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Sammanfattning 

• Med anledning av att VA Syd skulle utföra schaktningsarbeten för nyanläggning av dagvatten i 

Västra Mårtensgatan samt omläggning av stensättningen i gatan, genomförde Kulturen i Lund, 

under senvåren och sommaren 2020, en arkeologisk undersökning i form av en 

schaktningsövervakning enligt Länsstyrelsens beslut (Lst.  dnr. 431-4889-2019, Kulturens 

projektnr. A_2019_0026). 

• Schaktet skulle ske i de äldre ledningarna, dessa var dock inte dragna i en rak linje vilket 

antagits, utan svängde utmed gatans form. Då schaktet hamnade en bit från det gamla 

ledningsschaktet påträffades välbevarade kulturlager och även ett hörn på en träkista. Schaktet 

vidgades något norrut för att komma åt graven och då framkom ytterligare en grav strax öster 

om den första. Detta ledde till att Länsstyrelsen kallades till undersökningen den 28/5 2020. Vid 

avstämningsmötet i fält beslutades att gravarna och ytan intill skulle handgrävas och 

dokumenteras innan fortsatt arbete. Sammanlagt framkom fem gravar under undersökningens 

gång. 

• Vid grundgrävningarna under det tidiga 1900-talet framkom flertalet gravar kring Sankta Maria 

Minor. Vid 1994 års grävning påträffades tre gravar i ett schakt för VA. Dessa påträffades vid 

dryga 2 meters djup i norra delen av schaktet, alltså närmare kyrkan än kyrkogårdsmuren. 

Gravarna som påträffades år 1994 och de från 2020 års grävning framkom på ungefär samma 

nivå, drygt 2 meter under dagens marknivå, vilket ger en bild av var marknivån ungefär legat 

under den tidiga medeltiden. Det som är intressant med gravarna från år 2020 är att de låg en 

bra bit söderut från kyrkan, närmare bestämt 10 meter söder om stavkyrkan som låg en bra bit 

längre söderut än sin efterträdare i sten. När vi även tar in kyrkogårdsmuren i beräkningen och 

ritar upp hur den troligen gått så hamnar vi precis i utkanten av kyrkogården.  

• Under 2020 års schaktningsövervakning har muren inte kunnat dateras närmare. I sektion IX i 

lager 3, över de större stenarna som tolkas utgöra kyrkogårdsmuren framkom keramik av typen 

protostengods, med möjlig datering 1100–1200-tal. När muren anlades kan man grävt ner den 

något vilket kan leda till att yngre material grävs upp, jordmassorna som grävdes upp hamnade 

möjligen i murkärnan. Kyrkogårdsmuren hamnar också stratigrafisk över gravarna vilket tyder 

på att den är yngre än gravarna och inte var anlagd vid träkyrkans uppförande. 

• Flera gatunivåer har också framkommit under schaktningsövervakningen vid Västra 

Mårtensgatan. Längst nästan hela sträckan har, vad som tolkats som, en nedbruten 

träbroläggning dokumenterats i den södra delen av schaktbotten. Detta antyder att en 

gatbeläggning är bland den första markanvändningen på sträckan. 

  



 

2 

 

 

Figur 1. Lunds stad, fornlämning 73:1 m.fl., med platsen för undersökningen markerad med en röd cirkel. © 

Lantmäteriet. 

 

Inledning 

Med anledning av att VA Syd skulle utföra schaktningsarbeten för nyanläggning av dagvatten i Västra 

Mårtensgatan samt omläggning av stensättningen i gatan, genomförde Kulturen i Lund under tiden 

2020-05-05 till 2020-07-02 en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning enligt 

Länsstyrelsens beslut (Lst.  dnr. 431-4889-2019, Kulturens projektnr. A_2019_0026). Området för den 

planerade schaktningen omfattade 15×73 meter, där de djupaste måtten för de nya ledningarna skulle 

ligga på 2,50 meter. 
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Fornlämningsmiljö 

Västra Mårtensgatan ingår i Lunds äldsta gatunät och ligger centralt inom Lunds medeltida 

stadsområde. Västra Mårtensgatan får under medeltidens senare del sitt namn Mårtensgatan som 

innefattar dagens Västra Mårtensgatan, Östra Mårtensgatan samt södra delen av Mårtenstorget. Gatan 

sträckte sig från Stora Södergatan österut till Österport genom stadsvallen som även gick under namnen 

”Burled” och ”Sankt Mårtens port” och var stadens östra infartsled (Andrén 1980:15 & 21, Blomqvist 

1951:339). Västra delen av gatan kom att breddas norrut mellan åren 1911 till 1914 då den äldre 

bebyggelsen revs för att uppföra de byggnader som idag står på gatans norra sida, i kv Maria Minor 

(Johansson Hervén 1995:4). 

 

Mårtensgatan bör dateras till 1000-talet eller tiden för Lunds tillkomst och hade karaktären av en hålväg. 

Vid Mårtenstorget har gatan haft en tidig broläggning som dateras till år 1026 (± 4) (Balic 2012:20). Det 

har föreslagits utifrån de topografiska förutsättningarna att den västra delen av gatan gått utmed dagens 

Skomakargata, alltså en mycket mer nordlig sträckning än idag. Arkeologisk har gatans förflyttning 

söderut dokumenterats vid grävningarna vid Saluhallen 1. En stenlagd gatunivå har daterats till tiden 

före kvarterets första hushåll (år 990–1025) men flyttas sedan 3 meter söderut i slutet på 1000-talet. På 

flera håll i Lund har regleringar av gatunätet samt förändring av tomtstrukturerna observerats som 

dateras till omkring mitten av 1000-talet och kan möjligen ha skett på kungligt initiativ (Balic 2012:20).  

 

I kv Maria Minor, som ligger norr om Västra Mårtensgatan, låg under medeltiden Sankta Maria Minors 

kyrka och kyrkogård. Sankta Maria Minor är en av Lunds äldsta sockenkyrkor och var i sin första 

skepnad en stavkyrka som delvis har grävts ut och dokumenterats arkeologiskt, men där kyrkans södra 

långskeppsväg fortfarande ligger kvar i marken i den norra delen av Västra Mårtensgatan, strax utanför 

fastighetsgränsen. Stavkyrkan ersattes med en stenkyrka under 1100-talet, möjligen under biskop 

Eskils senare ämbetstid, vilken avslutades år 1177 (Blomqvist 1951:40f & 193, Carelli 2012:134). Kyrkan 

tillhörde domkapitlet sedan 1095/1103 och så förblev det efter reformationen. Tomtmarken styckades 

av och bebyggdes sedan under 1500-talet. Kyrkogårdens norra del tycks bebyggas kort efter 

reformationen medan den södra delen kan ha brukats som kyrkogård i flera decennier efter det att 

kyrkan revs (Andrén 1984:89). Kyrkan uppfördes inte på jungfrulig mark utan låg på äldre kulturlager 

(Johansson Hervén 2001:42). 

 

I kv Glambeck, söder om Västra Mårtensgatan, låg ett par gårdar ut mot gatan med tomtnumren 123 

och 124:3, enligt Anders Andréns tomtrekonstruktion över förhållandena kring år 1500. Tomt 123 nämns 

som Svend Guldsmeds gård år 1589 och tomt 124:3 kallades ”Skomagerhuset” och ägs av kyrkan år 

1511 (Andrén 1984:90). 
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Tidigare arkeologiska iakttagelser 

Det har vid flera tillfällen tidigare gjorts arkeologiska iakttagelser i Västra Mårtensgatan. Här följer en 

sammanfattning på vad som tidigare dokumenterats: 

Information hämtad från Kulturens LA-arkiv om inget annat uppges. 

År: Fastighet och iakttagelser: 

1911–14 Kv Maria Minor 4, 5 & 6. Sankt Maria minor trästavskyrka och stenkyrka kunde delvis dokumenteras. Liksom gravar 

tillhörande kyrkogården. 

1937–38 Kv Glambeck 2. En äldre gatubeläggning framkom vid gatuarbetet på ett djup av -2,30 meter. 

1945 Västra Mårtensgatan. Tre flata blankslitna gråstenar på rad i nord–sydlig riktning på ett djup av -1,20 meter. 

1961 Västra Mårtensgatan. Äldre stenläggning samt en tunna påträffades vid schaktning. 

1963 Västra Mårtensgatan. Äldre gatubeläggning påträffades vid schaktning. 

1994 Västra Mårtensgatan. Vid undersökningen framkom bland annat en träbroläggning från högmedeltid, 

huskonstruktioner och en ugnskonstruktion från 1500–1600-talet, lämningar efter syllstensrader i nordsydlig och öst–

västlig riktning från högmedeltid och framåt, samt kyrkogårdsmuren tillhörande Maria Minor (Johansson Hervén 

1995). 

2013 Västra Mårtensgatan. Schakten anpassades efter 1994 års grävning för att inga intakta kulturlager skulle beröras 

(Kronroth 2014).  

 

 

Figur 2. Tidigare grävda schakt vid Västra Mårtensgatan markerade i grönt och med årtal. Blå prick markerar schakt 

med gravar, röd prick markerar schakt med träbroläggning och gul prick markerar schaktet med gatbeläggning av 

sten. © Lantmäteriet 
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Genomförande och resultat 

 

Figur 3. Schaktets utbredning vid Västra Mårtensgatan samt ursprungligt djupschakt (schakt vid ansökan). © 

Lantmäteriet 

 

För att göra resultaten av schaktningsövervakningen mer lättöverskådliga så kommer schaktet 

beskrivas som en helhet där olika konstruktioner kommer belysas separat. Enbart ett urval av sektions- 

och planritningarna från undersökningen har renritats för att kunna klargöra vad som framkommit under 

schaktningsövervakningen. Plan- och sektionsritningarna kan ses i bilaga 1. Över hela vägbanan låg ett 

tjockt lager makadam under asfalten, på mellan 0,40 till 0,70 djupt och där tog en geotextil vid som lagts 

ut för att skydda kulturlagren. Geotextilen markerar den yta som var framschaktad vid 1994 års grävning. 

 

Schaktningen började med att två mindre gropar grävdes i gatan för att kontrollera massorna med hjälp 

av provtagning samt för att komma åt befintliga vattenledningar som tillfälligt behövde koppas om under 

grävningsarbetet. Därefter påbörjades ledningsarbetet ute i Stora Södergatan för att dras österut längst 

Västra Mårtensgatan.  

 

Markarbetet skulle genomföras inom det gamla ledningsschaktet för att minska ingreppet. De äldre 

ledningarna var inte dragna i en rak linje, vilket antagits, utan svängde utmed gatans form. Då schaktet 

hamnade en bit från det gamla ledningsschaktet påträffades välbevarade kulturlager och även ett hörn 
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på en träkista. Schaktet vidgades något norrut för att komma åt graven och då framkom ytterligare en 

grav strax öster om den första. Detta ledde till att Länsstyrelsen kallades till undersökningen den 28/5 

2020. Vid avstämningsmötet i fält beslutades att gravarna och ytan intill skulle handgrävas och 

dokumenteras innan fortsatt arbete. En justering av den nya ledningsdragningen skulle ske så att 

schaktet skulle sammanfalla med det gamla ledningsschaktet och schaktbredden skulle begränsas till 

1,5 meter i botten av schaktet för att minimera ingreppet i fornlämningen. 

 

Dokumentationsmetod 

Projektet dokumenterades i huvudsak med hjälp av plan- och sektionsdokumentation på ritfilm (se 

renritningar i Bilaga 1). När gravarna framkom hyrdes en totalstation för mer noggrannare inmätning av 

lämningarna. Området kring Grav 1 och 2 är alltså digitalt dokumenterat och fick i samband med detta 

ett Intrasisprojekt för registrering och dokumentation av kontexter. Detta medför att en del kontexter är 

registrerade i Intrasis medan andra inte är det, då arbetet att överföra all dokumentation till Intrasis skulle 

vara för tids- och resurskrävande. Några kontexter som ansågs viktiga att få med i Intrasis har förts in i 

efterhand, precis som planritningarna över schaktet och sektionshänvisningarna. I följande beskrivning 

av undersökningen hänvisas ibland kontexter till de nummer de fått vid registrering i Intrasis. Kontexter 

beskrivs som lager/fyllning (SL), nedgrävning (SN), sten-/träkonstruktion (SK) och sektion (C), följt av 

Intrasisnummret. 

 

Yngre lämningar 

Flera yngre konstruktioner kunde dokumenteras i schaktets sektioner, de flesta strax över Grav 1 och 

2. Det som framkom kan knytas till de kontexter som dokumenterades vid 1994 års grävning. Längst 

sektion V framkom ett ca 0,10–0,15 meter tjockt gult lerlager som sträckte sig omkring 7 meter och 

framkom direkt under geotextilen som markerar 1994 års schaktbotten. Vid undersökningen år 1994 

tolkades detta som ett lergolv som sträckte sig norrut med tillhörande tegelkonstruktion. En möjlig 

datering på huset är att det uppfördes under 1500-talets senare hälft–1600-talet (Johansson Hervén 

1995:38). I ett större raseringslager under lergolvet, som dokumenterades i sektion, framkom keramik 

av typen yngre rödgods i form av trebensgryta, som kan dateras mellan 1400–1700-tal. En kalktunna i 

form av ett laggat kärl återfanns direkt under geotextilen och denna dokumenterades i fält år 1994 där 

ett mynt från Frederik I regeringstid återfanns, datering år 1524. Öster om kalktunnan framkom 

fyllningsmassor av gulgrå lera innehållande mycket tegel och trä. Detta tolkas vara en del av den 

kalkbruksbassäng som framkom år 1994 och tolkades vara tillkommen i samband med byggnationen 

av de fastigheter som upprättades år 1911–1914. 

 

I schaktets norra sektioner kunde man till stor del följa en rad med sten, ca 0,30–0,40 meter under 

geotextilen, se under nästa rubrik. I södra sektionen var det svårare att följa stratigrafin då massorna 

påverkats av den tidigare ledningsdragningen och därför bestod av omrört material. Längre österut kom 
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VA-ledningen att hamna mer centralt i schaktet men schaktningsarbeten för kablar och rör i trottoaren 

har tagit bort de yngre lämningarna. 

 

Kyrkogårdsmuren och syllsten 

Under schaktningsarbetet längs gatan framkom en del större sten i schaktet som från och till var svåra 

att knyta till någon tydlig konstruktion. Tidigt under schaktningen, ca 4–5 meter in från Stora Södergatan, 

framkom ett par större stenar omkring 0,80 meter ner i schaktet vilka tolkas som stenar från en plundrad 

mur. 

