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Sammanfattning 

• Lunds Nation Arkivet AB planerar nybyggnation av ett bostadshus med lägenheter för studenter 

inom fastigheten Kv Sankt Thomas 39. Inför detta har Kulturen genomfört en arkeologisk 

schaktningsövervakning enligt Länsstyrelsens beslut (dnr. 431-25213-2021, Kulturens 

projektnummer A_2021_0057).  

• Undersökningsområdet är beläget inom fornlämning L1988:5459/RAÄ Lund 73:1, Lunds 

medeltida stadslager, och berörde fastighetens nordöstra del, med en total yta av cirka 125 m2. 

Denna del av fornlämningen har utsatts för omfattande skador under 1900-talet. Trots detta har 

de arkeologiska iakttagelserna visat på intakta medeltida kulturlager.  

• Kulturlagermäktigheten inom undersökningsområdet uppgick till cirka 1,20 m djup, där de nedre 

0,30 m ovan morän, samt nedgrävningar i morän, var intakta medeltida kulturlager. Morän 

framkom vid mellan 1,00 m – 1,20 m djup under dagens marknivå. 

• Eftersom schaktning för sentida bebyggelse har undanröjt större delar av kulturlagersekvensen, 

omfattar den stratigrafiska berättelsen främst de äldsta händelserna på platsen. 

Undersökningsresultaten visar på händelser som ägt rum under tidigmedeltid till senmedeltid. 

Ett första markutnyttjande av platsen och de äldsta aktiviteterna kan härröras till övergången 

vikingatid/tidigmedeltid. Den äldsta markhorisonten brukades och två brunnar samt en 

avfallsgrop konstruerades. Nästa tidigmedeltida fas visar på ett fortsatt brukande av dessa och 

en hushållsnära odling av bland annat korn, råg och kål. Under hög-/senmedeltid 

omstrukturerades området och brunnarna fylldes igen. Nya konstruktioner av brunnar kom att 

konstrueras samtidigt som det grävdes gropar för lertäkter och avfall. Brukningen under 

högmedeltiden visar på att en funktionsförändring av aktiviteter sker på platsen. Lertäkterna 

vittnar om utvinning av lera som kan ha använts i samband med keramiktillverkning och 

uppförande av bebyggelse eller lergolv. En av nedgrävningarna, som tolkats vara en brunn, 

samt de nedgrävningar påträffade under förundersökningen, kan vittna om en möjlig 

bebyggelsestruktur som sker under denna tid.  

• Spår efter efterreformatoriska aktiviteter saknades i hög grad och beror på stora 

avröjningsarbeten som genomfördes på platsen inför byggnationer i området under 1800- och 

1900-tal. Däremot visade makrofossilanalyser från förundersökningen fröer av tobak, som 

vittnar om en tobaksodling i området under 1700-tal. 

• Undersökningsresultatet visar på ett långvarigt utnyttjande av platsen i form av en bakgårdsmiljö 

med djurhållning, hushållsnära odling och bebyggelse. Analys av latrinavfallet i en nedgrävning 

visar att människorna som levde här på platsen led av sjukdomar som piskmask- och 

spolmaskinfektioner, vilka inte var helt ovanliga sjukdomar i medeltida städer. Från närområdet 

kan ytterligare fler aktiviteter belysas, såsom garveriverksamhet, bryggeriproduktion samt örta- 

och/eller kålgårdar. 
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Figur 1. Lunds stad, fornlämning L1988:5459/RAÄ Lund 73:1, med platsen för undersökningsområdet markerad 

med en röd stjärna på fastigheten kv Sankt Thomas 39. Mot bakgrund av fastighetskartan © Lantmäteriet. 

 

Inledning 

Med anledning av att Lunds Nation Arkivet AB planerade nybyggnation av ett nytt bostadshus med 

lägenheter för studenter inom fastigheten Kv Sankt Thomas 39, har Kulturen genomfört en arkeologisk 

schaktningsövervakning enligt Länsstyrelsens beslut (dnr. 431-25213-2021, Kulturens projektnummer 

A_2021_0057). Undersökningsområdet är beläget inom fornlämning L1988:5459/RAÄ Lund 73:1, 

Lunds medeltida stadslager (figur 1).  
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Fornlämningsmiljö 

Kv Sankt Thomas svängda form är resultatet av att dess utbredning tidigare begränsades av 

stadsvallens och vallgravens närvaro i öster. Norr om kvarteret fanns en öppning i den medeltida 

stadsvallen, där Stora Tomegatan, Östra Vallgatan och Tomegapsgatan möttes. Väster om kvarteret 

ligger Stora Tomegatan som är av medeltida ursprung, medan Östra Vallgatan som utgör dess östra 

begränsning, lades ut som ett promenadstråk då stadens vall och vallgrav togs bort i området.  

Agardhsgatan, söder om kvarteret, lades ut under 1930-talet, men kan dock ha haft en motsvarighet i 

en medeltida sträckning (Bevaringskommittén 1983:135). 

Kv Sankt Thomas 39 är beläget inom den sydvästra delen av kvarteret. Enligt Anders Andréns 

rekonstruktion av 1500-talets tomtstrukturer i Lund, utgör den aktuella fastigheten del av tomt 43–45. 

Den äldsta skriftliga källan som kan kopplas till tomterna är från år 1560, då det omnämns att området 

ägdes av Dalby kloster (Andrén 1984:73).  

De östliga delarna av kv Sankt Thomas utgjordes under 1700-talet framför allt av trädgårdstomter och 

lyckor. I mitten av 1700-talet var kvarteret uppdelad mellan tre ägare. Norra delen ägdes av kyrkan, 

medan majoriteten av återstående jord ägdes av borgaren Pehr Pehrsson och en mindre tomt som 

ägdes av borgaren Pehr Ohlsson (Bevaringskommittén 1983:135). Under 1800-talet bebyggdes fler 

tomter längs Stora Tomegatan, i kvarterets norra del och utmed Östra Vallgatan (Bevaringskommittén 

1983:135). De flesta av husen var envåningshus.  

Under 1900-talets början bebyggdes tomterna ytterligare i kvarteret. År 1939 revs två av gårdarna som 

fanns i norra delen av kvarteret. Istället för de oregelbundna tomterna och de låga gårdshusen, skulle 

det byggas mer moderna höghus (Bevaringskommittén 1983:136). Exploateringen av kvarteret fortsatte 

därefter. År 1957 uppfördes den byggnad som idag står på fastigheten, med en tillbyggnad som 

uppfördes år 1966 (Bevaringskommittén 1983:140).  

Bebyggelse som revs inför byggnationen under 1960-talet, framgår bland annat av Ragnar Blomqvists 

kartering av kv Sankt Thomas (figur 2). Det rörde sig om flera mindre byggnader, uppförda från mitten 

på 1800-talet, en byggnad från år 1915 med tillhörande källare och en byggnad från 1930-talet. 
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Figur 2. Anders Andréns tomtrekonstruktion, markerat i gult, mot bakgrund av Ragnar Blomqvists kvarterskarta 

över kv Sankt Thomas sydvästra del. Kulturens LB-arkiv. Undersökningsområdet markerat med en röd linje. © 

Lantmäteriet. 
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Tidigare arkeologiska iakttagelser 

Flera större schaktningsarbeten har under 1900-talet genomförts i kvarteret, framför allt inför byggnation 

av Lunds och Malmös nationshus under 1960-talet. Dokumentationsgraden av kvarteret i samband med 

schaktningsarbeten är dock bristfällig. Den antikvariska praxisen var annorlunda i den bemärkelsen att 

endast besiktning av färdiga schakt genomfördes. Med anledning av detta finns det väldigt lite 

arkeologisk dokumentation i Kulturens LA-arkiv rörande arkeologiska iakttagelser i kvarteret (Guldåker 

2021:9). 

 

Nedan följer ett urval av de undersökningar och resultat som dokumenterats i kvarteret genom åren, 

med information hämtad från Kulturens LA-arkiv, om inget annat anges. 

 

År Beskrivning 

 

1945 

 

Vid en grundgrävning inom kv Sankt Thomas 34, påträffades en stenskodd brunn samt rester efter en 

damm (Kulturens LA-arkiv). 

 

1948 Vid en grundgrävning inom kv Sankt Thomas 33, dokumenterades ett flertal gropar, varav en med rester 

efter en träskoning, samt flera nedgrävningar. Det påträffades även lösfynd i form av handtag av ben till 

ett skrapverktyg samt två sågade älghornsbitar, av vilka tyder på hantverksverksamhet i närområdet. Ett 

profiltegel påträffades också, vilket kan komma från en kyrkobyggnad (Kulturens LA-arkiv). 

 

1949 Vid en grundgrävning inom kv Sankt Thomas 33, påträffades en syllstensrad i schaktets norra del. I 

schaktets östra del framkom en stenskodd brunn (Kulturens LA-arkiv). 

