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Fig. 1. Kristianstad kommun i Skåne. 

 

 

 

 

Fig. 2. Undersökningsområdets läge i Kristianstad (utdrag ur fastighetskartan).
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Sammanfattning 

Sydsvensk Arkeologi AB har utfört en arkeologisk förundersök-

ning i form av en schaktningsövervakning inom fastigheten 

Kristianstad 4:4 i Kristianstad stad, Kristianstad kommun, Skåne 

län. Undersökningen föranleddes av C4 Tekniks planer på ned-

läggning av nya fjärrvärme- och VA-ledningar inför byggandet 

av Östra Centrum i Kristianstad. Vid schaktningsarbetena i 

Östra Boulevarden påträffades delar av de befästningsanlägg-

ningar som på 1600- och 1700-talen omgav Kristianstad in-

nerstad.  

Inledning 

Sydsvensk Arkeologi AB har under perioden 6 februari – 19 

december 2012 genomfört en arkeologisk förundersökning i 

form av en schaktningsövervakning inom fastigheten Kristian-

stad 4:4 i Kristianstad innerstad. Undersökningen föranleddes av 

schaktningsarbeten i samband med nedläggning av nya kablar 

inför den planerade utbyggnaden av Östra Centrum (fig. 1 – 2). 

Vid undersökningen påträffades i Östra Boulevarden delar av 

stadens äldre försvarsverk. I vissa partier fanns bevarade kultur-

lager och anläggningar, medan andra partier delvis var utschak-

tade till följd av äldre kabeldragningar och tidigare ombyggna-

der av gatorna. 

Bakgrund 

Den arkeologiska förundersökningen föranleddes av att Kristi-

anstad kommun önskar expandera samt förnya stora delar av 

Östra Centrum i Kristianstad. Av denna anledning lämnade 

kommunen in en ansökan om tillstånd för de planerade ingrep-

pen till Länsstyrelsen i Skåne län (Lst. dnr. 431-21333-11, be-

slut 8 december 2011). Det aktuella detaljplaneområdet omfattar 

ca 45 600 m² och ligger inom Kristianstads stadskärna. Området 

sträcker sig i öst-västlig riktning mellan Östra Boulevarden och 

Kanalgatan. Det avgränsas i norr av Nya Boulevarden och i sö-

der av Södra Kaserngatan. Av denna förhållandevis stora yta var 

det vid denna förundersökning endast delar av gatumarken som 

kom att beröras av markarbeten. Den totala schaktlängden upp-

gick till ca 1150 m. 

 

Delar av detaljplaneområdet har tidigare hyst stadens äldre be-

fästningsverk åt öster. Inom den yta som är aktuell att bebyggas 

låg bastionerna Schleswig och Holstein, samt delar av vallgra-

ven. Inom detaljplaneområdet ligger även den igenfyllda vall-

graven under Östra Boulevarden samt den likaledes igenfyllda 

Tvärkanalen under Nya Boulevarden. 
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Försvarsverkens historia och fornläm-
ningssituationen på platsen 

Kristianstad grundades år 1614 på initiativ av kung Christan IV. 

Staden ingick som en förstärkning av försvarslinjen mot Sve-

rige. Under Christian IV:s regeringstid anlades också befäst-

ningsverk i Halmstad, Laholm och Kristianopel. Kristianstad 

fick en strategiskt väl vald placering på Allön, en halvö vid Hel-

geås sankmarker. Genom staden ville den danska kungamakten 

åstadkomma ett starkt fäste mot svenska angrepp och ett skydd 

för de viktiga transportlederna i östra Danmark. I samband med 

att Kristianstad byggdes överfördes stadsrättigheterna från den 

av krig hårt drabbade staden Vä, och så småningom även från 

Åhus. Kristianstad är Nordens första exempel på en konsekvent 

genomförd renässansstad (Stewenius 1984:105). Kristianstads 

historiska stadsplan utgörs av ett rektangulärt regelmässigt gatu-

nät med kvarters- och tomtindelning, med sammanlagt 190 tom-

ter. Stadsområdet mätte ca 700 x 240 m och omgärdades av en 

bastionförsedd fästningsvall. Enligt uppgift var den holländske 

arkitekten Poul Bysser anlitad för stadens grundläggning (An-

dersson & Lindbom 1982:38ff). Fästningen utgjordes av ett så 

kallat nederländskt vallsystem. För flankeringsförsvaret fanns 

tio bastioner, en i varje hörn och tre på vardera långsidan (fig. 

3). Kristianstad var den första platsen i Norden att förses med 

denna typ av försvarsanläggning (Stewenius 1984:70ff). 

 

Det aktuella undersökningsområdet ligger i stadskärnan och 

sträcker sig från Östra Boulevarden i väster till Kanalgatan och 

dess grönytor i öster. I nordsydlig riktning sträcker sig området 

från Nya Boulevarden i norr till Södra Kaserngatan i söder. Två 

bastioner och delar av vallgraven har legat inom exploaterings-

området. Den nordligare av de två bastionerna benämndes 

”Schleswig” av danskarna och ”Västergötland” av svenskarna, 

efter det att de senare tagit över staden och Skåne. Söder härom 

låg bastionen ”Holstein”. Området öster om vallgraven utgjor-

des så sent som då Skånska recogniseringskartan upprättades på 

1810-talet av sank- och våtmarker. 
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Fig. 3. Ursprunglig plan över Kristianstads befästningsverk med bastionernas namn an-
givna.  

 

 
 
Fig. 4. Ritning från år 1847 inför rivandet av befästningsverken och byggandet av Östra 
Boulevarden.  

 

Grundläggningsperioden fram till 1658 

Befästningsverken kring Kristianstad började byggas år 1614. 

Följande år ändrade kung Christian IV den ursprungliga fäst-

ningsplanen, med en utökning av stadsområdet mot söder. Be-

fästningens murar antas vara uppförda redan omkring 1618, men 

enligt dåtida anteckningar ansågs fästningen färdigbyggd först år 

1641. Sankmarkerna vid Helgeå var en osäker grund att bygga 

på, vilket ledde till ständiga reparationer av fästningens murar 

(Håkansson 1999). År 1658 införlivades Skåne med Sverige, 

och Kristianstad förlorade därmed sitt centrala försvarsstrate-

giska läge som gränsfästning. Belägen i utkanten av det svenska 

stormaktsriket kom också fästningen att förfalla fram till början 

av 1700-talet. Endast smärre förstärkningsarbeten utfördes i 

samband med nya krig mot Danmark (Håkansson 1999). 

