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Sammanfattning 

• VA Syd har hos Länsstyrelsen haft ett generellt tillstånd att utföra schaktningar i samband med 

mindre markarbeten för vatten- och avloppsarbeten inom fastigheten Innerstaden 2:1 m.fl., i 

Lunds stad och kommun. Tillståndet gällde inom Lunds medeltida stad, fornlämning RAÄ Lund 

73:1/ L1988:5459 för perioden 2020–2021 (Länsstyrelsens dnr. 431-35454-2019, Kulturens 

projekt nummer A_2020_0026). 

 

• Under perioden 2020-07-13 till 2021-11-23 inkom 16 uppdrag inom Länsstyrelsens beslut, varav 

ett i Trollebergsvägen/Svanegatan inte genomfördes. Kulturen i Lund har under åren 2020–

2021 utfört 14 undersökningar samt en akut besiktning på VA Syds tillstånd.  

 

• Vid tre undersökningar påträffades intakta äldre kulturlager, en syllstensgrund till byggnad och 

gata, därtill påträffades vid ytterligare en undersökning, en äldre storgatstensläggning. Elva 

markingrepp gjordes i anslutning till äldre ledningsdragningar med äldre omrörda kulturlager 

och moderna fyllningsmassor. Den specifika kunskapen om fornlämningen vid varje 

ingreppspunkt är inte alltid klarlagd varvid det är en kunskapsökning att 

schaktningsövervakningarna i samband med markarbeten 
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Figur 1. Lunds stad, fornlämning 73:1/L1988:5459 m.fl. Platser med upptagna schakt markerade med en röd cirkel, 

mot bakgrund av fastighetskartan © Lantmäteriet.  

1. Bytaregatan  

2–3. Grönegatan  

4. Mårtenstorget  

5. Trollebergsvägen/Bantorget  

6. Trollebergsvägen/Svanegatan (2 schakt) 

7. Tegnérsplatsen  

8. Lilla Tvärgatan  

9–10. Södra Esplanaden  

11. Stålbrogatan  

12. Klosterkyrkan  

13. Tomegapsgatan  

14. Stora Tomegatan (2 uppdrag)  

15. Sankt Annegatan 
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Inledning 

VA Syd har hos Länsstyrelsen haft ett generellt tillstånd att utföra schaktningar i samband med mindre 

markarbeten för vatten- och avloppsarbeten inom fastigheten Innerstaden 2:1 m.fl., i Lunds stad och 

kommun. Tillståndet gällde inom Lunds medeltida stad, fornlämning RAÄ Lund 73:1/ L1988:5459 för 

perioden 2020–2021 (Länsstyrelsens dnr. 431-35454-2019, Kulturens projektnummer A_2020_0026). 

Villkoret för tillståndet var att VA Syd inför varje markarbete i god tid skulle samråda med Länsstyrelsen. 

Länsstyrelse prövade därefter i samrådet om arbetet ryms inom beslutet och om en arkeologisk 

undersökning i form av en schaktningsövervakning skulle genomföras i samband med markingreppet. 

Tillståndets villkor angav mindre schaktningsarbeten som exempelvis reparationsarbeten samt 

underhåll eller akuta fel.  

Under perioden 2020-07-13 till 2021-11-23 inkom 16 samrådsbegäran inom Länsstyrelsens beslut (figur 

1), varav Kulturen i Lund har genomfört 14, vilka redovisas i denna rapport. De arkeologiska uppdragen 

benämns under respektive fastighetsnamn och Kulturens projektnummer (A_nr). 

Ett planerat schaktningsarbete i Trollebergsvägen/Svanegatan genomfördes ej (A_2021_0038) och blev 

uppskjutet på obestämd tid. Ett annat fall på Grönegatan 28 (A_2020_0096) resulterade i en akut 

besiktning.  

Vid tre undersökningar påträffades intakta äldre kulturlager, syllstensgrund till byggnad och gata, därtill 

påträffades vid ytterligare en undersökning, en äldre storgatstensläggning. Elva markingrepp gjordes i 

anslutning till äldre ledningsdragningar med äldre omrörda kulturlager och moderna fyllningsmassor. 

Rapporten har sammanställts av rapportförfattaren, de arkeologiska undersökningarna i fält och 

dokumentationen har utförts av ett flertal olika projektledare inom Kulturen. Nedan redovisas de 

iakttagelser och den dokumentation som gjorts i anslutning till ovannämnda ärenden. 
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Genomförande och resultat 

1. Bytaregatan 

Fornlämningsmiljö 

Bytaregatan är belägen i nordvästra delen av det medeltida stadsområdet. Gatan anses vara utlagd 

efter reformationen, vars riktning löpte över den nedlagda S:t Jakobs kyrka. Närliggande kvarter är kv 

Bytarebacken och kv Gråbröder. 

 

 

Figur 2. Planritning över schaktningsområdet i Bytaregatan, mot bakgrund av fastighetskartan. Gul linje 

representerar sektion. © Lantmäteriet 

 

Genomförande och resultat  

Ärende: A_2020_0118 

Med anledning av att VA Syd genomförde byte av en ventil i korsningen Bytaregatan/Knut den Stores 

gata, genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. En yta om cirka 2,00×3,60 m upptogs (figur 

2), djupet uppgick till 2 m. En sektion upprättades och dokumenterades i schaktets västra del (figur 2 

och bilaga 2).  

 

I schaktets sydvästra del framkom intakta äldre kulturlager (figur 3), bestående av vad som tolkades 

vara ett utjämningslager samt en nedgrävning med fyllning (bilaga 2). Utjämningslagret skulle eventuellt 
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kunna vara en del av den gamla gatan som anlades under tidigmodern tid. Nedgrävningen kunde inte 

dokumenteras i sin helhet och är därför svårbedömt gällande tolkning av denna, nedgrävningen kan 

eventuellt vara en brunn. Moränleran framkom på ett djup av 0,80 m under dagens marknivå. 