 

1966 I samband med grundgrävning för nybyggnad inom kv Sankt Thomas 38, påträffades två skiftesverk-

brunnar, en stenskodd brunn samt ytterligare en brunn bestående av en urholkad trädstam (Karlsson 

2007a). I samband med grundgrävning för nybyggnad inom kv Sankt Thomas 39 år 1966, påträffades det 

två brunnar och en avfallsgrop. En av brunnarna var konstruerad i skiftesverk, där rester av virke (tre 

hörnstolpar och plank) tillhörande brunnskonstruktionen påträffades i brunnen samt ett ämbar i trä. Den 

andra brunnen hade en stenskoning. Rikligt mängd fynd påträffades i anläggningarna (mestadels 

högmedeltida keramik), varav nästan tre hela keramik kärl. I sydöst framkom en avfallsgrop, förutom 

keramik påträffades här även rester av kärl av trä samt en lädersko. Att läder fortfarande var intakt visar 

på goda bevaringsförhålllanden för organiskt material inom området. Morän påträffades i den 

nordvästra delen av schaktet mellan 1,10–1,14 m djup (Karlsson 2007b).  

2011 Vid ett dräneringsarbete och byte av brunn vid Sankt Thomas 33 påträffades intakta medeltida 

kulturlager i form av ett äldre odlingslager samt spår efter en byggnad med lergolv. Keramik som 

framkom i de intakta kulturlagren tyder på en datering till tidig medeltid – senmedeltid, vilket visar på 

ett långvarigt utnyttjande av platsen (Guldåker 2012). 

 

2018 En geoteknisk undersökning utfördes inom kv Sankt Thomas 39, som även schaktningsövervakades av 

Kulturens arkeologer. Tre borrpunkter togs inom aktuellt undersökningsområde och samtliga 

provpunkter uppvisade en hög grad av nedbrutna, uttorkade kulturlager. En anledning till detta kan vara 

trädgårdsmiljön. Morändjupet i borrproverna kom på mellan 0,80–1,70 m djup. Längst i nordväst 
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framkom ett lager av tegel på ett djup av 0,30–0,60 m, vilket indikerar tidigare bebyggelse, dock troligen 

med datering till 1800-tal (Guldåker 2021:9). 

2021 Inför en nybyggnation av en flerfamiljsfastighet med källare inom fastigheten kv Sankt Thomas 39, 

genomfördes en arkeologisk förundersökning inom fastighetens norra och nordöstra del. Det upptogs 

två schakt inom undersökningsytan. Trots omfattande tidigare markingrepp inom undersöknings-

området fanns det en tydlig närvaro av tidigmedeltida ̶  högmedeltida lämningar i de nedre lagren ovanpå 

morän. Lämningar som påträffades var bland annat en äldre markhorisont, brunn, avfallsgropar och 

eventuellt ett mindre grophus. Fynd som påträffades i den äldsta markhorisonten kunde dateras till 

tidigmedeltid och bestod av bland andra ett ristat ben, en bronsring med ögla, en glasdetalj som kan ha 

suttit på en bägare, samt östersjökeramik. Två prover tagna från fyllningar i nedgrävningar inskickades 

till 14C-datering, med resultat till 1077–1156 AD respektive 1208–1276 AD (Guldåker 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Figur 3. Tidigare 

undersökningar i kv 

Sankt Thomas, mot 

bakgrund av fastig-

hetskartan. 

Utschaktningsgraden 

är hög i de västra 

delarna av kvarteret. 

Aktuellt under-

sökningsområde 

markerat i rött. 

©Kulturens StadsGis/ 

Lantmäteriet. 
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Genomförande och resultat 

Undersökningsområdet berörde fastighetens nordöstra del, med en total yta av cirka 125 m2. 

Undersökningarna kunde påvisa att stora delar av ytan redan var påverkad av den sentida bebyggelsen 

och att matjorden till stora delar var uppblandad med kulturlager samt moderna rivningsmassor, ned till 

cirka 0,70 m djup under nuvarande marknivå (K200015, figur 5). Det framkom bitvis rester efter den 

äldsta markhorisonten mellan 0,70 till 1,00 m djup under markytan. Vidare kunde även nedgrävningar i 

morän dokumenteras, där tre av dessa sträckte sig utanför undersökningsområdet. Länsstyrelsen 

kontaktades 2022-01-19 och Kulturen fick undersöka längre söderut, varpå ytterligare en nedgrävning 

påträffades.  

Resultaten och iakttagelserna från de arkeologiska schaktningsövervakningarna från år 2021–2022 

redovisas nedan. I texten används förkortningar: PM=makrofossilprov, Kontext= K. 

 

Figur 4. Översikt av undersökningsområdets nordöstra del, kulturlager påverkad av den sentida bebyggelsen. 

Påförda massor från tidigare ingrepp ses på bilden som gulbeige lera. Omrörda kulturlager kan ses till vänster på 

bild. Fotografiet taget från väster. 
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Figur 5. Planritning över dokumenterade nedgrävningar och kulturlager. Aktuellt undersökningsområde markerat i 

rött, förundersökningsschakt markerat i blått. 

 

Den äldsta markhorisonten 

Inom undersökningsområdet framkom rester av ett intakt kulturlager vid ett djup av 0,70 m (K199, figur 

5). Kulturlagret tolkades vara den äldsta markhorisonten och varierade i tjocklek och omfattning, samt 

hade en nedbruten karaktär med få skiftningar. Detta tyder på en viss uttorkningsgrad. Morän framkom 

vid mellan 1,00 m – 1,20 m djup under dagens marknivå. 

Vid förundersökningen år 2021 kunde den äldsta markhorisonten dateras till tidigmedeltid, där fynd som 

bland andra ett ristat ben, en bronsring med ögla, en glasdetalj från en bägare, samt östersjökeramik 

insamlades (Guldåker 2021). 

 

Nedgrävningar i morän 

I undersökningsområdets östra del framkom två mindre nedgrävningar som delundersöktes vid 

förundersökningen år 2021. K111 är fortsättning på den nedgrävning som vid förundersökningen tolkats 

vara en förrådsgrop eller möjligen en trappstegsformad brunn, med en 14C-datering till högmedeltid 

(1208–1276 AD Kal sigma 2, Guldåker 2021:16f). K113 var en rest efter förundersökningens 
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nedgrävning, som tolkades vara del av ett möjligt grophus (Guldåker 2021:16f). Nedgrävningens djup 

var 0,20 m och vid aktuell undersökning framkom inga ytterligare nedgrävningar i närområdet, varpå 

tolkningen av ett möjligt grophus kan omtolkas till att vara ett stenavtryck eller möjligen ett stolphål. 

Därtill påträffades ytterligare nio nedgrävningar under arbetets gång.  

Gropar, lertäkter 

Nedgrävningarna K130, K136 och K138 tolkades haft primär funktion som lertäkter, där leran kan ha 

använts till byggnation för exempelvis lergolv eller till husväggar. Nedgrävningarna hade rundad form 

med en diameter mellan 1,90–2,60 m (figur 6). Nedgrävningskanterna var mjuka och botten var 

rundade, med som mest omkring 0,90 m nedgrävd i morän. Undantag för K138 som var nedgrävd i 

morän cirka 1,30 m. Groparna grävda för lertäkter kan eventuellt ha varit samtida. K130 var grävd bitvis 

igenom brunnen K131 och är därmed yngre. 

Avfallsgropar 

Nedgrävning K135 tolkades ha haft en primär funktion som avfallsgrop och då eventuellt samtida med 

den intilliggande avfallsgropen K134 (figur 7). Nedgrävningen var omkring 1,00 m i diameter och som 

mest 0,50 m nedgrävd i morän. K134 var cirka 2,60 m i diameter och som mest 1,00 m nedgrävd i 

morän. 

 

Figur 6. Norra sektion C128, nedgrävning K130, grop för lertäkt. Fotografiet taget från norr. 
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Figur 7. Sektionsritning över K136, grop för lertäkt, C125 västra sektionen (bilaga 1). 

 

 

 

Figur 8. Västra sektion C127, brunn K129 nedgrävd i morän. Brunnens bottensediment är ej synligt på bild på grund 

av grundvattnet som trängde in. Fotografiet taget från väster. 

 

 

Morännivå -1,10 m  

Morän  



 

 

11 

 

Brunnar 

Nedgrävningarna K129, K131-132 och K137 tolkades vara oskodda brunnar. K129 hade en oval form 

med en diameter omkring 2,80 m, och var delundersökt i samband med tidigare förundersökningsschakt 

i norr.  Kanterna var skarpa och botten var plan, med som mest omkring 1,50 m nedgrävd i morän (figur 

8, bilaga 1). Brunn K131 var skuren i norra delen av grop K130 och tolkas därmed vara äldre än denna. 

Nedgrävning K137 var den minsta anläggningen (sett till omkrets) på undersökningsområdet, med en 

rund form och diameter omkring 0,70 m.  

 

Analys av jordprover  

– tecken på brukning och nedgrävningarnas destruktion 

I nedgrävningarna kunde flera lager av fyllning urskiljas, både bottensediment som anses höra till 

nedgrävningarnas brukningsfas och fyllningar som uppkommit när nedgrävningarna tagits ur bruk och 

fyllts igen. Dock ska det noteras och tas hänsyn till eventuell omlagring. Jordprover för makrofossil-, 

pollen- och parasitanalyser har därför tagits från bottensedimentet som syftar till brukningsfasen i 

nedgrävningarnas fyllning; med undantag från provet taget i K107. Tre prover skickades också in för 

14C-datering till Tandemlaboratoriet i Uppsala, också tagna från bottensedimentet i nedgrävningarna.  