 

Stadens befästningsverk var utformade efter en symmetrisk 

plan. Mursträckorna mellan bastionerna var raka på långsidorna 

men brutna på kortsidorna för att ge skydd åt de båda stadspor-
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tarna. Befästningsverken omgavs redan på 1600-talet av grävda 

djupa vallgravar, vilka var omgivna av vatten och naturliga 

sankmarker. Fästningsvallen var uppbyggd av jord, som hölls på 

plats av en murad stödmur. Själva jordvallen mätte nedtill vid 

basen 40 fot i bredd (ca 12 m) och var 8 fot hög. Överst fanns ett 

6 fot högt bröstvärn. Vallens utsida vilade på en 6 fot hög stöd-

mur, murad med större sten och kalkbruk. För att skydda vallen 

mot överraskande angrepp förstärktes den med palissader. Sta-

dens infartsvägar skyddades via raveliner, befästa öar, anlagda 

utanför vallgraven på stadens nord- och sydsidor (Håkansson 

1999). 

Utbyggnadsperioden 1748-1808 

Vid 1700-talets mitt utvidgades och förstärktes stadens befäst-

ningar grundligt. Kristianstad skulle då bli den viktigaste depå-

fästningen i Sydsverige, samtidigt som Landskrona skulle bli 

den starkaste gränsfästningen mot Danmark. Fästningsplanen 

byggde fortfarande på renässans-schemat, men de norra och 

södra delarna förstärktes med kraftiga framskjutande mitt- och 

hörnbastioner. De nu 12 bastionerna kom även att omges av ett 

omfattande utanverk, d.v.s. ett fästningsverk beläget utanför 

huvudvallen och avgränsat från denna med ett kanalsystem i 

flera led (Lindhagen 1993:6f; Håkansson 1999). 

Avvecklingsperioden 1847-1900 

I början av 1800-talet omvärderades befästningsanläggningens 

roll i det svenska försvaret. Kristianstads fästning befanns vara 

omodern och revs. Staden blev nu en modern garnisonsstad. 

Förändringen välkomnades av stadens invånare som såg en möj-

lighet att vidga staden utanför den förfallna befästningens grän-

ser. I samband med raseringen anlades år 1860 Östra Boulevar-

den utmed befästningens östra långsida. Avvecklingsarbetet gick 

till så att fästningens jordvallar användes för att plana ut vall-

graven medan bastionsmurarna revs. Endast kurtinmurarna (be-

fästningslinjen mellan två bastioner) lämnades orörda för att 

tjäna som grund för nya byggnader (fig. 4). Boulevarden blev 40 

alnar bred (24 m) varav halva bredden fastställdes till gata och 

den andra till skyddande och prydande planteringar.  Den tvär-

kanal som sedan 1617 delat staden i två delar del lades igen åren 

1873-74, och ersattes av Nya Boulevarden (Friström 2007:11ff; 

Håkansson 1999).  
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Arkeologiska spår av fästningsverket  

Arkeologiska iakttagelser från Kristianstad innerstad har under 

åren inte insamlats systematiskt. Relativt få ingrepp har doku-

menterats av antikvarisk personal, och det saknas ännu en arkeo-

logisk generalkarta över Kristianstad. Innan en sådan har färdig-

ställts är det svårt att bedöma bevarandegraden för fornlämning-

en RAÄ 93 (Kristianstad innerstad). Vissa svårigheter föreligger 

därför i handläggningen av ärenden rörande den äldre stadspla-

nen och dess försvarsmurar, då det är svårt att göra exakta lä-

gesbestämmelser enbart utifrån äldre kartmaterial (Lenntorp 

1997). Få ingrepp i befästningsverken har dokumenterats av 

arkeologisk personal, men de iakttagelser som gjorts, indikerar 

att de under mark dolda befästningslämningarna tycks ha ska-

dats svårt av diverse ingrepp under årens lopp. Uppgifter om 

befästningarnas konstruktion, datering och läge bygger därför 

till stor del på skriftliga källor och äldre kartmaterial (Håkansson 

l999). 

 

I samband med en förundersökning på Salutorget i Kristianstad 

genomfördes vissa kartstudier av fästningsverket. Det framgick 

att då att bastionen Schleswig, belägen under Salutorget, är den 

bastion i Kristianstad som möjligen kan ha undgått större in-

grepp. Övriga bastioner bedömdes vara helt eller delvis skadade 

(Lenntorp 1997). Längs fästningens norra och södra sidor för-

ändrades de ursprungliga bastionerna och vallgravsavsnitten 

kraftigt redan på 1700-talet i samband med ombyggnads- och 

förstärkningsarbeten (jfr Friström 2006:23). Utmed den västra 

sidan raserades vallar och bastioner i mitten på 1800-talet i sam-

band med anläggandet av Västra Boulevarden (Friström 

2006:98), och vallgraven torde ha fyllts igen vid samma tid. 

Senare kom också järnvägen att läggas rakt över fästningens 

långsida. I väster förefaller således samtliga bastioner ha åsam-

kats allvarliga skador (Håkansson l999). 

 

På den östra sidan raserades fästningsvallen i samband med an-

läggandet av Östra Boulevarden på 1860-talet. Murverket i två 

av sidans bastioner bör sannolikt till stora delar vara svårt ska-

dat. På platsen för bastionen Oldenburg ligger idag Sommaro-

området, och över bastionen Holstein breder Domushuset ut sig. 

Lämningar av bastionerna Holstein och Schleswig har dock 

framkommit vid en schaktningsövervakning i Östra Boulevar-

den, varvid det kunde konstateras att bastionernas grundmurar 

inte verkar ha berörts nämnvärt av 1800-talets rasering. Murarna 

har dock sargats av moderna rör- och ledningsschakt (Håkans-

son 1999:8). 
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I Östra Boulevarden har en del av den vallgrav som löpt i nord-

sydlig riktning påträffats. Delar av den igenfyllda vallgraven 

utanför bastion Schleswig har också påträffats. Denna del tycks 

ha undgått större ingrepp. Vallgravsavsnitten utanför Oldenburg 

och Holstein torde dock vara förstörda eller allvarligt skadade.  

