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Sammanfattning 
 I samband med en planerad exploatering av fastigheten Lyckebacken 5 har Kulturen i 

Lund av Länsstyrelsen i Skåne fått i uppdrag att genomföra en avgränsande 
arkeologisk förundersökning av fornlämningarna Lund RAÄ 5:1 och 6:1 (Lst. dnr. 431-
13144-2018). Undersökningen genomfördes under perioden 2018-09-17–2018-10-02 
(Kulturens projektnr. A_2018_0014). 

 Vid undersökningen avgränsades RAÄ 5:1 österut och det kunde samtidigt konstateras 
att den består av ett gravfält samt av en boplats. Här rekommenderas fortsatta 
arkeologiska insatser vid eventuell exploatering.  

 Inga arkeologiska lämningar påträffades i de områden som angränsar till RAÄ 6:1, 7:1 
och 8:1.  

 Det finns indikationer på att det i Fornminnesregistret angivna läget för RAÄ 8:1 är 
felaktigt (Lundberg 1995 s 3; Balic och Wallin 2015 s 16, Kockum & Wallin 2018 s 16). 
En möjlighet finns att eventuella spår av ytterligare gravar har försvunnit i samband 
med uppförandet av befintlig industribebyggelse.  

 Inom industribebyggelsen kunde inga arkeologiska lämningar konstateras. Här har 
stora markingrepp ner till morän gjorts, till synes över hela ytan. Detta till trots 
rekommenderas en extensiv arkeologisk undersökning av området kring RAÄ 6:1 och 
6:7. 
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Figur 1. Undersökningsområdet markerat med blå inramning i staden Lunds sydvästra utkant. Lunds 
historiska stadsområde med domkyrkan i centrum syns i bildens övre högra hörn 
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Inledning 
Lund Waterfront Packaging District AB avser att omvandla fastigheten Lyckebacken 5 från 
industriområde till ett område med bostäder, kontor och handel, grönytor och offentlig service. 
Genom Clarendon House har man ansökt om att få en utredning om 
fornlämningsförhållandena inom fastigheten. Kulturen i Lund har av Länsstyrelsen i Skåne fått 
i uppdrag att göra en avgränsande arkeologisk förundersökning i det aktuella området (Lst. 
dnr. 431-13144-2018). Undersökningen genomfördes under perioden 2018-09-17–2018-10-
02 (Kulturens projektnr. A_2018_0014). 

Fornlämningsmiljö 
Området består av naturligt väldränerade områden och platåbildningar med närhet till vatten 
och näringsrika våtängar. Jordarterna runt undersökningsområdet består till övervägande del 
av moränlera med mindre inslag av grusig sand. Förutsättningarna för bosättningar och 
jordbruk har därmed varit goda.  

Det aktuella undersökningsområdet är idag till större delen bebyggd av industrilokaler eller 
övertäckt av asfalt. Förundersökningen gjordes inom områdets obebyggda ytor. 

Den planerade exploateringsytan sammanfaller delvis med fornlämning Lund 5:1, vilken består 
av ett gravfält daterat till yngre romersk järnålder samt kulturlager från järnålder. Den 
registrerade fornlämningen täcker en yta om drygt 26 200 m2, varav cirka 22 000 m2 finns inom 
exploateringsområdet. Cirka 70 m sydöst om gravfältet, inom nu planerad exploateringsyta, 
har tidigare påträffats ytterligare skelettgravar daterade till yngre romersk järnålder (Lund 6:1). 
Detta har talat för att en annan avgränsning av Lund 5:1 kan vara aktuell, och att detta gravfält 
fortsätter in i exploateringsytan. Tilläggas kan att det inom exploateringsytan även har 
påträffats gravar från senneolitikum och bronsålder (Lund 7:1). Detta innebär ett långt 
hävdande av ett gravområde och indikerar ett manifest och välexponerat läge och närhet till 
kommunikationsleder. Därmed inte sagt att det nödvändigtvis finns en kontinuitet från 
neolitikum till yngre romersk järnålder.  

Tidigare arkeologiska iakttagelser 
Lund RAÄ 5:1 Gravfält 

Gravfältet påträffades år 1937 och har bara delvis undersökts. Dess utsträckning är okänd, 
även om det finns indikationer på att det kan sträcka sig ytterligare cirka 70 m mot sydöst (se 
nedan, RAÄ Lund 6:1) (Lundberg 1995 s 1ff). Sammanlagt har tolv skelettgravar undersökts, 
alla med gravgåvor. Utifrån föremålen har gravarna daterats till yngre romersk järnålder. Nio 
av gravar undersöktes år 1937 av B. M. Vifot (LUHM 28 430), medan tre skadade gravar 
undersöktes år 1954 av Märta Strömberg. (LUHM 28 980).  
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Figur 2. Undersökningsområdet och i texten berörda registrerade fornlämningar. 