 
Figur 9. Planritning över kontexter i nedgrävningarna: bottensedimentet – ett tecken på brukning samt destruktionen 

av nedgrävningarna – fyllningar. 
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Brunn K129 

Ingående kontexter: 100, 140, 141, 142, 143, 145 

I fyllningen till brunnen K129 kunde sju lager ursklijas, brunnens återfyllning bestod av kontexterna 100, 

140–145 (sektion C127, bilaga 1). I fyllning K140 påträffades djurben och fynd av keramik av typen 

yngre rödgods (se bilaga 2).  

 

Bottensedimentet utgjordes av K100, som var kompakt med cirka 0,15 meter tjock, grå lera. Ett 

makrofossilprov togs ur bottensedimentet som uppvisade spår av köksavfall i form av hasselnötsskal, 

däggdjurs- och fågelben, samt fiskben och fjäll (PM101, bilaga 4). Därtill påträffades ängsväxter, ogräs 

och förkolnade sädeskärnor från korn och råg. Lokalfloran representeras av ogräs som mållor, bolmört 

och nässlor. Makrofossilanalysen visar på att det rör sig om ett innehåll som liknar gödslad odlingsjord 

(det som vanligtvis finns i kålgårdar) eller ett ogräsbevuxet gödselupplag. Ser man däremot till även det 

parasitprov som togs i kontexten, innehåller brunnen också spår av latrinavfall från människa (PM101, 

bilaga 4). Latrinavfallet visar att människorna som levde här på platsen led av sjukdomar som piskmask- 

och spolmaskinfektioner, vilka inte var ovanliga i medeltida städer. Parasitsjukdomarna i en mindre dos 

orsakade inte allvarliga besvär, däremot var exempelvis barn en särskilt utsatt grupp under medeltiden 

för ett sjukdomsförlopp med allvarligare konsekvenser. Tolkningen att brunnsfyllningen liknar ett 

ogräsbevuxet gödselupplag är därmed rimlig, men även att brunnen är avsatt med odlingsrelaterad jord 

samt latrinavfall. Även ett pollenprov togs i bottensedimentet som påvisade låga halter av pollen och 

dessa indikerade en näringsrik jord, spår av klöver ifrån dynga och pollen från odlade växter som råg 

samt troligen också kål. 

  

Ur bottensedimentet togs även ett 14C-prov från ett förkolnat skalkorn, vilket uppvisade dateringsresultat 

902–1151 AD Kal 2 sigma (Ua-75178, PM101, bilaga 5). Bottensedimentet i brunn K129 har utifrån 

analysen kunnat dateras till tidigmedeltid. 14C-dateringen från brunnens brukningsfas är hittills den 

äldsta naturvetenskapliga datering från kvarteret.  

 

Brunn K131 

Ingående kontexter: 106, 107 

I brunn K131 kunde två lager urskiljas, kontexterna 106 och 107. Ett makrofossilprov togs i fyllningen 

K107 som uppvisade spår av ogräs samt enstaka spår efter bryggeri- och/eller latrinavfall, i form av en 

porsnöt och en rönnbärskärna (PM108, bilaga 4). Därtill påträffades även kirskål och myskmalva, vilka 

båda kan ha varit odlade på platsen eller växt i området via fröspridning. Fyllningen från brunnen var 

sannolikt deponerad jord taget från ett område i närheten av en örta- och/eller kålgård. Även ett 

pollenprov togs i fyllningen, som påvisade få pollenkorn av gräs samt ogräs. 
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Brunn K132 

Ingående kontexter: 109, 147 

I brunn K132 kunde två fyllnadslager urskiljas i brunnen, kontexterna 109 och 147 (sektion C126, bilaga 

1). Det påträffades två keramikskärvor av typen yngre rödgods i bottensedimentet (K109, KM99147:2). 

Under förundersökningen år 2021 tolkades brunnen möjligtvis vara högmedeltida och hade skurit en 

äldre brunn i öster, vars fyllning har daterats till tidigmedeltid (1077–1156 AD Kal 2 sigma, Guldåker 

2021:15, 17).   

 

Brunn K137 

Ingående kontexter: 118, 154 

I brunn K137 kunde två fyllnadslager urskiljas, kontexterna 118 och 154. Ett makrofossilprov togs i 

bottensedimentet K118, där enstaka spår av köksavfall konstaterades (PM119, bilaga 4). Även ett 

pollenprov togs i kontexten, som avspeglade brist på fröer. Detta kan bero på att fyllningen var primärt 

avsatt. När brunnen var i bruk deponerades ingen avfallsjord eller fröer i den öppna brunnen. Däremot 

hade brunnsfyllningen ett rikt innehåll med pollen. Pollenprovet innehöll över 60% pors, vilket avspeglar 

att en ölbryggningsproduktion kan ha skett i brunnens närområde. Pors har däremot även används till 

färgning av tyger under historisk tid och en sådan tolkning kan inte uteslutas helt, även om 

ölbryggningsavfall troligen är den mest sannolika tolkningen. 

 

Grop för lertäkt K130 

Ingående kontexter: 103, 149, 150, 151, 157 

I grop K130 kunde fem lager urskiljas, kontexterna 103, 149–151, 157. Från kontext 157 påträffades 

fynd av östersjökeramik. Fynd av keramik påträffades även i bottensedimentet K103, av typen yngre 

rödgods, ett fragment av östersjökeramik samt en skärva av yngre svartgods (KM99147:3, bilaga 2). 

Fynden avspeglar en omlagring i fyllningen. Det dokumenterades också djurbensmaterial från nästan 

samtliga fyllningar (bilaga 2).  

 

Grop för lertäkt K136 

Ingående kontexter: 114, 152, 153 

I grop K136 kunde tre lager urskiljas, kontexterna 114, 152–153 (sektion C125, bilaga 1). Botten-

sedimentet K114 innehöll fynd av keramik av typen protostengods (KM99147:1, bilaga 2). 

Keramikskärvan kan typologiskt dateras till högmedeltid. Det insamlades också rikligt med 

djurbenmaterial i kontexten, se Osteologiavsnitt och bilaga 3. Makrofossilprovet från bottensedimentet 

visar spår av köksavfall i form hasselnötsskal (PM117, bilaga 4). Därtill påträffades fragment av glaserad 
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mineralsmälta och rikligt med djurhår. Det rör sig sannolikt om avfall från garveriverksamhet eller avfall 

från ett närliggande fähus, som deponerats i brunnen efter att ha tagits ur bruk. Vid sidan av köksavfallet 

och den eventuella garveriavfallet, speglar materialet en näringsrik miljö som var generellt vanlig i 

medeltida städer. K153 var den yngsta avsatta fyllningen i gropen och innehöll fynd av östersjökeramik 

samt en skärva oglaserat lergods (KM99147:10, bilaga 2). 

 

Grop för lertäkt K138 

Ingående kontexter: 120, 155, 156 

 

I grop K138 kunde tre lager urskiljas, kontexterna 120, 155–156. I fyllning K155 påträffades fynd av 

keramik av typen yngre rödgods, en mynningsbit av östersjökeramik samt en handsmidd järnspik 

(KM99147:9).  

 

Ett makrofossilprov togs i bottensedimentet K120, som uppvisade spår efter köksavfall i form av 

hasselnötsskal, fiskben, fjäll och en förkolnad skalkornskärna, samt spår efter kryddor som exempelvis 

vildpersilja. Därtill var det rikligt med dynga. Trädgårdsväxter som påträffades i provet var kirskål, 

läkemalva och hjärtstilla. Kirskål kan även betraktas som ogräs. Värt att notera är också en riklig 

förekomst av bolmört och nattskatta. Dessa var uppskattade läkeväxter som eventuellt kan ha odlats på 

platsen (bilaga 4).  

 

Ett 14C-prov togs från ett förkolnat skalkorn, vilket uppvisade dateringsresultat 1285–1395 AD Kal 2 

sigma (Ua-75180, PM122, bilaga 5). Bottensedimentet i gropen 138 har utifrån analysen kunnat dateras 

till högmedeltid/senmedeltid. Sammanfattningsvis kan sägas att provet bestod av odlingsjord som 

hämtats från en örtagård och deponerats i gropen. I makrofossilprovet fanns också mindre spår av 

latrinavfall i form av hallon och en fikonkärna. Fikonet var under medeltiden en importvara, som även 

tidigare har påträffats vid arkeologiska undersökningar i Lund (exempelvis i kv Sankt Mikael 16; Larsson 

& Lindberg 2021:218). 

 

Avfallsgropar K134 och K135 

Ingående kontexter: 112, 115 

I avfallsgropen K134 kunde två fyllnadslager urskiljas i avfallsgropen, kontexterna 112 och 115. K112 

bestod av gul, lucker sand som återfanns överst i avfallsgroparna K134 och K135. Sanden tolkas vara 

påförda massor från modern tid.  

 

Ett makrofossilprov togs i bottensedimentet K115 i K134, som bestod av ängsväxter, ogräs, köksavfall 

och djurhår som eventuellt härrör från stalldynga eller möjligen garveriverksamhet (PM116, bilaga 4). 