 

Inom det aktuella undersökningsområdet fanns fram till 1873-74 

även den så kallade Tvärkanalen, som ligger på platsen för nu-

varande Nya Boulevarden. Den ingick som en del av befäst-

ningen, och fyllde syftet att torrlägga den översvämningsutsatta 

staden. Den stenskodda Tvärkanalen, som började byggas år 

1616, kom också att utgöra en skiljelinje mellan den nordliga 

”officiella” och den sydliga mer ”kommersiella” delen av staden 

(Friström 2007:12 f). 

 

Tidigare undersökningar  

I Regionsmuseets arkiv finns uppgifter om 18 ärenden som di-

rekt berört området för Kristianstads befästningsverk (fig. 5). 

Vid dessa undersökningar har man funnit rester av murar, bast-

ionsdelar, vallar, vallgravar eller pålning. Undersökningarna har 

genomförts mellan åren 1978 och 2013. Flertalet undersökning-

ar härrör från perioden 1996 – 2009, men det kan noteras att 

några av de ytmässigt mer betydande har ägt rum under de sen-

aste två åren (2011 och 2012).  

 

1. I stadens nordöstra del, i kvarteret David Nyborg nr 16, do-

kumenterades en mindre sträcka av fästningsmuren. Sannolikt 

tillhörde muren fästningens ursprungliga sträckning från 1600-

talets början (Esping-Bodén 1978a). 

 

2. I Södra Kasern-området har en mindre del av en fästningsmur 

och en halv bastion undersökts. Denna del av fästningen bygg-

des under 1770-talet i syfte att stärka försvaret söderut (Esping-

Bodén 1978b). 

 

3. Inom Salutorgstomten gjordes år 1996 en förundersökning i 

samband med byggnation av ett parkeringsdäck. Tre sökschakt i 

öst-västlig riktning togs upp. I sökschakten framkom delar av en 

förhållandevis välbevarad kalkbruksmurad grundmur som ingått 

i de nordöstra delarna av bastionen Schleswig. I konstruktionen 

ingick mycket stora stenar. Vid murfoten fanns blålera blandad 

med kalk, vilken sannolikt haft en stabiliserande funktion. Mu-

rens fundament framgrävdes till ett djup av 0,70- 0,90 m, men 

konstruktionens grund torde sträcka sig avsevärt djupare ned. 

Öster om bastionens grundmur, i det område som  
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Fig. 5. Tidigare arkeologiska undersökningar som berört fästningsverken (Sammanställning: Ing-Marie Nilsson 2013). 



12 | Kabeldragning vid Östra Centrum 

varit vallgrav, framkom välbevarade spår av minst tre parallella 

pålrader. De utgjorde sannolikt rester efter en stabiliserande trä-

spont, men kan också ha utgjort någon form av spärranordning. I 

området för 1600-talsvallgraven framkom mycket fuktiga kul-

turlager bestående av gyttja, sväm och gödsel (Lenntorp 1997). 

 

4. I kvarteret Södra Kasern, strax väster om Söderport, framkom 

påförda 1700-talslager som sannolikt kan knytas till utfyllnaden 

av en vallgrav mot söder (Dahlén 1999a). 

 

5. 1996 gjordes en förundersökning i form av en schaktningsö-

vervakning på Ljunggrens plan i de södra delarna av innersta-

den. Området låg strax väster om den plats där Söderport stått, 

och vid undersökningen påträffades rester av den stadsmur som 

omgav staden på 1600-talet (Dalén 1999b). 

 

6. I kvarteret Riksens Ständer i de sydöstra delarna av staden 

framkom år 1996 en mindre del av en hörnbastion. Lämningarna 

var svårt skadade av senare maskiningrepp. Tomten bebyggdes 

kort efter murens rasering med ett stort bostadshus (Lenntorp 

1999). 

 

7. I kvarteret Busstorgets nordvästra hörn utfördes en undersök-

ning 1996. Här förväntades eventuellt en vall med rustbädd samt 

delar av vallgraven kunna komma i dagen. Inga kulturlager eller 

murrester framkom dock på denna plats. I schaktet konstaterades 

påförda tjocka utfyllnads- och bärlager av grus. I schaktets 

västra del påträffades dessutom en större sentida nedgrävning 

till en spillvattenledning (Lilja 1996).  

 

8. År 1998 undersöktes sammanlagt 620 löpmeter utmed Östra 

Boulevarden. Längs sträckan Blekingevägen – Döbelnsgatan 

framkom inget av antikvariskt värde i det 0,5 m djupa vattenled-

ningsschaktet. I det bitvis 4 m djupa schaktet som löpte från 

Döbelnsgatan till Nya Boulevarden kunde däremot lämningar 

efter Kristianstads äldsta befästningsverk påvisas. Bland annat 

framkom i höjd med Domushuset en del av bastionen Holsteins 

norra grundmur. Muren var 3 m bred, och bestod av kalkbruks-

murad, obearbetad natursten. Norr om bastion Holstein doku-

menterades en tvärsektion av befästningsverkets vallgrav samt 

en mindre del av stadsmuren. Vallgraven mätte ett djup på 4 m 

och grävdes i botten. Norr därom påträffades murverk tillhö-

rande bastionen Schleswig. Murarna var 3,0 – 3,5 m breda. I 

korsningen Ö Boulevarden/Nya Boulevarden framkom lämning-

ar efter den tvärkanal som delade Kristianstad mellan åren 1617- 

1874 (Håkansson 1999). 
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9. I samband med schaktningsarbeten för dagvatten i Östra Bou-

levarden, delen Norra Kaserngatan – Tyggårdsgatan år 2000, 

framkom i närheten av korsningen Norra Kaserngatan/Östra 

Boulevarden murade lämningar som tolkades som rester av en 

kassematt tillhörande bastionen Konungen. Vid undersökningen 

framkom även spår efter Tvärkanalen i Nya Boulevarden (Pet-

tersson 2005). 
 

10. Regionmuseet i Kristianstad utförde år 2004 en arkeologisk 

förundersökning i form av en schaktningsövervakning inom ett 

område mellan Söderportskolan och Residensgatan. I huvud-

schaktet påträffades en större mängd byggnadsmaterial från 

1900-talet som troligen använts som utfyllnadsmaterial. I under-

sökningsområdets norra del påträffades en mursträckning som 

troligen ingått i den redutt som var placerad strax utanför Söder-

port, och som ingick i Kristianstads 1600-tals-

försvarsanläggning (Kockum 2004). 