 

Tidsperiod: 2020-12-17 

Tidsåtgång: 1 h 

Fältarkeolog: Adam Hultberg 

Yta: 7,2 m2  

Volym: 14,4 m3 

Ritningar: 1 A3-ritfilm: 1 planritning i skala 1:100, 1 sektionsritning i skala 1:20. 

Digitala fotografier: 2 st. 

Tillvaratagna fynd: - 

 

 

 

Figur 3. Översiktsfoto av schaktets västra del. Utjämningslager och nedgrävning är synliga i sydvästra 

schaktkanten. Fotografiet taget från öster.  
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2–3. Grönegatan 

Fornlämningsmiljö 

Grönegatan är belägen i den sydvästra delen av det medeltida stadsområdet och har medeltida 

ursprung med äldsta belägg från år 1496 (Andrén 1980:21). Området bestod under medeltiden av stora 

tomter med gles bebyggelse. Först vid 1800-talet började tomterna bli mer tätbebyggda 

(Bevaringskommittén 1981:16). 

 

Genomförande och resultat  

 

Ärende: A_2020_0096, Grönegatan 28 

2020-11-26 inkom ett samtal från VA Syd angående en akut vattenläcka i Grönegatan. Kulturens 

arkeolog anlände till platsen och konstaterade att ingreppet skulle ske i äldre rörschakt och därmed 

enbart beröra grus och sand. Inga ytterligare antikvariska insatser gjordes. 

 

Ärende: A_2021_0100, Grönegatan 

På grund av en akut vattenläcka i Grönegatan (figur 4), genomfördes en arkeologisk 

schaktningsövervakning. En yta om cirka 1,80×2,60 m upptogs och djupet uppgick till 1,80 m. Berörda 

massor bestod av bärlager och gulbrun sand. I östra schaktdelen framkom en fjärrvärmekulvert vid 0,80 

m under marknivån. Denna löpte i nord-sydlig riktning och därunder påträffades den läckande 

vattenledningen (figur 5). I schaktets södra del framkom fiberkablar i öst-västlig riktning på cirka 0,40 m 

djup under marknivån. Morän påträffades ej. Inga intakta medeltida kulturlager eller fynd påträffades. 

Tidsperiod: 2021-11-23 

Tidsåtgång: 5 h 

Fältarkeolog: Sebastian Boström 

Yta:  4,5 m2 

Volym:  4,86 m3 

Ritning - 

Digitala fotografier: 3 st. 

Tillvaratagna fynd: - 
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Figur 4. Planritning över 
undersökningsschaktet 
A_2021_0100, i Grönegatan, mot 
bakgrund av fastighetskartan © 
Lantmäteriet. 

 

 

 

Figur 5. Översikt över schaktet och vattenläckan i Grönegatan. Fotografiet taget från nordväst. 
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4. Mårtenstorget 

Fornlämningsmiljö 

Mårtenstorget är belägen i östra delen av Lunds medeltida stadsområde och har utgjort en central del 

av Lunds stadsbild sedan anläggandet år 1842. Mårtenstorget gick tidigare även under namnet Oxtorget 

då kreaturshandeln var en av de primära funktionerna. Denna flyttade dock redan under 1800-talets slut 

till Clemenstorget. År 1907 flyttades kötthandeln till den nyöppnade saluhallen, vid torgets västra sida 

(Karlsson 2002). 

 

Bebyggelsen under den tidiga medeltiden är endast känd arkeologiskt. Vid en större utgrävning som 

gjorts på Mårtenstorget påträffades en byggnad som hade uppförts i resvirke, med jordgrävda stolpar. 

Sannolikt kan det rört sig om en större gårdsenhet med hantverksinslag, med en förmodad bäck eller 

vattenhål i sydöstra delen. Dateringsmässigt placeras denna byggnad i det tidiga 1000-talet, nära i tid 

till staden Lunds etablering (Johansson Hervén 2001:8). 

  

 

Figur 6. Planritning över schaktningsområdet i Mårtenstorget, mot bakgrund av fastighetskartan © Lantmäteriet. 
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Genomförande och resultat  

Ärende: A_2020_ 0070, Mårtenstorget 7 

I samband med en akut vattenläcka (vid anslutning mellan stamledningen på Mårtenstorget och 

anslutningen till fastigheten Döbeln 6), vid adress Mårtenstorget 7, genomfördes en arkeologisk 

schaktningsövervakning. Ett mindre schakt, cirka 2×2 m upptogs med grävsug (figur 6), vilket 

resulterade i närmast vertikala schaktkanter. Av arbetsmiljöskäl kunde det därför inte upprättas några 

sektioner, och besiktning fick ske från schaktkanten. I toppen av schaktet framkom en stor mängd 

ledningsdragningar, däribland el, gas, och fjärrvärme (figur 7). Stamledningen framkom på ett djup av 

2,80 m under markytan och löpte i östvästlig riktning mitt i schaktet. Den brustna servisen anslöt uppifrån 

i 45 graders vinkel. På grund av schaktningsmetoden berördes endast omrörda schaktmassor, inom det 

äldre ledningsschaktet. Det syntes tydligt i schaktkanterna att det äldre schaktet för stamledningen hade 

återfyllts med uppschaktade kulturlager. Inga intakta äldre kulturlager påträffades. 

 

Tidsperiod: 2020-07-13 

Tidsåtgång: 4 h 

Fältarkeolog: Adam Hultberg 

Yta: 5,50 m2 

Volym: 15,40 m3 

Ritningar: 1 A3-Ritfilm: 1 planritning i skala 1:200 

Digitala fotografier: 10 st 

Tillvaratagna fynd: -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figur 7. Schakt upptaget i 
Mårtenstorget norra del. 
Fotografiet taget från norr. 
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5–6. Trollebergsvägen 

Fornlämningsmiljö 

Trollebergsvägen är beläget i den västra delen av det medeltida stadsområdet och området utgjorde en 

viktig passage in i staden västerifrån. Strax väster om Trollebergsvägen fanns Klosterkyrkan som 

anlades under 1100-talets mitt, som ett nunnekloster av benediktinerorden (Blomqvist 1951:165). 