Därtill fanns även en stor andel fröer från odlade trädgårdsväxter i form av beta, kirskål, persilja, 

hjärtstilla, kummin och opievallmo. Kirskål kan även betraktas som ogräs.  
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Ett 14C-prov togs från ett oförkolnade hasselnötsskal, vilket uppvisade dateringsresultat 1291–1406 AD 

Kal 2 sigma (Ua-75179, PM116, bilaga 5). Bottensedimentet i avfallsgropen 134 har utifrån analysen 

kunnat dateras till hög-/senmedeltid. Ett parasitprov togs likaså i K115, som påvisade att fyllningen 

troligtvis inte innehöll gödsel eller latrinavfall. Fyllningen i avfallsgropen kan sammanfattningsvis tolkas 

vara omlagrad, med jord som härrör ifrån en kål- eller örtagård, med närhet av en garveriverksamhet.  

 

Osteologianalys 

Ett urval av djurbensmaterialet skickades på analys till Sydsvensk Arkeologi AB, där osteologen Stella 

Macheridis genomförde analysen. Nedan följer en sammanfattning av osteologianalysen, bilaga 3.  

Benmaterialet som analyserades bestod av 133 fragment, cirka 4,3 kg och härrör från tre kontexter. 

Fördelningen av vikt och antal fragment är relativt samstämmiga i djurbensmaterialet, vilket tyder på 

god bevaringsgrad. Cirka 40% av benmaterialet kunde identifieras som däggdjur, men var i övrigt svåra 

att närmare artspecificera. De identifierbara benen påträffades i grop K136 och var insamlade från 

fyllningen K114, cirka 54%. Från fyllningen K156 kommer cirka en tredjedel av materialet.  

Identifierade däggdjur som får, nötkreatur och tamgris påträffades i samtliga kontexter. Hund har enbart 

påträffats i fyllningen till en grop, K156. Fisk och fågel har också påträffats, fast i en mindre skala. Ben 

från gås påträffades i K156 och fragment från tamhöns i K114. Ett fragment från flundrefisk återfanns i 

K114 och ett fragment från gädda påträffades i den äldsta markhorisonten. 

Från K114 återfanns främst material med spår av slakt/styckning, som medvetet deponerats inom ett 

kort tidsspann efter konsumtion. Dock har materialet inte legat exponerat, under en längre tid utan 

tolkades vara primärt deponerat i den bemärkelsen att avfallet har framställts i närheten av 

deponeringsplatsen. I provet påträffades också ett fragment av flundrefisk, som är en havsbaserad fisk.  

Materialet från K156 återger i stort sett samma resultat som ovan nämnt (se K114), dock utan spår efter 

fiskben. Nämnvärt är dock ett kraniefragment med hornvicke som har bränts ojämnt, vilket kan ha att 

göra med konsumtion. Detta var det enda fragment som var eldpåverkad.  

Från det omrörda kulturlagret K200015, återfanns endast 14 benfragment, varav ett från insjöfisk 

(gädda). Materialet var välbevarat, dock litet till mängden för att kunna göra en representativ tolkning av 

lagret. Kontexten är tolkad som omrörda kulturlager. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det animalosteologiska materialet från kv Sankt Thomas 39 till största 

delen bestod av ben som härrör från konsumtion av köttrika regioner på djurkroppen. Huvudfragment 

som horn har påträffats i materialet, som härrör från styckning/slakt och kan ha använts i samband med 

hantverk. Benmaterialet tyder även på en lokal djurhållning inom kvarteret, förutom fiskbensmaterialet.   
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Avslutande sammanfattning 

Kv Sankt Thomas är ett område beläget i den östra delen av Lunds medeltida stadskärna. Kvarterets 

utbredning har under medeltiden begränsats av stadsvallen och vallgravens konstruktion i öster. I väster 

fanns en medeltida gata, nuvarande Stora Tomegatan, som löpte norrut till en öppning i den medeltida 

stadsvallen. Förundersökningsresultaten från år 2021 visade på en medeltida närvaro på platsen. 

Aktuell undersökning och dess resultat kan ytterligare belysa områdets rumsliga organisation.  

Sammanfattningsvis har det påträffats en äldsta markhorisont samt tretton nedgrävningar i morän från 

aktuell undersökning. Trots omfattande exploatering av kvarteret igenom åren, vittnar kulturlagret och 

nedgrävningarna om ett kontinuerligt utnyttjande av platsen, från vikingatid/ tidigmedeltid till historisk tid.  

 

Hushållsnära odling under tidigmedeltid  

Undersökningsresultaten vittnar om att ett första markanspråk på platsen skedde redan under 

övergången vikingatid till tidig medeltid. Aktuell undersökning berörde en mindre yta av en större 

gårdstomt från ett tidigt skede av det medeltida Lund.  

 

Figur 10. Planritning över kontexter som tillhör den tidigmedeltida fasen. 
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Under denna tid präglades platsen av en gårdsmiljö. Lokalfloran bestod av ogräs, fläder och ängsväxter. 

Trädgårdsodling har också funnits på platsen i form av kålgårdar. Jorden var näringsrik och bra för 

hushållsnära odling av bland annat råg, korn och även kål. Närheten till vatten fanns också till hands. 

Minst två brunnar var i bruk under denna fas och en grop grävdes för deponering av köksavfall (figur 

10). En av brunnarna har gett den hittills äldsta naturvetenskapliga datering vi har från kvarteret, där 

bottensedimentet har daterats till 902–1151 AD Kal 2 sigma. Dateringen visar på att även områden 

utanför Lunds centrala del har brukats och utnyttjats under ett tidigt skede av stadens etablering.  

Genom analyser av parasiter som finns kvar i jorden, visar latrinavfallet att människorna som levde här 

led av sjukdomar som piskmask- och spolmaskinfektioner. Parasitsjukdomarna i en mindre dos 

orsakade inga allvarliga besvär och var vanligt förekommande i medeltida städer. 

 

Bryggeriproduktion under hög-/senmedeltiden 

Under nästa fas tycks däremot en funktionsförändring ske på platsen, i den mening att andra aktiviteter 

äger rum. En av de brunnar som tidigare har använts på platsen, togs ur bruk. Igenfyllningen av brunnen 

visar att det deponerades bland annat bryggeriavfall i den tidigare brunnen. Två nya brunnar, två 

avfallsgropar och ett flertal gropar hade grävts och tagits i bruk (figur 11). I en av brunnarna fanns ytterst 

få spår efter fröer i bottensedimentet, däremot visade pollenanalysen på att det har förekommit en 

ölbryggningsproduktion i närheten. Jordprovet innehöll över 60% pors. Eftersom det påträffats 

förekomst av pors i båda brunnarna, samt i igenfyllningen av den äldre brunnen, tolkas dessa händelser 

därmed vara samtida.  

Utöver tillgång till vatten och ölbryggningsproduktionen, grävdes även ett flertal gropar. Dessa har utgjort 

lertäkter och kan eventuellt knytas till byggnationsarbete i närområdet. Där den naturliga leran grävts 

upp och därefter kan ha använts till byggnation av bebyggelse i närområdet. Råmaterialet kan ha 

använts i samband med keramiktillverkning, till konstruktioner av lergolv eller husväggar. Troligen är 

groparna samtida och bottensedimentet i en av groparna har daterats till 1285–1395 AD Kal 2 sigma, 

till senare delen av högmedeltid. Två avfallsgropar har även dokumenterats i nära anslutning till 

brunnarna, varav en har daterats till 1291–1406 AD Kal 2 sigma.  

Sammanfattningsvis vittnar nedgrävningarna under denna fas om en fortsatt bakgårdsmiljö under hög- 

till senmedeltid, men med en skiftande funktionsförändring från hushållsnära odling till även 

bryggeriverksamhet. Kontext 137 har tolkats vara en brunn, men det är inte helt uteslutet att 

nedgrävningen kan komma att omtolkas i framtiden. Nedgrävningen kan nämligen ha ingått i ett annat 

sammanhang. Sett till förundersökningsresultaten kan kontexterna 111, 113 och 137 tillsammans ha 

utgjort en rad av stolphål, då som en grund för en byggnad. Konstruktionen fortsätter i sådana fall i norr 

och i öster. 
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Figur 11. Planritning över kontexter som tillhör den hög-/senmedeltida fasen. 

 

Efterreformatorisk tid 

Spåren efter efterreformatoriska aktiviteter saknades i hög grad och beror på stora avröjningsarbeten 

som genomfördes på platsen inför byggnationer i området under 1800- och 1900-tal.  Däremot visade 

makrofossilanalyser från förundersökningen spår efter tobaksfrö, som vittnar om en tobaksodling i 

området från 1700-tal, vilket inte var ovanliga i de tidigmoderna städerna. 

 

Kulturlagerstatus 

Kulturlagermäktigheten i undersökningsområdet uppgår till cirka 1,20 m, där de nedre 0,30 m ovan 

morän samt fyllningar i nedgrävningarna under morän, var intakta medeltida kulturlager.  

Schaktning för sentida bebyggelse har undanröjt större delar av kulturlagersekvensen. Den äldsta 

markhorisonten varierade i tjocklek och omfattning, samt hade en nedbruten karaktär med få skiftningar, 

vilket tyder på en viss uttorkningsgrad. Däremot var fyllningar i nedgrävningar fuktiga, feta och 

kompakta, samt innehöll organiskt material vilket tyder på goda bevaringsförhållanden.  
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Insamlat material, såsom djurben och jordprover (makrofossil-, pollen- och parasitprover), visade också 

på goda bevaringsförhållanden gällande organiskt material. De jordprover som har analyserats i aktuell 

undersökning har kompletterat varandra och har därmed gett en bredare förståelse angående miljön, 

aktiviteter på platsen samt information om människors hygien och hälsa. 
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Bilaga 1. Plan- och sektionsritningar 

 
Planritning över nedgrävningar i morän samt sektioner. 