 

Vid sektion IX (bilaga 1, se sid.48–49) kan man följa en mycket tydlig, men fragmentarisk rad med stenar 

ca 0,30–0,40 meter under geotextilen. De ligger i jämn nivå med relativ plan ovansida vilket gjorde att 

den tolkades som en syllstensrad. Jämför man med A. B. Jacobssons karta från år 1907 så ligger denna 

syllstenrad i jämnhöjd med kvarterets tidigare mer södra sträckning, vilket är omkring 10 meter längre 

söder ut än den är idag (figur 4). Dessa stenar skulle alltså kunna tillhöra hus som legat längst gatan. 

Alternativt tillhör de Sankta Maria Minors kyrkogårdsmur och är då den översta delen av muren. 

 

 

Figur 4. A. B. Jacobssons karta över Lund från år 1907. Här kan man se kvarter Maria Minors gamla sträckning. 

Möjliga syllsträckningar är markerade i grönt (André och Högstedt 1990). 
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Figur 5. Den övre raden sten i sektion IX, sett från sydväst (bilaga 1, se sid.48). 

 

I sektion IX (bilaga 1, se sid. 49) kan man också följa en mycket ojämn stenrad med större och mindre 

sten mellan 0,70 och 1,60 meter ner. Detta tolkas som resterna av Maria Minors kyrkogårdsmur. Den 

övre, mer prydliga, raden sten ligger ca 0,20 meter över dessa stenar och tycks inte tillhöra samma 

konstruktion. 

 

Vid 1994 års grävning framkom en bit mur som tolkades som kyrkogårdsmuren och var synlig i marknivå. 

Den var ca 1 meter bred och uppbyggd av mindre och större obearbetade stenar samt en mängd 

tegelfragment av storstenstegel placerade i två yttre tydliga fasader. I murkärnan fanns benvit sandig 

och grovkornig kalkbruk uppblandad med småsten och tegelfragment. Muren bestod inte av några skift 

utan låg blandade samt löst sammanfogade med kalkbruk, där den större stenen förekom längre ner. 

Muren tolkas vara en senmedeltida konstruktion (Johansson Hervén 1995:11f). Denna beskrivning av 

muren stämmer delvis med vad som dokumenterades under 2020 års grävning, då det framkom stora 

och mindre stenar utan skift, men inget som liknade murkärnan framkom eller någon form av murbruk. 

Räknar man in den övre raka stenraden i sektion IX så har muren en tydlig fasad åt söder. 

 

Stenen kunde följas österut i schaktets norra sida och sektion, men framkom aldrig som en tydlig 

konstruktion. Möjligen beror det på att muren blivit hårt plundrad när kyrkogården togs ur bruk. Vid 

sektion XV (bilaga 1, se sid. 58), som bitvis inte rensades pga. rasrisken, kunde stora stenar 

dokumenteras och även ses ta slut, vilket tolkats som murens östliga avgränsning där den svänger 

norrut. Ett förslag på hur kyrkogårdsmuren möjligen kan ha gått presenteras i Figur 6. 
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Figur 6. Schaktet längst Västra Mårtensgatan med förslag på en rekonstruktion av kyrkogårdsmurens möjliga 

sträckning i grått, gravarna markerade i grönt, diken markerade i lila och träkonstruktioner markerade i rosa. © 

Lantmäteriet 

 

Gatulager  

I Stora Södergatan framkom enbart bärlager och sand då flera brunnar och ledningar var dragna längst 

den sträckningen. En fjärrvärmeledning var dragen i gatans östra trottoar och när det börjades tunnlas 

under denna ledning framkom rester av en rustbädd. En sektion uppfördes där moränleran kunde 

dokumenteras på ett djup av ca 3 meter (sektion II och sektion III). Över moränen låg ett 0,50 meter 

tjockt lager med knytnävsstora stenar och grenar i flera skift. Det var svårt att avgöra hur många skift 

som lagt ut eller om det möjligen lagts ut vid ett och samma tillfälle som stabilisering eller möjligen 

dränering i vägen. Mellan grenarna låg sedimenterade lager av grå fin sand. 

 

Ett makrofossilprov skickades in till Jens Heimdahl, vid Statens historiska museer, som undersökte 

provet. Provet utgjorde främst av ris- och örtfragment med enbart ett fåtal fröer från främst ogräs och 

ängsväxter. Möjligen tyder detta på att rustbädden lagts ut som ett ganska tjockt lager vid ett tillfälle och 

därför var innehållet ganska tomt på fröer som kan ha ackumulerats över tid. Det tjocka lagret med 

grenar och sten tyder på att man försökt lösa ett problem med blöt och fuktig mark. Den sedimenterade 

sanden i lagret antyder också att vatten har stått och runnit i lagret. 
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Över detta lager låg större sten i två skift där de övre var något mindre och låg så att ovansidan utgjorde 

en relativt plan yta. Detta tolkades som en stenlagd gatunivå och låg på ca 2 meters djup under dagens 

marknivå. Längre österut i schaktet framkom flera lager som tolkades som äldre gatbeläggningar, dessa 

sågs bäst i sektionerna i söder men kunde även dokumenteras i plan. Kulturjorden närmas botten bestod 

av mycket kladdiga bruna humösa lager. I sektion XI (bilaga 1, se sid. 50), centralt på sträckan Västra 

Mårtensgatan, var det tydliga lager med vägbeläggning utlagt i flera skift. Mot den något blåa 

moränleran, som framkom på ca 3 meters djup låg mindre sten och grenar. Över detta lager låg ett 0,15 

meter tjockt gråbrunt kompakt homogent, lerigt lager med viss humöst inslag. Möjligen äldre 

brukningslager. Över detta, på ett djup av 2,60 meter, framkom ett lager grenar som troligen fungerat 

som en rustbädd med ett lager stenknadder över, vilket tolkas som en vägbeläggning. Över detta 

framkom ett svartbrunt humöst lager med grenar och sten som även detta tolkas som en vägbeläggning. 

Möjligen en påbättring av vägen. 

 

I sektion XII (bilaga 1, se sid. 51–52) framkom ett brunt humöst, lerigt och kompakt lager i botten av 

schaktet. En bit ut från sektionen framkom en bit av en trädstock av ek i detta lager som satt nedgrävd 

i moränleran (figur 7). Trädstocken var ca 0,45 meter hög och facetterad runt om, antagligen på grund 

av avbarkning. 

 

 

Figur 7. Trästock från broläggning eller liknande i Västra Mårtensgatan vid sektion XII (SK282). 
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Trästocken tolkas vara en del av en brobeläggning då liknande stockar framkommit vid Stortorget i Lund 

där deras funktion har varit att stabilisera rustbäddar och träbroläggning. Om vägsträckan här på Västra 

Mårtensgatan haft en broläggning av träplank var den antingen helt förmultnad eller bortplockad. I detta 

lager framkom keramik av typen Östersjö som kan datera lagret till tidigmedeltida. Över bottenlagret 

framkom ett ca 0,10 meter tjockt lager innehållande stenknadder som låg i ett grått sandigt lager som 

tolkades som sedimenterade. Där efter kom ett 0,50–0,70 meter tjockt brunt humöst lager innehållande 

läderspill och träfibrer, möjligen förmultnade och ackumulerade marklager. Här framkom även en del 

tjockare och smalare sandliner av grå sedimenterad fin sand. Dessa lager tolkades som ackumulerade 

över en längre tid. Högre upp i sektion XII (bilaga 1, se sid. 51–52), på ett djup av 1,20 meter framkom 

en nivå med stenar i storleken 0,10 till 0,30 meter som låg över ett större brungrått lerigt lager med en 

del läderspill, träflis, småsten och tegelkross. Möjligen var detta ett utjämningslager inför stenläggningen 

för gatan. Med tanke på teglet i lagret under stenen borde stenläggningen inte dateras till tidigare än 

högmedeltid. Denna stenläggning dokumenterades även år 1994 i en sektion mot öster vilket tyder på 

att stenläggningen fortsätter en bra bit söderut (figur 2). 

 

I korsningen Västra Mårtensgatan / Vårfrugatan upprättades två sektioner i slutet på schaktet. I sektion 

XV och XVI (bilaga 1, se sid. 58–59) framkom lager mot botten av schaktet, 3 meter ner, som tolkades 

som rustbäddar av grenar och pinnar och över dessa ytterligare lager med grenar, stenar, djurben och 

läderspill som även de tolkades som vägbeläggningar. På ett djup av 1,70 till 2,10 meter framkom en 

möjlig stenpackning som bestod av stenar mellan 0,10 till 0,40 meter stora. En keramik skärva, av typen 

yngre rödgods, framkom i lagret under stenläggningen och kan möjligen ge stenarna en tidigast datering 

till 1400-talet.    

                                                                                                                                                                            

Träbroläggning 

I korsningen Västra Mårtensgatan/Stora Södergatan strax öster om fjärvärmeledningen framkom en 

facetterad trästolpe på ca 2 meters djup från avbanad marknivå (figur 8–9). Först stack stolpen upp 

någon meter genom de äldre gatlagren med sten och rustbädd men visade sig vara ca 2 meter långt, 

spetsad i änden och nedslagen i moränleran. I direkt anslutning och i jämnhöjd med stolpens övre kant 

låg en träbroläggning av tjocka ekplankor. Det översta skiftet låg placerade i nordsydlig riktning och det 

undre låg i östvästlig riktning. Plankorna var ca 0,10 meter tjocka och en av plankorna i det översta 

lagret hade ett dymligshål som visar hur träet varit förankrade i varandra (sektion II och planritning I, 

bilaga 1, se sid. 41). Träet var i mycket nedbrutet skick på grund av det VA schakt som låg söder om 

broläggningen och den fjärrvärmekulvert som fanns strax över och väster om konstruktionen. 

Träbroläggningen kunde sporadiskt följas ytterligare en bit i norra delen av schaktet när vidare 

schaktning skedde in på Västra Mårtensgatan. Denna del av broläggningen var mycket nedbruten och 

fragmenterad. 
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Ett prov från den välbevarade trästolpen skickades in på dendrokronologisk analys, vilket gav ett 

dateringsförslag på avverkningen till mellan åren 1468–1473. Resultatuppgiften är dock inte helt säkert 

daterad. Prov från samma område som daterats (som yngst) till år 1163 från undersökningen år 1994, 

daterar inte pålen, vilket stärker ovan givna datering (se provnr. 69 643 i Bilaga 5). 

 

 

Figur 8. Den facetterade trädstolpen från söder. 

 

Figur 9. Den facetterade trädstolpen upplyft ur schaktet. 

 

VA schaktet intill broläggningen grävdes år 1994 och då dokumenterades samma broläggning av 

Kulturens arkeologer. Dendrokronologiskt daterades trämaterial i broläggningen till efter år 1183. Ett 
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mynt som rensades fram vid denna undersökning gav dock att träbroläggningens yngsta skikt är från år 

1425–40. 

Äldsta markanvändningen 

Söder om Grav 1 och 2 handgrävdes den sista biten ner till moränleran och kunde därmed också 

undersökas och dokumenteras mer noggrant än de övriga ytorna på sträckan. Ytan som undersöktes 

var en klack om cirka 1×4 meter mellan gravarna i norr och ledningsschaktet i söder (figur 10 & 13). 

 

Figur 10. Området som handgrävdes kring Grav 1 och 2. 

 

Det äldsta lagret på platsen var ett mörkt/svart lerigt lager som tolkades som avsatt eller möjligen 

brukningslager (SL253, figur 10). Ett makrofossilprov skickades in för analys från detta lager (provnr. 

PM254 i Bilaga 3). Det organiska materialet bestod av träkol med en enstaka förkolnad kärna av 

skalkorn. Möjligen är det resterna efter en brand av ett hus eller utkast från en härd. Genom detta lager 

framkom en nedgrävning, eller möjligen naturlig urgröpning i moränen, i östvästlig riktning (SN257, figur 

10). Detta tolkades först som ett kyrkogårdsdike. Men då fyllningen i nedgrävningen tolkades som en 

nedbruten rustbädd och bestod av mycket grenar, kvistar, småsten och läderspill, föreslås i stället att 

det rörde sig om en hålväg. Vägens fulla bredd kunde ej uppmätas pga. schaktets begränsning. Mitt i 

rustbädden, i jämnhöjd med huvudändan av Grav 1, framkom under schaktningen en bit av en trädstam 

i vertikalt läge (SK281, figur 10). Då träet var mycket nedbrutet tillvaratogs den ej, men tolkas som 

stabilisering av rustbädden (figur 10). 
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Ett makrofossilprov (PM259) togs ur rustbäddslagret och det visade på ett rikt innehåll av hushållsavfall 

samt spår av en kål- och/eller örtträdgård. En stor del av hushållsavfallet kom från ölbryggning med 

blad, kvistar och kottar från pors samt humlefrukter. Detta tyder på att lagret legat i anslutning till 

tomtmark med odling samt öltillverkning. En porskotte, med väldigt låg egenålder, skickades in för 

datering till Ångströmslaboratoriet i Uppsala ur rustbäddslagret. Provet gav en ¹⁴C ålder BP på 1023 

±27, vilket motsvarar en datering till åren 988–1046. Detta är alltså en datering till före uppförandet av 

stavkyrkan. Över rustbädden, direkt norr om hålvägen, framkom ett mindre område med en 

stenpackning (SK250) på ett område som var ca 0,50 × 0,80 meter stort. Stenarna låg tätare i söder. 

Om det är resterna av en gatbeläggning eller ett fundament till något annat är svårt att veta. Över stenen 

framkom ett grått lerigt, något sandigt, homogent lager som möjligen var ett avsatt lager. Över detta 

framkom ett litet område med plank i östvästlig riktning som tolkas som rester av en träbroläggning 

(SK244 och SK245). Planken låg direkt öster om stenpartiet och kanske har de varit del av samma 

vägkonstruktion där det gråa något sandiga lagret är avsatta lager från brukningstiden (se figur 11 & 12. 

 

                       

Figur 11 & 12. Bilder på träplankorna söder om Grav 1 & 2. Vänstra bilden är övre skiktet av trä och en större sten 

som möjligen tillhörde konstruktionen. Högra bilden är undre skiktet trä med mer välbehållet material. Sett från 

väster. 
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Figur 13. Ytan omkring Grav 1 och 2 som handgrävdes. Kistan i Grav 1 är lyft. Sett från väster. 

 

Över ytan framkom sedan ett större brunt humöst och lerigt lager som möjligen var resterna av mycket 

nedbruten rustbädd (SL234). Spritt över ytan i lagret stod flera nedbrutna trästörar vertikalt som tolkas 

ha fungerat som stabilisatorer till bädden (figur 10). I detta lager framkom fynd av keramik av typen 

Östersjökeramik som kan dateras till 1000–1100-talet. Även en bit keramik som skulle kunna vara av 

typen AIV framkom, vilket dateras ca 800–1000-talet. Ett annat intressant fynd som gjordes i lagret var 

en del av en gjutform till något mindre föremål, kanske en fibula (figur 14).  

