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Fig. 1. Helsingborg i Helsingborgs kommun, Skåne. 

 
Fig. 2. Schaktets läge i förhållande till Kärnan.  
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Sammanfattning 

I samband med grävning för ledning inom kv Gamla staden i 
Helsingborg har en arkeologisk förundersökning i form av 
schaktningsövervakning gjorts. Vid grävningsarbetet grävdes ca 
120 löpmeter schakt med ett djup om 0,4-0,5 m och en bredd om 
0,3–0,5 m. De första ca 40 m gick genom ett område som mar-
kerats som pestkyrkogård från 1711. Under moderna bärlager 
om ca 0,2 m samt mörkbrun humös sand om ca 0,2 m framkom 
en brungul grov sand. Inga gravar eller annat av antikvariskt 
intresse påträffades. 

Inledning 

I samband med grävning för ledning inom Gamla Staden 8:1 har 
markingrepp gjorts. Då området ligger inom Helsingborgs histo-
riska stadsområde, registrerat som fornlämning RAÄ 42 i 
Helsingborgs stad, beslutade länsstyrelsen i Skåne län att en 
arkeologisk förundersökningen i form av schaktningsövervak-
ning skulle göras. Undersökningen genomfördes 2010-05-28 av 
arkeolog Jan Kockum vid Sydsvensk Arkeologi AB.  

Läge och topografi 

Helsingborg ligger vid Öresundskusten i nordvästra Skåne. Sta-
den präglas av den höga Landborgen, skapad genom en naturlig 
förkastning, och den nedanför vid Öresund belägna smala 
strandremsan. Höjdskillnaden mellan landborgen och strand-
remsan är ca 20 m (Wihlborg 1984, s 68). Det aktuella schaktet 
är beläget cirka 90 meter nordväst om Kärnan, invid en i modern 
tid anlagd damm. Området har troligen legat i utkanten av den 
del av stadsområdet som var bebyggd redan under 1000-talets 
senare del (jfr Wihlborg 1981, s 48 f). 

Historik och fornlämningsmiljö 

Staden ligger i den norra utkanten av en förhistorisk jordbruks-
bygd, vars centrum av fornlämningarna att döma, tycks ha legat 
i anslutning till Råån. Helsingborg växte fram under 1000-talet 
på kunglig mark och sannolikt även på kungligt initiativ (Wihl-
borg 1984, s 68 f).  

Uppe på landborgen byggdes på 1300-talet Kärnan och ersatte 
därmed ett torn eller en kastal som uppförts någon gång under 
1100-talet. Kastalen var omgiven av en vidsträckt ringmur, cirka 
åtta meter hög och förmodligen med skytteloft och ett stort antal 
halvrunda torn. Innanför muren låg, förutom kastalen, ett antal 
andra byggnader vilka sammantaget utgjorde en så kallad ring-
mursborg (Eriksson 1993, s 6 ff). Under 1600-talet anpassades 



6 | Ny belysning, Gamla Staden 8:1 i Helsingborg 

den föråldrade borgen successivt efter moderna befästningsprin-
ciper. På 1660-talet uppfördes ett fyrlängat kastell med hörn-
bastioner samtidigt som den gamla ringmuren bit för bit revs. 
Fästningen visade sig dock snart vara obehövlig och redan år 
1680 påbjöds att allt skulle rivas. Området kring Kärnan lades ut 
som en vång, den så kallade Tornvången. Denna anslogs mot 
slutet av 1600-talet som lönejord åt stadens magistrat. Vid 1800-
talets mitt sammanslogs vången och hyrdes ut som betesmark. 
Sommaren 1903 omvandlades Tornvången till ett utställnings-
område för en stor industri- och slöjdutställning. Samtidigt 
byggdes Terrasstrapporna som omskapade det ursprungliga 
slottsområdets västligaste delar. Omvandlingen av området 
ledde till relativt omfattande markingrepp. Någon antikvarisk 
övervakning av dessa utfördes ej, med undantag för några en-
klare planskisser. Åren 1909–11 omvandlades utställningsområ-
det till park och benämns idag Slottshagen (Carelli & Salminen 
2007, s 7 ff; Eriksson, Drake & Carelli 2007, s 78 f). 

Inom den aktuella ytan finns ett häckomgärdat område markerat 
som platsen för ett massgravfält för böldpestens offer år 1711. 

Undersökningsresultat 

Vid grävningsarbetet grävdes ca 120 löpmeter schakt med ett 
djup om 0,4-0,5 m och en bredd om 0,3-0,5 m. De första ca 40 
m gick genom ett område som markerats som pestkyrkogård 
från 1711. Hela denna sträcka övervakades. Under moderna 
bärlager om ca 0,2 m samt mörkbrun humös sand om ca 0,2 m 
framkom en brungul grov sand. Inga gravar eller annat av antik-
variskt intresse påträffades. Resterande sträcka schaktades under 
anmälningsplikt och inte heller här framkom något av antikva-
riskt intresse. 
 
 
 
 

 
Fig. 3 Schaktet genom pestkyrkogår-
den. 
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