 

 

Genomförande och resultat  

Ärende: A_2020_0104, Trollebergsvägen/Bantorget 

På grund av en akut vattenläcka i området för Trollebergsvägen och Bantorget (figur 8), genomfördes 

en arkeologisk schaktningsövervakning av en yta om cirka 26 m2. VA Syd schaktade först nattetid i det 

trafikerade gatuområdet. Läckan lokaliserades dock ej vid det tillfället, utan VA Syd planerade om 

sträckan, längre österut, i gränsområdet för utschaktade ytor samt ytor för intakta kulturlager. Antikvarisk 

personal fanns därefter på plats vid schaktningsarbetena och kunde konstatera att inga intakta 

medeltida kulturlager påträffades. Däremot framkom en äldre storgatstenläggning på 0,70 m djup under 

markytan (bilaga 1). Stenläggningen låg ovan moränleran. I schaktbotten i öster framkom även flertal 

rör med elkablar på 1 m djup. Schaktet i gatan gick ner omkring 1,80 m djupt. 

 

 

Figur 8. Planritning över undersöknings-schaktet i Trollebergsvägen/ Bantorget, mot bakgrund av fastighetskartan   

© Lantmäteriet. 
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Tidsperiod: 2020-11-10 t.o.m. 2020-11-11 

Tidsåtgång: 4 h 

Fältarkeolog: Aja Guldåker 

Yta: 7 m2 

Volym: 10,5 m3 

Ritningar: 1 A3-ritfilm: 1 planritning i skala 1:100 

Digitala fotografier: 2 st 

Tillvaratagna fynd: - 

 

Ärende: A_2021_0038, Trollebergsvägen/Svanegatan 

Ärende gällande schakt i Trollebergsvägen samt Svanegatan (figur 9) inkom 2021-04-07 till Kulturen, 

men igångsattes ej. Den 2021-09-30 meddelades det att arbetet var uppskjutet på obestämd tid. Ingen 

antikvarisk insats genomfördes. 

 

 

Figur 9. Planerade schakt i Trollebergsvägen samt Svanegatan markerade med blå stjärna. Mot bakgrund av 

fastighetskartan © Lantmäteriet. 
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7. Tegnérsplatsen  

Fornlämningsmiljö 

Tegnérsplatsen är belägen i den nordöstra delen av det medeltida stadsområdet, nordost om domkyrkan 

och strax öster om Lundagård. Närliggande kvarter inkluderar bl.a. kv Kulturen, kv Sankt Mikael och kv 

Tegnér, där gatorna i området är av medeltida ursprung. Lundagård har under medeltiden utgjort 

centrum för Lunds profana sfär. Under 1700-talet låg två stora gårdsanläggningar i kv Tegnér och en i 

kv Sankt Mikael, på Tegnérsplatsen låg bokhandlare Sylvans gård (Bevaringskommittén 1983:17).   

 

 

Figur 10. Planritning över schaktningsområdet i Tegnérsplatsen 6, mot bakgrund av fastighetskartan © 

Lantmäteriet. 

 

Genomförande och resultat  

Ärende: A_2020_0113, Tegnérsplatsen 6 

Med anledning av en akut lagning av en vattenledning i gatan Tegnérsplatsen 6 (figur 10), genomfördes 

en arkeologisk schaktningsövervakning.  En yta om cirka 1,00×2,00 m upptogs, djupet uppgick till 1,60 

m och den brustna ledningen kunde dokumenteras i schaktets östra del vid ett djup av 1,30 m under 

dagens markyta. Schaktet bestod till största del av bärlager, sand och fläckvis med omrörda kulturlager. 

Inga intakta medeltida kulturlager påträffades.  
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Schaktbottnen kunde dock inte dokumenteras i sin helhelt, då schaktet vattenfylldes. Vid en tidigare 

schaktningsövervakning påträffades en syllstensrad direkt norr om det nu upptagna schaktet (figur 11, 

Guldåker 2015).  

 

Tidsperiod: 2020-11-27 

Tidsåtgång: 3 h 

Fältarkeolog: Adam Hultberg 

Yta: 2,60 m2  

Volym: 4,16 m3 

Ritningar: 1 A3-ritfilm: 1 planritning i skala 1:100 

Digitala fotografier: 1 st 

Tillvaratagna fynd: - 

 

Figur 11. Schaktets placering, direkt intill Kulturens huvudentré. Fotografiet taget från sydväst.  
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8. Lilla Tvärgatan 

Fornlämningsmiljö 

Lilla Tvärgatan är belägen i den södra delen av det medeltida stadsområdet och har medeltida ursprung. 

Tillsammans med Stora Tvärgatan hade gatorna en gemensam fortsättning mot stadsvallen i öster 

(Bevaringskommittén 1980:16). Under 1600–1700-talen bestod denna del av staden av odlade lyckor 

och trädgårdar där enbart ett fåtal gårdar låg. Under senare delen av 1700-talet började bebyggelsen 

växa och kom vid slutet av 1800-talet att bli ett av Lunds mest tätbebyggda område 

(Bevaringskommittén 1980:16). Närliggande kvarter inkluderar bl.a. kv Sankt Mårten, kv Glambeck och 

kv Galten norr om gatan, kv Svarvaren, kv Grynmalaren, kv Toppen och kv Murgrönan söder om gatan. 

 

 

Genomförande och resultat  

Ärende: A_2021_0010, Lilla Tvärgatan 2 

På grund av en akut vattenläcka i Lilla Tvärgatan, beläget intill kv Glambeck och kv Murgrönan, 

genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning (figur 12). En yta om cirka 3,10×3,60 m upptogs, 

djupet uppgick till cirka 1,50 m. Schaktmassorna bestod mestadels av bärlager av grus och makadam, 

men alldeles mot schaktbotten under det spruckna röret (figur 12) fanns även intakta äldre kulturlager. 