 

Figur 14. Del av en liten gjutform. KM 98102:12. 
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Över detta stora marklager låg ett lager som vi dessvärre hade trampat och gått på vid framrensingen 

av gravarna, vilket gjorde det svårt att tyda hur tjockt och vilken utbredning lagret hade (SL223). Lagret 

tolkades som en del av den mark som var kyrkogårdsjorden, innehållandes keramik av typen 

Östersjökeramik med datering 1000–1100-tal. Genom detta lager kunde man se nedgrävningskanterna 

till gravarna, vilka börjar högre upp men inte gick att skönja varken vid schaktning eller i sektionerna. 

Grav 1 hade grävt igenom ett mindre lager innehållande mycket bränd lera, träkol och lerklining (SL180), 

möjligen resterna från en ugnskappa som legat över lager SL223. 

 

Två makrofossilprover skickades in från lagren kring Grav 1 och 2 (P2 och PM201). Ett prov togs 0,30 

meter västerut i jämnhöjd med Grav 1, det lager som tolkas som kyrkogårdmark. Det andra provet 

kommer från fyllningen som låg i nedgrävningen till Grav 2, även detta lager är kyrkogårdsmark. 

Proverna var samstämmiga och innehöll mycket träflis och träkol, spår av ängsväxter, ogräs samt spår 

av köksavfall i form av nötskal, ben, fiskfjäll och förkolnad sädeskorn i form av havre och skalkorn. Detta 

tyder på att kyrkogården inte förlagts på en öde bit jord utan att marken troligen fungerat som tomtmark 

där man bott och odlat innan kyrkan tog marken i anspråk. Detta stämmer bra med de iakttagelser som 

gjordes då Sankta Maria Minor grävdes fram och man konstaterade att kyrkan låg på äldre kulturjord 

(Johansson Hervén 2001:42). 

 

Diken 

I schaktbotten framkom två möjliga diken under grävningen (SN280 och SN284, se figur 6). Båda 

framkom och sågs först i moränleran i botten av schaktet. Det första diket dokumenterades ca 4 meter 

in på Västra Mårtensgatan från Stora Södergatan och gick i en nordväst-sydöstlig riktning. Diket innehöll 

brun humös lera och mätte ca 0,80 meter bred. Diket dokumenterades hastigt och gick tyvärr inte att se 

i sektionen. Diket hade emellertid en något underlig vinkel jämfört med både Västra Mårtensgatan och 

Stora Södergatan och är möjligen tillkommen innan Västra Mårtensgatans sträckning drogs.  

 

Det andra diket framkom likaså det i botten av schaktet ca 3 meter innan korsningen till Vårfrugatan och 

dokumenterades väldigt hastigt innan avloppsvattnet täckte botten. Diket var ca 0,40 meter brett, 0,20 

meter djupt och gick i nordöstlig-sydvästlig riktning. Diket innehöll en mörkbrun gödslig fyllning. Diket 

kunde dock inte dokumenteras i någon av sektionerna, då det understa lagret av schaktet bestod av 

brun humös lera och var därmed mycket lik. Möjligen är detta dike också äldre än Västra Mårtensgatan, 

men dess vinkel stämmer bra överens med Vårfrugatans sträckning som är en gammal gatusträckning. 

Möjligen var diket ett tidigt gränsdike mellan tomt och gata. 
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Gravarna 

Omkring 10 meter in på Västra Mårtensgatan från Stora Södergatan framkom ett hörn på en träkista på 

ett djup av 2,30 meter. För att kunna dokumentera och ta fram hela graven vidgades schaktet något 

norrut. Samtidigt som detta gjordes framkom ytterligare en grav direkt öster om den första (figur 6 & 10). 

Gravarna och ytan intill gravarna beslutades av Länsstyrelsen skulle ges tid att handgrävas innan 

fortsatt markarbete. Osteologen Helene Wilhelmson från Sydsvensk Arkeologi var med under arbetet 

och dokumentationen i fält. Grav 3 och 4 framkom under Grav 2. Grav 5 framkom några veckor senare 

längre österut i schaktet. Även denna gång i schaktets norra sida, 2,20 meter under marknivån (figur 6). 

 

 

Figur 15. Osteolog Helene Wilhelmson (Sydsvensk Arkeologi AB) och Kulturens arkeologer Linnea Lidh och Sofia 

Lindberg rensar fram Grav 1 och Grav 2. Grav 2 är närmst i bild. Sett från öster. 
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Grav 1 

Graven rensades fram för att hitta kistans utbredning samt för att försöka fånga en nedgrävningskant. 

En bit av nedgrävningskanten gick att hitta i södra sidan men det är oklart vart i stratigrafin kistans 

nedgrävning kommer ifrån. Kistans lock hade fallit in i kistan och i fyllningen över locket återfanns 

keramik av typen Östersjö samt en del ben av både djur och människa. Benen tyder på att man stött på 

tidigare gravar. Bland annat framkom ett bäcken från en vuxen kvinna. Kulturens timmerman Olof 

Andersson kallades till schaktet för att titta närmare på kistorna och han kunde konstatera att kistan var 

gjord av bokvirke. Träet började snabbt brytas ner när den kom fram i luften. Kistans sydvästra hörn 

hade vid schaktningen gåtts på med maskinen och därför saknades den översta biten. 

 

Individen i graven låg med armarna längst sidorna i armposition A och daterades därför preliminärt till 

1000–1100-tal. Skallen till individen hade tyvärr följt med skopan ut under schaktningen och hade därför 

skadats något. 

 

  

Figur 16. Skelettet i Grav 1 är framrensat. Sett från söder. 

 

 

Osteologisk analys 

Den osteologiska analysen av benmaterialet från Grav 2 visade på att kistan innehöll ett mycket 

välbevarat och intakt skelett. Då kistans lock trycks ner i kistan har den dels tryckt på benen och delvis 

krossat skallen. Individen var en relativ ung man, sannolikt kring 18–19 år. 

 

Mannen var 176,7 cm lång, vilket är nästan 5 cm över medellängden för män i medeltida Lund. Individen 

uppvisade förändringar i skelettet som antyder malariainfektion. Vissa kriterier saknas dock vilket gör 
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det svårt att fastställa diagnosen malaria för individen. Det är inte heller bevisat att malaria förekom i 

tidigmedeltida Lund. Mannens högra överarm var nästan 1,2 cm längre vilket skulle kunna visa på att 

han haft en dominant hand eller så kan det vara resultatet av en större belastning på högerarmen redan 

från yngre tonåren. Möjligen har individen utfört någon form av hantverk (se Osteologirapport i Bilaga 

6). 

 

Kistan 

Efter det att benen dokumenterats och omhändertagits rensades kistan fram så att den kunde 

dokumenteras. Kistan monterades ner och transporterades upp till Kulturen för tvätt och fortsatt 

dokumentering i form av avritning. Kistan hade en trapetsoidform där fotänden var avsmalnad, botten 

låg på långsidornas falsade kanter och var fastspikad från utsidan. Gavlarna satt mellan långsidorna 

och fastspikad från utsidan. Avtryck från skelettet var tydliga på botten av kistan. En mycket intressant 

detalj är att på insidan av kistans södra långsida, strax ovanför den falsade bottenkanten, fanns ett ”S” 

inristat i träet (figur 17). Om det är hantverkaren som ristat sitt märke i kistan eller om det har någon 

betydelse för den begravda individen går inte att avgöra.  

 

Dendrokronologisk analys utfördes på kistans botten och båda långsidor. Tyvärr innehöll alla prover så 

kallade tillväxtkollapser vilket innebär att några av årsringar saknas. Detta gav en mycket osäker 

datering där virket kan vara avverkat efter år 1105 (se bilaga 5). 

 

 

Figur 17. Insidan på kistan i Grav 2. Ett inristat ”S” på insidan, strax över den falsade kanten för kistbotten. 
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Grav 2 

Grav 2 undersöktes på samma sätt som Grav 1, genom framrensning av kistan och systematisk 

dokumentation av skelett och kista. Nedgrävningskanten för graven kunde hittas runt hela kistan, dock 

var det svårt att avgöra från var i stratigrafin kistan var nedgrävd ifrån. Kistan lock hade fallit ned i kistan 

och över locket framkom ett sandigt svämlager. I fyllningen runt graven framkom keramik av typen 

Östersjö samt en del ben från människa. Inuti kistan stod det grundvatten som gjorde rensningen i kistan 

svår samt att vattnet troligen påverkat benens position i kistan. Timmermannen Olof Andersson 

konstaterade i fält att kistan var gjord av ekvirke.  

 

När kistlocket lyftes stod det klart att kistan innehöll flera individer, då minst tre stycken skallar syntes. 

Efter osteologisk analys av skeletten i kistan kunde det konstateras att det handlade om tre nästan 

intakta individer. Individerna kallas därför 2a, 2b och 2c. 

 

 

Figur 18. Grav 2 efter att locket har lyfts. Sett från söder. 

 

 

Osteologisk analys 

Kistan innehöll skelett till tre relativt kompletta individer och även enstaka ben från en ytterligare en 

individ (2d). Individ 2a låg relativt utsträckt i kistans övre halva (västra sidan) medan 2b och 2c delar på 

den östra delen av kistan. I fält var det svårt att se om benen tillhörde kompletta individer eller om det 

rörde sig om en massdeponering av skelettdelar. Östra delen av kistan bestod av mycket ben på liten 

yta. Kistan var vattenfylld vid undersökningen vilket gjorde det tydligt att ben kan ha rört sig från sin 

ursprungliga plats. Vid dokumentationstillfället mättes ben in i enheter med hjälp av totalstation för att 
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senare vid analys kunna återskapa benens position och spridning i kistan. Till hjälp togs även bilder till 

två 3d-modeller i 2 nivåer som varit avgörande i tolkningen av vilka ben som till hör individ 2b respektive 

2c. 

 

I kistan framkom många ben som inte tillskrivits någon specifik individ, då detta hade krävt omfattande 

osteologisk analys. Mängden mindre ben talar för att individ 2a-c var relativt hela kroppar när de 

placerades i kistan. Bland benmaterialet återfanns en troligen pleurapanser, förkalkning i lungan som 

orsakas av infektioner i lungorna vanligen TBC eller kronisk lunginflammation. I fyllningen runt kistan 

framkom ben från minst en vuxen person, troligen man, i medelåldern/ äldre ålder samt en del av en 

skalle från ett barn. Räknar man med de ben som framkom under kistan låg det alltså skelettdelar från 

minst tre individer i gravfyllningen som troligen kom från äldre gravar som man stött på vid gravfästning. 

 

 

Individ 2a 

Denna individ var relativt tydlig att skilja från de andra redan i fält då skelettet låg utsträckt i kistan västra 

del med skallen vid huvudänden och låg till stor del över de andra benen i kistan. Kroppen har troligen 

lagts uppe på de andra vid placering i kistan. Individen bedöms vara en man i åldern 19–22 år. Då 

lårbenen inte var kompletta kunde kroppslängden inte uppmätas.  

 

Mannen hade en större skada på vänster höft, där höftleden gått ur led, som mest troligt skett efter tidiga 

tonåren och orsakat individen mycket smärta och påverkat individens förmåga att använda höften. 

Tuberkulos är en möjlig diagnos, men kan inte fastställas. Förslitningsskador på knäna som uppstår när 

man belastar kroppen på ett onormalt sätt förekommer inte, så möjligen har individen varit helt eller 

delvis immobil efter skadan. Däremot hade individen tecken på återkommande benhinneinflammation 

som troligen orsakats av höftskadan. Spår på vänster överarm och nyckelben tyder på överansträngning 

av överkroppen, som även det kan vara orsakade genom kompensation för höftskadan. 

  

Individen hade även så kallat söm-märke på övre framtänder. Mest tydligt är det på vänstra sidan som 

hade en mycket djup fåra. Det finns flera orsaker till denna förslitning som skulle kunna höra samman 

med ett hantverkaryrke så som snickare eller skräddare där man håller spik eller nål mellan tänderna. 

Individen hade även omfattande tandsten i underkäken som skulle kunna höra samman med 

användningen av tänderna i arbetet. Detta är anmärkningsvärt med tanke på personen relativ låga ålder 

(se osteologirapport i bilaga 6). 

 

 

Individ 2b 

Individen kan ha varit relativ hel och haft en sammanhållen kropp vid placering i kistan men vatten och 

nedbrytningsprocessen har gjort att skelettdelar flyttat sig från sig ur en anatomisk position. Skallens 
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topp låg tryckt mot kistans fotgavel och resten av kroppen låg i riktning med fötterna åt huvudändan. 

Individen var alltså placerad skavfötters med 2a. Placeringen av skelettdelarna i kistan visar att kroppen 

varit relativt liten, men till viss grad, nedbruten vid placering i kistan där mjukdelar höll kroppen 

någorlunda sammanhållen. Kroppen placerades möjligen på rygg eller på sidan men ganska utsträckt. 

 

Individen bedömdes vara en man som bör ha varit minst 173 cm lång, vilket är längre än medellängden 

för tiden. Personen var i medelåldern eller äldre när han dog (37–73 år), tandslitaget stämmer bäst med 

en person i medelåldern.  

 

Individen har haft benhinneinflammation på lårbenen och tänderna uppvisar snett slitage och mycket 

tandsten. Ett stort karieshål på ena framtanden vittnar om att individer möjligen använt tänderna som 

ett verktyg vilket har gjort att tanden utsatts för kariesangrepp. Det är mycket ovanligt att karies inträffar 

på de främre tänderna som är lättare att sköta hygienen på. Ränder i emaljen avslöjar att individen 

möjligen har haft en sjukdomsperiod eller svultit under barndomen (se osteologirapport i bilaga 6). 

 

 

Individ 2c  

Denna individ var till synes mycket mer utspridd i kistan än 2a och 2b, där skelettdelarna har lagts 

samman utifrån uteslutsmetoden där bara de större benen har tilldelats denna individ. Fler ben, så som 

händer, fötter och kotor, som återfanns i kistan kan säkert höra till individen, men då hade en större 

osteologisk insats krävts, vilket inte rymdes inom denna analys. Denna individs ben låg mer i mitten av 

kistan och kroppen bör ha varit till viss del sammanhållen av mjukdelar vid placering i kistan, då till 

exempel knäskålen låg intill underbenet. Kroppen kan möjligen, utifrån sin placering, varit ihop vikt i 

kistan.  