  



 

 

24 

 

C127, västra sektionen 

Nedgrävning 129 – Brunn 

 

 

Lagerbeskrivning  

129. Nedgrävning i morän. Brunn. 

100. Grå finkornig fuktig lera. Bottensediment i brunn, brukningslager. 

140. Blågrå, fuktig mjälig lera uppblandad med morän. Fyllning i brunn. 

141. Humös, brun lera med inslag av rötter. Fyllning i brunn. 

142. Grå rödflammig, sotig, finkornig, fet lera. Inslag av tegelkross. Fyllning i brunn. 

143. Gråbrun, något torr, finkornig lera, uppblandad med morän, inslag av träkolfragment. Fyllning i brunn. 

144. Gråbrun, något fet och fuktig, grusig lera, uppblandad med morän. Inslag av träkol och sot. Liknar lager 143. 

Fyllning i brunn. 

145. Gulbrun lera uppblandad med morän. Inslag av stenar, flinta, tegel, kalkbruk och rötter. Påförda rivnings-

massor.  

0a. Lucker brungrå till gulbrun jord, med inslag av sten och grus. Moderna rivningsmassor. 

0b. Nedgrävning. Schakt för spont. 

 

Morännivå -1,10 m  

Morän  
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C128, norra sektionen 

Nedgrävning 130 - Brunn    

 

 

Lagerbeskrivning 

130. Nedgrävning i morän. Brunn. 

103. Grå, sotig, något fuktig, grovkornig lera uppblandad med gul moränlera, med inslag av sten (cirka 0,10 m i 

diameter). Bottensediment i brunn. 

149. Brun humös, finkornig lera med inslag av enstaka träkolbitar och bränd lera. Uppblandad med morän. Fyllning 

i brunn. 

157. Grå, sotig, fet, grovkornig lera med inslag av kalk, träkolbitar, sten och djurben. Fyllning i brunn. 

150. Gulbrun, något fet, träkolsrik lera med inslag av tegelflisor, kalkbruk, rötter och djurben. Fyllning i brunn. 

151a. Torr, sandig, gulbrun lera med inslag av träkol, kalkbruk, bränd lera, tegel, djurben och sten. Moderna 

fyllnadsmassor. 151b. Modern nedgrävning. 

 

  

Morännivå -1,10 m  

Morän  
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C126, västra sektionen 

Nedgrävning 132 - Brunn 

 

 

 

Lagerbeskrivning 

132. Nedgrävning i morän. Brunn. 

109. Svartgrå, fuktig, sotig, något fet, finkornig lera. Bottensediment i brunn. 

147. Gråbrun, något fet och fuktig, finkornig lera uppblandad med moränlera. Fyllning i brunn. 

148b. Nedgrävning för förundersökningsschaktet år 2021. Tydligt avgränsad i plan.  

148a. Igenfyllning av schakt, fyllnadsmassor. 

 

  

  

Morännivå -1,10 m  

Morän  
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C125, västra sektionen 

Nedgrävning 136 - Grop/Lertäkt 

 

Lagerbeskrivning  

136. Nedgrävning i morän. Grop, lertäkt. 

114. Svart, fet, grovkornig/ grusig, fuktig lera. Inslag av rikligt med djurben och träkol. Botten fyllning i grop. 

152. Gråbrun, grusig, sotig lera, uppblandad med morän. Inslag av stora bitar träkol, rött tegel, enstaka djurben och 

stenar (cirka 0,10 m i diameter stora). Fyllning i grop. 

153b. Sotig lins horisont i fyllning 153a.  

153a. Liknar lager 152, fast mindre sotig och större träkolbitar. Fyllning i grop. 

 

 

  

Morännivå -1,10 m  

Morän  
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C123, norra sektionen  

Nedgrävning 137 – Brunn 

 

 

Lagerbeskrivning  

137. Nedgrävning i morän. Brunn. 

118. Gråblå, finkornig, fuktig, siltig lera. Vattenförande. Bottensediment i brunn. 

154. Heterogen, gråbrun lera uppblandad med gråblå lera. Inslag av enstaka djurben och träkolbitar. Fyllning i brunn. 

  

Morännivå -1,10 m  

Morän  
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C124, västra sektionen 

Nedgrävning 138 - Grop/Lertäkt 

 

 

 

Lagerbeskrivning  

138. Nedgrävning i morän. Grop för lertäkt. 

120. Svartgrå, fuktig, grovkornig, fet sotig lera med inslag av sten och enstaka rötter. Botten fyllning i gropen. 

155. Gråbrun, fuktig, träkolrik lera uppblandat med moränlera. Sotiga fläckar förekommer och inslag av tegel.  

Fyllning i grop. 

156. Gråbrun, humös, homogen lera med inslag av rötter, träkol, tegel och djurben. Ojämn fördelning. Fyllning  

i grop. 

  

Morännivå -1,10 m  

Morän  
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Bilaga 2. Fyndlista KM99147:1–10 

 

Fnr. Material Sakord Antal 

frag. 

Vikt g Typ Del Kontext Typologisk 

datering/ Övrigt 

1 Keramik Kärl 1 13 Nästanstengods Buk K114 

Fyllning i k136, grop/lertäkt. 

1250–1350-tal 

1 Ben Djurben 72 1257 Får/get, nötkreatur, 

tamgris, tamhöns, 

flundrefisk. 

 K114 

Fyllning i k136, grop/lertäkt. 

Osteologianalys 

finns. 

2 Keramik Kärl 2 12 Yngre rödgods Buk K109 

Fyllning i k132, brunn. 

1400–1900-tal 

3 Keramik Kruka 1 117 Yngre rödgods Botten K103 

Fyllning i k130, grop/lertäkt. 

1400–1900-tal 

3 Keramik Kärl 1 40 Drejat svartgods Buk K103 

Fyllning i k130, grop/lertäkt. 

1100–1400-tal 

3 Keramik Kärl  24 Östersjökeramik Buk K103 

Fyllning i k130, grop/lertäkt. 

Tidig medeltid 

3 Keramik Kärl 1 4 Yngre rödgods  Buk K103 

Fyllning i k130, grop/lertäkt. 

1400–1900-tal 

4 Slagg Järnhaltig slagg 1 18   K200015 

Omrörda kulturlager. 

 

4 Keramik Trebensgryta 1 102 Yngre rödgods  Skaft K200015 

Omrörda kulturlager. 

1400–1900-tal 

4 Keramik Kärl 10 98 Yngre rödgods  Buk K200015 

Omrörda kulturlager. 

1400–1900-tal 

4 Keramik Kärl 1 6 Lergods oglaserat Buk K200015 

Omrörda kulturlager. 

 

4 Keramik Kärl 3 55 Yngre rödgods  Mynning K200015 

Omrörda kulturlager. 

1400–1900-tal 

4 Keramik Kärl 1 25 Östersjökeramik  Buk K200015 

Omrörda kulturlager. 

1000–1200-tal 

4 Keramik Kärl 6 180 Yngre rödgods  Botten K200015 

Omrörda kulturlager. 

1400–1900-tal 

4 Ben Djurben 14 628 Får, nötkreatur, 

tamgris, gädda. 

 K200015 

Omrörda kulturlager. 

Osteologianalys 

finns. 

5 Ben Hantverksspill 1 72 Avsågad ledände.  K156 

Fyllning i k138, grop/lertäkt. 

 

5 Ben Djurben 47 1402 Får/get, nötkreatur, 

tamgris, hund, gås. 

 K156 

Fyllning i k138, grop/lertäkt. 

Osteologianalys 

finns. 

5 Keramik Trebensgryta 1 40 Yngre rödgods  Skaft K156 

Fyllning i k138, grop/lertäkt. 

1400–1900-tal 

5 Keramik Kärl 2 6 Yngre rödgods  Buk K156 

Fyllning i k138, grop/lertäkt. 

 

1400–1900-tal 

5 Keramik Kärl 1 9 Yngre rödgods  Buk K156 

Fyllning i k138, grop/lertäkt. 

1400–1900-tal 

5 Keramik Kärl 1 7 Östersjökeramik Buk K156 

Fyllning i k138, grop/lertäkt. 

1000–1200-tal 

5 Keramik Kärl 1 6 Östersjökeramik  Buk K156  

Fyllning i k138, grop/lertäkt. 

1100–1200-tal 

6 Keramik Kruka 1 48 Yngre rödgods  Hänkel K140  1400–1900-tal 
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Fyllning i k129, brunn. 

7 Keramik Kärl 2 59 Östersjökeramik  Mynning K157  

Fyllning i k130, grop/lertäkt. 

1000-talet 

7 Keramik Kärl 1 4 Östersjökeramik  Buk K157  

Fyllning i k130, grop/lertäkt. 

1000–1200-tal 

8 Järn Spik 1 4   K120  

Fyllning i k138, grop/lertäkt. 

Avförd. 

8 Keramik Kärl 1 3 Östersjökeramik  Buk K120  

Fyllning i k138, grop/lertäkt. 

1000–1200-tal 

9 Järn Spik 1 19   K155  

Fyllning i k138, grop/lertäkt. 

Avförd. 

9 Keramik Kärl 2 28 Yngre rödgods  Buk K155  

Fyllning i k138, grop/lertäkt. 