 

Figur 12. Planritning över schaktningsområde Lilla Tvärgatan. Befintliga rör markerade som svarta linjer och den 

troliga husgrunden i södra schaktningsområdet, mot bakgrund av fastighetskartan © Lantmäteriet. 
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Kulturlagret bestod av svart fet lera med inblandning av träkol samt fyra stora gråstenar som förmodligen 

ingått i en syllstensgrund till en äldre byggnad. Stenraden låg i öst-västlig orientering och påträffades 

cirka 3 m norr om nuvarande husrad i kv Murgrönan. Detta kan indikera att gatan har breddats omkring 

3 m söderut till nuvarande gräns för kvarteret (figur 13). Då schaktet mestadels var vattenfylld med 

grusinblandning var det inget bra tillfälle att fotografera husgrunden, utan det enda som gick att göra var 

att från schaktkanten rita in stenarna som framkom på ett djup omkring 1,30 m under dagens marknivå. 

 

Tidsperiod: 2021-01-28 

Tidsåtgång: 3 h 

Fältarkeolog: Aja Guldåker 

Yta: 9 m2  

Volym: 12 m3 

Ritningar: 1 A3-ritfilm: 1 planritning i skala 1:100 

Digitala fotografier: 1 st 

Tillvaratagna fynd: - 

 

 

 

Figur 13. Schaktet på Lilla Tvärgatan där en trolig husgrund påträffades längst till vänster i schaktet. Fotografiet 

taget från öster. 
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9–10. Södra Esplanaden 

Fornlämningsmiljö 

Södra Esplanaden tillkom efter planen Nya stan 1873 (Bevaringskommittén 1980:20). Under 1990-talet 

fullföljdes arbetet vilket resulterade i en promenadväg med dubbla rader av lindar. Gatusträckningen, 

dessförinnan kallad Södra Vallpromenaden, går längs med den forna sträckningen för medeltida 

stadens vall och vallgrav (Bevaringskommittén 1980:20). Lunds stad kan ha varit befäst redan under 

1100-talet och vallen och vallgraven omnämns flera gånger på 1300-talet (Karlsson 2018). 

 

Genomförande och resultat  

Ärende: A_2021_0033, Södra Esplanaden 

I samband med byte av två servisventiler i Södra Esplanaden genomfördes arkeologisk 

schaktningsövervakning (figur 14). Två schakt upptogs.  

 

 

Figur 14. Planritning över undersökningsschakten i Södra Esplanaden, mot bakgrund av fastighetskartan © 

Lantmäteriet. 
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Första schaktet upptogs i den östra sidan av Södra Esplanaden, i höjd med Trädgårdsgatan. Ytan som 

upptogs var 3,20×3,80 m och 1,65 m djup. Under asfalt och bärlager påträffades, vid 0,30 m djup under 

markytan, omrörda fyllnadsmassor. Dessa bestod av humös, brun matjord uppblandat med gulbrun siltig 

lera vilket tolkades som moränlera. I massorna kunde även inslag av träkol och orangea tegelpannor 

konstateras. Moränen bestod av gulbrun siltig lera. I schaktbotten påträffades en vattenledning i gjutjärn 

som löpte längst med vägsträckningen i mitten av schaktet (se bilaga 1). I öst framkom också elledningar 

som korsade schaktet i NV – SÖ riktning. 

Det andra schaktet upptogs i ”gröningen” på den södra sidan av Södra Esplanaden mellan Tullgatan 

och Stora Södergatan. Ytan som upptogs var 3,60×3,60 m och 1,70 m djup. Vid schaktningen 

påträffades brun matjord med inslag av röd-orangea tegelpannor, modernt glas och porslin ner till ett 

djup av 0,90 m. Därefter bestod berörda massor av brun humös matjord uppblandat med gulbrun siltig 

lera (morän), rikligt med orange tegel, porslin, modernt glas, asfalt, träplankor (impregnerat och 

maskinsågat som legat under ledningarna i schaktbotten).  I öster påträffades större bitar asfalt från ett 

djup av 0,90 m ned till schaktbotten. Undergrunden bestod av brun siltig lera. I botten av schaktet 

framkom vattenledning i gjutjärn i NV - SÖ riktning som svängde söderut i schaktets södra del (se bilaga 

1).     

Sammanfattningsvis påträffades inga intakta medeltida kulturlager. De berörda massorna i båda 

schakten tolkades vara fyllnadslager i ledningsschakt och bestod av humös, brun matjord, uppblandat 

med gulbrun, siltig lera. 

Tidsperiod: 2021-04-12 t.o.m. 2021-04-14 

Tidsåtgång: 4 h 

Fältarkeolog: Sebastian Boström 

Yta: 25 m2  

Volym: 42,5 m3 

Ritningar: 1 A3-ritfilm: 1 planritning i skala 1:100 

Digitala fotografier: - 

Tillvaratagna fynd: - 

 

Genomförande och resultat  

A_2021_0099 Södra Esplanaden 24 

Med anledning av en akut reparation av en läckande vattenledning i gatan Södra Esplanaden 4, 

genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. Ytan som upptogs var 2,5×3,25 m med ett 

schaktdjup på mellan 0,80–2,00 m. Schaktet förlades i refugen/gångstråket mellan de två vägarna (figur 

15).  

Inledningsvis utfördes markingreppet med grävmaskin, men för att undvika skador på de lindar som 

växer i gatans allé avslutades schaktningsarbetet med hjälp av grävsug (figur 16). I schaktet påträffades 

fyra ledningar i NO–SV riktning på -080, -1,10, -1,30 respektive 2,00 m djup. Då ledningsgravarna tog 

upp hela schaktbredden, bestod de berörda massorna enbart av fyllnad till ledningsschakten. Vid 

schaktning noterades även gråbrun lera uppblandat med gulbrun moränlera, med ett rikligt inslag av 
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tegel samt rötter ned till ett djup om 0,80 m under markytan. Därefter framkom omrörd gulbrun moränlera 

med inslag av gråbrun lera. Den sterila moränen bestod av gulbrun–vit kalkig lera, som framkom på ett 

djup av 1,90 m.  

Tidigare markingrepp liksom lindarna har haft en kraftig påverkan på jordlagerna. Återfyllnadsmassorna 

kan härröra från den forna stadsvallen. Åtminstone påträffades inga nedgrävningar eller intakta äldre 

kulturjordar i schaktväggen, vilket talar för att schaktet ej berört vallgraven. Inga fynd påträffades. 