 

Individen i graven bedöms vara en man i åldern 25–35 år. Lårbenen, som man utgår från vid estimering 

av längd, var inte kompletta men individen var minst 170 cm lång. 

 

 

Individ 2d 

En sekundärdeponerat bröst/ländkota från ett barn, 2–4 år, återfanns bland benen. 

 

 

Kistan 

När benen dokumenterats och lyfts ur kistan rensades kistan fram för dokumentation. Timmermannen 

Olof Andersson konstaterade i fält att kistan var gjord av ekvirke. Kistan hade en trapetsoidform där 

kistan smalnade av i fotänden. Båda gavlarna och ena långsidan var fäst på bottenplankan medan den 
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andra långsidan var fäst utanpå botten. Kistan var i mycket gott skick när det plockades upp ur marken 

för vidare dokumentation och skickades därefter i väg för konservering till Studio Västsvensk 

Konservering (se bilaga 8 för konserveringsrapport). Den dendrokronologiska analysen som utfördes 

på kistan daterar virket till att ha blivit avverkat mellan åren 1118–1138. Precis som Grav 1 är kistan 

från den första hälften av 1100-talet. Men stratigrafiskt ligger Grav 2 över Grav 1 och är därför yngre (se 

bilaga 5). 

 

Grav 3 

Under Grav 2 och efter en del rensning av sandiga svämlager framkom ett hörn på ytterligare en 

kistgrav. Då endast kistans sydvästra hörn syntes och då ledningsschaktet skulle förläggas söderut var 

det inte aktuellt att öppna en större yta och riskera att gå på ännu fler gravar. Därför mättas graven in 

och övertäcktes med ett lager lera innan schaktet fylldes igen. 

 

Grav 4 

Direkt under Grav 2, när kistans botten lyftes, framkom fler ben. Två lårben som var placerade intill 

varandra samt underarmsben, både radius och ulna (i osteologirapporten kallas dessa för ”Individ 2e”). 

Troligen var det ben från en tidigare grav som legat här och som genomgrävts vid jordfästningen av 

Grav 2. Inga fler spår fanns efter Grav 4 utsträckning. Individens lårben indikerade att personen hade 

en mycket lång kroppslängd för sin tid, på 177,4 cm. Detta tyder på att det kan ha varit en man. 

 

Grav 5 

Den sista graven som framkom under schaktningsövervakningen dokumenterades längre österut i 

schaktet, ca 5 meter väster om kv Glambeck nordöstra hörn (figur 6). Graven framkom på ett djup av 

2,20 meter under marknivån. Tyvärr skadades kistans västra del vid schaktningen då grävmaskinen 

olyckligtvis gick på kistan. Graven handgrävdes och dokumenterades systematisk i fält. Över kistan 

framkom först en rustbädd eller liknande innan ett lager med humös sandig lera tog vid över kistans 

lock. Locket låg nedtryckt i graven och var bättre bevarad längst i öst. I fyllnaden över locket framkom 

keramik av typen Östersjö som dateras till 1000–1100-tal. Keramiken kommer troligen från massorna 

som kistan är nedgrävd i och ger därför kistan bara en tidigast möjlig datering. 
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Figur 19. Grav 5 sett från söder. Den kistlagda individens ben skymtar under locket. Foto av Helene Wilhelmson, 

Sydsvensk Arkeologi. 

 

 

Osteologisk analys 

I kistan låg en ensam individ med armarna i position A som gav graven en preliminär datering till 1000–

1100-tal i fält. Det av individen som framkom vid undersökningen återfanns nästintill komplett bevarat.  

Benen hade delvis rört sig ur anatomiskt läge, troligen på grund av vattenrörelse i kistan eller då 

mjukdelarna löst upp sig. Inga andra ben än de som tillhörde individen påträffades i kistan, vilket skulle 

kunna tyda på att inga äldre gravar stötts på vid gravläggning. Däremot låg individens ena överarmsben 

på kistans lock vilket indikerar att någon varit på graven, möjligen vid en senare gravläggning och 

återdeponerat benet. Detta innebär även att delar av kistan vid något tillfälle måste varit framme och 

synlig. 

 

Individen i graven identifierades som en man utifrån bäcken-karaktärerna på ilium, men denna del av 

bäckenet pekas ut som mindre pålitlig i många studier. Lårbenet gav i sin tur en estimering av att 

individen varit 161,3 cm lång, vilket motsvarar medellängden för kvinnor i det tidigmedeltida Lund. Det 

är också ca 10 cm kortare än medellängden för män under samma tid. Detta skulle kunna tyda på att 

individen i kistan snarare var en kvinna än en man. Individens ålder bedöms till 37–66 år.  

 

Individen uppvisade spår på benen av rygg- och höftproblem som sannolikt pågått en längre tid. 

Individen hade även en fint läkt fraktur i vänster skenben och benpålagring på höger stortå som möjligen 

orsakats av obalans i användandet av foten, möjligen pga ryggproblemet eller exempelvis dåliga skor. 
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Individen hade i sin högra handled, ledförändringar som möjligen kan vara orsakat av slitage i den 

dominerande handen och även artros i tummen (se osteologiskrapport i bilaga). 

 

Kistan 

Kistan hade en trapetsoidform och Olof Andersson kunde konstatera i fält att kistan var gjord av ekvirke. 

Kistan var konstruerad så att ena långsidan låg på botten medan den andra var fäst utanpå 

bottenplankan, precis som kistan i Grav 1. Denna kista verkar vara ihopsatt utan spik och man har 

istället använt enbart dubb av trä. Den dendrokronologiska analysen från trämaterialet från kistan 

dateras till åren 1055–1069, vilket gör Grav 5 till den äldsta av de tre gravarna. 

 

 

Analysresultaten från individerna i gravarna 

Flera typer av analyser skickades iväg efter fältarbetet, både från individerna men även från 

kistinnehållet. 

 

Osteologisk analys 

Nedan kan du läsa om kort om resultaten om individerna från respektive grav utifrån den osteologiska 

rapporten av Helene Wilhelmson från Sydsvensk Arkeologi (se bilaga 6).  

 

I jordmassorna intill kistorna samt i gravarna, förekom benmaterial från både män, kvinnor och barn 

vilket pekar åt att denna yta på kyrkogården används sedan tidigare, men också att ytan inte verkar 

vara avsatt åt någon specifik grupp av befolkningen. Även individerna i kistorna visar på en variation i 

ålder, kanske även kön (Grav 5 som kan vara en kvinna). 

 

Grav 2 är väldigt spännande då det påträffades inte mindre än tre relativt kompletta individer där alla 

kan vara begravda vid samma tillfälle, kanske en omdisponering av kropparna. Alternativ var individ 2a 

nyligen avliden och blev nedlagd med två individer som omdisponerades. Detta är mycket ovanligt 

förekommande med fler individer i samma kista, speciellt i kistor av trä. Deponeringen av kropparna i 

kistan verkar vara pragmatisk då utrymmet i kistan måste varit begränsat för tre relativt intakta kroppar 

men att man ändå försökt placera dem prydligt. 

 

Utifrån den osteologiska analysen har Helene Wilhelmson gjort en hypotes angående Grav 2 där kistan 

skulle kunna representera en uttöjning av en (eller fler) grav då man behövt flytta kropparna. Kropparna 

kan möjligen ha legat i vägen för en ombyggnation och behövde flyttas, fastän de ännu inte var helt 

nedbrutna utan ännu bestod av mjukdelar. Att flytta personerna för återbegravning i en kista är ett enkelt 

sätt att hantera kropparna utan att väcka anstöt. Kistan är dendrokronologisk daterad till början på 1100-
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talet och representerar då datering för omdeponeringen av individerna som skulle kunna vara begravda 

sedan 70 år tillbaka.  

 

Tabell 1. Översikt över individer i grav 1, 2 och 5 (Ur: Osteologisk rapport av Helene Wilhelmson, se bilaga 6). 

INDIVID ÅLDER KÖN KROPPSLÄNGD KOMPLETT? TOLKNING 

1 18-19 man 176,7 Ja Primär begravning 
2A 19-22 man - Ja Sekundär 

begravning/deponering 
2B 36-73 man Min 173 cm Ja, troligen 

relativt 
intakt 

Sekundär 
begravning/deponering 

2C (25-35; 
tandslitage) 

man Min 170 Ja, relativt 
intakt 

Sekundär 
begravning/deponering 

2D 2-4 - NA Nej, 
enstaka ben 

Störd grav 

2E vuxen man? 177,4 Nej, 
enstaka ben 

Störd grav, men relativt 
väl in situ? 

5 37- obest 161,3   

 
 
 

Strontium 

Tre tänder från tre individer skickades iväg på strontiumanalys till Department of Geological Sciences 

vid universitetet i North Carolina, USA. En strontiumanalys kan ge svar på var en person är uppvuxen 

och då tänderna inte återbildas speglar de individens unga år då vuxentänderna bildas.  

 

I detta fall sammanfaller resultaten från alla tre individer med värden som ligger i sydvästra Skåne. Detta 

betyder att dessa individer, inte nödvändigt vis behöver vara födda i denna region men att de i alla fall 

är uppvuxna där. 

 

Tabell 2. Tabell över provresultaten från strontiumanalysen. Kolumnen Corrected 87Sr 86Sr är det strontiumvärde 

som används för jämförelser med andra prover från människor eller djur, för så kallad baseline i arkeologiskt 

sammanhang. Övrig information i tabellen redovisar själva analysparametrarna. Proverna har analyserats av Ryan 

Mills och Paul Fullager, Dept. of Geological Sciences, University of North Carolina. 

Number Material Corrected 

87Sr/86Sr 

%Std Err Ratios Date Run Do not use: Raw 

87/86 

Av of Stds # S 

A-2019-

0026-G1-25 

human 

tooth 
0,710137 0,0006 133/140 30-mars-21 0,710150 0,710263 10 

A-2019-

0026-G2a-

132-35 

human 

tooth 
0,710808 0,0007 134/140 30-mars-21 0,710821 0,710263 10 

A-2019-

0026-G2b-

152-35 

human 

tooth 
0,709667 0,0006 134/140 6-apr.-21 0,709680 0,710263 10 

 

  



 

27 

 

14C-analys 

Kistorna daterades med hjälp av dendrokronologi och utgör då datering för gravarna. Däremot var det 

intressant att även skicka ¹⁴C-prover från de individer i Grav 2 som delade kista, eftersom kistan bara 

daterar individen som kistan tillhörde och inte de extra individerna som låg i kistan. Detta skulle kunna 

ge svar på om benen från individerna kom från yngre gravar som stötts på vid gravfästning eller om 

kistan öppnats vid ett senare tillfälle för att användas på nytt. De tre individerna i Grav 2 kallas 2a, 2b 

och 2c. 

  

Individ 2a, som möjligen kan vara nyligen avliden vid gravläggning, dateras till ¹⁴C ålder BP 970 ± 29 

vilket motsvarar år 1059–1157 (70,4% sannolikhet). 2b dateras till ¹⁴C ålder BP 1018 ± 29 vilket 

motsvarar år 990–1048 (80,5% sannolikhet), alltså något tidigare än 2a. Individ 2c dateras till ¹⁴C ålder 

BP 998 ± 29 vilket motsvarar år 994–1049 (54.9% sannolikhet) och 1081–1152 (40.5% sannolikhet). 

Då de två procentuella sannolikheterna är ganska nära varandra ger att denna individs dateringsspann 

blir något större än de övriga två, men sammanfaller ändå i tid inom gränserna för de andra två (se 

bilaga 4). 

 

 

Dietisotoper 

Helene Wilhelmson, Sydsvensk Arkeologi AB 

 

Alla prover hade 3,2 i C/N-ratio och är därmed inom acceptabel kvalitet för kollagenprover för ¹4C samt 

diet. Resultaten presenteras i tabell 3 för var prov/individ. Prover för diet (δ13C samt δ15N, härefter 

benämda som kol respektive kväve endast) utfördes i samband med 14C analysen för grav 2a, 2b och 

2c) i samma prover dvs tandrotens dentin för 2a och 2b samt skalltak för 2c. Prover som gjordes utan 

efterföljande 14C-datering togs på fingerfalangerna på individerna i grav 1 respektive 5. Resultaten 

jämföres med det mer omfattande resultaten från närbelägna Trinitatis (tab. 3, tab. 4). 

 

Tabell 3: resultat från analys av benkollagen på individer i gravarna. 

GRAV/ 
INDIV

ID 

δ13C δ15N Intervall 1 
(14C) 

Intervall 2 
(14C) 

Dendro Kommentar datering provtaget 

G1 -19,6 10,2 NA NA 
  

Finger (Ph I) 

2A -19,2 11,8 1059-1157 (1023-1053) 1118-
1138 

Första 14C  intervallet 
matchar dendro 

tandrot 

2B -19,1 12,6 990-1048 
 

990-1048 Obs enligt kontext 
äldre än 2A 

tandrot 

2C -19,3 12,4 994-1049 (1081-1152) 994-1049 Obs enligt kontext 
äldre än 2A så troligen 
bara första 14C 
intervallet som 
stämmer 

Skalltak  

G5 -18,9 11,8 NA NA   Finger (Ph I) 
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Tabell 4: Kollagenvärden på (tandroten); prover från Trinitatis (Arcini et al. 2016). 

Fas/datering Antal prov δ13C δ15N 

990-1100 28 -19.90 10.6 

1100-1300 25 -19.80 12.1 

1350-1536 47 -19.83 11.9 

 

 

Reservoireffekt 

Det är mindre sannolikt att något av de daterade proverna (2a-c) uppvisar någon reservoireffekt. Det 

bör inte finnas någon marin reservoireffekt då ingen av de tre har marint influerat kolvärde, dvs även 

mollusker (med lägre kvävevärden än fisk) kan sannolikt exkluderas som viktig del av dieten. Alla fem 

individerna som analyserades faller inom variationen för sina respektive perioder (990–1100 respektive 

1100-1300) både i kol- och kvävevärden (figur 20). Dessa diskuteras närmare nedan för var period och 

individ. 

 

Individen i grav 1 hade för perioden (1100-talet) relativt normalt kolvärde men något längre kväve än 

medel. Detta pekar på en mindre köttrik diet och möjligen en något lägre socioekonomisk status snarare 

än högre i jämförelse med tolkningen av Trinitatis (Arcini et al. 2016:124f). Detta är dock mycket 

svårtolkat då Trinitatis är undersökt till en mycket större andel än Sankta Maria Minor. 

 

Den individ vars datering passar mest väl med dendrodateringen för träkistan (år 1118–1138) är 2a. 