1400–1900-tal 

9 Keramik Kärl 1 8 Östersjökeramik  Mynning K155  

Fyllning i k138, grop/lertäkt. 

1000–1200-tal 

10 Keramik Kärl 1 6 Östersjökeramik  Buk K153  

Fyllning i k136, grop/lertäkt. 

1000–1200-tal 

10 Keramik Kruka 1 21 Lergods oglaserat Mynning K153  

Fyllning i k136, grop/lertäkt. 
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Bilaga 3. Osteologianalys 
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Bilaga 4. Analys av jordprover: makrofossil, pollen och 

inälvsparasiter 

 
 

Teknisk rapport: Makrofossil, pollen och inälvsparasiter 

Jens Heimdahl & Jonas Bergman, Arkeologerna – Statens historiska museer 2022-08-15 

 

Bakgrund 

Under den arkeologiska undersökningen av kvarteret S:t Thomas 39 i Lund (Projekt A_2021_0057), Lst 

dnr 431-25213-2021) insamlades jordprover för analys. Totalt insamlades sex prover (provnummer 1–

6) för analys av makroskopiskt innehåll med fokus på växtrester. För proverna som tolkades som 

brunnar (1, 2 och 5) utfördes även en pollenanalys, och för två av proverna (1 och 3) utfördes analys av 

inälvsparasiter. Makrofossilanalysen har utförts av Jens Heimdahl och pollen- och parasitanalyserna av 

Jonas Bergman. 

Proverna insamlades från organiska lager i olika gropar: tre tolkades som brunnar (1, 2 och 5), två som 

lertäkter (4 och 6) och en som en gödsel eller avfallsgrop (3). Målsättningen med analyserna har varit 

att försöka se vilka spår av aktiviteter och miljöer som bedrivits och funnits intill anläggningarna och vad 

materialet i dem representerar. Ofta har liknande lämningar från Lund kunnat knytas till 

trädgårdslämningar och genom pollenanalysen utökas möjligheterna till att få syn på fler aspekter av 

denna typ av lämningar. Genom parasitanalysen spåras stalldynga och latrinavfall i mer detalj och vi får 

också en inblick i en aspekt av människor och djurs hälsotillstånd. I uppdraget har också ingått att plocka 

ut material med kort egenålder för 14C-datering. Detta har skett ur prov 1, 3 och 6. 

 

Metod och källkritik 

Makrofossilanalys 

Provtagningen genomfördes av arkeologerna under utgrävningen. Inkomna till laboratoriet mättes 

provvolymen vart efter proverna preparerades genom flotation enligt metod beskriven av Wasylikowa 

(1986) och våtsiktades i siktar med minsta maskstorlek 0,25 mm. Identifieringen av materialet skedde 

under ett stereomikroskop med 6–100 gångers förstoring. I samband med bestämningarna utnyttjades 

litteratur (främst Von Jacomet 2006 och Cappers m. fl. 2012) samt referenssamlingar av recenta fröer.  

Den makroskopiska analysen har främst behandlat växtmakrofossil (som inte är ved eller träkol), men 

även puppor, fekalier, smältor, slagg, ben mm har eftersökts. Fröer och frukter har räknats till antal. 
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De provtagna brukslagren definierats med skarpa kontakter mot angränsande strata vilket visar att den 

postdepositionella bioturbationen varit begränsad, och i de flesta fall försumbar. Materialet bedöms 

huvudsakligen ligga in situ sedan övergivandet och eventuell omlagring av material har således skett 

innan depositionstillfället. I vissa lager kan postdepositionell bioturbation ha skett genom nedträngning 

av växtrötter men detta verkar inte nämnvärt ha påverkat det makrofossila innehållet i dessa lager. De 

oförkolnade fröer som påträffades var hårt slitna och speglar ingen yngre flora. 

Pollenanalys 

Tre pollenprov genomgick pollenpreparering enligt Berglund & Ralska-Jasiewiczova (1986). Detta 

innebär i huvudsak dispergering i natriumhydroxid (NaOH), borttagning av eventuellt kalciumkarbonat 

(CaCO3) med saltsyra (HCl), och våtsiktning (250 mikrometer maskvidd). Proverna centrifugerades och 

tvättades sedan med destillerat vatten. Vid tillverkning av preparat för mikroskopering har proverna 

inbäddats i glycerin. Analysen har utförts med ett mikroskop försett med faskontrast. Vid analysen har 

400- och 1000 gångers förstoring använts, och identifieringen av pollen har gjorts med hjälp av Beug 

(2004). En referenssamling med pollenpreparat sammanställd vid Arkeologerna SHMM har använts vid 

behov.  

Ovanstående ekologiska och källkritiska argumentation för makrofossil och in situ-material gäller i 

princip även för pollen då även dessa härrör från odlade, insamlade och vilda växter. Vad gäller pollens 

tafonomi kan följande punkter läggas till:  

1) Pollen sprids från blommor; vissa arter är vindpollinerade och producerar och sprider mycket pollen, 

medan vissa är insektspollinerade och sprider betydligt mindre antal. Då pollen produceras i enorma 

antal och sprids huvudsakligen genom luften, återfinns pollen på nästan varenda yta i historiska (och 

förhistoriska) miljöer. Pollen från träd kan spridas över långa sträckor (flera km), medan örter och odlade 

växter sprids över betydligt kortare avstånd (mindre än 100 m). För resonemangen förda i denna rapport 

är pollenupptagningsområdet mycket svårt att uppskatta. En hel del pollen i latrinmaterialet har 

människorna fått i sig genom mat och dryck, men en del (sädespollen) kommer troligen från odlingarna 

på stadstomterna och närliggande tröskningsplatser.    

2) Pollen är inte synliga för blotta ögat och hanteras aldrig eller mycket sällan medvetet av människor.  

3) Pollen är generellt robusta och bevaras bättre än de flesta andra organiska material. De bryts dock 

ned efter flera år av exponering i syrerik miljö. De bevaras inte brända eftersom de förstörs av eld. 

 

Parasitanalys 

Parasitproverna subsamplades från makrofossilproverna. Prepareringen av proverna utfördes av Anna 

Plikk. Parasitanalysen utfördes och rapporterades av Jonas Bergman. Två jordprover med en volym 

kring 20 ml preparerades för parasitanalys. Proven blötlades ca 5 dygn i 0,5 % trinatriumfosfat, och 

dispergerades sedan i 2 % HCl under ca 15 minuter. Proven siktades sedan genom 250, 160, 80 och 

20 µm maskvidd. 80 µm-fraktionen monterades direkt på objektglas i glycerol, medan den finaste 
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fraktionen floterades i sockerlösning med en densitet på 1,27–1,30 g/cm3 enligt Foreyt (2002). Det 

materialet monterades därefter på fyra objektglas (i glycerol) och analyserades under mikroskop i 100–

400 gångers förstoring.  

De flesta parasitägg förekommer endast i djurdynga och mänsklig avföring (latrin), men sprids sedan 

med detta material enligt samma tafonomiska processer som kulturlager och övrig jord. Liksom pollen 

kan de förekomma i stort antal, särskilt i latrinmaterial, och anrikas generellt i trampytor och 

markhorisonter då de har mycket god bevaringspotential jämfört med annat organiskt material. De är 

liksom pollen inte synliga för blotta ögat och hanterades aldrig medvetet av människor under 

förindustriell tid.  

 

Analysresultat 

Makrofossilanalys (tab 1) 

I tabell 1 har en del av materialet (det som inte är förkolnade fröer och frukter) kvantifierats enligt en 

grov relativ skala 1–3 prickar, där 1 prick innebär förekomst av enstaka (ca 1–5 st.) fragment i hela 

provet. 2 prickar innebär att materialet är vanligt – att det i stort sett hittas i alla genomletningar av de 

subsamplingar som görs. 3 prickar innebär att materialet är så vanligt att de kan sägas vara ett av de 

dominerande materialen i provet och man hittar det var man än tittar. Förkolnat och oförkolnat material 

har separerats i tabellerna. 

Pollenanalys 

I tabell 2 presenteras pollenproven i procent för PM 119, medan för PM 108 och 101 visas endast 

kvantifierad förekomst av pollen enligt skalan 1–3 prickar, eftersom proven innehöll så lite pollen. 1 prick 

innebär förekomst av enstaka pollen (ca 1–3 st.) i hela provet. 2 prickar innebär att pollentypen är vanligt 

förekommande i provet. 3 prickar innebär att materialet är så vanligt att de kan sägas vara ett av de 

dominerande mikrofossilen i provet och man hittar det över hela objektglaset. 

Parasitanalys 

Analysresultaten för de två prover som analyserades presenteras i text under respektive prov nedan 

och i tabellen under Prov 1. 