Tidsperiod: 2021-10-22 – 2021-10-23 

Tidsåtgång: 6 h 

Fältarkeolog: Sebastian Boström 

Yta:  8 m2 

Volym:  14,4 m3 

Ritning - 

Digitala fotografier: 3 

Tillvaratagna fynd: - 

 

 

Figur 15. Planritning över undersökningsschaktet i Södra Esplanaden 24, mot bakgrund av fastighetskartan © 

Lantmäteriet. 
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Figur 16. Översiktsfoto av schaktet vid Södra 
Esplanaden 24. Fotografiet taget från söder. 
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11. Stålbrogatan 

Fornlämningsmiljö 

Stålbrogatan är belägen i den västra delen av det medeltida stadsområdet och har, tillsammans med 

Stora Fiskaregatan samt Västergatan, medeltida ursprung. Gatorna var en länk mellan stadens torg och 

Sankt Peters kloster i väster (Bevaringskommittén 1981:126). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Översiktsbild 
innan schaktning i gatan, 
kv Myntet i bakgrunden. 
Fotografiet taget från 
sydväst. 

 

 

Genomförande och resultat  

Ärende: A_2021_0076, Stålbrogatan 2 

I samband med att VA Syd akut åtgärdade byte av ventil i Stålbrogatan, genomfördes en arkeologisk 

schaktningsövervakning (figur 17 och 18). Schaktningen upptogs med grävsug, på grund av diverse 

kablar som var belägna under trottoaren. Totalt vakuumschaktades en yta på cirka 3,6 m2 från den norra 

delen av trottoaren till mitten av gatan. Schaktdjupet uppmättes till 1,60 m i norr och 1,90 m i söder, 

massor bestod i stort av fyllningar till moderna ledningsschakt.  I undersökningsschaktets norra, östra 

och södra del påträffades inga intakta medeltida lämningar.  
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Figur 18. Schaktområde i Stålbrogatan markerat i rött, tidigare undersökningar markerade i ljusblått. Mot bakgrund 

av fastighetskartan © Lantmäteriet/ Kulturens StadsGIS. 

I schaktets mellersta del uppgick schaktningen till totalt 1,22 meter djup, i den västra schaktdelen 

dokumenterades ett utjämningslager bestående av omrörda kulturlager cirka 0,20 m djup under 

nuvarande markytan. Lagrets mäktighet var cirka 0,60 m och bestod av gråbrun grusig sand, med inslag 

av rött tegelkross, gult tegel, kalkfläckar, bränd lera, träkol/ sot, småsten och djurben. I utjämningslagret 

framkom även en lins med koncentration av träkol/sotfläck och ett tiotal mindre, något rundade, stenar 

(0,10×0,10 m i diameter) på ett djup av 0,34 respektive 0,50 m från markytan.  

I utjämningslagrets nedersta skikt, på ett djup av 0,80 m under markytan, framkom en stenrad som 

dokumenterades i plan, bestående av två större stenar (cirka 0,17×0,20 m i diameter). Stenraden löpte 

i öst/västlig riktning.  

Under utjämningslagret och stenraden, påträffades ett undre, intakt äldre kulturlager (figur 19). Lagrets 

djup var inte avgränsat, men uppgick till mellan 0,28 – 0,50 m. Kulturlagret bestod av våt, siltig, mörk 

gråsvart sand, något lerig och kompakt med inslag av kalk, rött tegelkross, djurben, träkol, ler- och 

sotfläckar samt ett fynd av keramik av typen stengods (Glaserat stengods KM98810:1, cirka 1500-tal, 

bilaga 3).  
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Figur 19. Schaktets 
västra del med 
utjämningslager samt 
intakta äldre kultur-
lager. Fotografiet 
taget från öster. 

 

 

Kulturlagret fortsatte i västra schaktväggen och var ej intakt i östra delen av schaktet på grund av VA- 

ledningar och andra rör. Lagret tycks även fortsätta på djupet i schaktets sydvästra del (under VA-

ledningen som syns på figur 19 längst till vänster). Vid tidigare arkeologiska undersökningar, från år 

1932 påträffades strax intill/norr och söder om aktuellt schakt, ett flertal stenläggningar vid ett djup av 

1,35 m (figur 18). År 1988 påträffades även rester efter trä, som har daterats till tidigt 1300-tal (Kulturens 

LA-arkiv).    

Tidsperiod: 2021-09-01  

Tidsåtgång: 4 h 

Fältarkeolog: Imelda Bakunic Fridén 

Yta: 3,6 m2 

Volym: 4 m3 

Ritning: 1 A3-ritfilm: 1 sektionsritning i skala 1:20 

Digitala fotografier: 7 st 

Tillvaratagna fynd: KM98810:1 
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12. Klosterkyrkan  

 

Fornlämningsmiljö 

Klosterkyrkan är belägen i den västra delen av det medeltida stadsområdet och området utgjorde en 

viktig passage in i staden västerifrån. Klosterkyrkan anlades under 1100-talets mitt, som ett 

nunnekloster av benediktinerorden. Klostret var förmöget och ägde gårdar i Lunds-, Malmös- och 

Trelleborgs socknar, samt närmare 210 gårdar ute på den skånska landsbygden (Blomqvist 1951:165). 

Efter reformationen år 1536 övergick klostret i danska frälsesläkters ägo under förbehåll att de 

kvarvarande nunnorna kunde stanna kvar i klosterbyggnaderna, vilket de gjorde fram till 1580-talet. 

