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Figur 1. Karta över Skåne med
Landskrona kommun markerat med
blå färg.

Figur 2. Del av fastighetskartan över
Landskrona
med
fornlämningsbegränsningar markerade med blå
linje.
Undersökningsområdet
är
rödmarkerat.
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Undersökningens bakgrund och resultat
Med anledning av att Landskrona stad planerar bebygga fastigheterna S:t Göran 3 &
4 som till större delen ligger inom fornlämningen L1988:4670, beslutade länsstyrelsen
om en avgränsande arkeologisk förundersökning.
Fornlämningen L1988:4670 utgörs av Sankt Jörgens hospital med tillhörande
begravningsplats. Sankt Jörgens hospital omnämns första gången 1505 men upphör
under 1580-talet. Troligen revs hospitalet i samband med reformationen (Jacobsson
1983). I Föreningsgatan och i kvarteret söder om Föreningsgatan har ett stort antal
gravar undersökts genom åren.
Vid den arkeologiska förundersökningen upptogs tre schakt på sammanlagt 71
m2. I schakten framkom stora mängder rivningsmassor från de hus som tidigare legat
längs Föreningsgatan och Eriksgatan. Dessa hus har varit försedda med källare som
har varit nedgrävda till ett djup av ca 2,7 m ö.h. eller ca 1,3 m under nuvarande
marknivå. Husen bör ha varit Ca 10 m breda och källarna bör ha täckt ca halva
undersökningsområdet. Det har även förekommit byggnader eller utstickande
byggnadsdelar innanför dessa hus. Under rivningsmassor och källare framkom dock
orörda nivåer. Det påträffades ett dike och svackor som vara fyllda med svart humös
silt som troligen har bildats i fuktiga förhållanden. I fyllningen förekom bitar av rött
tegel, djurben och en bit yngre rödgods. I det östra schaktet påträffades storstenstegel
som lösfynd i underliggande matjord. Det framkom inget som tyder på att det
förekommit gravar från Hospitalskyrkogården inom undersökningsområdet. Det
framkom inte heller några lämningar efter hospitalets byggnader annat än lösfynden
av storstenstegel.
Fynden av storstensteglet, djurbenen och skärva av yngre rödgods härrör troligen
från Hospitalet.

Figur 3. Foto som visar
källarväggen längs med
Föreningsgatan. Det mörka
under väggen är ett dike.

Figur 4. Schaktplan med diket
markerat
med
brunt,
stolphåhelt med svart och
den sänka som mättes in
med grönt. Källarväggar har
marjerats med kraftig svart
linje.
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Arkivmaterial i form av shp-filer, digitala foton och rapportoriginal
förvaras på Lunds universitets historiska museum.
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