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Sammanfattning 

 I samband med flytt av fjärrvärmeledningar i Lilla Fiskaregatan inom Lunds historiska 

stadsområde har en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning gjorts enligt 

länsstyrelsens beslut (Lst.dnr. 431-13502-2017, Kulturens projekt nr. 61000–559). 

 Schaktet omfattade ca 72 m med en bredd av 1,50 m och 0,80–1,20 m djupt. Arbetet påbörjades 

i öster och avslutades i väster vid Lilla Fiskaregatans mynning ut mot Bantorget. 

 Markingreppet gjordes framförallt i tidigare ledningsgravar, dock med ställvis bevarade 

kulturlager i delar av schaktets sektioner.  

 Efter ca 38 löpmeter schakt, ut mot gatans mynning, påträffades även obrutna kulturlager i 

schaktet på ca 0,30–0,40 m djup. Högst upp kom en stenläggning bestående av stora 

grovhuggna stenar. Stenläggningen har tolkats som en vägbeläggning preliminärt daterad till 

1800-talet. Vägen har varit ytterst ojämn.  

 I slutet av gatan påträffades även en husgrund av natursten, preliminärt med datering till 

perioden 1500–1700-talen. 

 Under ett lager med rivningsmassor från byggnader som uppförts under 1500-talet eller senare 

framkom ytterligare en gatunivå. Detta lager har tillkommit tidigast under 1500-talet. 
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Figur 1. Lunds medeltida stad, fornlämning 73:1, med platsen för undersökningen markerad med röd 

linje, bakgrundskarta från ©Lantmäteriet. 

Inledning 

Kulturen har utfört en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning enligt 

Länsstyrelsens beslut (431-13502-2017, Kulturens projekt nr. 61000–559) med anledning av 

omdragning av fjärrvärme på Lilla Fiskaregatan. Undersökningsområdet var längs Lilla Fiskaregatan. 

Fornlämningsmiljö 

Lilla Fiskaregatan är idag en centralt placerad gång och cykel-gata i Lund. Den sträcker sig från den 

norra delen av Stortorget och västerut till Bantorget. Denna undersökning gjordes i de västligaste 

delarna av dagens gata, men om man utgår från Andrens tomtrekonstruktion för Lund omkring år 1500 

har gatan fortsatt och undersökningen blir därmed relativt centralt placerad på den historiska Lilla 

Fiskaregatan (Andrén 1984). Gatan kantas av kv Fiskaren i söder och kv Sankt Jakob i norr.  

Huvudbyggnaderna i kv Fiskaren var riktade mot Lilla Fiskaregatan, vilket visar att denna gata var 

huvudgatan av de två Fiskaregatorna, åtminstone från 1700-talet (Bevaringskommittén 1981). Stora 

eller Lilla Fiskaregatan finns omnämnd år 1288 med via pascatorum ”fiskarnas gata” (SD bd 2 nr 960). 
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Undersökningen kantas av tomterna 322, 323:1, 323:2, 317:3, 324:2, 325 och 326 enligt Andréns 

rekonstruktion av tomtindelningen i Lund vid 1500-talets början (Andrén 1984:199).  

Tidigare arkeologiska iakttagelser 

I Kulturens regi har ett flertal utgrävningar gjorts i och kring det aktuella undersökningsområdet. Nedan 

följer en förteckning av de senaste rapporterna från området med en kort sammanfattning: 

 

Undersökningsår Iakttagelser 
1997 På Lilla Fiskaregatan genomfördes år 1997 en exploatering med anledning av 

installation av fjärrvärme. I undersökningen dokumenterades ”Ned till djup av 0,70 
meter (…) endast bärlager, hårdgöringslager och gatusten”, flera moderna 
störningar kunde också dokumenteras. Under 1,3 meters djup kunde dock 
välbevarade kulturlager med stor kunskapspotential observeras (Karlsson 2005).
 

1980–81 Åren 1980–81 i kv Fiskaren 2 dokumenterades kulturlager med en mäktighet på 
0,8 meter. Närmast Lilla Fiskaregatan noterades lämningar efter bebyggelse. Ett 
stort benmaterial påträffades med ursprung både från slakt och hantverk 
(Karlsson 2007). 
 

2000 I kv S:t Jakob 1 gjordes år 2000 geoteknisk provborrning i källare. Borrproverna 
träffade moränlera direkt under golvlagret i två av proverna och i den tredje 
påträffades en nedgrävning med dy och sten som begränsade djupet till 1 meter 
(Karlsson 2006). 
 