 

11. I samband med schaktningsarbeten i kvarteret Södra Kasern 

2007 – 2008 påträffades lämningar efter Kristianstads fästnings 

utanverk (Kockum 2008). 

 

12. Inom området för den före detta bensinmackstomten på Sa-

lutorget genomfördes år 2009 en undersökning. Det visade sig 

då att stora delar av undersökningsområdet var utschaktat sedan 

tidigare. Bensinmacken hade haft källare och stora ytor hade 

schaktats ur i samband med grävning för bensintankar. Denna 

del av bastionen Schleswig var därmed inte särskilt välbevarad. 

I den sydvästra delen av schaktet påträffades dock ett par meter 

välbevarad grundmur. Dessutom påträffades en del sten samt 

löst trämaterial som bedömdes ha legat utanför muren. Troligen 

har materialet utgjort skoning till vallgraven. En nedslagen 

trästock tillvaratogs. Stocken tolkades som tillhörande en pål-

ning som legat under försvarsmuren. Denna torde ha fungerat 

som stöd för muren i den sanka marken (Dahlén 2009). 

 

13. Hösten 2011 genomfördes ytterligare en förundersökning på 

parkeringen norr om Domusvaruhuset. Vid undersökningen på-

träffades delar av bastionen Schleswigs norra murarm, och 

dendroprover togs från pålar från den igenfyllda vallgraven ut-

anför murverket. Dendroproverna gav dateringar till senare de-

len av 1600-talet och mitten av 1700-talet. Dessutom insamlades 

ett mindre fyndmaterial från samma period (Carlsson 2011). 

 

14. Våren 2013 gjordes en arkeologisk förundersökning i Västra 

Boulevarden, från vattentornet till Christian IV:s gata. Vid 

undersökningen framkom lämningar av stadens västra befäst-
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ningslinje i form av bastionsmurar, delar av vallen samt kase-

matter (Carlsson 2012).  

 

15. Med anledning av telearbeten grävdes det sommaren 2012 

tre kabelbrunnar i Östra Boulevarden.  I en av dem kunde spår 

av vallgraven utanför bastionen Schleswig konstateras (Nilsson 

2012a). 

 

16. I samband med telearbeten grävdes det vintern 2012 ytterli-

gare två kabelbrunnar i Östra Boulevarden. Utanför Domushuset 

framkom lager som sannolikt härrörde från bastionen Holstein 

(Nilsson 2012b). 

 

17. Med anledning av byggnationen av Östra Centrum har det 

under hösten 2012 genomförts arkeologiska undersökningar på 

parkeringsområdet norr om Domushuset. I samband härmed 

kunde hela bastionen Schleswig friläggas och dokumenteras. 

Det visade sig att muren på den norra sidan var välbevarad, me-

dan den på den södra till stora delar var bortschaktad sedan tidi-

gare. Det framkom även spår av trämaterial inne i bastionen. 

Utanför bastionen kunde vallgraven påvisas, och i detta område 

framkom även en betydande mängd träpålar (Nilsson in prep.).  

 

18. Under hösten 2012 har det även genomförts schaktningsar-

beten i den södra delen av Västra Boulevarden. Vid denna 

undersökning har bland annat rester av befästningsmurar och 

förstärkningsanläggningar framkommit (Linderoth in prep.). 

 

Sammantaget har rester av Kristianstads stadsbefästningar i 

form av murar och kasematter, vallar, vallgravar eller utanverk 

kunnat dokumenteras i en rad olika delar av staden, men tyngd-

punkten har legat på befästningarna på de östra och södra si-

dorna av stadskärnan. Även om samtliga undersökningar har 

genomförts som schaktningsövervakningar, har de trots denna 

översiktliga karaktär givit viktiga inblickar i stadens befäst-

ningssituation under 1600- och 1700-talen.  

Syfte 

Enligt Länsstyrelsens beslut skulle syftet med förundersökning-

en i första hand vara att följa schaktningsarbetena och dokumen-

tera eventuella lämningar som påträffades. Om möjligt skulle 

även förundersökningen klargöra fornlämningarnas innehåll, 

datering och vetenskapliga potential. Ambitionsnivån i ärendet 

skulle därför anpassas till behovet av ett fullgod arkeologisk 

dokumentation.  

 

Tidigare genomförda förundersökningar har visat att det inom 

exploateringsområdet, fastigheterna Kristianstad 4:4, 4:11 m.fl., 
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finns lämningar efter stadens äldsta befästningsverk. Dessa ut-

görs huvudsakligen av murrester och spår efter den igenfyllda 

vallgraven. Murarna har en gång utgjort fundament eller stöd-

murar till bastionerna Schleswig och Holstein. Murar tillhörande 

bastionen Schleswig har tidigare påträffats i flera öst-västligt 

orienterade schakt inom de västra delarna av Salutorget. Av 

detta att döma bör lämningarna efter denna bastion vara relativt 

välbevarade. Utanför murarna, i den äldre vallgraven, har trä-

material påträffats, som kan ha ett samband med befästningsver-

ken. Eftersom stora delar av de övriga bastionerna kan antas 

vara sönderschaktade, bedömdes bastionen Schleswig vara den 

lämning som hade störst potential att ge ny kunskap om bastion-

erna i Kristianstad. 

Metod och genomförande 

Det aktuella detaljplaneområdet uppgår i sin totala omfattning 

till ca 45 600 m², varav ny bebyggelse är planerad att uppföras 

inom ca 20 000 m². Runt denna planerade exploateringsyta 

grävdes ledningsschakt motsvarande ca 1150 m inom ramen för 

denna förundersökning. Samtliga påträffade konstruktioner ren-

sades fram för hand med hjälp av spade, skärslev och handskyf-

fel. Efter framrensningen fotograferades anläggningarna från en 

rad olika vinklar och ett flertal plan- och profilritningar upprät-

tades. Schakt och påträffade konstruktioner mättes sedan in. 

Efter avslutade schaktningsarbeten återfylldes schakten med nya 

massor, vilka packades hårt för att förhindra sättningar i gatu-

marken. 

 

Ledningsdragningen skedde i två etapper. Under senvinter – 

 tidig vår genomfördes markarbeten i den norra delen av exploa-

teringsområdet; i Östra Boulevarden fram till Domushuset i sö-

der, i Nya Boulevarden och längs med kanalens västra sida. 

