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Figur 2. Tätortskartan över 
den centrala delen av 
Helsingborg.  Mariakyrkan 
är belägen på Mariatorget    
© Lantmäteriet. 

 

Figur 1. Karta över Skåne 
med Helsingborgs kommun 
markerat med blå färg. 
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Undersökningens bakgrund och resultat 

Med anledning av ett läckande källartak intill Mariakyrkans sakristia behövde tätas, 
beslutade länsstyrelsen Skåne om en arkeologisk undersökning i form av en 
schaktningsövervakning då kyrkan ligger inom fornlämning 42:1 som utgör 
Helsingborgs medeltida och historiska utbredning. 

Den nuvarande sakristian uppfördes 1953 på ungefär samma plats som en äldre 
sakristia som nedrevs i samband med restaureringen 1846–49.  

Förutom att täta källartaket dränerades även västra och norra sidan av sakristian. 
Schaktningen följdes längs västra väggen och större delen av den norra.  

Schaktdjupet var ca 1,5 m under mark och schaktbredden var ca 1,6 m i ytan och 
ca 1 m i botten. I det västra schaktet förekom gravar i form av människoben i 
schaktkanten ned till ett djup av ca 1,2–1,3 m. Gravarna var störda redan i samband 
med uppförandet av den äldre sakristian. Ungefär 1 m utanför nuvarande sakristians 
västvägg framkom grundstenarna efter den äldre sakristian (se omslagsbild). Ca 1,6 m 
norr om norra väggen framkom grundstenar som kan vara resterna efter den äldre 
sakristians norra gavel. I fyllningen förekom tegel och kalkbruk som troligen härrör 
från rivningen av den äldre sakristian. Grundstenarna är ej inmätta då Brunius gjorde 
en noggrann uppmätning av den äldre sakristian i samband med att den revs vid den 
av Brunius ledda restaureringen av Mariakyrkan 1846–49 (Mårtensson 1951). 
Grundstenarna borttogs vid schaktningen för dräneringen. 

Inmätningen av schaktet gjordes analogt och har digitaliserats i efterhand. 
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Figur 4. Det dokumenterad 
schaktets läge. 

Figur 3. Den av Brunius gjorda 
uppmätningen av Mariakyrkan 
vid restaureringen 1846–49. Ur 
Mårtensson 1951. 
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