista 

Schakt 
nr. 

Benämning/ 
storlek 

Djup från 
markytan 

Kommentar 

1 Trädgrop –0,40 m Borttaget träd.  Matjordslagret omkring/under trädet, cirka 0,30 m dj. 

2 Trädgrop –0,40 m Borttaget träd. Matjordslagret omkring/under trädet, cirka 0,30 m dj.  

I botten vid -0,40 m dj framkom gult och rött tegel. 

3 Avbaning 

Ca 210 m2 

-0,10–0,20 m Matjord. 

4 Plintgrop 

0,80x0,50m 

 0–0,30 m 

-0,30–0,42 m 

-0,42–0,78 m 

Matjord. 

Lager 1. Brun lera med gula lerfläckar. Utjämningslager. 

Lager 2. Brun fet finkornig lerig kulturjord med inslag av tegel, träkol och 

kalkprickar. Fynd av keramik av typen yngre rödgods, ett fragment av en fot från en 

trefotsgryta (KM99181:1). 

5 Plintgrop 

0,80x0,50m 

 0–0,30 m 

-0,30–0,80 m 

Matjord. Äldre halvt förmultnad trädstubbe. 

Delar av förmultnad trädstubbe, rötter omblandat med brun fet finkornig lera. Inslag 

av rött tegel, träkol, kalkprickar. Omrörd kulturjord. 

6 Plintgrop 

0,80×0,50m 

 0–0,25 m 

-0,25–0,40 m 

-0,40–0,70 m 

Matjord. Mycket rötter. 

Gult lerskikt. 

Brun fet finkornig, torr, kompakt lera. Inslag av träkol, tegel och kalk. Kulturlager. 

7 Plintgrop 

1,10×0,50m 

 0–0,20 m 

-0,20–0,60 m 

Matjord. 

Brun fet, torr, finkornig och kompakt lera med inslag av tegelbitar, kalk och träkol. 

Omrörda kulturlager 

8 Plintgrop 

0,50×0,35m 

0–0,30 m 

-0,30–0,40 m 

-0,40–0,70 m 

Matjord. 

1800-tals tegel. 

Brun fet, torr, finkornig och kompakt lera med inslag av träkol och enstaka rött tegel. 

Kulturlager 

9 Plintgrop 

0,70×0,35m 

 0–0,45 m  

-0,45–0,70 m 

Gammal geotextil duk och äldre tegel, matjord.  

Brun fet, torr, finkornig och väldigt kompakt lera med inslag av träkol och enstaka 

rött tegel. Kulturlager 

10 Plintgrop 

0,70×0,35m 

0–0,20 m  

-0,20–0,60 m 

-0,60–0,70 m 

Matjord. 

Gulbruna, omrörda lermassor med inslag av tegelkross. 

Moräninblandad kulturjord, ev. kanten på Vanningadammen? 

11 Plintgrop 

0,80×0,35m 

0–0,30 m 

-0,30–0,70 m 

Matjord, därunder lerlager blandat med rött tegel. 

Gulbruna, omrörda lermassor med inslag av tegelkross. 

Moräninblandad kulturjord, ev. kanten på Vanningadammen? 

12 Plintgrop 

1,00×0,40m 

0–0,20 m 

-0,20–0,60 m 

-0,60–0,80 m 

Matjord. 

Rött tegel med lerinblandning. 

Gråbrun fet, kompakt, torr lera med inslag av träkol. Fyllning i Vanningadamm? 

13 Plintgrop 

0,90×0,40m 

0–0,20 m 

-0,20–0,50 m 

-0,50–0,70 m 

Matjord. 

Rött tegel med komapkt lera. 

Brungrå torr, finkornig, kompakt lera. Fyllning i Vanningadamm? 

14 Plintgrop 

0,80×0,40m 

0–0,20 m 

-0,20–0,70 m 

Matjord. 

Omrörda massor av lera, tegel. Ett område med bärlager samt ett rör skymtar på -

0,50 m djup och neråt. 

15 Plintgrop 

0,80×0,40m 

0–0,20 m 

-0,20–0,40 m 

-0,40–0,60 m 

Matjord. 

Kompakt, torr, finkornig lera med inslag av tegelkross. 

Rött tegellager. 
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-0,60–0,70 m Gråbrun, fet, finkornig, kompakt lera med inslag av träkol.  Fyllning i 

Vanningadamm? 

16–19 Plintgrop 

0,70×0,40m 

0–0,20 m 

-0,20–0,45 m 

-0,45–0,70 m 

Matjord. 

Kompakt, brunmelerad lera med inslag av småsten, tegelkross, kalkbruk. 

Gråbrun fet, kompakt, finkornig, torr lera. Enstaka grop innehöll även enstaka rött 

tegelkross i bottenskiktet. Fyllning i Vanningadamm?  

20 Plintgrop 

0,80×1,00m 

0–0,25 m 

-0,25–0,60 m 

 

-0,60–0,80 m 

Matjord. 

Gulbeige melerad lera, kompakt, torr och relativ finkornig. Inslag av tegelkross, 

småsten, kalk. Igenfyllnadslager. 

Gråbrunt kompakt, torr, fet lera med inslag av träkol, enstaka tegelkross. Fyllning i 

Vanningadamm? 

21 Plintgrop 

0,80×1,00m 

0–0,25 m 

-0,25–0,40 m 

 

-0,40–0,80 m 

Matjord. 

Gulbeige melerad lera, kompakt, torr och relativ finkornig. Inslag av tegelkross, 

småsten, kalk. Igenfyllnadslager. 

Gråbrunt kompakt, torr, fet lera med inslag av träkol, enstaka tegelkross. Fyllning i 

Vanningadamm? 

22 Plintgrop 

0,60×0,40m 

0–0,20 m 

-0,20–0,80 m 

Matjord. 

Brun, kompakt lera med tegelkross. Fyllning i Vanningadamm? 

23 Plintgrop 

0,60×0,40m 

0–0,20 m 

-0,20–0,70 m 

Matjord. 

Brun, kompakt lera med tegelkross. Fyllning i Vanningadamm? 

24 Plintgrop 

1,40×0,40m 

0–0,20 m 

-0,20–0,50 m 

Matjord. 

Brun lera med tegel. 

25 Plintgrop 

1,30×0,40m 

0–0,20 m 

-0,20–0,50 m 

Matjord. 

Brun lera med tegel. 

26 Plintgrop 

0,90×0,40m 

0–0,20 m 

-0,20–0,70 m 

Matjord. 

Brun lera med tegelkross. 

27 Plintgrop 

0,70×0,40m 

0–0,20 m 

-0,20–0,60 m 

Matjord. 

Brun lera med tegelkross. 

28 Plintgrop 

0,60×0,40m 

0–0,20 m 

-0,20–0,50 m 

Matjord. 

Brun lera med tegel. 

29 Plintgrop 

0,60×0,40m 

0–0,20 m 

-0,20–0,60 m 

Matjord. 

Brun lera med tegel. 

30 Plintgrop 

2,00×0,40m 

0–0,20 m 

-0,20–0,50 m 

Matjord och makadam. 

Brun kompakt lera. 

31 Nedgrävning 0–0,30 m Matjord. 

 

Bilaga 3. Fyndlista 

Fyndnr. Schakt Kontext/ 
lager 

Material Antal Typ Del Vikt, 
g 

Kommentar 

KM99181:1 4 Lager 2 

Kulturlager 

Keramik 1 Yngre 

rödgods 

Ben, 

Trefotsgryta 

35 Skadad vid 

fotänden, ej hel. 
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