Därefter användes klosterkyrkan som en sockenkyrka, medan de övriga byggnaderna som hörde till 

anläggningen fick förfalla (Bevaringskommittén 1981:124).  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20. Planritning 
över schaktnings-
området i Kloster-
kyrkan 4, mot 
bakgrund av 
fastighetskartan. 
©Lantmäteriet 

 
 

 

Genomförande och resultat  

Ärende A_2021_0013, Klosterkyrkan 4 

I samband med en vattenläcka i gångbanan på Klosterkyrkan 4 (figur 20), nordöst om Klosterkyrkans 

kyrkogård (figur 21), genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. En yta om cirka 1,20×2,00 

m upptogs, djupet uppgick till cirka 1 m där vattenledningen påträffades. I den östra schaktkanten 

framkom omrörda äldre kulturlager från ett djup av 0,40 m under marknivån, därovan bärlager. 
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Kulturlagret bestod av brungrå, något fet silt med en påtaglig förekomst av rött tegel. Teglet tolkades 

vara rivningsmaterial från de rivna klosterlängorna. Ett fragment var tillräckligt stort för att måtten skulle 

indikera att det rör sig om medeltida stortegel. Enstaka djurben förekom också.  

Tidsperiod: 2021-01-10 

Tidsåtgång: 2 h 

Fältarkeolog: Adam Hultberg 

Yta: 2,40 m2  

Volym: 2,40 m3 

Ritningar: 1 A3-ritfilm: 1 planritning i skala 1:100 

Digitala fotografier: 2 st 

Tillvaratagna fynd: - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 21. Schaktets 
placering nordöst 
om Klosterkyrkan. 
Foto taget från 
nordöst. 
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13. Tomegapsgatan  

Fornlämningsmiljö 

Tomegapsgatan är belägen i det nordöstra delen av det medeltida stadsområdet och är av medeltida 

ursprung, gatan leder fram till Tomegapet i öst, vilket var den nordöstra utfarten i stadsvallen. Området 

vid Tomegapsgatan bestod till störst del av lyckor och hagar och var glest bebyggd. Vid slutet på 

medeltiden låg det i kv Thomander, som ligger norr om Tomegapsgatan, omkring sex gårdar 

(Bevaringskommittén 1983:20, 186). 

 

Genomförande och resultat  

Ärende A_2021_0072, Tomegapsgatan 

I samband med ett akut ingrepp för reparation av spillvattenledning i Tomegapsgatan genomförde 

arkeologer från Kulturen en arkeologisk schaktningsövervakning. Totalt schaktades en yta på 9,3 m2, 

från den norra gångbanan till mitten av körbanan.  Schaktdjupet uppmättes till 2 - 3,20 m och massor 

bestod i stort av fyllningar till moderna ledningsschakt.  I västra schaktväggen dokumenterades 

utjämningslager bestående av omrörda kulturlager 0,82 m under markytan. Lagret var 0,32 m tjockt och 

bestod av gråbrun sandig lera, rikligt med kol och inslag av ben och sten 0,10 m i diameter. Lagret 

fortsatte in i schaktväggen i norr och var söndergrävt i söder av nedläggandet av den moderna VA-

ledningen. 

 

 

Tidsperiod: 2021-08-17 ̶ 2021-08-18 

Tidsåtgång: 4 h 

Fältarkeolog: Sebastian Boström 

Yta: 9,3 m2 

Volym: 25 m3 

Ritning 1 A3-ritfilm: 1 sektions-

ritning i skala 1:20. 

Digitala fotografier: 18 st 

Tillvaratagna fynd: - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 22. Planritning över schaktnings-
området i Tomegapsgatan, mot 
bakgrund av fastighetskartan. © 
Lantmäteriet 
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14. Stora Tomegatan 

Fornlämningsmiljö 

Stora Tomegatan är beläget i den nordöstra delen av det medeltida stadsområdet och är av medeltida 

ursprung. Stora Tomegatan tillsammans med Tomegapsgatan leder fram till Tomegapet i öst, vilket var 

den nordöstra utfarten i stadsvallen. 

 

 

Figur 23. Planritning över schaktningsområdet i Stora Tomegatan, ärenden A_2021_0029 markerat i blått och 

A_2021_0085 markerat i rött, mot bakgrund av fastighetskartan. © Lantmäteriet/Kulturens StadsGIS 

 

Genomförande och resultat  

Ärende A_2021_0029, Stora Tomegatan 8A 

Med anledning av markarbeten i form av byte av en servisventil till en vattenledning i Stora Tomegatan 

8A, genomfördes en schaktningsövervakning (rosamarkerad i figur 23). En yta om cirka 1,50×2,20 m 

upptogs i gångbanan intill fastigheten Garvaren 23 och schaktdjupet uppgick till 1,00 m. 

Under 0,20 m bärlager (bestående av rödbrun grusig sand) framkom fyllnadsmassor som bestod av 

svartgrå, fet, sotig lera uppblandad med ljusbrun lera (morän) samt med inslag av röd-orange tegelkross. 

Fyllnadsmassorna tolkades vara omrörda kulturlager uppblandande med moränlera i det berörda 

schaktet. I botten av schaktet påträffades vattenledningen, vilken löpte i riktning tvärs över Stora 

Tomegatan. Inga intakta medeltida kulturlager påträffades. 
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Tidsperiod: 2021-03-17 

Tidsåtgång: 1 h 

Fältarkeolog: Sebastian Boström 

Yta: 3,75 m2  

Volym: 3,75 m3 

Ritningar: 1 A3-ritfilm: 1 planritning i skala 1:100 

Digitala fotografier: - 

Tillvaratagna fynd: - 

 

Genomförande och resultat  

Ärende: A_2021_0085, Stora Tomegatan 8A 

I samband med en akut vattenläcka i Stora Tomegatan 8A, genomfördes en arkeologisk 

schaktningsövervakning (rödmarkerad i figur 23). En yta om cirka 2,00×2,20 m upptogs och djupet 

uppgick till 1,20 m.                                                                                                   

Ingreppet var begränsat i förhållande till det sökta och tillståndsgivna ingreppet. Istället för att byta hela 

servisledningen tvärs över gatan genomfördes en mindre del. I den västra, nordliga och östliga 

sektionen fanns bärlager och fyllnadsmaterial runt teknisk infrastruktur. I den södra sektionen, ute i 

gatan kunde en mindre sektion dokumenteras. Sektionen exponerades till en bredd av 0,80 m och ett 

djup 0,80 m. Från ett djup av 0,34 m i öst, till 0,50 i väst fanns ett klart lagerskilje mellan bärlagret på 

toppen och omrörda kulturlager därunder. Kulturlagret bestod av gråsvart lerinblandad kulturjord, med 

inslag av mindre benfragment samt rött och gult tegel. 