Denna har lägst kvävevärden och därmed minst risk för en reservoireffekt (dvs att verka äldre än vad 

den är), varför det inte heller är förvånande att större delen av 14C- intervallet på 1059–1157 hamnar 

inom dendrodateringen. Det var också denna individ som låg överst i kistan och relativt utsträckt över 

de andra två (2b, 2c) som delade på kistans nedre halva.  Det bör noteras att individen 2a vid sin död 

hade omfattande patologier i sitt skelett, höften var ur led sannolikt pga. en tuberculosrelaterad infektion 

i denna led. Det provtagna elementet (fingerben) var ju dock inte påverkat av sjukdomen direkt, däremot 

har dess benmassa (inklusive kollagen) en relativt kort omsättningstid varför det kan vara bildat under 

tiden för sjukdomen. Då varken d13C eller d15N avviker från medelvärden för perioden kan det dock 

användas i diskussioner för tidsperioden som sådana då det inte finns uppenbar sjukdomspåverkan på 

denna kroppsdel. Även individen i grav 5 faller inom medelvärdena för både kol och kväve för perioden 

i jämförelse med Trinitatis. Den har dock markant lägre kväve än de troligen något tidigare, men inom 

1000-talet också, individerna 2b och 2c. 

 

De två sekundära individerna, dvs ej utsträckta i kistan men relativt kompletta individer, kallade 2b och 

2c dateras kring 1000-talets första hälft. De har mycket högt kväve-värde båda två. Individen 2b har 

högst värde, något som bara två individer av samma datering från Trinitatis kan matcha (figur 20). Med 

tanke på tolkningen av de höga kvävevärdena i Trinitatis såsom personer med mycket hög status pga. 

köttrik diet (jfr. Arcini et al. 2016:124f) så skulle dessa individer kunna tolkas som socioekonomiskt 
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framstående personer båda två. Det är därför särskilt anmärkningsvärt att de ligger, troligen 

omdeponerade från sina gravar i relativt färskt tillstånd, som sekundära individer under primärindividen 

2a i dess kista. 

 

 

Figur 20. Diagram som visar dietresultaten för provtagna individer i närbelägna Trinitatis kyrkogård (Arcini et al. 

2016) samt de från denna undersökning (G1-5).  

 

 

Parasitanalys 

Parasitprover skickades in från Grav 1 och 5 till Jonas Bergman vid Statens historiska museer. Proverna 

tog ur pelvisområdet för individerna i gravarna medan de låg kvar i kistorna. Kistorna betraktades som 

orörda tills locken på gravarna lyftes, dock kan gravarna mycket troligen påverkats av grundvatten som 

trängt in i kistorna. Provet i Grav 1 (PM116) innehöll lite liknande material som i provet kring grav 1 och 

2 men visar även spår av själva individen i form av likfett. Provet innehöll ägg från både spol- och 

piskmask och kan därför tolkas som om individen i graven lidit av infektioner av båda dessa maskar vid 

sin död. Provet i Grav 5 innehöll parasitägg från både spol- och piskmask men kommer troligen från 

svin och härrör troligen från svindynga som kommer från gravfyllningen. 

 

Både spolmasken och piskmasken sprids huvudsakligen genom att människor äter grödor som 

förorenats genom gödsling med latrin i odlingsjorden. Spolmasken orsakar sällan allvarliga besvär, om 

det rör sig om ett fåtal maskar, för friska vuxna människor. En spolmaskinfektion ger symtom som hosta, 

feber, andfåddhet och magsmärtor. Allvarliga piskmaskinfektioner kan i sin tur resultera i diarréer och 

anemi (blodbrist). Även långvarig eller medelhög infektion av masken kan ge den drabbade individen 

kroniska diarréer. Båda dessa typer av infektioner var vanligt förekommande i städer under medeltiden 

(se bilaga 3). 
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Diskussion kring gravarna 

Vid grundgrävningarna under det tidiga 1900-talet framkom flertalet gravar kring Sankta Maria Minor. 

Emil Ekenhoff skrev ett kapitel om Maria Minor i sin bok Svenska Stavkyrkor där han nämner att olika 

typer av gravar tillkommit under lång tid. Intendent Karlin från Kulturen, informerade Ekenhoff om att 

gravskicket stämmer bra överens med vad man tidigare visste från andra kyrkogårdar i Lund. Karlin gör 

även en generell bild av gravformerna i följande tidsordning: 1. kistor av grova ekplank i trapetsoid form, 

2. kantstående stenhällar med huvudnisch, 3. tegelkistor med huvudnisch, 4. träkistor av svagare virke 

än nr:1 och 5. stegkistor från slutet av medeltiden. Ekenhoff menar att från andra grävningar på svenska 

och danska kyrkogårdar är erfarenheten att gravar från äldre medeltid i regel ”äro anlagda på mycket 

ringa djup” (Ekenhoff 1914–1916:161 & 174).  

 

Vid 1994 års grävning påträffades tre gravar i ett schakt för VA i nordsydlig riktning (figur 2 & 21). Dessa 

påträffades vid dryga 2 meters djup i norra delen av schaktet, alltså närmare kyrkan än 

kyrkogårdsmuren. Grav 1 var en kistlös grav där endast fotfalanger framkom. Grav 2 var en träkista av 

stående plank där skenbenen låg in situ och där möjligen en barngrav låg placerad i samma grav. Grav 

3 var en rektangulär träkista med spjälbotten där endast få skelettdelar fanns kvar. Troligen avlägsnades 

benen i samband med en ännu tidigare avloppsschaktning. Inga dateringar har gjorts på dessa gravar. 

 

 

Figur 21. Östra sektion i schakt B från 1994 års grävning. jfr. fig 2, blå prick (Johansson Hervén 1995:12). 

 

Som nämnts tidigare så uppfördes kyrkan på äldre kulturlager, men vad exakt detta innebär är mer 

oklart (Johansson Hervén 2001:42). Gravarna som påträffades år 1994 och de från 2020 års grävning 

framkom på ungefär samma nivå, drygt 2 meter under dagens marknivå, vilket ger en bild av var 

marknivån ungefär legat under den tidiga medeltiden. I sektionen med gravarna från år 1994 syns den 

tydliga tjocka kyrkogårdsmarken i de nedre lagren. Då vi saknar datering på gravarna som framkom 

1994 så är det svårt att göra någon direkt jämförelse och inte heller dra några större slutsatser utifrån 

dessa. Dock verkar dessa gravar från inre delen av kyrkogården bestå av något ”enklare” kistor, enligt 

Karlin skulle dessa indikera att gravarna är yngre än de som framkom år 2020. 
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Lunds stad hade vid reformationen 27 stenkyrkor med kyrkogård. Kunskapen om de många kyrkorna 

och kyrkogårdarna är mycket varierande och beror dels på omfattningen av undersökningarna och dels 

på ambitionsnivån vid dokumentationen vid undersökningarna. Gravskicket varierade i staden där de 

döda gravlades med eller utan kista. En rad olika kisttyper fanns där de vanligaste var stenkista, träkista, 

stockkista, trågkista, stegkista, flätveckskista och tegelkista. Något som diskuteras när det kommer till 

gravskick är frågan om separation och segregation inom kyrkogårdarna som baseras på kön, ålder och 

social status. Både i Lund och på andra platser har iakttagelser gjorts som pekar på kyrkogårdarnas 

varierande uppdelning av de döda i så olika zoner (Karlsson och Wilhelmson 2020:25ff). 

 

Det som är intressant med gravarna från 2020 är att de låg en bra bit söderut från kyrkan, närmare 

bestämt 10 meter söder om stavkyrkan som låg en bra bit längre söderut än sin efterträdare i sten. När 

vi även tar in kyrkogårdsmuren i beräkningen och ritar upp hur den troligen gått så hamnar vi precis i 

utkanten av kyrkogården (figur 6). Johansson Hervén daterar kyrkogårdsmuren till en senmedeltida 

företeelse (Johansson Hervén 1995:12). Under 2020 års schaktningsövervakning har muren inte kunnat 

dateras närmare. I sektion IX i lager 3, över de större stenarna som tolkas utgöra kyrkogårdsmuren 

framkom keramik av typen protostengods, med möjlig datering 1100–1200-tal. När muren anlades kan 

man grävt ner den något vilket kan leda till att yngre material grävs upp, jordmassorna som grävdes upp 

hamnade möjligen i murkärnan. Kyrkogårdsmuren hamnar också stratigrafisk över gravarna vilket tyder 

på att den är yngre än gravarna och inte var anlagd vid träkyrkans uppförande. 

 

Grav 1 och 2 var inte de första kistorna på plats då det förekommer humanben i fyllningarna till de bägge 

gravarna. I Grav 2 framkom två lårben direkt under kistan och även ett hörn på ytterligare en träkista, 

som dock fick ligga kvar orörd. Så det tycks som om denna yta på kyrkogården nyttjats en tid men att 

Grav 1 och 2 var de sista som lades här då vi inte återfann några gravar över dessa. Har det möjligen 

med uppförandet av den nya kyrkan att göra? Eller kanske att kyrkogårdsmuren uppförs och där med 

förlägger kyrkogården något mer norrut eftersom gravarna hamnar under, eller strax under, muren (se 

figur 6). 

 

Anders Andrén menar i sin artikel Ad sanctos att man mycket kortfattat kan beskriva det grundläggande 

perspektivet för det medeltida gravskicket som principen om närheten till det heliga. Han menar att det 

mönster man kan skönja på de tidiga kyrkogårdarna i Lund är tre delvis överlappande zoner där de döda 

gravläggs. De mer värdiga personerna ligger i zonen närmst kyrkan, de flesta av de döda läggs i nästa 

zon och längre ut på kyrkogården läggs de med speciella kistor som sekundäranvända tråg eller de 

utan kista. I kyrkogårdens periferi läggs de med lepra. Andrén menar att det har funnits en rumslig social 

hierarki på kyrkogårdarna i Lund (Andrén 2000:7, 14). 

 

Vid grävningarna av Sankt Mårtens kyrka 1993, som låg strax sydöst om Sankta Maria Minor, drogs 

slutsatsen att kyrkogårdens norra del tycks ha varit mer attraktiv än den övriga kyrkogården. Sannolikt 

beror detta på kyrkogårdens placering i staden, där den norra sidan är vänd ut mot Mårtensgatan som 

var viktig under hög- och senmedeltid. Man verkar även ha tagit hänsyn till äldre gravar under tidig 
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medeltid då gravarna ligger relativ snyggt i rader. Möjligen tyder detta på att gravarna haft någon 

markering över mark. Kyrkogården fick en bred ränna som avgränsade kyrkogården åt väst under den 

period då stenkyrkan troligen ersatte en stavkyrka, vilket innebar att området som nyttjades för 

gravläggning blev avsevärt mindre än tidigare (Carelli & Lenntorp 1993:85 & 89f). Stenkyrkan uppfördes 

någon gång under 1100-talet (Gardelin 2015:110f). 

 

Gravarna i Västra Mårtensgatan har konstaterats ligga i utkanten av kyrkogården där Grav 1, 2 och 5 

kan placeras i tiden innan år 1160 och tillhörde då troligen stavkyrkan. Vi rör oss i tidigmedeltid, men 

gravarna verkar inte passa in med Andréns bild om zonindelning. Individerna 2b och 2c i Grav 2 har 

konstaterats ha haft en bra diet (se avsnitt om Dietisotoper) och passar inte alls in med beskrivningen 

av individer som skulle vara från den sociala periferin. Dessutom är individerna gravlagda i ordentliga 

kistor. Utifrån den osteologiska rapporten så framgår det även att benmaterialet i fyllningen till kistorna 

innehåller ben från män, kvinnor och barn. Vilket speglar vilka som begravts på denna plats/zon på 

kyrkogården. Individen i Grav 5 skulle kunna vara en kvinna och de i Grav 2 representerar olika 

generationer, men en blandning av åldrar. Om nu kistan i Grav 2 använts för att omdeponera kroppar 

så stämmer bilden av att använda kyrkogårdens utkanter för mindre ”viktiga” personer/gravar.  

 

Figur 22. Den arkeologiska generalkartan över Sankta Maria Minor med kyrkorna och gravarna som framkom under 

grundgrävningarna under det tidiga 1900-talet. Aktuell undersökning markerat i rött, mot bakgrund av 

fastighetskartan © Lantmäteriet. 
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Då väldigt liten del av Sankt Marias Minors kyrkogård är undersökt och ingen utförlig studie av gravarna 

som framkom i början på 1900-talet har gjort, är det svårt att säga något närmare och dra slutsatser om 

kyrkogården och även gravarna från 2020-års grävning. Vi kan dock göra en summering av vad som 

fastslagits. 

 

Vi har gravar som ligger i utkanten av kyrkogården och som sedan hamnat under kyrkogårdsmuren när 

den uppfördes. Grav 1 och 2 var inte de äldsta på den platsen då ben från äldre gravar låg i fyllningen 

till kistornas nedgrävning och under grav 2 låg ytterligare en träkista. Grav 5, som dateras något tidigare 

än de andra, verkade ligga lite mer solitärt. I de ovan nämnda diskussionerna angående rumslig 

placering av olika individer på kyrkogårdar beroende på kön, ålder och social status så verkar dessa 

inte stämma in med att vara personer av låg status och därför placeras i utkanten av kyrkogården. De 

gravlagda verkar vara en blandning av individer i olika åldrar och kön, och även social status då det 

tyder på att 2b och 2c haft tillgång till bra mat och möjligen kan räknas in som socioekonomiskt 

framstående personer. 

 

Är det möjligen så att, precis som det antyds på Sankt Mårtens kyrkogård, att läget ut mot huvudleden 

där folk passerade kyrkan var viktigt vid gravläggning? Sankta Maria Minor kyrkogård har legat med 

vägar som passerar på tre sidor. Mårtensgatan var en viktig led in i stan, men Stora Södergatan, väster 

om kyrkan, som leder rakt in till Stortorget kanske får anses vara än viktigare. Ekenhoff föreslår också 

att stavkyrkans dörr skall ha suttit i västra gaveln pga. av att det passar bäst rumsligt med den träskodda 

brunnen som påträffats inne i kyrkan (Ekenhoff 1914–1916: 168). Aktuella gravplatserna måste ändå 

ha setts från Mårtensgatan och speciellt om det nu var så att gravarna var markerade över mark under 

den tidiga medeltiden. 