 

I anslutning till gravarna dokumenterades ett kulturlager som innehöll ett mindre fyndmaterial 
och lämningar vilka indikerade att en järnåldersboplats funnits i omedelbar anslutning till 
gravfältet (Vifot 1939; Strömberg 1955 s 7f). I schaktets botten iakttogs en 0,60 m bred ränna 
med tre stycken fragment av storstenstegel, vilken skulle kunna vara en medeltida 
gränsmarkering av något slag (Lundberg 1995 s 2f). 

Lund RAÄ 3:1 och 3:2 Gravhögar 

Knappt 500 meter norr om Höje å finns två högar registrerade. Fornlämning Lund 3:2 är idag 
inte synlig men finns markerad på en karta från år 1886, medan Lund 3:1, som tidigare kallades 
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Lyckebacken eller Lyckehögen, fortfarande är synlig. Trots att högen skadats i samband med 
plöjning och grävandet av en märgelgrav mäter den cirka 20×15×2,5 m. Den är placerad invid 
en fuktsänka som leder ned till Höje å. Båda högarna förmodas vara anlagda under äldre delen 
av bronsåldern. 

Lund RAÄ 6:1 Flatmarksgravar 

Fornlämningen består av skelettgravar, vilka troligen utgör den sydvästra delen av det ovan 
nämnda gravfältet RAÄ Lund 5:1. Skelettgravar påträffade vid schaktning av ett kabelschakt, 
och undersöktes av Berta Stjernquist år 1952. De har daterats till yngre romersk järnålder 
(FMIS: Lund RAÄ 6:1).  

Lund RAÄ 7:1 Gravhög/gravar 

Omkring 500 m norr om Höje å, strax väster om järnvägen ligger platsen för gravhög Lund 7:1, 
som undersöktes år 1938, och är registrerad som borttagen (Lundberg 1995 s 3). Vid 
undersökningen år 1938 framkom en primärgrav under ett centralröse från senneolitikum och 
tre sekundärgravar från bronsålder. Två av sekundärgravarna kunde fynddateras till 
bronsålder period II, medan den tredje endast kan sägas vara yngre än centralgraven, det vill 
säga yngre än senneolitikum. Dateringen får ses som mycket osäker och med dagens kunskap 
får en datering till äldre bronsålder ses som den rimliga för samtliga gravar i högen.  

Lund RAÄ 8:1 Gravfält 

Knappt 800 m norr om Höje å, alldeles väster om järnvägen, finns ett gravfält från äldre 
romersk järnålder registrerat som Lund 8:1. Fornlämningen har undersökts och är registrerad 
som borttaget. I den av FMIS angivna arkivkällan (LUHM 28 529) anges fyndplats, fynd av 
keramik daterad till romersk järnålder. Dock nämns inte gravar. Fyndplatsen anges till en 
position flera hundra meter från den som anges i FMIS (Balic & Wallin 2015 s 16; Lundberg 
1995 s 3).  

Genomförande och resultat 
Syftet med förundersökningen var att fastställa utbredning och omfattning av fornlämningarna 
Lund 5:1 och 6:1.  

Vid förundersökningen grävdes 49 schakt om sammanlagt 750 löpmeter. 
Undersökningsområdet delades in i två delområden. Delområde 1 utgjorde den västra delen 
och ligger utanför det inhägnade industriområdet. Delområde 2 utgjordes av 
undersökningsbara ytor inom det inhägnade industriområdet. 
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Figur 3. Undersökningens delområden. 
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Delområde 1 

Delområdet utgjordes till största delen av ett förbuskat fält. Här ombesörjde exploatören en 
avröjning. I den södra delen finns ett nedlagt spårområde där banvallarna ännu är kvar. Här 
var både undervegetation och skog så tät att schaktmaskinen inte kunde komma in. Till 
delområde 1 förlades merparten av undersökningens schakt, totalt 36 stycken, vilka till stor del 
förhöll sig till den registrerade utbredningen av Lund RAÄ 5:1 (Bilagor, karta 1). Matjorden var 
i området 0,30–0,50 m tjockt och undergrunden bestod av siltig lermorän med varierat inslag 
av sten. 