 

 

Tidsperiod: 2021-10-04  

Tidsåtgång: 4 h 

Fältarkeolog: Kristoffer Brink 

Yta: 4,40 m2 

Volym: 5,30 m3 

Ritning 1 A3-ritfilm: 1 sektions-

ritning i skala 1:20. 

Digitala fotografier: 3 st 

Tillvaratagna fynd: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Översiktsfoto på det 
upptagna schaktet där 
vattenläckan lokaliserades. 
Fotografiet taget från norr. 
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15. Sankt Annegatan  

Fornlämningsmiljö 

Sankt Annegatan är belägen i det nordöstra delen av medeltida stadsområdet och är av medeltida 

ursprung. I kv Föreningen strax väster om Sankt Annegatan har Sankt Pauls kyrka med kyrkogård legat. 

Genomförande och resultat  

Ärende: A_2021_0056, Sankt Annegatan 3 

I samband med VA syds markarbete i Sankt Annegatan 3 för nedläggning av vattenledning samt 

anläggandet ett nytt el-skåp intill fasaden av Sankt Annegatan 3, utförde arkeologer från Kulturen en 

schaktningsövervakning.  

I västra delen av schaktet, in mot fasaden till Sankt Annegatan 3 påträffades två stenar på ett djup av 

0,90 m under markyta. Dessa var till formen runda och mellan 0,30 - 0,40 m i diameter och låg i rester 

av vad som tolkats som omrörda kulturlager av fet, fuktig gråbrun lera. I övrigt bestod berörda massor 

av bärlager, grus och gulbrun, finkornig sand, vilket diffust övergick till ett mer lerigt sandlager med 

samma komponenter ca 0,80 m ner. Detta mer leriga lager fortsatte ner till ett djup av 1,10 m för att 

sedan, igen övergå i samma gulbruna sand som ovan. Inga intakta äldre kulturlager påträffades. Sektion 

dokumenterades i schaktets östra del (se bilaga 2). 

 

Tidsperiod: 2021-06-28 – 

2021-06-29 

Tidsåtgång: 4 h 

Fältarkeolog:  

Sebastian Boström 

Yta: 8,6 m2 

Volym: 12,4 m3 

Ritning 1 A3-ritfilm: 1 

planritning i skala 1:100. 1 

sektionsritning i skala 1:20. 

Digitala fotografier: 18 st. 

Tillvaratagna fynd: - 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Figur 25. Planritning över 
undersökningsschaktet på Sankt 
Annegatan, mot bakgrund av 
fastighetskartan. ©Lantmäteriet.  
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Slutord 

Kulturen i Lund har delgivits information om 16 schaktningsarbeten för mindre schaktarbete för VA-

ledningar inom fastighet Innerstaden 2:1 m.fl., fornlämning Lund 73:1/ L1988:5459. Tillståndet gällde 

inom Lunds stad i Lunds kommun för perioden 2020–2021.  

VA Syd har inför varje enskilt markingrepp översänt ritningsunderlag. Länsstyrelsen har därefter 

meddelat undersökningsform vid varje samrådsförfrågan. Vald entreprenör meddelade därefter starten 

för arbetena, där majoriteten av schaktningsingreppen berörde akut besiktning p.g.a. vattenläckage. 

Därefter berördes arbete i samband med byte av befintliga rör/ventiler.  

Kulturen har genomfört 14 undersökningar i form av schaktningsövervakning samt en akut besiktning 

under ovannämnda period. Ett uppdrag i Trollebergsvägen/Svanegatan genomfördes ej.  

Vid tre undersökningar påträffades intakta äldre kulturlager, en syllstensgrund till byggnad och gata, 

därtill påträffades vid ytterligare en undersökning, en äldre storgatstensläggning. Elva markingrepp 

gjordes i anslutning till äldre ledningsdragningar med äldre omgrävda kulturlager och moderna 

fyllningsmassor. Den specifika kunskapen om fornlämningen vid varje ingreppspunkt är inte alltid 

klarlagd varvid det i förväg kan vara svårt att avskriva behovet av arkeologisk kontroll och 

dokumentation.  

Schaktningarna för VA-ledningsnät samt efterföljande dokumentation har bidragit till ökad kunskap om 

kulturlagerstatusen och omfattningen av utschaktning i Lunds stad. Den etablerade dialog som förs 

mellan Länsstyrelsen, antikvarisk personal och VA Syd i samband med schaktningsarbeten, gör att 

ingreppen som regel kan göras mindre omfattande än vad som annars varit fallet. De arkeologiska 

lämningarna som är undersökta sedan tidigare i Lunds stad kan även sättas in i större sammanhang, 

vilket också bidrar till ökad arkeologisk kunskap om Lunds medeltida stadsområde. Insamlat källmaterial 

besitter information gällande fornlämningen, som efter undersökningens gång finns tillgänglig för, och 

kan ge ökad kunskap för framtida forskning gällande den medeltida staden och dess befolkning.  
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Administrativa och tekniska uppgifter 

Länsstyrelsens dnr 431-35454-2019 

Fornlämningsnr RAÄ Lund 73:1 

Lämningsnr, fornreg L1988:5459 

Kulturens projektnr A_2020_0026 

Trakt/kvarter/fastighet Innerstaden 2:1 m.fl. 

Socken Lund 

Kommun Lund 

Län Skåne 

Typ av exploatering Markingrepp för vatten- och avlopp. 

Uppdragsgivare VA Syd 

Typ av undersökning Arkeologisk schaktningsövervakning 

Ansvarig institution Kulturen 

Fältarbetsledare Adam Hultberg, Sebastian Boström, Aja Guldåker, Imelda Bakunic Fridén, Kristoffer Brink. 