 

 

Diskussion kring Västra Mårtensgatan 

Flera gatunivåer har framkommit under schaktningsövervakningen vid Västra Mårtensgatan. Längs 

nästan hela sträckan har, vad som tolkats som, nedbruten träbroläggning dokumenterats i den södra 

delen av schaktbotten. Detta antyder att en gatbeläggning är bland den första markanvändningen på 

sträckan. Som nämndes i inledningen så har det tidigare gjort arkeologiska iakttagelser angående 

Västra Mårtensgatans sträckning. Tolkningen är att den förläggs längre söderut, förslagsvis vid en 

reglering någon gång under 1000-talets senare hälft (Balic 2012:20). ¹⁴C-provet i hålvägen dateras till 

mellan åren 988–1046 och stämmer inte helt överens med teorin om gatans sträckning. Möjligen har 

gatan reglerats tidigare eller så förlades den på en sträckning med ett gångstråk som tidigare inte varit 

lika viktig. En hålväg är något som bildas över en lång tid vilket i så fall gör att hålvägen kanske snarare 

varit ett gränsdike som belagts med rustbädd och även stabiliserats med rejäla trästolpar. 
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Längst sträckan förekom få antydningar om att sträckan används som annat än gata. Inga 

nedgrävningar för brunnar eller liknande förekom, men dock två möjliga diken som båda löper i 

nordsydlig riktning. Båda låg i relativ god närhet till vägsträckorna väster och öster om området och 

skulle alltså kunna vara tomtdiken/gränsmarkeringar. Dateringen som gjordes från den äldre 

markbeläggningen, i det som tolkades som en möjlig hålväg, intill Grav 1 och 2 gav att marklageret var 

tillkommen mellan åren 988 till 1046. Detta förlägger gatan inom tiden för det tidigaste Lund och upp till 

tiden för då gaturegleringen kan ha påbörjats. Framför allt så förlägger det vägsträckningen till tiden före 

stavkyrkans byggnation, vilket är spännande. 

 

Vid 1994 års grävning gjordes en schematisk skiss över en trolig äldre vägsträckning längst Västra 

Mårtensgatan och den tycks stämma bra överens med vad som framkom vid 2020 års 

schaktningsövervakning (figur 23).  

 

 

Figur 23. Rekonstruktion av medeltida gatusträckning (streckad markering) gjord efter 1994 års undersökning i 

Västra Mårtensgatan och Vårfrugatan (Johansson Hervén 1995:37). 

 

Vid de grävningar som gjorts på Stortorget, exempelvis år 1993, framkom lämningar efter den 

träbroläggning som legat över torget under medeltiden. I början på 1100-talet lades broläggningen ut 

och sträckte sig från domkyrkoområdet i norr till Västra Mårtensgatan i söder. Broläggningen var 

grundad med ett ordentligt lager pinnar och ris som en rustbädd och över den hade stora stenen lagts 

ut. På detta hade sedan plankor av ek placerats ut, som stabiliserats med pålar som slagits ned i marken 

(Eriksdotter 1994:66, Carelli 2012:111f). En intressant tanke är att träbroläggningen som påträffades 

2020 är resterna av denna broläggning som legat över Stortorget. 
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Den stolpe som framkom år 2020 och tillhörde broläggningen dateras med hjälp av dendrokronologi där 

en osäker datering ger att den avverkades mellan åren 1468–1473 (bilaga 5). Lägger man samman 

denna information med det som framkom vid 1994 års grävning där virket dateras till att ha fälts efter år 

1183 men då ett mynt daterar broläggningen till första hälften av 1400-talet så kanske man kan tänka 

sig att konstruktionen möjligen gjorts vid under 1400-talet. 

 

Kulturlagerstatus 

I Stora Södergatan var det mycket urschaktat, dock ligger bevarade kulturlager under ledningsschakt. 

Längst sträckan Västra Mårtensgatan var det mycket urschaktat i de övre lagren i södra delen av 

gatan/trottoaren och det gick även ett fåtal ledningar i nordsydlig riktning i vägbanan som ligger på 

omkring 1,50 meters djup. Kulturlagermäktigheten längst gatan är ca 3 meter där moränleran tar vid. 

De understa lagren är mycket fuktiga, till och med blöta, vilket gör att massorna har mycket välbevarade 

humösa lager där trä, ben och läder håller sig extremt välbevarat. 

 

 

Förslag på fortsatta åtgärder 

Inga åtgärder nödvändiga, alla arbeten är klara. Detta ärende har visat på vikten av att hålla 

markingreppen till äldre ledningsschakt, för att i det yttersta undvika att äldre och välbevarade kulturlager 

påträffas när det skulle kunna undvikas.   
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Bilaga 1. Plan- och sektionsritningar 

 

 

*Mindre avvikelser kan förekomma gällande symbolerna för moderna ledningar, rör och brunnar.  
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Plan över västra delen av schaktet med sektionerna markerade i lila och planritningar i grått. 

 

Plan över östra delen av schaktet med sektionerna markerade lila och planritningar i grått. 
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Planritning I (SK273), ca 2,4 m under marknivå. 

 

1. Brungrå humös silt. Innehåller ben, småsten och linser av grå sand. 

 

 

Sektion I (C261), sett från söder.                            

 

 

1. Brungrå humös lera, luckert och fuktigt. Gatulager med sten och grenar som rustbädd.  

2. Facetterad trästock till broläggning. 

3. Omrörd yta. 

4. Gulbrun sand, bärlager.
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Sektion II (C262), sett från väster.  

Östra vinkeln med sektion I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten och rustbädd i skift, utan någon direkt lagerföljd. Mellan stenarna och grenarna låg ett lerigt grått 

kompakt, något svampigt, humöst lager med en del sandskift. Tolkas som en uppbyggd rustbädd och 

gatunivå med mycket nedbrutet trämaterial. Över rustbädden framkom större sten som möjligen kan ha 

utgjort en stenläggning eller liknande och bestod av större sten med mindre sten ovan. 
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Sektion III (C263), sett från väster. 

Sektion III ritad från 2 meter ner i marken, en blå moränleranivå börjar ca 3 meter under marknivå.   

 

 

 

Sektionen var mycket svårrensad på grund av stenar och grenar. Inga tydliga lager kunde skönjas. 

Mellan grenar och stenar låg en mörkgrå humös kulturjord. Nedbrutet trämaterial, djurben och läderspill. 

Detta tolkas som äldre gatulager, oklart om allt är tillkommen över tid eller byggd som en konstruktion. 
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Sektion V (C265), sett från söder. 

 

 

1. Brun kompakt kulturjord med lera, humöst inslag, träfibrer, djurben. Homogent. Äldre matjord, kyrkogårdslager. 1a. Ett område med inslag av träpinnar 

återfanns i lagret, otydliga avgränsningar.  

2. Blå moränlera. Kompakt, inslag av kulturpåverkade massor. Lergolv? Utjämning? 

3. Gråbrun kompakt, lerig humus. Inslag av trä, enstaka träkol. Annars homogen. Äldre marklager/kyrkogårdslager 

4. Ljusgrå/beige lera, kompakt. Innehållslöst. Golv? Utjämning? 
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5. Brun kompakt kulturjord med lera, humöst inslag, träfibrer, djurben. Homogent. Äldre matjord, kyrkogårdslager. 1a. Ett område med inslag av träpinnar 

återfanns i lagret, otydliga avgränsningar.  

6. Blå moränlera. Kompakt, inslag av kulturpåverkade massor. Lergolv? Utjämning? 

7. Gråbrun kompakt, lerig humus. Inslag av trä, enstaka träkol. Annars homogen. Äldre marklager/kyrkogårdslager 

8. Ljusgrå/beige lera, kompakt. Innehållslöst. Golv? Utjämning? 

9. Lera och sand i en lins/tunt lager. Sedimenterat. 

10. Mörkt gråbrun kompakt lera, mycket humöst inslag. Brukningslager? Nedbrutet material? 

11. Likt (4), något mer otydlig. 

12. Brunfläckig lera. Tolkas som brukningslager. 

13. Grå lerig silt, humöst, blött. Innehåller tegelkross, sedimenterat. I detta lager framkom en del större sten, möjligen tillhörande kyrkogårdsmuren. 

Utjämningslager? 

14. Gul och grå lera blandat med kulturlager. Mycket tegel, sten, kalkbruk, träkol, lertegel? Innehåller raseringsmaterial. 

15. Gul lera. Lergolv. Dokumenterad 1994? 

16. Gråsvart lera, kompakt, fuktig. Innehåller träfibrer, sten, lerfläckar, tegel, möjligen träkol. Utjämning? Brukning? 

17. Brun, humös lera, kompakt, fuktig, möjligen nedbrutet trä, planka? 

18. Grusigt, smuligt, gråbrunt, möjligen bränd sten/lera. Träkol. Brukningslager. 
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Sektion V fort., (C238) sett från söder.  

Sektionen ligger ca 0,40 m längre norrut än tidigare sektion. 

 

 

 

1. Gråbrun lera, kompakt, finkornig. Innehåller bränd lera, träkol, sandfläckar, ben, enstaka kalkfläckar. Tolkas som blandade kyrkogårdslager. 

2. Mörkgrå kompakt lera, flammig i färgen. Innehåller sandskikt, sten, ben. Kyrkogårdslager. 
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3. Grå lera, kompakt. Innehållsfattigt. Möjligen påförd utjämning. Täcker gravar. 

4. Beigegrå lera, mycket kompakt, finkornigt. Innehållsfattigt. Påförd utjämning, lock över kyrkogård. 

5. Gråsvart lera. Utkastlager. 

6. Kalkbruk, del av rasering. 

7. Grå lera, kompakt, finkornigt. Innehåller träkol, tegelkross, kalk, sten. Utjämning vid avveckling av kyrkogård? 

8. Grå lera, finkornig. Brutet golvlager? 

9. Grå lera med silt/sandinslag. Väldigt finkornigt. Lergolv? 

10. Grå lera med kalk i. Brukningslager. 

11. Gul lera, kompakt. Möjligt lergolv. 

12. Gul lera med massa träkol. Troligen raseringsmaterial från brutet golv. Innehåller tegel och bränd lera.  

13. Gulgrå lera, kompakt. Innehåller lite bränd lera. Del av rasering? 

14. Grå lera, kompakt. Innehåller tegel, träkol, kalk, bränd lera. Troligen packning till trätunna 17. 

15. Mycket löst material med mycket tegel. Koncentration av raseringsmaterial. 

16. Kalk, del av rasering. Väldigt torrt och smuligt i sektionen. 

17. Kalktunna i trä, fylld med smuligt gulvitt kalkbruk. Dokumenterad i plan år 1994. 

18. Kalkberedningslager. Kaka med vitt kalk som är klätt i trä. Dokumenterad i plan år 1994. 

19. Lager som påminner om 13, men mycket mer luckert och innehåller mycket raseringsmaterial i form av tegel och trä. Mycket svårrensat. Möjligen del av 

kalkbruksbassäng som dokumenterades år 1994. 
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Sektion IX, (C267) sett från söder. 

 

 

1. Brunt, humöst, kompakt. Homogent och innehållslöst. Marklager. 

2. Svartbrunt, lera, fuktig, kompakt. Något löst då stenarna petets till med maskinen. Innehåller läderspill, sten och en del sandskikt. Utfyllnad? 

3. Gråbrun lera, kompakt, liknar 2 men innehåller en del grenar, bränd lera, ben och sandfläckar. Utjämningslager. 

4. Gråbrun lera, kompakt, tegelkross. Utjämningslager. 

5. Grus från ledningsschakt. 

6. Syllstensrad. Några intakta, österut är det bara avtryck av stenarna kvar. 

7. Stenar i något osäker formering. Stenar och stenavtryck. Kyrkogårdsmuren? 
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Sektion IX fortsättning, (C267) sett från söder. 

 

 

 

1. Grå/brun fläckig lera, blöt och kompakt. Marklager. 

2. Brungrå dynga/lera, kompakt. Innehåller enstaka prickar av bränd 

lera. Marklager. 

3. Grå lera. Innehåller sten, grus, trä. Del av äldre gatlager. 

4. Grå sandig lera. Sedimenterat? Marklager. 

5. Grå lera, sandigt. Innehåller tegel, bränd lera. Utjämningslager. 

6. Grå, något beige, sandiga inslag, homogen. Utjämning. 

7. Svartgrå/brun, fuktig lera. Humöst inslag av trä, ben, grenar. 

Marklager. 

8. Grå silt, kompakt, grusiga inslag. Utjämning. 

9. Stenpackning i grå sandigt lager. Äldre gatunivå. 

10. Brungrå lerig silt, kompakt, homogen. Brukningslager. 

11. Grå lera. Innehåller sten, ben, tegel, grenar. Gatlager. 
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Sektion XI, (C269) sett från norr. 

 

 

 

0. Moränlera. Stenknadder och grenar nedtryckt i moränleran mot lager 1. 

1. Gråbrun kompakt lera, homogent. Möjligen humusinblandat. 

2. Stenknadder i grå sandig lera ligger över ett lager grenar/rustbädd. Äldre marknivå. 

3. Brunsvart humus. Kompakt. Inslag av gödsel, pinnar/grenar. Stenpackning. Vägbeläggning. 

4. Brun kompakt humös lera. Homogent. 

5. Brungrått. Sedimenterat. 

6. Brun kompakt, humös lera. Homogent. 

7. Svart smuligt grus/silt. Innehåller bränd lera, pinnar, fiskben. Brukningslager. 
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Sektion XII, (Intrasis C270) sett från norr. 

 

 

  



 

52 

 

 

1. Brun humus, kompakt, lerig. Innehåller grenar/pinnar.  I sektionens mellersta del var det stenigt 

(otydliga skift med småsten), inslag av grenar och lera. Vägbeläggning. 

2. Stenknadder i lager 9. Vägbeläggning. 

3. Brungrå lera, kompakt, homogen. Innehåller enstaka träbitar och ben. Ev dike. 

4. Gråbrun sandig lera. Sedimenterat. 

5. Brungrå lera, kompakt. Innehåller en del träbitar, småsten, läderspill och tegel. 

6. Som 5 fast med lerfläckar. 

7. Gråbrun lera, något grusigt. Innehåller större stenläggning, tegel och ben. 

9. Brunsvart humus, smulig lera. Sedimenterade lager. Brukningslager på gata. 

10. Gråbrun lera, kompakt, homogen. Innehåller, läder och träflis.  

11. Gråbrun sandigt skikt. Vattenavsatt. 

12. Brun smulig humus, förmultnat trä. Vägbeläggning. 

13. Som 10. Gråbrun lera, kompakt, homogen. Innehåller, läder och träflis. 

14. Svartgrå humus, smulig men kompakt. Innehåller träkol och lerprickar. 
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Sektion XII fortsättning, (C270) sett från norr. 