2004 I kv S:t Jakob 10 & 14 kunde år 2004 konstateras en kulturlagermäktighet på 2,8–
3 m. Flera typer av lämningar kunde ses, bland annat: bebyggelseindikerande 
lager, odlingslager och utjämningslager från medeltid och nyare tid. Kulturlagren 
var mycket välbevarade. I schaktet i gatan fanns inga intakta kulturlager (Ericsson 
2005). 
 

2007 I kv S:t Jakob 10 genomfördes geotekniska provborrningar under 2007. Dessa 
visade på kulturlagerdjup på mellan 3,10–3,40 meter. Kulturlagren hade bra 
bevaringsförhållanden (Karlsson 2009). 
 

2012–14, 16 Inne på kv Sankt Jakob 10, gjordes en arkeologisk schaktningsövervakning i 
samband med dränering. I undersökningen påträffades kulturlager på ett djup av 
-0,25 m. Under ett utjämningslager fanns välbevarade gödsellager på olika 
nivåer. I schakten bedömdes kulturlagren som välbevarade (Lidh 2020). 

2018 I samband med dränering av fastigheten Fiskaren 1 utfördes en arkeologisk 
schaktningsövervakning. Undersökningen påvisade välbevarade kulturlager från 
medeltiden (Karlsson 2018a).

2018 På kv Sankt Jakob 10 gjordes arkeologisk schaktningsövervakning i samband 
med dränering. Längs alla sträckor fanns äldre välbevarade kulturlager med 
förmodad äldsta datering till före reformationen (Karlsson 2018b). 

 
 

 



 

4 

 

Utöver dessa nyare undersökningar finns det fler intressanta undersökningar, främst från år 1987 då 

fjärrvärme lades i gatan. I undersökningen kunde vissa äldre gatubeläggningar spåras, samt kulturlager 

med gödsel och rännor, bestående av stolpar och flätverk (Kulturens LA-arkiv). 

En annan intressant notis är gjort år 1935, där man i den västra delen av gatan, nära Bantorget, kunde 

konstatera rester efter murar på den södra sidan av gatan (Kulturens LA-arkiv). 

Genomförande och resultat 

Totalt togs ett ca 72 m långt, 1,50 m brett och 0,80–1,20 m djupt schakt upp på Lilla Fiskaregatan under 

2017. Arbetet påbörjades i den östra delen av schaktet, som var ganska mitt på dagens Lilla 

Fiskaregatan och avslutades i väster vid Lilla Fiskaregatans mynning ut mot Bantorget.  

Markingreppet gjordes framförallt i tidigare ledningsgravar. Dock fanns bitvis bevarade kulturlager i delar 

av schaktets sektioner, se alla dokumenterade sektioner i bilaga. De dokumenterade sektionernas 

positioner finns utritade på kartan på figur 2, där även schaktets utbredning och placering ses.  

Figur 2. Schakt och dokumenterade sektioner för undersökningen, med bakgrund från ©Lantmäteriet  

Stora delar av de östra delarna av undersökningsytan har modern påverkan i form av nedgrävningar för 

rör och ledningar, se figur 3. Den östra delen av schakten var så påverkade att inga äldre lämningar 

kunde dokumenteras utan enbart moderna ingrepp. Först efter ca 38 meter schakt påträffades 

lämningar i intakt skick från äldre tider, dessa fanns under modern infrastruktur. 
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Figur 3. De moderna ingreppen dokumenterade i den östra och västra delen av schaktet, med bakgrund 

från ©Lantmäteriet. 



 

6 

 

Konstruktion 1 

Efter ca 38 löpmeter schakt, mot gatans västra mynning, påträffades obrutna kulturlager från ett djup 

om ca 0,30–0,40 m. Högst upp kom en stenläggning bestående av stora grovhuggna stenar satta i sand, 

figur 4, 5 och 6. Denna konstruktion fick benämningen konstruktion 1. Stenläggningen har tolkats som 

en vägbeläggning daterad till ca 1800-talet. Vägen var ojämn vid framgrävandet. På några ställen fanns 

spår efter tidigare markingrepp, vilka lagts igen med samma gatsten. Att de lagts igen med samma 

gatsten tyder på ingreppen har skett under gatans samtid. 