Schakt 1 var 76 m långt och mellan 1,40–2,60 m brett (Bilagor, karta 1 och 2). I schaktets 
västra del framkom fem stolphål samt ett möjligt stolphål. Dessa bildade tillsammans med 
stolphål i andra schakt en koncentration som visar på en boplats i delområdets västra del. I 
den östra delen av schaktet saknades stolphål. Dock framkom nedgrävningar längs med hela 
schaktet samt och en mindre stensansamling i den östra delen. Detta kan visa på en boplats 
med olika disposition av rummet, eller att det finns två eller flera tidsskikt i området. 

Figur 4. Grav K36 med skelett K37 i Schakt 2. 

Schakt 2 var 84 m långt och mellan 1,40–3,20 m brett (Bilagor, karta 1 och 3). Schaktet drogs 
i nord-sydlig riktning längs med det område inom vilket de 12 gravarna undersöktes på 1930- 
och 1950-talen. I schaktets södra del framkom en grav (K36), i vilken ett kranium med 
vidhängande halskotor in situ framkom (K37) (figur 4.). När det konstaterats att skelettet 
tillhörde en ostörd grav undersöktes denna inte vidare. Då halskotraden var något krökt kan 
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inte orienteringen på graven helt säkert avgöras. Men bedömningen var dock att individen var 
lagd i en ungefärlig nord-sydlig position. Det kunde även konstateras att skillnaden mellan  

fyllningen i graven och omgivande morän var subtil, vilket indikerar att gravar i området är 
ytterst svårupptäckta. Ytterligare nedgrävningar framkom i schaktet, vilka möjligen kan utgöra 
gravar. Dessa var nedgrävningarna K22, K27, K28 och K40 ( schakt 3). Nedgrävning K22 låg  

cirka 50 m norr om avgränsningen av det område med gravar som påträffades på 1930-, 
respektive 1950-talen. Det finns således en möjlighet att gravområdet sträcker sig längre 
norrut än vad som tidigare har varit känt. Dock ligger graven inom gränsen för det som är 
registrerat som gravfältet Lund RAÄ 5:1. 

I schaktet påträffades även 13 stolphål med spridning längs med hela schaktet, med undantag 
för den sydligaste delen, där graven påträffades. Möjligen talar detta för en samtidighet i 
boplatslämning och gravplats, då byggnaderna tycks ha tagit hänsyn till gravarna. Materialet 
är dock inte tillräckligt omfattande för att dra några säkra slutsatser. De andra 
nedgrävningarna, som tolkats som möjliga gravar, ligger blandade med stolphålen. Detta 
skulle å sin sida således indikera en bebyggelsefas och en gravfältsfas. I den nordligaste delen 
av schaktet finns två parallella rader med ojämnt ställda stolpar, som kan utgöra vägglinjerna 
i ett cirka 6,40 m brett öst-västligt orienterat hus. 

Schakt 3 var 13,60 m långt och mellan 1,60–2,30 m brett (Bilagor, karta 1 och 3). Schaktet 
grävdes som utvidgning av Schakt 2, för att se om ytterligare gravar framkom österut. En 
knappt meterlång nedgrävning (K40) påträffades cirka 4,50 m öster om graven. Sannolikt rör 
detta sig inte om någon grav, vilket indikerar att den påträffade graven utgör den östra 
begränsningen av gravfält Lund RAÄ 5:1. I schaktet framkom sex stolphål som ingår i 
delområdets västra stolphålskoncentration. Schakt 4 var 15 m långt och 1,40 m brett (karta 1 
och 3). Schaktet grävdes i förlängningen av Schakt 3, cirka 24 m åt sydvöst. I schaktet 
framkom fem stolphål vilka utgör fortsättningen av delområdets västra stolphålskoncentration.  

Schakt 5 var 15 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 6), och utgjorde fortsättning av 
Schakt 4, cirka 15 m sydöst om detta. I schaktet påträffades ett dike men inga stolphål, vilket 
visar att den västra stolphålskoncentrationen och dess bebyggelse upphör mellan Schakt 4 
och 5.  

Schakt 6 var 9 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 6). Schaktet utgjorde fortsättning 
på schakt 5, cirka 15 m sydöst om detta. Schaktet saknade lämningar. 

Schakt 7 var 9 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 6). Schaktet utgjorde fortsättning 
på schakt 5, cirka 20 m sydost om detta. Schaktet saknade arkeologiska lämningar. 
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Figur 5. Schakt 8 från väst. I förgrunden syns det skarpa skiljet mellan lermorän och stenmorän. 