 

Tolkning och diskussion 

I samtliga prover var den makroskopiska fraktionen av det organiska materialet välbevarat och 

växtmaterialet rikligt. Det organiska makrofossil-inslaget var stort i samtliga prover utom 5 (brunn SN 

137) som främst bestod av finsand och silt. Innehållet i proverna var på flera sätt likartad, men deras 

kontextuella åtskillnad motiverar att de diskuteras enskilt. Däremot kan konstateras att träflis och träkol 

förekom rikligt i samtliga prover. 
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Prov 1 (PM 101): brunn (makrofossil, pollen och parasiter) 

I det makrofossila materialet fanns köksavfall i form av ben, fiskfjäll och hasselnötsskal. Här påträffades 

också förkolnade sädeskärnor från korn och råg. Det botaniska materialet dominerades av ängsväxter 

(starr och fryle), sannolikt med ursprung i stalldynga, och starkt näringskrävande ogräs (mållor, bolmört 

och nässlor etc.) som representerar lokalfloran. Innehållet i brunnen påminner snarast om en gödslad 

odlingsjord eller ett ogräsbevuxet gödselupplag. I materialet påträffades även fröer av kirskål, som i 

äldre tid odlats som trädgårdsväxt, vilket skulle kunna tolkas som att materialet är en omlagrad 

odlingsjord från en kålgård, men då kirskål också är vanligt förekommande som ogräs förblir denna 

tolkning osäker. En liknande diskussion kan föras kring den rika förekomsten av bolmörtsfröer. I vilket 

fall framstår det utifrån det makroskopiska materialet som fyller brunnen är kålgårdsrelaterat. Se dock 

resultaten från parasitanalysen nedan. 

Pollenprovet innehöll få pollen, men enstaka pollen från flera ogräs indikerar väldigt näringsrik mark/jord, 

och tex pollen av klöver indikerar dynga från djur som betat på friska betesmarker. Pollen från odlade 

växter som råg, och troligen också kål, påträffades i provet. Den låga koncentrationen av pollen är 

förvånande. 

Parasitprovet innehöll ägg av spolmask (Ascaris cf lumbricoides) och minst två typer av piskmask från 

människa (Trichuris trichiura), och nöt/får/get (Trichuris ovis). Det är svårt att skilja mellan grisens och 

människans spolmask och piskmask, men här rör det sig troligen om människans parasiter, möjligen 

med en liten inblandning från svin. Vi kan alltså dra slutsatsen att vi har en blandning av åtminstone 

djurdynga från ko eller får, samt mänsklig latrin i det provtagna lagret. Tolkningen ovan att brunnslagret 

innehåller tex jord från ett ogräsbevuxet gödselupplag verkar alltså rimlig, men lagret innehåller också 

latrinavfall. 

Tabell med resultat från parasitanalysen av PM 101, SL100 (Brunn). 

Parasiter Antal Värd 

Ascaris lumbricoides 14 Människa 

Trichuris cf trichiura (54 x 25 µm) 8 Människa 

Trichuris sp. (55 x 27 µm) 4 Gris/människa 

Trichuris ovis (34 x 62 µm) 2 Nöt/får/get 

 

Prov 2 (PM 108): brunn (makrofossil och pollen) 

Det makrofossila materialet i denna brunn dominerades av sand och silt. Frömaterialet bestod främst 

av näringskrävande ogräs (mållor, nässlor, skräppa etc.), och här finns också enstaka spår efter 

bryggeri- och/eller latrinavfall i form av en porsnöt och en rönnbärskärna. Bland fröerna påträffades även 

kirskål och myskmalva som bägge kan ha varit odlade och visa på en närhet till en örta- eller kålgård. 

Det är dock anmärkningsvärt att materialet inte innehåller några spår av gödsel.  
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Pollenprovet innehöll väldigt få pollenkorn, ett fåtal obestämda sädesslag samt gräs och ogräset rödklint. 

Även i detta prov är den låga pollenkoncentrationen förvånande.   

 

Prov 3 (PM 116): gödselgrop (makrofossil och parasiter) 

Bland makrofossilen kan flera materialkategorier urskiljas: köksavfall i form av ben och hasselnötsskal, 

djurhår som skulle kunna komma från stalldynga eller möjligen garveriverksamhet. Inslaget av 

ängsväxter var betydande, men inte dominerande, det är alltså inte gödsel som ger materialet en 

gödselliknande prägel i detta fall. Växtmaterialet domineras annars av ogräs, och det finns en relativt 

stor andel fröer från odlade trädgårdsväxter. Här märks grönsaker som beta och kirskål, och örter som 

persilja, hjärtstilla, kummin och opievallmo. De två sistnämnda kryddorna kan komma från latrininslag i 

materialet, men andelen bärkärnor är här anmärkningsvärt litet (endast två kärnor av hallon och smultron 

påträffades). Se dock parasitanalysen nedan. Inslagen av de odlade växterna, tillsammans med 

ogräsen, stalldyngan och hushållsavfallet, indikerar att jorden i denna grop är omlagrad odlingsjord från 

en kål- och örtagård.  

Inga parasitägg påträffades i provet vilket indikerar att lagret troligen inte innehållit någon latrin eller 

djurdynga. Som tolkats ovan är det troligen inte gödsel i materialet, men troligen inte heller latrin, de få 

bärfynden är troligen ”bakgrundsbrus” från hallon och smultron som växt som ogräs eller funnits i 

fröbanken från tidigare aktiviteter. Den mikroskopiska fraktionen domineras av oidentifierade sporer ca 

80–120 µm i storlek. 

 

Prov 4 (PM 117): lertäkt (makrofossil) 

I det makrofossila materialet påträffades köksavfall i form av rikligt med hasselnötsskal och djurhår som 

kan vara avfall från garveriverksamhet eller ett närliggande fähus. Spåren av dynga i form av ängsväxter 

var dock relativt fåtaliga, liksom inslaget av olika typer av ogräs. Vid sidan om köksavfallet och den 

eventuella garveriavfallet speglar materialet en näringsrik miljö vanlig i städer generellt. 

 

Prov 5 (PM 119): brunn (makrofossil och pollen) 

Provet bestod främst av finsand och det organiska materialet var relativt litet. Här finns enstaka spår av 

köksavfall i form av fiskfjäll, dynga i form av ängsväxter, samt ogräs. 

Pollenprovet från lagret var dock oerhört rikt och innehöll över 60 % pors! Provet avspeglar alltså troligen 

ölbryggningsavfall som varit baserat på kvistar och blomställningar (han-ax) av insamlad pors. Man bör 

nämna att pors även använts till färgning av tyger, det färgar tex ylle gult, så det kan inte uteslutas att 

det rör sig om avfall från textilfärgning, även om användningen som ölkrydda verkar ha varit mycket 

vanligare under historisk tid. Porsens hanblommor blommar på bar kvist under april-maj och bladen 
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utvecklas inte förrän senare under sommaren, så möjligen har endast hanblommor samlats in, eller så 

har torkade blomställningar med pollen suttit kvar till bladen utvecklats och allt samlats in under 

sommaren. Inga fröer verkar ha funnits i porsmaterialet vid bryggningen. Porsen har rimligtvis insamlats 

vid någon närliggande porstäkt utanför staden, tex vid någon sjö eller å med torviga stränder.  

Brunnsprovet ger också något av en sammansatt miljöbild, tröskning av säd har skett i närheten då alla 

de tre självpollinerande sädesslagen (havre, korn och vete) finns representerade. Råg saknas i provet, 

vilket är vanligt eftersom råg sprider sitt pollen när det mognat ute på åkern. Pollen från gräs kan ha 

kommit från närliggande betesmarker och ogräs-arter, men också sekundärt från djurdynga och 

insamlat hö. Pollen från halvgräs kommer troligen från djurdynga, vilket också älgräspollenkornen kan 

häröra från. Älgräs kan ha insamlats som ölkrydda och ”byttegräs” men koncentrationerna av pollen är 

relativt låga så det förblir osäkert. Ogräs som mållor, rödklint och maskrosor har troligen också vuxit i 

brunnens närhet. 

 

Prov 6 (PM 122): lertäkt (makrofossil) 

Det makrofossila materialet i detta prov var rikt och karaktäriserades av köksavfall i form av 

hasselnötsskal, fiskben och fjäll och en förkolnad skalkornskärna; rikligt med spår av dynga (starr), 

näringskrävande ogräs och odlingsväxter som kirskål, läkemalva och hjärtstilla. Intressant är också att 

notera massförekomsterna av arter som bolmört och nattskatta som bägge var uppskattade läkeväxter 

och här mycket väl kan ha odlats. Materialet tycks i sin helhet bestå av odlingsjord från en örtagård. I 

materialet fanns också små indikationer på latrinavfall i form av en hallon- och en fikonkärna. 

 

Parasitsjukdomarna 

Spolmaskinfektion (Ascariasis) sprids huvudsakligen via odlingsjord gödslad med latrin, men 

förekommer idag även allmänt i utvecklingsländer med stor fekal förorening av miljön. WHO uppskattar 

att sjukdomen idag är allra vanligast hos barn i 5–15 års ålder, särskilt på landsbygden. Man räknar idag 

med att ungefär 1,5 miljarder människor är smittade i världen, och omkring 60 miljoner är allvarligt 

påverkade, även med risk för ökad dödlighet, pga. parasitsjukdomen. Prevalensen (smittfrekvensen) är 

mycket hög i vissa områden där sjukdomen finns idag, till exempel i jordbrukssamhällen i tropiska- till 

tempererade områden. Där är det vanligt att 10–40 % av människorna i en population är smittade vid 

en och samma tidpunkt. Spridningen går till så att parasitäggen hamnar med latrinmaterial i jorden, eller 

på marken, och mognar efter några veckor (cirka 2–8 veckor, beroende på marktemperatur) och kan 

sedan smitta nya värdar. Man kan alltså se det som att staden/boplatsen (odlingsjorden och marken) är 

infekterad, och alla som rör jorden eller äter grödor odlade på platsen kan smittas av sjukdomen. Äggen 

kan leva i jorden och vara infektiösa i upp till ett decennium. Människor får huvudsakligen i sig 

spolmaskägg genom att äta mat som förorenats av jord gödslad avsiktligt, eller oavsiktligt, med latrin. 