 
Figur 4. Gatstensbeläggning, benämnd konstruktion 1 framkom på 0,40 m djup, daterad till 1800-talet, 

med bakgrund från ©Lantmäteriet. 

Vägbeläggningen var lagd på humös grågul sand. Sanden har sannolikt fungerat som utjämning och 

sättsand för konstruktion 1 och har tillkommit i samband med att vägen etablerades. Kontexten går att 

se på figur 6, och på flertalet av sektionerna i bilagorna.  
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Figur 5. Översiktsfoto av delar av konstruktion 1 

Figur 6. Sektionsfoto av konstruktion 1 
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Under kontexterna som associeras med anläggandet av konstruktion 1 kunde ett lager med hög halt av 

gödsel konstateras i stora delar av schaktet. Detta gödselrika lager hade stora inslag av djurben, tegel 

och fönsterglas. Detta lager fanns på ett djup från ca 0,70 m ner till ca 1,00 m, med en preliminär datering 

till 1700-talet.  

I sektion VI finns kontext 51 under detta lager med gödsel. Kontext 51 består av rivningsmassor från 

byggnader som uppförts under 1500-talet eller senare och innehåller bland annat vingtegel. 

Konstruktion 2 

Rivningsmassorna, kontext 51, överlagrade en gatunivå lagd i sättsand. Denna stenläggning är en 

tidigare gatunivå som har givits konstruktions id 2. Konstruktionen framkom på ett djup av ca 1,00 m 

och bestod av natursten. Detta lager har tidigast tillkommit under 1500-talet. 

 

Figur 7. Vägkonstruktion 2 från 1500–1700-talet syns i västra delen av kartan. Även mur K100 och K200 

är utmärkta, med bakgrund från ©Lantmäteriet. 

Konstruktion 100 

På samma djup som konstruktion 2 och K200 framkom lämningarna efter konstruktion K100. 

Konstruktion 100 är resterna efter en stenmur med liknande stendimensioner som konstruktion K200. 

Över och runt konstruktionen fanns en brungrå, fuktig, något fet, mellan kompakt, med blandade 
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kornstorlekar sandig lera. Lagret hade ett inslag av ca 70% tegelfragment och sten i knytnävsstorlek 

med fynd av fönsterglas. Lagret är tolkat i fält som utjämningslager/markhöjande lager, alternativt omrört 

av sentida schakt. En alternativ tolkning är att detta är rivningsmassor från konstruktion 100. 

Konstruktion 200 

I slutet av gatan påträffades en husgrund av natursten, preliminärt med datering till perioden 1500–

1700-talen. Denna konstruktion har id 200 i sektioner och ritningar. Konstruktionen har tidigare 

dokumenterats vid undersökningen år 1935 som nämnts ovan. I denna undersökning påträffades inga 

stenar från muren i schaktet. Men i både den norra och södra sektionen hade lämningar efter 

konstruktion 200. I den södra sektionen avlägsnades en sten från konstruktionen och ytterligare en sten 

framkom innanför. Mellan dessa stenar fanns en ljusgrå, fuktig, fet, lucker sandig lera med blandad 

kornstorlek som tolkades som sättlager mellan stenarna. Under konstruktionen fanns stengods.   

Kulturlagerstatus 

Även om det finns många dokumenterade ingrepp på Lilla Fiskaregatan kunde det vid denna 

undersökning konstateras att det fanns bra bevarade kulturlager strax utanför de etablerade 

ledningsdikena och under dem. I kulturlagren fanns både trämaterial och läder bevarat i gott skick. 

Schaktet grävdes aldrig ner till moränen. 

Förslag på fortsatta åtgärder 

Arbetet slutfört, inga åtgärder är nödvändiga.  
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Administrativa och tekniska uppgifter 

Länsstyrelsens dnr 431-13502-2017 

Fornlämningsnr RAÄ Lund 73:1 

Lämningsnr, fornreg 1988:5459 

Kulturens projektnr 61000–559 

Trakt/kvarter/fastighet Innerstaden 2:1 

Socken Lunds stad 

Kommun Lund 

Län Skåne 

Typ av exploatering Fjärrvärmedragning 

Uppdragsgivare Kraftringen 

Typ av undersökning Schaktningsövervakning 

Ansvarig institution Kulturen 

Fältarbetsledare Jan Kockum 

Övrig personal Krister Kám Tayanin, Aja Guldåker 

Fältarbetstid 2017-06-12 – 2017-09-19 

Fälttid, arkeolog, tim 43 h 

 