Schakt 8 var 16 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 10). Schaktet påbörjades norr 
om Schakt 2 och grävdes österut. Schaktet var tomt på arkeologiska lämningar. I den västra 
delen av schaktet framkom dock en skarp skiljelinje i moränen med siltig lermorän i öster och 
stenmorän i öster. Detta tolkades som gränsen till det våtmarksområde som funnits västerut, 
som ursprungligen möjligen utgjorts av ett vattendrag ner mot Höjeå (figur 5). 

Schakt 9 var 10,10 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 10). Schaktet utgjorde 
fortsättning på Schakt 8, cirka 9 m öster om detta. I schaktet framkom ett stolphål.  

Schakt 10 var 9,30 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 10). Schaktet utgjorde 
fortsättning på Schakt 9, cirka 9 m öster om detta. Inga arkeologiska lämningar framkom i 
schaktet. 

Schakt 11 var 5,90 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 10). Schaktet utgjorde 
fortsättning på Schakt 10, cirka 10 m öster om detta. Inga arkeologiska lämningar framkom i 
schaktet. 

Schakt 12 var 11 m långt och mellan 1,40–3,00 m brett (Bilagor, karta1 och 4). Schaktet 
utgjorde fortsättning på Schakt 2, cirka 18 m söder om detta. I schaktet framkom mycket sten 
i moränen, vilket gjorde det svårschaktat. Eventuella stolphål är i detta område svårupptäckta. 
I schaktet påträffades något som liknade matjord, men det var sannolikt en matjordsrest 
blandad med moränsten. 

Schakt 13 var 10 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 7). Schaktet utgjorde 
fortsättning på Schakt 1, cirka 17 m sydöst om detta. Inga arkeologiska lämningar framkom i 
schaktet. 

Schakt 14 var 9,50 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 7). Schaktet utgjorde 
fortsättning på Schakt 13, cirka 11 m sydöst om detta. Inga arkeologiska lämningar framkom i 
schaktet. 
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Schakt 15 var 9,70 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 7). Schaktet utgjorde 
fortsättning på Schakt 14, cirka 15 m sydöst om detta. I schaktets östra del framkom ett dike. 
I dess fyllning fanns inslag av yngre rödgods från modern tid. 

Schakt 16 var 10,50 m långt och mellan 0,80–2,60 m brett (Bilagor, karta 1 och 3). Schaktet 
utgjorde en utvidgning av den västra delen av Schakt 1 och grävdes söderut. I schaktet 
framkom sju stolphål, vilka alla ingår i delområdets västra stolphålskoncentration. 

Schakt 17 var 11,50 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 4). Schaktet grävdes i 
anslutning till den norra delen av Schakt 12 och grävdes i sydöstlig riktning, cirka 1,50 m sydöst 
om detta. I schaktet framkom fyra stolphål som kan knytas till delområdets västra 
stolphålskoncentration. 

Schakt 18 var 10,40 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 4). Schaktet utgjorde 
fortsättning på Schakt 17, cirka 11 m sydöst om detta. I schaktet framkom ett stolphål som kan 
knytas till delområdets västra stolphålskoncentration. 

Schakt 19 var 10,30 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 4). Schaktet utgjorde 
fortsättning på Schakt 18, cirka 17 m sydöst om detta. I schaktet framkom en nedgrävning.  

Figur 6. Schakt 20 med härdar. 

Schakt 20 var 7,20 m långt och mellan 2,10–3,60 m brett (Bilagor, karta 1 och 4). Schaktet 
utgjorde fortsättning på Schakt 19, cirka 18 m sydöst om detta. I schaktet framkom en härd 
och en härdbotten. Dessa ska sannolikt kopplas till stolphålskoncentrationen i väster.  

Schakt 21 var 10,6 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 5). Schaktet grävdes cirka 
14 m öster om Schakt 20 och var tomt på arkeologiska lämningar. 

Schakt 22 var 13,70 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 5). Schaktet grävdes cirka 
24 m öster om Schakt 21 och var tomt på arkeologiska lämningar.  

Schakt 23 var 7,60 m långt och 1,40 m brett (karta 1 och 5). Schaktet grävdes cirka 24 m 
sydöst om Schakt 22. I schaktet framkom en modern nedgrävning med inslag av koks i 
fyllningen.  

Schakt 24 var 21,7 m långt och mellan 1,40–2,20 m brett (Bilagor, karta 1 och 7).Schaktet 
grävdes cirka 33 m söder om Schakt 1, och parallellt med detta. Inga arkeologiska lämningar 
framkom i schaktet. 
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Schakt 25 var 15 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 6). Schaktet togs upp cirka 13 
m sydöst om schakt 24. Ett stolphål påträffades. 