När sen äggen sväljs och kommer ner i tarmen utvecklas de till vuxna maskar som sätter sig fast i 
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tunntarmen. Ett fåtal maskar orsakar sällan allvarliga besvär för friska vuxna, men barn och försvagade 

vuxna människor är särskilt utsatta. Så få som 10–15 maskar kan ge allvarliga konsekvenser för barn, 

med försämrad allmän fysisk kondition och tillväxt. Då spolmasklarverna migrerar i kroppen lämnar de 

ärrbildning i bland annat lever och lungor, vilket kan leda till blodbrist och sekundära infektioner. Stadiet 

där spolmaskarna migrerar via lungorna ger vanligen andningssvårigheter och astmaliknande besvär, 

och en typisk blodig slemhosta. Det här stadiet kan ge allvarliga lungskador och vara direkt dödligt om 

värden fått i sig för många ägg. De vuxna maskarna lever sen i tunntarmen där de tar näring från 

matsmältningen. Spolmaskinfektion i stort ger symptom som hosta, feber, andfåddhet, magsmärtor, och 

hos barn; allmän undernäring och inlärningssvårigheter. Små barn, som till exempel ofta kan stoppa 

jord i munnen, kan drabbas av omfattande infektioner av ett hundratal maskar eller mer, vilket kan leda 

till döden på relativt kort tid. I tidigare svenska studier av innehåll från både avfallslager, latriner och jord 

från regionen av mag-/tarmkanalen hos gravlagda människor har man funnit ägg från spolmask. 

Vad gäller piskmaskinfektion (Trichuriasis) associeras den som sagt med tätbefolkade agrara kulturer, 

och har visat sig vara mycket vanlig i städer under antiken och medeltid (se tex Mitchell 2015), men har 

förekommit i Nordeuropa åtminstone sedan mesolitikum (Bergman 2018). Båda parasitsjukdomarna har 

även påvisats i svenska brunnskontexter från järnålder (Bergman och Larsson 2020). Prevalensen 

(smittfrekvensen), globalt sett, är idag något lägre än för spolmaskinfektion, särskilt i jordbrukssamhällen 

i tropiska/subtropiska områden. Men i svenska arkeoparasitologiska studier av medeltida och 

tidigmoderna kulturlager från städer som Landskrona, Kristianstad, Nyköping, Enköping, Falun med 

flera platser (se tex Heimdahl & Bergman 2016, 2017), har parasitsjukdomen visat sig dominera kraftigt. 

Spridningen går till så att parasitäggen hamnar med latrinmaterial i jorden, eller på marken, och mognar 

efter några veckor (cirka 2–10, beroende på temperatur) och kan sedan smitta nya värdar. Man kan 

alltså se det som att staden/boplatsen (odlingsjorden och marken) är infekterad, och alla som rör jorden 

eller äter grödor odlade på platsen kan smittas av sjukdomen. Äggen kan leva i jorden och vara infektiva 

från ett år till ett decennium. Människor får huvudsakligen i sig piskmaskägg genom att äta mat som 

förorenats av jord gödslad avsiktligt, eller oavsiktligt, med latrin. När sen äggen sväljs och kommer ner 

i tarmen utvecklas de till 3–4 cm långa maskar som sätter sig fast i tjocktarmen där de livnär sig genom 

att suga blod. Ett fåtal maskar orsakar sällan allvarliga besvär för friska vuxna, men barn och försvagade 

vuxna människor är särskilt utsatta. Allvarliga piskmaskinfektioner (tiotals till hundratals maskar) kan 

resultera i diarréer och anemi (blodbrist), och hos barn, kraftigt försämrad tillväxt och 

inlärningssvårigheter. Barn med långvarig infektion kan också drabbas av klubbfingrar (vilket troligen ej 

syns på skelettet). Både barn och vuxna med långvarig infektion medelhög infektion kan drabbas av 

kroniska diarréer och rektalprolaps. 
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Provnr 1 2 3 4 5 6

A_2021_0057 PM 101 108 116 117 119 122

SL 107 114 118 120

SN 129 131 134 136 137 138

Kontext Brunn Brunn
Gödsel-

grop

Lertäkt/

grop
Brunn

Lertäkt/

grop

Analyserad vol. l 2,5 1,2 2,6 2 2,3 2,2

Förkolnade växter Träkol ●●● ●● ●● ●●● ●● ●●●

Obränt träflis och bark ●●● ●● ●● ●●● ●● ●●●

Rottrådar ●●● ●● ●●● ● ●● ●●

Mossa (olika arter) ●●

Vitmossa (Sphagnum spp.) ●

Hasselnötsskal (fragment) ● ● ●● ●●

Däggdjurs- och fågelben ●● ●●

Fiskfjäll och f iskben ● ● ●

Abborrf jäll ●

Djurhår ●● ●●

Glasad mineralsmälta ●

Svenskt namn Latinskt namn

Gråstarr-typ Carex canescens -type 1

Slankstarr-typ Carex flacca -type 5 1 7 1 22

Knaggelstarr-typ Carex flava -type 49 7 3 2 27

Hundstarr-typ Carex nigra -type 1 2

Småsäv Eleocaris/Scirpus spp. 1

Ängsfryle Luzula cf. multiflora 3

Gräs (ospec.) Poaceae indet 2

Knölsyska Stachys palustris 1 1

Ängsruta Thalictrum flavum 1

Vildpersilja Aethusa cynapium 5 1 1 25

Gåsört Argentina anserina 2 1

Gråbo Artemisia vulgaris 1

Svinmålla-typ Chenopodium album -type 57 20 24 3 7 56

Lönnmålla Chenopodium hybridum 5 5

Åkertistel Circium arvense 4

Bolmört Hyoscyamus niger 75 7 6 154

Vitplister Lamium album 3 33

Korndådra Neslia paniculata 3 1

Blå/rördmålla Oxybasis glauca/rubra 13

Pilört Persicaria laphatifolium 2

Trampört Polygonum aviculare 1

Krusskräppa Rumex  cf. crispus 3 9

Smällglim Silene vulgaris 1

Besksöta Solanum dulcamara

Nattskatta Solanum nigrum 3 4 85

Våtarv Stellaria media 2 1 1

Penningört Thlaspi arvense 2

Brännässla Urtica dioica 30 4 1

Eternässla Urtica urens 7 1 3

Smultron Fragaria vesca 1

Pors Myrica gale 1

Hallon Rubus idaeus 1 1 1

Rönn Sorbus aucuparia 1

Kirskål Aegopoduim podagraria 6 1 5 106

Läkemalva Althaea officinalis 2

Beta Beta vulgaris 1

Kummin Carum carvi 1

Hjärtstilla Leonurus cardiaca 1 13

Myskmalva Malva cf. moscata 1

Opievallmo Papaver somniferum 1

Persilja Petroselinum crispum 3

Äkta f läder Sambucus nigra 1 3 8 3

Import. Fikon Ficus carica 2

Förgätmigej Myosotis sp. 1

Viol (ospec.) Viola spp. 1

Förkolnade fröer frukter

Säd (ospec.) Cerealiea indet. 2

Skalkorn Hordeum vulgare ssp. vulgare 1 1

Råg Secale cereale 1

Säd

Äng

Odlat

Tabell 1: makrofossil

Mossa

Ospec.

Övrigt avfall

Köksavfall

Insamlat

Vedartade växter
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Tabell 2. Pollendata från brunnarna i kvarteret St Thomas. 

 

 

  

St Thomas pollendata
2022

PM 119 108 101

SL 118 107 100

Makronr 5 2 1

Kontext Brunn Brunn Brunn

Komm. Ascaris-ägg

Pollenkonc. Mkt hög Mkt låg Mkt låg

Pollenbevaring God God Dålig

%

Avenbok Carpinus 0,2

Träd/buskar Tall Pinus 0,2

Ek Quercus 0,4

Pors Myrica 63,9

Sälg, vide Salix ●

Havre Avena 0,6

Korn Hordeum 0,6

Odlade växter Vete Triticum 0,4

Råg Secale ●

Obest. sädesslag Cerealia spp. 3,0 ●●

Kål, svartsenap mfl Brassica sp. ●

Betesmark/Äng Gräs Poaceae 11,0 ●

Klöver Trifolium ●●

Fuktäng Halvgräs Cyperaceae 1,6

Älggräs, brudbröd Filipendula 1,0 ●●

Röllika mfl Matricaria- typ ●

Ogräs/Ruderater Mållor mfl Chenopodiaceae 0,8 ●

Rödklint Centaurea jacea -typ 1,2 ●

Maskros, fibblor Crepis -typ 7,8 ●●

Allmäna Flockblommiga Apiaceae 0,2

kulturväxter Svartklint Centaurea nigra 0,6

Kärlkryptogamer Ormbunksväxter Polypodiaceae obest. 0,6 ● ●

Obestämda pollen Indet. 6,6 ● ●

Träkol > 20m ● ●●● ●

Pollensumma 501 23 31
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Bilaga 5. 14C-datering 
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