Yta, m2 108 m2 

Kubik, m3 108 m3 

Schaktmeter, m 72 m 

 

Fyndmaterial KM99085:1-15. Fynden förvaras efter fyndfördelning på Kulturens magasin Diabasen 

Ritning, 

dokumentation 

13 st A3 ritfilm: 11 sektionsritningar skala 1:20, 3 planritningar skala 1:100, och 6 planritningar 

skala 1:20, Digitala inmätningsfiler i Kulturens stads-GIS 

Foto 23 digitala fotografier 

Analyser - 

Arkivmaterial, 

förvaring 

Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen Lilla Fiskaregatan 
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Bilagor 

Plan– och sektionsritningar 

  

 

1. Gråbrun, fuktig, finkornig, välsorterad, något fet, något 

kompakt sandig silt. Inslag av röda tegelfragment, enstaka 

små benfragment. Tolkat som äldre 

odlingslager/markhorisont. 

2.Tunnt lager av brun sandig silt med fläckar av grå lera. 

Fuktig, mjuk, välsorterad med blandad kornstorlek, något 

fet. Stort inslag av små natursten, enstaka djurben. Tolkat 

som rester efter stenläggnnig. Vänster om den sträckade 

linjen gick det inte längre att se lagret, men kunde 

registreras p.g.a. inslaget av småsten. 

3.Svartbrun, fuktig, finkornig, porös, något fet, välsorterad 

sandig silt. Inslag av träkol, tegelfragment och enstaka 

småsten och djurben. Tolkat som odlingslager eller äldre 

markhorisont. 

4.Liknar lager 3, men är brunt till färgen och innehåller mer 

organsikt material, fynd av läder, tolkat som 

markhorisont/utjämningslager. 

5. Mörkbrun, fuktig, blandad kornstorlek, välsorterad, något 

fet, medelkompakt sandig silt med enstaka små, grå, 

lerklumpar. Inslag av tegel- och träkolfragment, kvistar, trä, 

småsten och ben. Tolkat som utjämning/bärlager. 

6. Ljusgrå, fuktig, osorterad, finkornig sand med klumpar av 

lera. Sanden är mager, leran fet. Lagret är luckert. Inslag av 

fåtal småsten (kan härhöra från lager 7). 

7. Ljusbrun fuktig, lucker, mager, finkornig, välsorterad siltig 

sand med stort inslag av nedbrutet organiskt material, 

kanske gödsel eller gyttja. Inslag av enstaka fragment av 

rött tegel, småsten, enstaka kvistar och halmstrån. Tolkat 

som utjämningslager. 

8. Svartbrun, något fuktig, lucker sandig silt. Osorterat, 

något fet. Inslag av småsten, träkol, enstaka träfragment 

och riktligt med organiskt material, ev. gödsel. Tolkat som 

utjämningslager. 

9. Ljusbrun något fuktig, medelkompakt, finkornig, 

välsorterad sandig silt med stort inslag av starkt nedbrutet 

organiskt material, kanske gödsel. Inslag av enstaka träkol 

och fragment av rött tegel samt ben. Fynd av yngre rödgods, 

knappnål, fönsterglas, kritpipa. Tolkat som utjämningslager. 

10. Ljusbrun men oxiderar och blir mörkbrun. Kompakt, 

något fuktig, välsorterad, finkornig något fet, lerig silt med 

inslag av nedbrutet organiskt material (ex. gödsel). Enstaka 

småsten och tegelfragment. Fynd av Yngre rödgods, läder, 

sko och kritpipa. Tolkat som utjämning. 

11. Lik lager 7 

12. Sand och grus, bärlager och sättsand till dagens 

markyta. 

13. Kantsten
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12. Gråbrun melerad, fuktig, fet finkornig, välsorterad, kompakt brun organisk silt med klumpar av grå lera. Inslag av fragment av rött tegel, träkolsfläckar, grus och 

småsten. Troligen omrört lager, men äldre än 1600-talet. Tolkat som utjämningslager/bärlager, kanske samma som nr 18. 

14. Nedgrävning som innehåller flertalet lager med organisk natur, tidigare gränsdike. 

15. Ljusbrun, lucker, något fuktig, något fet, finkornig, välsorterad sandig med starkt nedbrutet organiskt material, ex. gödsel. Inslag av hö/halm samt fragment av ben 

och träkol. Kan vara samma lager som lager 7 i Sektion II, raseringslager. 