 

 

 

1. Brun humus, kompakt. Innehåller sten och grenar, läderspill och djurben. Gatlager. 

2. Brunsvart lerig humus med sten och grenar. Gatlager. 

3. Brungrå något sandig lera. Innehåller sten, tegelkross, djurben. Gatlager. 

4. Brun kompakt humös lera. Innehåller grenar och småsten. Gatlager. 

5. Gråbrunt sandigt svämlager? 

6. Grå grusig lera med inslag av lerprickar, läderspill, tegelkross, sten, djurben och träflis. Något 

glammig i färgen. Svämlager? 

7. Brungrå siltig lera, kompakt, homogen. Inslag av tegel. Utjämningslager. 
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Planritning V, vid sektion XIV, markerad mellan X-1 och x-2. (Se sektion XIV fort. för referens). 

 

 

 

 

1. Fyllning mellan stenarna. Mörkt gråbrun-svart lera med silt inslag, smetig och fuktig. Innehåller 

djurben och småsten. 
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Sektion XIV, (C272) sett från söder. 
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Sektion XIV fortsättning, (C272) sett från söder. X-1 och x-2 markerar var Plan V är uppförd. 

 

 



 

57 

 

1. Brun humus, kompakt, lerigt. Nedbrutet material? Rustbädd i gatunivå? 

2. Grå sandig lera. Brukningslager? 

3. Gråbeige lera, kompakt och homogen. Utjämningslager? 

4. Grå lera, inslag av sandlinser och sten. Utjämning? 

5. Grå sandig lera, kompakt, kladdig. Innehåller sten och djurben. Utjämning? 

6. Brungrå humös lera, kompakt, sten, tegelkross, trä. Utjämning? 

7. Svartgrå smulig lera. Innehåller sot, träkol, småsten, tegelkross. Raseringslager/utjämning? 

8. Lera och grus. Rasering? Modern utfyllnad? 

9. Grå och brun melerad lerlins. Fyllning?  

10. Grå lera, kompakt, något sandig, inslag av brun humus. Nedbrutet trä? 

11. Grå lera, kompakt, humös. Del av gravfyllning? 

12. Grågul lera, del av bottenfyllning i grav? 

13. Grått, sandig, sedimenterat. 

14. Grå sandig fuktig lera. Inslag av grenar och sten. Rustbädd/marklager? 

15. Grå sand, sedimenterat lager med stenpackning. Stenen 0,05–0,10 meter. Marklager? 

16. Som 14. 

17. Grå sandig kompat fuktig lera. Homogen med visst inslag av pinnar och djurben. 

18. Brungrå lera, kompakt med grusigt och stenigt inslag. Innehåller sten, ben och tegelkross. 

Utjämningslager. 

19. Svart/grå smuligt lager med inslag av grå lera. Stenig och innehåller träkol och små kvistar. 

Marknivå? 

20. Brun kompakt lera med inslag av grenar. Möjligen rustbädd. Vertikal stör i lagret, 

rustbäddskonstruktion? 

21. Gråbrun kulturjord med lera, kompakt, fuktig. Konstruktionslager. Lager på kyrkogård innanför 

muren? 

22. Tunnare lager med kalkprickar, brungrå lera, rest av konstruktionslager? 

23. Brunsvart lera med små prickar av bränd lera och träkol. 

24. Gråsvart lera, förekomst av sten, prickar av bränd lera, enstaka mindre träbitar. Svåravgränsad 

åt öster. Samma som 7? 

25. Nedgrävning för rörschakt, återfylld med sand. 

26. Nedgrävning, modern. Något otydlig kant. 

27. Fyllning i rörschakt, sand. 
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Sektion XV, (Intrasis C273) sett från söder. Inte rensat i väster pga rasrisk. 
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Kontextbeskrivning för sektion XV och XVI 

 

1. Brun kompakt humus med grenar/pinna. Rustbädd i gatlager. 

2. Gråbrun humus, fuktig och kompakt. Innehåller sten, pinnar, ben, sandlinser, läderspill.  

2b. Som två fast svartflammig. 

3. Svartbrun humus, kompakt. Lins i 2? Innehåller tegelkross och trä. 

Utjämning/konstruktionslager? 

4. Stenpackning /stenläggning med mindre sten. Innehåller tegelkross och djurben. Större sten 

över. Omlagd stenläggning? Möjligen påverkad av senare markingrepp. 

5. Brungrå lera, något humös och kompakt. Innehåller träkol, tegelkross, renar. Utjämning? 

6. Som 5 men omrört och innehåller mer tegelbitar och sten. 

7. Grå flammigt med lera och träkol. Innehåller grenar. Humösa fläckar. Utjämning? 

8. Grå lera, sandig/sedimenteringar. Innehåller tegelbrokor, grenar och småsten. Brukning? 

9. Gråsvart lera, stenigt. Innehåller läderklipp, ben. Utjämning? 

10. Gråbeige tunt lager lera. Konstruktionslager? 

11. Grå fuktig lera. Ligger mellan stenarna därför mycket löst. Sedimenterat. 

Konstruktion/utjämning? 

 

 

 

Sektion XVI, (C274) sett från väster. 
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Bilaga 2. Fyndförteckning, KM 98102:1–33 

Fyndnr Kontext Material Sakord Antal Vikt (g) Typ Del Datering Kommentar 

1 Lösfynd Horn Skaft 1 28   1000-tal Ornamenterat skaft till en stylus eller liknande. 

1 Lösfynd Keramik Kanna 1 26 

Äldre rödgods 

(BIIa) Buk 

1200–1400-

tal  

2 119 Keramik Kärl 3 24 

Östersjöformtyp 

(AII) Mynning 

1000–1100-

tal  

2 119 Keramik Kärl 13 96 

Östersjöformtyp 

(AII) Buk 

1000–1100-

tal  

2 119 Bränd lera Lerklining 13 114     

2 119 Fossil Fossil 1 28     

2 119 Granatglimmerskiffer Malsten 2 107     

2 119 Järn Beslag 1 16     

2 119 Järn Föremål 1 3    Tand till kratta? 

2 119 Järn Ring 1 14    

Kistring? Funnen på kistlocket i Grav 1, i nordvästra hörnet. Möjligen 

hamnat där vid gravsättning. 

3 180 Järn Föremål 1 5    Tand till kratta? 

3 180 Keramik Kärl 1 20 

Östersjöformtyp 

(AII) Mynning 

1000–1100-

tal  

3 180 Bränd lera Lerklining 2 107     

4 200 Keramik Kärl 2 21 

Östersjöformtyp 

(AII) Mynning 

1000–1100-

tal  

4 200 Keramik Kärl 2 27 

Östersjöformtyp 

(AII) Buk 

1000–1100-

tal  

5 206 Keramik Kärl 1 8 

Östersjöformtyp 

(AII) Mynning 

1000–1100-

tal  

5 206 Järn Spik 1 22    Möjlig kistspik 

5 206 Järn Spik 3 27    3 kistspikar som tillhört Grav 2. En spik har träfragment på sig. 

6 206 Keramik Kärl 1 14 

Östersjöformtyp 

(AII) Buk 

1000–1100-

tal 

Fyndet var felaktigt registrerat till nedgrävningen för Grav 2, vilket gör 

att kontext SL206 har två fyndnummer. 

7 216 Slagg Sintrad lera 1 3     

7 216 Keramik Kärl 1 31 

Östersjöformtyp 

(AII) Buk 

1000–1100-

tal  
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8 219 Keramik Kärl 1 19 

Östersjöformtyp 

(AII) Buk 

1000–1100-

tal  

9 222 Keramik Kärl 1 13 

Östersjöformtyp 

(AII) Buk 

1000–1100-

tal  

10 223 Granatglimmerskiffer Malsten 1 4     

10 223 Järn Föremål 2 9     

10 223 Fossil Fossil 1 19     

10 223 Keramik Kärl 2 14 

Östersjöformtyp 

(AII) Buk 

1000–1100-

tal  

10 223 Tegel Taktegel 1 663 Nunna    

10 223 Sandsten Bryne 1 16 Hängbryne    

10 223 Järn Spik 1 13     

11 229 Keramik Kärl 1 27 

Östersjöformtyp 

(AII) Botten 1000-tal 

Kärlet har ett ca 2 mm kalklager på insidan. Är det ett kärl som har 

med gravsättning att göra? En keramikskärva som med stor 

sannolikhet hör ihop med detta återfanns i lager 234. 

12 234 Järn Beslag 1 12     

12 234 Järn Beslag 1 26    Oklart föremål, möjligen en kniv, men sakar tånge. 

12 234 Järn Föremål 2 2    Två mindre fragment av järn, möjligen spik. 

12 234 Bränd lera Gjutform  12    

En bit rundad bränd lerbit med en plan sida för formen. Tydligt blivit 

sintrad på undersidan. 

12 234 Läder Rem 1 1    Smal läderremsa med en knut på. Skosnöre? 

12 234 Keramik Kärl 2 31 

Östersjöformtyp 

(AII) Mynning 

1000–1100-

tal 

Den ena mynningsbiten är sekundärbränd och blivit sintrad på 

insidan. 

12 234 Keramik Kärl 3 41 

Östersjöformtyp 

(AII) Buk 

1000–1100-

tal  

12 234 Keramik Kärl 1 83 

Östersjöformtyp 

(AII) Botten 1000-tal 

Tjockt gods med mycket magring. Grått. Har spår av kalk i sin botten. 

Hör troligen samman med kärl funnet i 229. 

12 234 Keramik Kärl 1 18 

Vikingatida 

inhemsk (AIV) Buk 800–1000-tal  

13 287 Keramik Kärl 9 121 

Östersjöformtyp 

(AII) Buk 

1000–1100-

tal  

13 287 Keramik Kärl 1 18 

Östersjöformtyp 

(AII) Botten 

1000–1100-

tal  
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14 R2/L2 Keramik Kanna 1  Stengods (CII) Buk 

1300–1500-

tal  

14 R2/L2 Slagg 

Järnhaltig 

slagg 6 65     

14 R2/L2 Järn Föremål 2 100    

Två föremål i järn, där ena skulle kunna vara en tand till en kratta el 

liknande. Den andra är mer ett ämne, alltså inget färdigt föremål. 

14 R2/L2 Keramik Kärl 1 1 

Äldre rödgods 

(BIIa) Buk 

1200–1400-

tal  

15 R5/L10 Keramik Trebensgryta 1 141 

Yngre rödgods 

(BIIb) 

Botten | 

Fot 

1400–1600-

tal  

16 R16/L1 Keramik Kärl 1 12 

Östersjöformtyp 

(AII) Buk 

1000–1100-

tal  

17 R16/L7 Keramik Krus 1 23 

Yngre rödgods 

(BIIb) Buk 

1400–1600-

tal  

18 R16/L14 Kakel Ugnskakel 1 46 Pottkakel    

19 R19/L1 Horn Hantverksspill 1 29     

20 R19/L2 Järn Spik 1 12     

21 R19/L3 Keramik Kanna 1 9 Paffrath Buk 

1100–1200-

tal  

21 R19/L3 Organiskt material  1 21    Bit rep av växtfibrer. 3 vridna slingor. 

22 R22/L1 Keramik Kärl 1 22 

Östersjöformtyp 

(AII) Buk 

1000–1100-

tal  

23 R24/L1 Keramik Kanna 1 16 

Nästanstengods 

(CI) Buk 

1200–1300-

tal  

24 R28/L4 Keramik Kärl 1 10 

Östersjöformtyp 

(AII) Buk 

1000–1100-

tal  

25 R29/L2 Läder Sko 1  Sko 

Ovanläder 

| Sula   

26 R29/L8 Keramik Kanna 2 55 

Yngre rödgods 

(BIIb) Mynning 

1400–1500-

tal  

27 R21/L7 Keramik Kärl 1 16 

Äldre rödgods 

(BIIa) Buk 

1200–1400-

tal Sekundärbränd på utsida, delvis glaserad. 

28 R22/L5 Keramik Kanna 1 16 

Yngre rödgods 

(BIIb) Botten ? Möjligen äldre rödgods 



 

63 

 

29 R26/L20 Keramik Kärl 1 15 

Östersjöformtyp 

(AII) Buk 

1000–1200-

tal  

30 R26/L18 Keramik Kanna 2 20 

Yngre rödgods 

(BIIb) Buk 

1400–1800-

tal  

31 114 Ben Humanben 1     Individ 1, Grav 1 

32 100 Trä Kista 1  Ekista  1118–1138 Konserverad 

32 100 Ben Humanben      Individ 2a, Grav 2 

32 100 Ben Humanben      Individ 2b, Grav 2 

32 100 Ben Humanben      Individ 2c, Grav 2 

32 100 Ben Humanben      Individ 2d, Grav 2 

32 100 Ben Humanben      Individ 2e, Grav 2/Grav 4 

32 100 Ben Humanben      Ej definierade ben,  Grav 2 

33 324 Ben Humanben      Individ 5, Grav 5 
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Bilaga 3. Parasit- och makrofossilanalys 

Analys av makroskopiska växtrester och inälvsparasiter i 
jordprover från Västra Mårtensgatan, Lund 

 
Teknisk rapport 
Jens Heimdahl & Jonas Bergman, Arkeologerna – Statens historiska museer 2021-06-18 

 

Bakgrund 

Under den arkeologiska undersökningen av stadskulturlager och delar av en kyrkogård, vid västra 

Mårtensgatan i Lund (Projekt A_2019_0026, Lst dnr 431-4889-2019) insamlades sju jordprover för 

makroskopisk analys med fokus på växtrester. Tre av proverna insamlades från stadskulturlager, och 

fyra från kontexter relaterade till kyrkogården – både från kyrkogårdsjord och från material i kistor. Från 

gravarna uttogs även två prover för mikroskopisk parasitanalys. Makrofossilanalysen har utförts av Jens 

Heimdahl och parasitanalysen av Jonas Bergman. 

 

Målsättningen med den makroskopiska analysen har varit att försöka spåra aktiviteter och miljöer inom 

den undersökta lämningen i syfte att komplettera och pröva de arkeologiska tolkningarna. I uppdraget 

har även ingått att söka och välja ut lämpligt dateringsmaterial med kort egenålder från PM 153. 

 

Analys av inälvsparasiter syftar till att ge kunskap om människors och tamdjurs parasitsjukdomar, vilket 

är viktig kunskap för arkeologin, då moderna studier visat att dessa sjukdomar varit bland de vanligast 

förekommande sjukdomarna under både förhistorisk och historisk tid, och är mycket vanliga i stora delar 

av världen idag. Analysen fokuserar på de mikroskopiska parasitäggen, som har mycket god 

bevaringspotential, och finns i jorden där avföring, djurdynga eller inälvor hamnat. I samband med 

analyser av mänskliga skelett kan metoden ge direkt kunskap om de begravda människornas 

parasitsjukdomar, hygien och allmänna hälsa, s.k. paleopatologi. Tidigare svenska arkeoparasitologiska 

undersökningar från medeltida gravar inkluderar bland annat fynd av spolmask i tidigkristna gravar i 

Frösthult (Bergman manus), och omfattande fynd av parasiter i gravar från Nya Lödöses kyrkogård 

(Bergman manus). I Trondheim har spolmask och piskmask påträffats i gravar från vikingatid-medeltid 

(undersökning vid Klemenskirkene). Även från äldre tidsperioder finns gravfynd; i Motala har piskmask 

påträffats i en skelettgrav från senmesolitikum (Bergman 2018).  

