
 

  

 
 Värpinge 17:7  

 

 Lunds socken fornlämning 156:1
Lunds kommun, Skåne län

Arkeologisk undersökning 2018
Jan Kockum

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

KULTURMILJÖRAPPORT 2018:55

KULTURHISTORISKA FÖRENINGEN FÖR SÖDRA SVERIGE | Tegnérsplatsen | Box 1095 | 221 04 LUND | www.kulturen.com 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Värpinge 17:7 
Författare: Jan Kockum 
Kulturmiljörapport: 2018:55 
 
Omslagsbild: Schaktningen påbörjas. 
Upphovsrätt: Där inget annat är angivet, enligt Creative Commons licens CC BY  



 
 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ....................................................................................................... 1 

Inledning .................................................................................................................... 3 

Fornlämningsmiljö ................................................................................................... 3 

Tidigare arkeologiska iakttagelser .......................................................................... 3 

Genomförande och resultat ..................................................................................... 4 

Kulturlagerstatus ...................................................................................................... 5 

Förslag på fortsatta åtgärder ................................................................................... 5 

Administrativa och tekniska uppgifter .................................................................... 6 

Referenser ................................................................................................................. 7 

 

 

 

  



 
 

 



 

1 
 

Sammanfattning 
 Inför husbyggnation inom Värpinge bytomt, upptagen som fornlämning Lund 156:1, 

beslutade Länsstyrelsen i Skåne län om en arkeologisk förundersökning i form av en 
schaktningsövervakning (Lst. dnr 431-23903-2018). Undersökningen utfördes av 
personal från Kulturen i Lund (projektnr. A_2018_0039).  

 Undersökningen visade att befintlig bebyggelse har beretts plats genom ingrävning i 
slänten till Rinnebäcks åfåra. Detta ha sannolikt skett 1822, eller tidigare. I samband 
med detta har eventuella äldre fornlämningar försvunnit. 
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Figur 1. Värpinge by, fornlämning Lund 156:1, med platsen för undersökningen markerad med röd 
stjärna. 
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Inledning 
I samband med tillbyggnad av huset inom fastigheten Värpinge 17:7 var markingrepp 
nödvändiga. Då fastigheten ligger inom Värpinge bytomt, registrerad som fornlämning Lund 
156:1, beslutade Länsstyrelsen i Skåne län att en arkeologisk undersökning i form av 
schaktningsövervakning skulle göras i samband med anläggningsarbetena (Lst.dnr 431-
23903-2018). Undersökningen genomfördes av arkeolog från Kulturen under perioden 
180822–181219 (projektnr A_2018_0039).  

Fornlämningsmiljö 
Värpinge ligger omedelbart väster om Lund. Norrut sträckte sig byn upp till Fjelievägen och i 
söder bildade Höje å gränsen. Byns historia är intimt förknippad med Trollebergs säteri, 
tidigare känd som Värpinge gård. Gården med mölla omnämns för första gången i källorna i 
början av 1100-talet. Under större delen av medeltiden utgör gården en av ärkebiskopens 
stödjepunkter i Skåne. I samband med Karl Knutssons härjningar i Skåne år 1452 bränns den 
ner, men återuppbyggs. År 1520 nämns gården fortfarande som del av ärkebiskopens 
egendom (Bevaringskommittén 2002: 93).  

Undersökningsområdet låg inom fastigheten Värpinge 17:7. Huset motsvaras av arbetartorpet 
nr 29 på 1822 års karta. År 1909 var huset större och bestod av en större och en mindre 
lägenhet. Den mindre lägenheten låg närmast Bäckarännan och revs på 1930-talet. Ett uthus 
med tvättstuga, kolupplag och torrklosett uppfördes 1951. År 1978 byggdes huset till med en 
lägre länga med badrum (Bevaringskommittén 2002: 112).  

Tidigare arkeologiska iakttagelser 
År Typ av undersökning/iakttagelse 
1780 Ett fynd om 1500 mynt påträffades i Värpinge. Fyndet innehöll bland annat engelska 

mynt från 1000-talet. Exakt fyndlokal är okänd, möjligen påträffades skatten på 
Gårdsläge 11 (Callmer 1980: 139f, 149) 
 

1942 Iakttagelsen med osäkert läge. Ett rör av trälaggar, sammanhållna av vidjor, som 
placerats i en bäck.  

1957 I samband med om- och nybyggnation av bron över Höje å, i de schaktade 
åbankarna, framkom större stenkonstruktioner, troliga kulturlager och 
träkonstruktioner Enligt uppgift skall även rester efter en gårds- eller 
borganläggning påträffats på holmen i passagen över ån (Söderpalm 1967: 7f; 
Callmer 1980: 140; Lundberg 1996: 1f).  
 

1995 I samband med anläggandet av en gång- och cykelväg utmed Trollebergsvägen, 
genomfördes en arkeologisk förundersökning. Under förundersökningen framkom i 
östra kanten av Värpinge gamla bytomt ett dike som tolkats som en gränsmarkering 
för byn mot öster (Lundberg 1996). 

1998 En arkeologisk förundersökning utfördes på fastighet Värpinge 17:26 i samband 
med anläggandet av en gång- och cykeltunnel under Trollebergsvägen. Här 
framkom lämningar efter en boplats från yngre bronsålder–äldre järnålder, vilken 
tillsammans med de tidigare påträffade spåren av boplatser 1989, registrerad som 
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RAÄ nr 176, indikerar en större boplats från yngre bronsålder–äldre järnålder som 
sträcker sig i en halvcirkel runt Kyrkohögen. Kyrkohögen är en gravhög som 
morfologiskt kan dateras till äldre bronsålder och den är än idag synlig ovan mark 
(Lundberg 1999). 
 