16. Lik fyllnadslager 15, men mörkare i färgen, raseringslager. 

17. Brungrå lins av något fet, något fuktig, finkornig mjuk, siltig lera. Kan vara samma som lager 6 i Sektion II. Inslag av enstaka träkolsfläckar, utslamningslager från 

perioden diket var i bruk. 

18. Brungul melerad till färgen. Fuktig, fet, finkornig lerig silt med klumpar av gul moränlera. Inslag av träkol, småsten, ben och fragment av rött tegel. Tolkat som 

utjämningslager. Kanske samma som nr. 12. 

19. Brungul, fuktig, mager, finkornig, något lerig sand med inslag av enstaka träkol, enstaka småsten. Tolkat som fyllnadsmassor från sentida rörschakt. 

20. Omrörda lager av mörkgrå, fuktig, något kompakt, finkornig, sandig lera. Varvat med gråbeige kompakt lera. Inslag av tegelfragment, enstaka småsten, träkol och 

ben. Tolkat som fyllnadsmassor från sentida rörschakt. 

21. Omrörda lager, flertalet linser av bruna nyanser som består av bruna nyanser av sand blandat med grå, kompakt lera. Uppfyllnadsmassor i plundringsschakt. 

22. Makadam och sättsand till gatubeläggning. 

23. Nedgrävning till dagvattensbrunn. 

24. Kantsten.  

25. Nedgrävning, eventuellt plundringsschakt. 

26. Fyllning av grus och sand till dagvattenbrunn 
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  1   Konstruktion 1, Stenläggning av huggen sten från ca 1700/1800-talet, tidigare nivå av väg. 

1. Gråbrun, kompakt, fuktig, något fet, blandad kornstorlek, välsorterad, sandig/lerig silt. Med stort inslag 

av grå lerklumpar. Hög närvaro av träkolsfragment samt småsten. Fynd av fajans. Tolkat som bärlager 

åt konstruktion 1. 

2. Sättsand till konstruktion 1. 

3. Sand. 

4. Makadam och grus. 

5. Kantsten. 

6. Sentida fyllning i nedgrävning för VA-schakt. 
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1    Konstruktion 1, Stenläggning av huggen sten från ca 1700/1800-talet, tidigare nivå av väg. 

2   Konstruktion 2, Stenläggning av natursten från ca 1500-talet, tidigare nivå av väg. 

51. Rivningsrester med rött tegel (vingtegel), uppfyllnadsmassor. 

52. Mörkgråblå lera med sandinblandning, tegel, vingtegel/krus, raseringsmassor. 

53. Gödsel med tegel, glas och ben, ackumulerad kulturjord.  

54. Humös grågul san, bärlager för konstruktion 1. 

55. Sättsand och bärlager för konstruktion 2. 
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1      Konstruktion 1, Stenläggning av huggen 

sten från ca 1700/1800-talet, tidigare nivå av 

väg. 

2      Konstruktion 2, Stenläggning av natursten 

från ca 1500-talet, tidigare nivå av väg. 

100  Konstruktion 100, Rest av stenmur 

3. Svartgrå, fuktig, något fet, lucker, välsorterad 

finkornig, lerig sand med enstaka grå 

lerklumpar, inslag av enstaka fragment av rött 

tegel och enstaka träkol och inslag av gödsel. 

Tolkat som äldre markhorisont eller 

odlingslager. 

4. Gråbrun, något fuktig, kompakt, med 

blandade kornstorlekar, välsorterat, stort inslag 

av gödsel i lerig sand. Inslag av större fragment 

av tegel samt småsten. Fynd av fönsterglas. 

Tolkat som utjämningslager/markhöjande lager. 

5. Gråbeige, fuktig, kompakt, blandade 

kornstorlekar, välsorterad lerig sand. Inslag av 

träkol samt tegelfläckar och större gruskorn. 

Tolkat som bärlager. 

6. Sättsand till konstruktion 1. 

7. Sentida sättsand. 

8. Smågatsten. 

9. Brungrå, fuktig, något fet, mellan kompakt, 

med blandade kornstorlekar sandig lera. Inslag 

av ca 70% tegelfragment och sten i 

knytnävsstorlek. Fynd av fönsterglas. Tolkat 

som utjämningslager/markhöjande lager, 

alternativt omrört av sentida schakt. 