 

I Lund har tidigare undersökningar av tidigmedeltida latriner och avfallskontexter från kvarteret St Mikael 

påvisat piskmask, spolmask och fiskbinnikemask, men inga gravar har tidigare analyserats. Man bör i 

grunden se parasitanalysen som en olyckligt förbisedd del av paleopatologin, både vad gäller människor 

och djur. Jämförelser mellan bland annat osteologiska data och parasitanalyser från samma kontexter 

kommer otvivelaktigt att leda till spännande nytolkningar, och omtolkningar, inom paleopatologin och 

arkeologin som helhet. 
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Metod och källkritik 

Provtagningen genomfördes av arkeologerna under utgrävningen.  

Makroskopisk analys 

Inkomna till laboratoriet preparerades proverna genom flotation enligt metod beskriven av Wasylikowa 

(1986) och våtsiktades i siktar med minsta maskstorlek 0,25 mm. Även den kvarvarande flotationsresten 

av tyngre minerogent material våtsiktades och genomsöktes. Efter floteringen samlades provet upp och 

förvarades fuktigt i en tillsluten plastpåse till dess det analyserades. Identifieringen av materialet skedde 

under ett stereomikroskop med 7–80 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. 

 

Parasitanalys 

Provtagningen genomfördes av osteolog i fält. De flesta parasitägg förekommer endast i djurdynga och 

mänsklig avföring (latrin), men sprids sedan med detta material enligt samma tafonomiska processer 

som påverkar kulturlager och övriga jordlager. De kan förekomma som enstaka ägg, och ända upp till 

50 000 ägg per 20 ml jord, eller mer, och anrikas generellt i jord allteftersom nedbrytningen fortgår, då 

de har mycket god bevaringspotential jämfört med annat organiskt material. Pelvisområdet i 

skelettgravarna provtogs med provvolymer kring 20–200 ml. Ur de större proverna subsamplades sen 

parasitproverna (20 ml jord), eftersom större jordvolymer svårligen kan prepareras. Inga referensprov 

togs av kringliggande gravjord. Provtagningen var komplicerad i den bemärkelsen att gravarna troligen 

påverkats av inläckande grundvatten som stört benens position. 

 

Ca 20 ml jord preparerades för parasitanalys ur varje prov. 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 fraktionen floterades i sockerlösning med en densitet på 1,27–1,30 g/cm3 enligt Foreyt 

(2001). Det materialet monterades därefter på fyra objektglas (i glycerol) och analyserades under 

mikroskop i 100–400 gångers förstoring. Allt material i provrören placerades på 2–4 objektglas och 

analyserades fullständigt. Den laborativa prepareringen av proverna har utförts av Peter Berg, 

Arkeologerna SHM. 

 

Stratigrafisk källkritik 

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

oförkolnade fröer som påträffades speglar ingen yngre flora.  

 

Analysresultat 

Makroskopisk arkeobotanisk analys 

Resultaten har delats in i två bifogade tabeller, 1 och 2. Tabell 1 visar förekomst av kulturväxter och den 

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. Tabell 2 vilda växter från ängs och ruderatmiljöer. 

Förkolnat och oförkolnat material har separerats i tabellerna.  

 

Parasitanalys 

Bägge proverna innehöll parasitägg från piskmask och spolmask. Resultaten visas i tabell 3. 

 

 

 

Diskussion 

Proverna är tagna i kontexter vars kronologiska inbördes sammanhang är okänt. Diskussionen kring de 

enskilda proverna sker därför separat. 

 

Prover från stadsmiljön 

Gatubeläggning PM 1, sektion II, ritning 3 

Det organiska materialet i provet utgörs främst av ris och örtfragment. Förhållandevis lite fröer finns i 

materialet, främst från ogräs och ängsväxter. Förmodligen kommer en stor del av det örtartade 

materialet från dynga eller hö som hamnat på eller lagts ut på gatan tillsammans med riset. I materialet 

påträffades en porsnöt, vilket i detta sammanhang sannolikt utgör ett bryggeriavfall.  

 

Brukslager i tidig marknivå, PM 254, K 253, ritning 15 

Det organiska materialet i detta lager bestodnästan enbart av träkol. En förkolnad kärna av skalkorn 

bland träkolen indikerar att detta kan utgöra en del av ett köksavfall. Ett par oförkolnade fläderkärnor 

påträffades också, men det är osäkert om dessa utgör en del av köksavfallet, eller representerar en 

senare flora på platsen. 
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Rustbädd / broläggning i dike / hålväg, PM 259, K 256, ritning 15 

Materialet ifrån provet i detta dike eller hålväg består av rikliga mängder hushållsavfall samt spår av en 

kål- och/eller örtagård. Bland hushållsavfallet utgör bryggeriavfall ett betydande inslag, men kvistar, 

blad, han- och honkottar av pors, samt humlefrukter. Annat hushållsavfall visar på aktiviteter som 

linrepning. Köksavfall i form av nötskal och benfragment kan komma från samma kök som 

bryggeriavfallet. Trädgårdsavfall kan främst tolkas utifrån förekomst av fröer från odlade växter som 

morot, hjärtansfröjd och polejmynta. Att det förekommer tillsammans med ängsväxter och ogräsfröer 

kan tolkas som att de är en del av odlingsjord eller ett kompostmaterial. Även hushållsavfallet kan 

sekundärt ha hamnat i odlingsjorden eller kompostmaterialet, och detta har i sin tur sedan använts som 

fyllnad. 

 

Ur provet plockades en porskotte, som har en egenålder på endast ett år, för 14C-datering. Dateringen 

visar att materialet till 88% härrör från perioden 988–1046 e.Kr. (2σ). Detta är de hittills tidigaste 

dateringarna i Sverige av arterna hjärtansfröjd och polejmynta. 

 

 

Prover från Kyrkogård 

Kyrkogårdsjord nära grav 1, PM 2, L1, ritning 5 

Jorden på kyrkogården innehåller stora mängder träflis och spår av ängsväxter och ogräs. I materialet 

finns också stora mängder bränd säd (främst havre) och träkol. Innehållet tyder på att kyrkogårdsjorden 

flyttats till kyrkogården från en annan plats, sannolikt från tomtmark inom staden. 

 

Kyrkogårdjord / fyllnad runt kista grav 2, PM 201, K 200, ritning 12 

Materialet i denna fyllnad liknar i hög utsträckning den som påträffades i kyrkogårdsjorden i PM 2. I 

materialet finns rikliga spår av ängsväxter (stalldynga) ogräs, träflis samt köksavfall i form av nötskal, 

ben, fiskfjäll och förkolnade sädeskorn. Även en förkolnad kärna av vindruva (sannolikt russin) 

påträffades, liksom slagg efter metallhantverk. Precis som med materialet i PM 2, pekar detta på att 

denna jord ursprungligen härrör från stadskulturlager från tomtmark inom staden. I jorden finns också 

stora mängder rottrådar. Det är vanligt att sådana växer till runt föremål i marken, till exempel träföremål 

som kistor. Förekomsten av dessa rottrådar medför en ökad bioturbation och omlagring av material. 

 

Från bäcken i grav 1, PM 116, K119 

Provet från bäckenet hade en liten volym, men visar både spår av själva liket i form av likfett, och annat 

material som bör komma från begravningsjord. Detta material har en sammansättning som påminner 

om fyllningen nära graven (PM 2) med ängsväxter, ogräs och förkolnad säd och fiskben. I det 

makroskopiska materialet finns inget som kan tolkas som kommande från likets maginnehåll. 
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Parasitprov 

Provet innehöll ägg från piskmask och spolmask (Se tabell 3 och figur 1). Båda äggtyperna faller inom 

storleksintervallen för människans piskmask (Trichuris trichiura), och spolmask (Ascaris lumbricoides). 

Troligen kommer äggen från den begravdas tarmparasiter, men helst borde ett referensprov analyserats 

från gravfyllningen (tex jordprov bredvid huvudet) för att utesluta kontamination av omlagrade parasitägg 

i gravfyllnaden. Men bestämningarna av äggen är tydliga, den begravda har troligen lidit av spolmask-, 

och piskmaskinfektion vid sin död.   

 

Fyll i kista, grav 5, ritning 25 

Provet innehåller rikligt med träflis och en del fröer från ängsväxter och ogräs. I materialet finns också 

en stor mängd rottrådar som växt till i kistan, vilket innebär att bioturbationen varit förhållandevis hög 

här. Det är i detta sammanhang inte lämpligt att tolka förekomster av enstaka hallonkärnor som spår av 

den dödas maginehåll. 

 

Parasitprov  

Provet från kistan innehöll piskmaskägg från svin (Figur 1), och ett spolmaskägg som troligen kommer 

från gris. Både pisk-, och spolmaskägg från svin och människa är liknande, det finns endast en 

storleksskillnad vad gäller piskmaskägg. Vad gäller spolmask diskuteras till och med inom den 

parasitologiska forskningen om det är samma art som infekterar gris och människa. Analysen visar alltså 

troligen att parasitägg från svindynga finns i gravfyllningen. Liksom resultaten från makrofossilanalysen, 

pekar detta på att denna jord ursprungligen härrör från stadskulturlager från tomtmark inom staden, tex 

odlingsjord som gödslats med svindynga. Grisarna i staden var alltså också infekterade med piskmask 

och spolmask. 

 

  

Figur 1. Till vänster ägg från spolmask (Ascaris lumbricoides) i grav 1, ägget är 60x50 mikrometer. Till 

höger har vi ett ägg från grisens piskmask (Trichuris suis) funnet i grav 5. Ägget är 50x29 mikrometer. 

Foto: Jonas Bergman. 
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Parasitsjukdomarna 

Spolmaskinfektion sprids som sagt 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 (de Silva et al 1997). 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 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 (de Silva et al 1997). 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. De har påträffats i brunnsfyllnader från äldre järnålder i 

Uppland (Bergman & Larsson 2020), Västmanland, Östergötland och Skåne. Men framför allt har de 

påträffats i medeltida och tidigmoderna kulturlager från städer som Lund, Landskrona, Kristianstad, 

Norrköping, Nyköping, Enköping, Falun med flera platser (tex Heimdahl & Bergman 2016, 2017). 

 

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; Roepstorff 

& Pearman 2005), men har förekommit i Nordeuropa åtminstone sedan mesolitikum (Bergman 2018). 

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 
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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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Västra Mårtensgatan

Ritning 3 15 15 5 12

PM 1 254 259 2 201 116

Lager/Kontext 253 256 1 200 119 5
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 5

Analyserad vol. l 2,6 1,7 1,7 1,8 1,9 0,6 2

Obränt träflis och bark (0-3) ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●

Pinnar/kvistar/knoppar ●●● ●

Löv ●●

Träkol ●●● ● ●● ●●● ●●

Örtartade fragment ●●● ●●●

Rottrådar ●●● ●●● ●●● ●●●

Mossa Mossa  (olika arter) ● ●●

Förkolnad halm ●

Linkapselfragm (L. usitatissimum ) ●●

Porskottar/blad (Myrica gale ) ●●

Hasselnötsskal (C. avelana ) ●● ●

Däggdjurs- och fågelben ● ●

Fiskben och -f jäll ● ●

Vattenlevande djur Hinnkräftor  (Daphnia  spp.) ●

Klump av likfett ●●

Slagg ●

Oförkolnade fröer

Smultron Fragaria vesca 1

Pors Myrica gale 1 29

Blåhallon Rubus caesius 2

Hallon Rubus idaeus 1

Morot Daucus carota 1

Humle Humulus lupulus 26 1

Lin Linum usitatissimum 12

Hjärtans fröjd/Citronmeliss Melissa officinalis 1

Polejmynta Mentha cf . pulegium 2

Fläder Sambucus nigra 2 1

Viola spp 2

Förkolnade fröer

Ogräs Klätt Agrostemma githago 1

Havre Avena cf . sativa 16

Sädeskorn (ospec.) Cerealiea indet 1

Skalkorn Hordeum vulgare  ssp. vulgare 1 5 6 3

Importerat Vitis vinifera 1

Insamlat

Odlat

Odlat

Animaliskt matavfall

Vedartade växter

Örtartade växter

Vegetabiliskt hushålsavfall

Stadsmiljö Kyrkogård

Tabell 1: Kulturväxter
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Västra Mårtensgatan

Ritning 3 5 12

PM 1 254 259 2 201 116

Lager/Kontext 253 256 1 200 119 5
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Oförkolnade fröer

Slankstarr-typ Carex flacca -typ 7 3 5 5

Knaggelstarr-typ Carex flava -typ 1 5 1 3 1 4

Småsäv (ospec.) Eleocaris/Scirpus sp. 1 1 1 2

Änggräs Filipendula ullmaria 1 3

Ängsfryle Luzula  cf . multiflora 1

Strandklo Lycopus eropaeus 1

Havssäv Schoenoplectus lacustris 1

Knölsyska Stachys palustris 1 1 1

Vildpersilja Aethusa cynapium 2

Svinmålla-typ Chenopodium album -type 1 6 1 3 1

Blå-/Rödmålla Chenopodium glaucum/rubrum 1

Åkertistel Circium arvense 3

Hamp-/Pipdån Galeopsis tetrahit/bifida 1 1

Bolmört Hyoscyamus niger 1 7 2

Korndådra Neslia paniculata 1 1

Trampört Polygonum aviculare 2 3 1 1 1

Revsmörblomma Ranunculus repens 3 5

Tiggarranunkel Ranunculus sceleratus 1 2

Bergssyra Rumex acetocella 37

Smällglim Silene vulgaris 1

Besksöta Solanum dulcamara 1

Nattskatta Solanum nigrum 1

Våtarv Stellaria media 1

Brännässla Urtica dioica 1 7

Viol (ospec.) Viola spp 2

Ä
n
g
/b

e
te

O
g
rä

s
Stadsmiljö Kyrkogård

Tabell 2: ogräs & ängsväxter 15
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Tabell 3. Parasitanalys från grav 1 och 5. 
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Bilaga 4. ¹⁴C-analys 
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Bilaga 5. Dendrokronologisk analys 
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Bilaga 6. Osteologisk analys 
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Bilaga 7. Konserveringsrapport 
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