Dessa markarbeten övervakades av arkeolog Christer Carlsson 

från Sydsvensk Arkeologi AB. Under hösten – vintern 2012 

genomfördes den andra etappen av dessa arbeten. Denna gång 

berördes områdets södra del, huvudsakligen Södra Kaserngatan 

och Östra Boulevarden fram till Domushuset i norr. Dessa arbe-

ten övervakades av arkeolog Ing-Marie Nilsson från Sydsvensk 

Arkeologi AB. 

Norra delen  

Undersökningarna i samband med de kabeldragningarna i den 

norra delen av Östra Centrum-området i centrala Kristianstad 

visade att kulturlagren under gatumarken till stora delar redan 

hade blivit utschaktade i samband med äldre ledningsdragning-

ar. Dock påträffades rester efter bastionen Schleswigs båda mu-
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rarmar, även om de var i förhållandevis dåligt skick (fig. 6 – 7 

samt bilaga 2). Det var i synnerhet den norra murarmen som 

kunde berätta något om murverkets historia och byggnadsteknik. 

Resterna efter den norra muren påträffades på ett djup av ca 1,6 

m under den nuvarande marknivån och muren bestod av ca 0,2 – 

0,5 m stora stenar i ett gulaktigt, smuligt kalkbruk. Endast fun-

damentet var bevarat av muren, och detta visade sig vara om-

kring 3 m brett, ett mått som stämmer väl överens med de delar 

av försvarsmuren som har påträffats på andra håll i staden (fig. 

6). 

 

Den södra murarmen från bastionen Schleswig var betydligt 

sämre bevarad än den norra som en följd av att den redan hade 

grävts genom vid tidigare ledningsdragningar. Resterna efter 

den södra muren var därför endast synliga i schaktväggen som 

ett antal större gråsten och ett gulaktigt, svårt vittrat murbruk 

(fig. 7). Avståndet mellan de båda murarna ute i Östra Boule-

varden uppgick till ca 50 m. 

 

Fig. 6. Den norra muren från bast-
ionen Schleswig var ca 3 m bred och 
var delvis bevarad på ett djup av ca 
1,6 m under den nuvarande markni-
vån i Östra Boulevarden. Foto från 
norr. (Fotograf: Christer Carlsson). 
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Det schakt som togs upp mellan den planerade exploateringsyt-

an i väster och kanalen i öster gick längs den gångväg som löper 

längs kanalen. Hela detta schakt låg utanför den igenfyllda vall-

graven och därför även utanför det gamla stadsområdet RAÄ 93. 

Schaktet grävdes alltså i sin helhet i sentida utfyllnadsmassor 

och ingen arkeologisk dokumentation var därför nödvändig. 

 

I den östra delen av Nya Boulevarden påträffades enstaka stock-

ar i ledningsschaktets profilvägg (fig. 8). Stockarna har sanno-

likt ett samband med de stockar som vid tidigare undersökningar 

Fig. 7. Den södra muren från bast-
ionen Schleswig var redan avgrävd i 
väster som en följd av äldre led-
ningsdragningar under Östra Boule-
varden. Foto från söder. (Fotograf: 
Christer Carlsson). 

 

Fig. 8. Stockar påträffade i den 
östra delen av Nya Boulevar-
den. Foto från söder. (Foto-
graf: Christer Carlsson). 
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har påträffats nedslagna i vallgraven utanför Kristianstads gamla 

försvarsvallar.  

 

I den centrala delen av Nya Boulevarden var de äldre kulturlag-

ren helt utschaktade inom den yta där kabelschaktet drogs fram 

(fig. 9). 

 

 

Södra delen 

Den södra etappen av ledningsdragningen genomfördes under 

hösten 2012. Vid detta tillfälle grävdes dels ett schakt i den 

södra delen av parkeringsområdet norr om Södra Kaserngatan, 

dels ett schakt i Östra Boulevarden från korsningen Södra Ka-

serngatan och fram till Domushuset (jfr bilaga 1, plan över 

schakt).  

Vid dessa arbeten var det två typer av ledningar som drogs: vat-

tenledningar och fjärrvärmeledningar.  I det öst-västliga schaktet 

utmed Södra Kaserngatan lades fjärrvärmeledningarna norr om 

vattenledningarna, vilket förklarar den stora schaktbredden i 

detta område (jfr bilaga 1). Fjärrvärmeledningarna lades på ca 

1,30 m djup under nuvarande markyta, medan vattenledningarna 

grävdes ned betydligt djupare. Längs med Södra Kaserngatan 

och ned till hörnet vid Östra Boulevarden var schaktdjupet från 

2,50 m i den östra delen och 3,20 i den västra (markytan stiger i 

detta område från ca +2,0 m.ö.h. i öster till + 3,3 m.ö.h i väster). 

Från hörnet Södra Kaserngatan/ Östra Boulevarden och längs 

Fig. 9. Schaktningsarbeten i 
Nya Boulevarden. Foto från 
öster. (Fotograf: Christer 
Carlsson). 
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Östra Boulevarden var det dock minst 5 m. Vid Domushuset, 

där markytan stiger till ca +5,10 m.ö.h, var schaktet närmare 6 

meter djupt. Vattenledningsdragningen omfattade två rör, där ett 

lades på nivån ca 5 m och ett på en avsats ca 3,50 m under 

markytan (jfr omslagsbilden). På grund av det stora schaktdjupet 

var en betydande släntning nödvändig, och schaktet i Östra Bou-

levarden kom därför att omfatta i princip hela gatans bredd. Det 

bör emellertid observeras att schaktbredden i botten var betyd-

ligt mindre, varför det efter markarbetena ändå bör finnas kvar 

en del orörda kulturlager i denna del av Östra Boulevarden. Det 

var i princip endast vattenledningsdragningen som berörde in-

takta kulturlager. Fjärrvärmeschaktet utmed Södra Kaserngatan 

grävdes till allra största delen i moderna uppfyllnadslager, och i 

Östra Boulevarden följdes i huvudsak det tidigare uppgrävda 

vattenledningsschaktet. 

Södra Kaserngatan 

Detta parti berörde delar av Kristianstad som legat utanför 1600- 

och 1700-talens befästningsvallar. Under denna tid bör området 

ha utgjorts av vallgravar och våtmarker som senare fyllts igen i 

samband med raseringen av befästningsanläggningarna i mitten 

av 1800-talet. Vid förundersökningen kunde därför huvudsakli-

gen utfyllnadsmassor från 1800-talet förväntas att påträffas.  