10. Byggsand, troligt samma som nr 6. 

11. Makadam, uppfyllnadslager efter 

borttagning av konstruktion 1 

12. Kantsten.
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200  Konstruktion 200, stenmur som dokumenterades 
år 1935. Under konstruktionen fanns stengods.  I den 
södra sektionen avlägsnades en sten från 
konstruktionen och ytterligare en sten framkom 
innanför. Därav att sektion X finns i a och b version, b 
version är med borttagen sten. 

1. Rödbrun, fuktig, finkornig, filtigt. Liknande kaffesump 
i texturen. Magert och starkt förmultnat gödsellager. 
Tolkat som brukningslager till konstruktion 200. 

2. Mörkgrå, fet, fuktig, blandad kornstorlek, osorterat, 
något lucker sandig lera, med inslag av småsten, 
fragment av rött tegel och träkol. Fynd av yngre 
rödgods och stengods. Tolkat som äldre marknivå. 

3. Ljusgrå, fuktig, fet, lucker sandig lera med blandad 
kornstorlek. Tolkat som del av murkonstruktion 200, 
som sättlager mellan stenarna. 
 

4. Svartbrun, fuktig, något fet, kompakt sandig lera med blandad kornstorlek. Enstaka 
klumpar av mycket förmultnad gödsel. Välsorterat. Inslag av småsten, ben, fragment 
av vingtegel och fragment av rött tegel. 

5. Makadam och bärlager. 

6. Kantsten. 

7. Lagret består av ca 90 % tegelfragment, knytnävsstora stenar. 10% mörkbrun 
lucker, fuktig, mager, siltig sand. Förekommer enstaka ben. Ett välsorterat lager. 
Tolkat som utjämningslager. 

8. Troligen sentida nedgrävning med raka kanter och kantig i plan. 

9. Fyllning i nedgrävning bestående av gråbrun, fuktig, mager medelgrov lerig sand. 

10. Sättsand. 

11. Sand. 

12. Smågatsten. 



Fyndlista
Unr Ktx Material Sakord Formtyp Undertyp Del Ant Vikt

Kommentar

KM 99085:
Skåne

Lund
Innerstaden 2:1

Lund

Sekt I Lager 3 60HakeNunnetegelKeramik Kärl1 1

2 fragment av samma kärl
Sekt II Lager 5 4bukYngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad2 2

Sekt II La ger 9 16lyft-
upphängningsanordni
ng

Yngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad3 1

Sekt II Lager 9 19bukYngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad3 5

Sekt II Lager 9 4mynningYngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad3 1

Sekt II Lager 9 1Glas Fönsterglas3 1

Sekt II Lager 9 3SkaftPiplera3 1

Sekt II Lager 11 12mynningYngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad4 1

Sekt III  Lager 18 20mynningYngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad5 1

Sekt III  Lager 18 32bukYngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad5 1

Sekt III  Lager 18 44PottkakelKeramik Kakel5 1

Sekt III  Lager 20 11bukYngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad6 2

Sekt III  Lager 20 5mynningYngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad6 1

Sekt V Lager 1 14bukYngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad7 1

Sekt V  Lager 1 2bukPorslinKeramik Kärl Oidentifierad7 1

51 7Bly Fönsterspröjs8 1

51 1Glas fönsterglas8 1

51 28Yngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad8 1

51 140VingtegelTegel Taktegel8 4

52 47fotYngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad9 1

52 505VingtegelTegel Taktegel9 1

52 30bottenYngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Bägare9 1

50 1Glas fönsterglas10 1

53 8Bly Fönsterspröjs11 1

53 9SkaftPiplera11 2

53 70Slagg Oidentifierad11 1

53 8bukPorslinKeramik Kärl Oidentifierad11 1

53 83bottenYngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad11 1

53 82lyftanordning - bukYngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad11 1

53 63PottkakelKeramik Kakel11 2

53 122bukYngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad11 14

53 194mynningYngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad11 9

53 116fotYngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad11 3

53 96lyft-
upphängningsanordning

Yngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad11 2

53 15Glas fönsterglas11 8

53 586NunnetegelTegel Taktegel11 1

55 3SkaftPiplera Pipa12 1

Sektion IX  Lager 2 4bukStengods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad13 1

43Sten Bryne14 1

Sektion X Lager 1 65fotYngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad15 2

Sektion X Lager 1 12mynningYngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad15 1

Sektion X Lager 1 21bukYngre rödgods, odefinieratKeramik Kärl Oidentifierad15 2

1
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