1998 Vid en förundersökning påträffades ett fynd av en medeltida hästsko av typen 
toffelsko, med en datering från cirka 1300–1500 (Lundberg 1999: 8). 
 

2001 En arkeologisk förundersökning utfördes på fastigheten Värpinge 16:6. Här 
framkom ett 0,90 m tjockt kulturlager med inslag av träkol, tegelkross och en hel 
del stenar, vilket låg direkt ovanpå den här gula och torra moränleran (Ericsson 
2002: 11). 

2002 En förundersökning utfördes i fastighet Värpinge 19:1 i samband med en 
utbyggnad. Här framkom lämningar efter en igenfylld damm, som synes ha varit i 
bruk under en längre tid. Strax öster om dammen framkom, på ett djup av 0,90 m, 
lämningar av ett ler- och trägolv. Denna bebyggelselämning kunde stratigrafiskt 
dateras till senmedeltiden. (Ericsson 2002). 

2003 En arkeologisk förundersökning företogs på fastighet Värpinge 17:28 i samband 
med en tillbyggnad av fastigheten. Här framkom äldre odlingslager (Karlsson 2005).

2013 En arkeologisk förundersökning utfördes i Värpinge med anledning av att 
fjärrvärmerör skulle läggas ned utmed den norra sidan av Trollebergsvägen. 
Schaktet var sammanlagt 350 m långt. Längs Trollebergsvägen inne i byn grävdes 
fjärrvärmeschaktet ned till moränen, som framkom på ett djup av 1,00 m. Ovan 
moränen påträffades ett kulturlager, bestående av en fossil markhorisont eller fossil 
odlingsjord. Ovan det låg ett slagglager som kan ha lagts ut som bärlager för en 
tidig väg och kan härröra från byns smedja (Guldåker in prep).  
 

2015 Vid en arkeologisk schaktningsövervakning utfördes i samband med grävning för 
vattenledning till fastigheterna Värpinge 17:26 och 18:1. Påträffades kulturlager, en 
hårdgjord yta, nedgrävningar och fyllningslager med medeltida rivningsmassor 
påträffades (Wallin 2018). 

Genomförande och resultat 
Undersökningsområdet ligger som en terrass in i en brant slänt. Slänten utgör den västra sidan 
av Rinnebäcks åfåra, i det som tidigare utgjorde byns gatumark. Undersökningen genomfördes 
i samband med att schaktning utfördes inför nybyggnation. Ett större schakt om cirka 10×15 
m och med ett djup om cirka 0,4 m grävdes för huskroppen (Schakt 1, fig. 2.). Strax söder om 
detta schakt grävdes en mindre grop om cirka 1,5×2,0 m, med ett djup om cirka 0,5 m, i vilket 
ett äppelträd skulle sättas om (Schakt 2, fig. 2). 

Undersökningen visar att terrassen är anlagd, det vill säga att när bebyggelsen har anlagts så 
har man grävt sig in i slänten för att få tillgång till större bebyggelseyta. Då tomten finns med 
på enskifteskartan från 1822 så är sannolikheten stor att det skett i sambandmed skiftet eller 
tidigare. Moränen framkom direkt under ett cirka 0,2 m tjockt lager med påförd matjord. Inga 
äldre kulturlager fanns bevarade och inga arkeologiska lämningar påträffades i moränen. 
Eventuella äldre fornlämningar har försvunnit i samband med terrasseringen.  
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Figur 2. Undersökningsområdet med schakten 1 och 2. 

Kulturlagerstatus 
Inga kulturlager eller andra arkeologiska lämningar framkom inom undersökningsområdet. 
Detta kan höra samman med att man här tidigare utfört omfattande markingrepp i form av 
terrassering. Motsvarande ingrepp tycks inte ha gjorts på grannfastigheterna, varför 
bevaringsförutsättningarna kan vara helt annorlunda både norr och söder om den aktuella 
fastigheten.  

Förslag på fortsatta åtgärder 
Ärendet är slutfört och inga ytterliga antikvariska åtgärder är nödvändiga. 
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Skåne län. Arkeologisk utredning 2018. Mattias Karlsson. 

2018:51  Stora Södergatan, nordsydliga stråket, etapp 3. Lund, fornlämning 73:1, Lunds kommun, Skåne 

län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018. Stefan Larsson. 

2018:52  Kv. Fiskaren 1, Lunds socken, fornlämning 73:1, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk 

undersökning 2018. Mattias Karlsson.  

2018:53  Kv. S:t Jakob 10, Lunds socken, fornlämning 73:1, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk 

undersökning 2018. Mattias Karlsson. 

2018:54  Lund och Värpinge – schaktningar för fjärrvärme och andra ledningsdragningar, Lunds socken, 

fornlämning 73:1 och 156:1, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologiska förundersökningar 2014–

2015. Mattias Karlsson. 

2018:55  Värpinge 17:7, Lunds socken fornlämning 156:1, Lunds kommun, Skåne län, Arkeologisk 

undersökning 2018. Jan Kockum. 

2018:56  Kv. Historiska Museet, Lunds socken, fornlämning 73:1, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk 

undersökning 2018. Mattias Karlsson. 
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