Övrig personal - 

Fältarbetstid 2020-07-13 – 2021-11-23 

Fälttid, arkeolog, tim 49 h 

Fälttid, maskin, tim - 

 

Yta, m2 Ca 100,85 m2 

Kubik, m3 Ca 171 m3 

Schaktmeter, m - 

 

Fyndmaterial KM98810:1. Fynden förvaras efter fyndfördelning på Kulturens magasin Diabasen. 

Ritning, 

dokumentation 

5 st. sektionsritningar i skala 1:20, 8 st. Planritningar i skala 1:100, 1 st. st. planritning i skala 1:200. Digitala 

inmätningsfiler i Kulturens stads-GIS. 

Foto 70 digitala fotografier 

Analyser - 

Arkivmaterial, 

förvaring 

Kulturens LA-arkiv under respektive fastighetsbeteckning 
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Bilagor 

1. Planritningar 

2. Sektionsritningar 

3. Fyndlista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mindre avvikelser kan finnas gällande moderna rör m.fl. 
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Bilaga 1. Planritningar 

Ärende 5: A_2020_0104, Trollebergsvägen/Bantorget 

 

Planritning över schaktningsområdet Trollebergsvägen/Bantorget. Schaktet markerat med röd färg.  

1. Storgatsten på -0,70 m djup där moränleran framkom.  

2. Spruckna röret på -2,20 m djup.  

3. Elledningar på -1 m djup. Förutom den äldre gatbeläggningen framkom inga intakta äldre kulturlager. Mellan 

vattenröret på 2,20 och elkablarna på 1 m djup framkom ett äldre järnrör, troligen för vatten. Röret löpte i nord-

sydlig riktning. 

  



33 

 

Ärende 14: A_2021_0029 Stora Tomegatan 8A 

Undersökningsschaktet markerat i rött och vattenledningen på -1,0 m djup utritat i svarta streck inom schaktets 

begränsning. 
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Ärende 9: Södra Esplanaden A_2021_0033 

 

Schakt 1 i Södra Esplanaden markerat i rött. VA ledningen markerat i svart och kraftledning markerat med blått. 

Schaktdjup -1,65 m med vattenledningen i botten. 

 

Schakt 2 upptaget i grönområdet söder om Södra Esplanaden markerat i rött. VA ledning markerat i svart påträffad 

vid schaktbotten, cirka -1,70 m djup.  
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Ärende 15: A_2021_0056, Sankt Annegatan 3 

 
 

Planritning över schaktets placering i Sankt Annegatan. 

1. Två större stenar (0,30–0,40 m i diameter) i omrört kulturlager. 

2. Finkornig, brungul sand. Ej kulturpåverkad. Fyllnadsmassor. 

  



36 

 

Bilaga 2. Sektionsritningar 

Ärende 1: A_2020_0118, Bytaregatan 

 

 

 

Lagerbeskrivning: 
 

1. Morän. 

2. Finkornig, fet, grå silt med enstaka träkol. Ev. utjämningslager. 

3. Blåaktig, fet, finkornig lera med inslag av småsten. Eventuellt äldre gatunivå.  

4. Nedgrävning. Skarp kant. Eventuellt en brunn?  

5. Fläckig, grå silt, blandad med gul moränlera. Fyllning till nedgrävning. 

6. Brungrå grus. Modernt påfört. 

7. Gul sand. Modernt påfört. 

8. Omrörda bärlager, modernt påfört.  
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Ärende 13: A_2021_0072, Tomegapsgatan 

 

 

Lagerbeskrvning: 

 

1. Grönbrun, fuktig, sandig lera. Morän. 

2.. Gråbrun, sotig, sandig lera med inslag av träkol, ben och stenar. Något fuktig. Utjämningslager 

3. Brun/gulbrun finkornig sand. Uppfyllning eller eventuell nivellering av gatunivå. 

4a. Nedgrävning. VA-schakt.  

4b.  Rödbrun, sandig lera blandad med moränlera. Fyllnadsmassor till VA-schakt, modernt. 

5. Makadam, bärlager. 

6. Gulbrun finkornig sand. Bärlager. 
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Ärende 14: A_2021_0085, Stora Tomegatan 8A 

 

Lagerbeskrivning 

1. Sättsand för gata, modernt. 

2. Bärlager för gata, modernt. 

3. Lerblandad, gråsvart, omrörd kulturjord med inslag av gult tegel (4.). 
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Ärende: A_2021_0076, Stålbrogatan 2 

 

 

Lagerbeskrivning 

1. Fyllnadsmassor bestående av grå, grusig makadamsten. Bärlager för gata. 

2. Mörkbrun, våt, lucker sand med inslag av rött tegelkross, småsten och fläckvis inslag av kulturlager 4. Omrörda 

lager. 

3. Träkol/sot lins med inslag av kalk.  

4. Gråbrun grusig sand, med inslag av rött tegelkross, gult tegel, kalkfläckar, bränd lera, träkol/ sot, småsten och 

innehållandes djurben. Omrört äldre kulturlager, utjämningslager. 

5. Blöt, mörk, gråsvart, siltig sand, något lerig och kompakt, med inslag av kalk, rött tegelkross, djurben, träkol, ler- 

och sotfläckar samt ett fynd av stengods. Intakt äldre kulturlager. 
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Ärende: A_2021_0056, Sankt Annegatan 3 

 

Lagerbeskrivning 

1. Finkornig, brungul sand. Ej kulturpåverkad. Fyllnadsmassor. 

2. Gulbrun-grå, sandig lera, uppblandad med morän? Med inslag av tegel.  Ej kulturpåverkad. Fyllnadsmassor. 

3. Finkornig, brungul sand. Ej kulturpåverkad. Fyllnadsmassor. 

4. Gulbrun sand och grus. Bärlager för ovanliggande gatstenarna.  
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Bilaga 3. Fyndlista 

Ärende: A_2021_0076, Stålbrogatan 2 

Fyndnr. Kontext Material Typ Antal 

frag. 

Vikt, 

gr. 

Beskrivning Datering Proveniens 

KM98810:1 Undre kulturlager, 

lager 5. 

Keramik Stengods 1 23 Glaserad, gråbrun. 

Hänkel. 

Cirka 1500-tal Holländsk/

belgisk? 
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