Det kunde konstateras att de översta 1,0 – 1,40 m under marky-

tan (ned till nivån ca +1,1 till +1,7 m.ö.h) utgjordes av moderna 

utfyllnads- och bärlager (mestadels grus, kross och sand). Under 

detta kunde olika former av äldre fyllnadslager konstateras, där 

flertalet utgjordes av olika gråa och bruna leror. I den västra 

hälften av schaktet kunde en tydlig ökning av innehållet av kul-

turmaterial förnimmas. Förutom träkol, tegelfragment, bygg-

Fig. 10. Schaktningsarbeten vid kana-
len strax norr om Södra Kaserngatan. 
Foto från norr. (Fotograf: Ing-Marie 
Nilsson, 9 augusti 2012). 
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nadsdetaljer i järn (spik och gångjärn), djurben och glas kunde 

här även olika typer av keramik konstateras, bland annat yngre 

rödgods, flintgods och kritpipor. Detta antyder att det massorna 

sannolikt härrör från 1700-talet och förra delen av 1800-talet. 

Själva deponeringen i den igenfyllda våtmarken bör dock ha 

skett först i mitten av 1800-talet.  

I schaktets östra och mellersta delar kunde det mot bottnen av 

schaktet (ca +0,17 m.ö.h till –0,10 m.ö.h) påvisas ett svartbrunt, 

humöst lager. Detta är möjligt att detta kan vara vattenavsatt 

material från tiden då området utgjordes av våtmark (fig. 11). 

Östra Boulevarden 

Ned mot hörnet Södra Kaserngatan/ Östra Boulevarden ökade 

schaktdjupet till 5 meter, men lagerbilden såg ut ungefär som 

den gjort längre österut. Under ca 1,40 m av modern uppfyllnad 

fanns äldre utfyllnadslager som i den övre delen innehöll åtskil-

ligt raseringsmaterial. Under detta fanns gråa och brungråa 

lerlager med varierande innehåll av kulturmaterial. Den opå-

verkade grå leran vidtog på nivån ca –0,3 m.ö.h.  

Där schaktet passerade korsningen Södra Kaserngatan – Östra 

Boulevarden kunde det förväntas att påträffas murar från hörn-

bastionen Kronprinsen. Området visade sig dock vara kraftigt 

stört av tidigare grävningar, varför inga spår efter murverk eller 

andra orörda lager kunde påvisas. 

Där schaktet gick ut i gatan i Östra Boulevarden kunde två rader 

av parallella pålar löpande i nord-sydlig riktning konstateras (jfr 

plan bilaga 4). I den östligaste raden påträffades fyra stolpar 

inom schaktets bredd. De var ca 0,20 – 0,25 m i diameter och 

var nedslagna i den sterila gråa leran (jfr fig. 12 och sektion i 

Fig. 12. Påle i den östra pålraden i 
Östra Boulevarden. Pålen är nedsla-
gen i den grå bottenleran och överlag-
ras av ett svartbrunt, humöst lager. 
Foto från norr. (Fotograf: Ing-Marie 
Nilsson, 26 september 2012). 

 

Fig. 11. Sektionsritning av schakt utmed 
Södra Kaserngatan.  
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bilaga 5). De stod ganska tätt, med endast någon decimeters 

mellanrum. Pålarna torde ha samband med befästningsanlägg-

ningen, men deras funktion har inte närmare kunnat bestämmas.  

Pålarna överlagrades dels av raseringsmassor av 1700 –1800-

talskaraktär men också av ett svart, sotigt lager som skulle 

kunna vara vattenavsatt. Eftersom platsen ligger direkt utanför 

stadsbefästningens hörnbastion och kurtinmur, inom ett område 

som bör ha utgjorts av vallgrav, kan detta mycket väl stämma. 

Vid en annan grävning i samma område under senhösten 2012 

kunde ett motsvarande lager på samma djup konstateras, vilket 

då tolkades som ett vattenavsatt vallgravslager (Nilsson 2012b, 

s. 7). 

Omkring 4 m längre västerut påträffades nästa, nord-sydliga rad 

av pålar. Dessa pålar var av samma dimension som de tidigare 

beskrivna, ca 0,16 – 0,24 m i diameter, men stod något glesare. 

Mellan dessa pålar var avståndet ca 0,8 – 0,9 m. Denna pålrad 

följde schaktet en lång sträcka längs med Östra Boulevarden. 

Att raden kunde följas så långt berodde närmast på en lycklig 

slump, nämligen att pålradens läge exakt råkade sammanfalla 

med nedgrävningskanten för det djupare liggande vattenled-

ningsschaktet. I den norra delen av området har detta schakt 

troligen grävts någon decimeter längre västerut, varför pålraden 

där missats. Det finns emellertid inget som tyder på att den inte 

skulle ha funnits även där. Liksom för den östliga pålraden så 

var endast den nedersta delen av pålarna bevarade; den del som 

var nedslagen i den naturliga leran. Ovanför detta, på nivån ca 

+0,25 m.ö.h, var de avbrutna och överlagrades av svartbruna 

humösa lager som innehöll bland annat keramik, tegel och djur-

ben. På något ställe kunde det i lagrets nedre del även iakttas 

spår av träflis.  

Det framstår som tydligt att pålraden haft ett direkt samband 

med befästningen. Om kurtinmuren, den raka befästningslinjen 

mellan hörnbastionen Kronprinsen och bastionen Holstein, har 

legat i huskvarterens ytterkant, har avståndet från pålraden till 

kurtinmuren varit ca 7 m. Detta stämmer tämligen väl med vad 

som visas på en ritning i Krigsarkivet som förmodligen härrör 

från 1679. På denna ritning som visar befästningsprofilen på den 

östra sidan, kan en pålrad iakttas på ett avstånd av ca 7 m från 

kurtinen (fig. 14). Det kan vara dessa pålar som påträffats vid 

undersökningen. 

Fig. 13. Pålar från den västra pålraden. 
Pålarna var spetsade och träet mycket 
välbevarat. (Fotograf: Ing-Marie Nilsson 4 
oktober 2012.) 
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Lagerbilden i Östra Boulevarden utgjordes till betydande delar 

av gråa, bruna och svartgrå leriga lager, där vissa innehöll bety-

dande mängder fynd i form av kritpipsfragment och keramik 

(rödgods, fajans, flintgods och porslin). Materialet torde härröra 

från 1700-talet och förra delen av 1800-talet, och bör ha depone-

rats på platsen i samband befästningsanläggningens raserande 

och utläggandet av Östra Boulevarden. Strax söder om kors-

ningen Östra Boulevarden/ Tivoligatan fanns det bland dessa 

utfyllnadsmassor lager som åtminstone till del bör kunna upp-

fattas som raseringsmassor från byggnader. Här påträffades 

bland annat flera större stenar, tegelfragment samt splitter av 

fönsterglas. Det fanns även rena avfallsmaterial som bland annat 

innehöll djurben, träspån, en lädersula till en sko, flaskglas, ke-

ramik och kritpipsfragment. I anslutning till detta påträffades 

även tre större delar av gjutjärnsgrytor. 

 

Cirka 12 m söder om korsningen Östra Boulevarden/ Döbelns-

gatan kom de första indikationerna på att schaktet närmade sig 

den murade befästningen. Här fanns nämligen över en yta om 

knappt 4 meter ett bortåt halvmetern tjockt lager som innehöll 

kalkbruk samt stora mängder små och medelstora stenar. Lagret 

Fig. 14. Ritning från Krigsarkivet, 
troligen från 1679, som visar den 
södra delen av den östra kurtinen i 
genomskärning. 

 

Fig. 15. Det största fragmentet av en 
av de järngrytor som påträffades i 
Östra Boulevarden. (Fotograf: Ing-
Marie Nilsson, 4 oktober 2012.) 

 

Fig. 16. Parti med kalkbruk och 
sten i Östra Boulevarden, tolkat 
som raseringsmassor från bastion 
Holstein. (Fotograf: Ing-Marie 
Nilsson, 19 oktober 2012.) 
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tolkades som raseringsmassor från rivningen av den näralig-

gande bastionen Holstein, närmast material från bastionsmurens 

murkärna. Direkt utanför muren kunde ett liknande raseringsla-

ger iakttas (jfr bilaga 6, sektion av bastion Holsteins södra sida, 

lager 5).  

 

Den södra eskarpmuren till bastionen Holstein påträffades något 

längre norrut, strax söder om korsningen Östra Boulevarden/ 

Döbelnsgatan (fig. 17, även omslagsbild). Muren var ca 2,5 m 

bred i ovandelen, och utgjordes av en skalmur. Ytter- och inner-

sidorna bestod av mycket stora stenar (bortåt 1 m), där åt-

minstone yttersidan var murad med kalkbruk, och mellan skalen 

fanns mindre stenar. Stenarna i den yttre murfasaden var väl 

bearbetade och lagda så att de bildade en jämn yta, medan ste-

narna på insidan (som var avsedda att täckas av den bakomlig-

gande jordvallen) var obearbetade. Ytterfasaden sluttade svagt 

utåt medan den inre murbegränsningen var vertikal (jfr fig. 17 – 

18. Detta förhållande kan för övrigt också ses på äldre ritningar, 

t.ex. fig. 4 och fig. 14).  

 

 

 

En intressant iakttagelse i sammanhanget var att det precis utan-

för murfasaden påträffades en rad med fyra pålar som följde 

murens öst-västliga riktning (fig. 19). Pålarna kunder inte ses 

förrän själva muren hade rivits. För att bedöma pålarnas funkt-

ion var det angeläget att se huruvida motsvarande pålarrange-

mang kunde påvisas vid bastionens norra eskarpmur. Det visade 

Fig. 17. Den södra muren till bastion 
Holstein. Muren bestod av stora, vällagda 
stenar som bildade en svagt sluttande 
ytterfasad. Foto från öster. (Fotograf: Ing-
Marie Nilsson, 22 oktober 2012.) 

 

Fig. 18. Genomskärning av den södra eskarpmuren i bastion Holstein. Ytterfasaden 
(till höger i bilden) sluttar svagt, medan innerfasaden är vertikal. Området mellan 
murskalen är uppfyllt av mindre stenar. Spår av kalkbruk kunde iakttas i fasadsidan, 
medan bastionemurens inre del mer verkar ha varit kallmurad. Foto mot öster. (Foto-
graf: Ing-Marie Nilsson, 25 oktober 2012.) 
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sig att det kom pålar även här, och dessa låg till och med ännu 

mera direkt under muren än vad de gjort på den södra sidan (jfr 

fig. 21). Det ligger därför nära till hands att uppfatta pålningen 

som en konstruktiv del av själva bastionsmuren, förmodligen 

sammanhörande med murpartiets ursprungliga byggnadsfas. 

Pålarna har troligen haft som funktion att stabilisera marken vid 

eskarpmurens känsliga ytterkant.   

Det kunde även konstateras en tydlig skillnad i lagerbilden mel-

lan området utanför bastionen och innanför densamma. Utanför 

bastionen påträffades den orörda bottenleran på nivån 3,2 – 4 m 

under nuvarande markyta. Denna skillnad kunde konstateras 

både söder och norr om bastionen. Inuti i bastionen fanns sådana 

lager på en betydligt högre nivå, ca 2,2 m under nuvarande 

markyta. Iakttagelsen stämmer väl överens med vad som kunde 

konstateras i samband med kabelarbeten i området vintern 2012 

(Nilsson 2012b). Skillnaden i lagerbild torde kunna förklaras 

med att massorna utanför schaktats bort i samband med bastion-

ens uppförande, medan området innanför i stället kommit att 

byggas på med bröstvärnets jordvall. 

 

Fig. 19. Vid rivningen av den södra bast-
ionsmuren påträffades en pålrad som 
följde murens riktning, sannolikt avsedd 
som stabilisering vid murens ytterkant. De 
röda pilarna markerar två av pålarna. Foto 
från söder. (Fotograf: Ing-Marie Nilsson, 
22 oktober 2012.) 
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Den norra muren till bastionen Holstein visade sig vara mera 

skadad av sentida ingrepp än den södra, särskilt i ytterfasaden 

mot norr. De iakttagelser vad gäller murarnas dimensioner och 

konstruktion som kunde göras vid den södra muren tycktes dock 

kunna bekräftas även på den norra. Det finns alltså inget som 

tyder på att murarna inte skulle ha varit helt enhetliga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Den norra eskarpmuren till 
bastion Holstein. Bilden visar att 
murens innersida (till höger i bilden) 
var relativt välbevarad medan yttersi-
dan skadats av sentida ledningsdrag-
ningar. Notera att stratigrafin består 
av orörda lager ända upp till murkrö-
net. Foto från väster. (Fotograf: Ing-
Marie Nilsson, 13 november 2012.) 

 

Fig. 21. Genomskärning av den 
norra muren till bastion Holstein. 
Murfundamentet har grävts ned ca 
1,50 m i den orörda leran. Notera 
träpålen som slagits ned i den grå 
bottenleran vid murens framkant.  
Foto från väster. (Fotograf: Ing-
Marie Nilsson, 14 november 2012.) 
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Den sista arkeologiska iakttagelse som kunde göras i schaktet på 

Östra Boulevarden var att det cirka 7 m norr om bastion Holste-

ins nordmur fanns en tydlig gräns i bottenleran. På den norra 

sidan anträffades den gråa bottenleran på en betydligt lägre nivå 

än på den södra sidan. Detta tolkades som att den naturliga un-

dergrunden här grävts bort i samband med att vallgraven an-

lagts.  

 

Bastionen Holstein tycks ha legat på en den högsta punkten ut-

med fästningslinjens östsida. Att bastionen anlagts på relativt 

gott underlag kunde också konstateras vid förundersökningen. 

Det kunde visserligen påvisas pålning under bastionsmurarnas 

ytterfasader, men denna har knappast haft någon avgörande 

stödjande funktion. Att marken bedömts som god visas också av 

att man inte ansett det vara nödvändigt att lägga någon rustbädd 

under eskarpmuren (jfr fig. 21). Man har helt enkelt grävt ur 

leran ned till den varviga grå bottenleran, och därefter byggt 

muren. Bottenleran har alltså bedömts vara en tillräckligt god 

grund att lägga muren på. Vid schaktningen kunde det också 

konstateras att den varviga leran i området var stabil och stod 

bra.  

Antikvarisk syntes och utvärdering  

I samband med ledningsdragningar kring Östra Centrum har en 

arkeologisk förundersökning genomförts under våren och hösten 

2012. Vid dessa arbeten har spår av Kristianstads äldre befäst-

ningar i form av bastionsmurar, vallar, pålning och rester av 

vallgravar påträffats.  

 

Störst kunskap om dessa anläggningar erhölls i samband med 

schaktningarna i den södra delen av området, i Östra Boulevar-

den. Här gick schaktet utanför den östra kurtinen och passerade 

bastionen Holstein, som till stora delar visade sig vara välbeva-

rad i den del som berördes av exploateringen. På grund av att 

schaktet i Östra Boulevarden var så djupt, kunde flera intres-

santa iakttagelser göras angående murens konstruktion. Rase-

ringen av bastionsmurarna innebar visserligen att delar av an-

läggningen gick förlorad, men också att ny kunskap om fäst-

ningsverket kunde vinnas. 

Frågor för framtiden 

När det gäller monumentala lämningar från historisk tid av den 

karaktär som befästningarna vid Kristianstad utgör, kan vikten 

av arkeologiska undersökningar alltid ifrågasättas, eftersom det 

finns rikhaltiga källor till kunskap om anläggningen från det 
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skriftliga materialet, inte minst i form av ritningar och beskriv-

ningar i olika arkiv. Det finns dock en skillnad mellan åtgärder 

som projekterats och åtgärder som faktiskt genomförts, och 

denna kan belysas genom arkeologin. Arkeologin kan också 

bidra med kunskap när det gäller detaljer i konstruktion samt hur 

anläggningen har använts. Det är därför viktigt att det även i 

framtiden görs en noggrann arkeologisk dokumentation vid ex-

ploateringar i anslutning till fästningsverket.  

 

Särskilt två punkter kan lyftas fram som särskilt intressanta vid 

sådana insatser. Det har vid många schaktningar påträffats rester 

av pålning både i och utanför fästningsverket. Ofta har dessa 

iakttagelser noterats, men har inte givits någon högre prioritet. 

Det finns dock en kunskapspotential i detta material som borde 

kunna uppmärsammas mer. Dessa iakttagelser kan nämligen inte 

bara förmedla en bild av befästningarnas ursprungliga konstrukt-

ion, utan även ge betydelsefull information om såväl mindre 

reparationer av bräscher som större ombyggnadsfaser. Det vore 

också önskvärt att särskilt intressanta pålningspartier i högre 

utsträckning kunde tidfästas genom dendrokronologiska under-

sökningar av det ofta mycket välbevarade trämaterialet.   

 

Den andra punkten gäller en utvidgning av intresseområdet när 

det gäller befästningarna. Det finns en tydlig tendens att fokus 

vid de arkeologiska insatserna har legat på manifesta lämningar i 

form av murade kurtin- eller bastionsmurar. I försvarshänseende 

var detta dock närmast en konstruktiv detalj syftande till att 

hålla den betydligt viktigare jordvallen på plats. Det var nämli-

gen bröstvärnsvallen som var det egentliga försvarselementet; 

den var den som skulle stå emot kraften i en fientlig artilleribe-

skjutning. När det gäller anläggningens försvarsstyrka var också 

vallgravarna och utanverken av central betydelse. Vallgravar 

och omgivande vattendrag syftade till att öka avstånden mellan 

angripare och försvarare, och på så sätt förhöja försvarsanlägg-

ningarnas styrka. Utanverken fyllde samma funktion, och ökade 

även försvarseffekten genom att fienden kunde angripas längre 

ifrån huvudbefästningen och dessutom bestrykas från flera håll. 

Det är därför viktigt 1600- och 1700-talens stadsbefästning inte 

bara ses som liktydigt med den murade stenvallen, utan i detta 

större rumsliga och funktionella sammanhang. Det egentliga 

befästningsområdet omfattade ansenliga ytor både innanför och 

utanför befästningsringen, och denna aspekt skulle i antikvariskt 

hänseende i framtiden kunna uppmärksammas mer.  
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Bilaga 1. Plan över schakt 

 

  



32 | Kabeldragning vid Östra Centrum 

Bilaga 2. Plan & profil. Bastionen Schleswigs norra murarm 
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Bilaga 3. Plan över schakt vid bastion Holstein 
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Bilaga 4. Plan över pålning i Östra Boulevarden 

  



Kabeldragning vid Östra Centrum | 35 

Bilaga 5. Sektion vid pålning i Östra Boulevarden 
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Bilaga 6. Sektion av bastionen Holsteins södra sida 
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