Schakt 26 var 5,90 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 6). Schaktet togs upp cirka 
18 m sydöst om schakt 25. Inga arkeologiska lämningar framkom i schaktet.  

Schakt 27 var 5,30 m långt och 1,40 m brett Bilagor, karta 1 och 8). Schaktet togs upp drygt 
5 m sydöst om schakt 26. I schaktet framkom ett stolphål. 

Schakt 28 var 10,20 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 2). Schaktet grävdes 45 m 
norr om Schakt 1 och i det påträffades ett dräneringsdike. 

Schakt 29 var 11,80 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 2). Schaktet grävdes cirka 
8 m öster om Schakt 28 och i det påträffades två nedgrävningar.  

Schakt 30 var 10,2 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 9). Schaktet grävdes drygt 
7 m öster om Schakt 29. I schaktet påträffades inga arkeologiska lämningar.  

Schakt 31 var 9,70 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 9). Schaktet grävdes cirka 
6 m öster om Schakt 30. I schaktet påträffades inga arkeologiska lämningar. 

Figur 7. Stolphål i Schakt 34. Stolphålen är framrensade och skillnaden mellan fyllningarna i dessa och 
omkringliggande morän är subtil. Detta kan även illustrera den generella svårigheten att urskilja de 
arkeologiska lämningarna i området. 

Schakt 32 var 5,60 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 5). Schaktet grävdes drygt 
2 m söder om Schakt 20. I schaktet framkom ett stolphål som rumsligt kan knytas till härden 
som påträffades i Schakt 20. 

Schakt 33 var 17,70 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 7). Schaktet grävdes 
vinkelrät mot Schakt 24. I schaktet framkom en härd och en större nedgrävning. Lämningarna 
ligger i utkanten av stolphålskoncentrationen i väster.  
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Schakt 34 var 20 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 3). Schaktet grävdes cirka 
8,50 m öster om Schakt 2. I schaktets östra del fanns nio stolphål, vilka ingår i ett 
stolphålsområde tillsammans med ett antal stolphål i Schakt 35. Tillsammans utgör de en del 
av den västliga stolphålskoncentrationen. I schaktet påträffades också en nedgrävning.  

Schakt 35 var 15 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 7). Schaktet grävdes cirka 10 
m öster om schakt 34. I schaktets västra del fanns tio stolphål, vilka ingår i ett stolphålsområde 
tillsammans med ett antal stolphål i Schakt 34. Tillsammans utgör de en del av den västliga 
stolphålskoncentrationen. I schaktet påträffades även två nedgrävningar.  

Schakt 36 var 14,90 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 9). Schaktet grävdes i nära 
anslutning till Schakt 11. I schaktet påträffades stolphål, som möjligen ska ses som del av den 
västra stolphålskoncentrationen, samt ett område med gropar med minst sex nedgrävningar.  

Delområde 2 

Delområdet utgjordes till största delen av industribebyggelse med vägnät, körplaner och 
parkeringsplatser. Här fanns dock även en del insprängda grönområden och gräsmattor. Till 
delområde 2 förlades 13 av undersökningens schakt (Bilagor, karta 1).  

Schakt 37 (8,80×1,40 m) och 38 var (5,10×1,40 m) (Bilagor, karta 1 och 16). Schakten förlades 
till en kringbyggd gräsplan. Under den 0,30 m tjocka matjorden framkom moränen, vilken 
visade sig vara omrörd och ha inslag av tegel och annat modernt material. Troligen har hela 
området banats av i samband med uppförandet av kringliggande byggnader. 

Schakt 39 (19,40×1,40 m), 40 (24,00×1,40 m) och 41(12,70×1,40 m) (Bilagor, karta 1 och 11) 
förlades till en gräsplan i undersökningsområdets nordligaste hörn. Matjorden var i området 
mellan 0,30–0,45 m tjock. Moränen var påverkad av tidigare markingrepp och det fanns inslag 
av modernt byggavfall. I området fanns ett flertal diken. Dike K113 i schakt 39 kan preliminärt 
dateras till 1700-talet och dike K114 i samma schakt utgör ett modernt dike. I schakt 40 
framkom två moderna diken (K115 och K116) och i schakt 41 framkom likaså två moderna 
diken (K117 och K118). I schakt 39 påträffades även möjliga årderspår (K112). 

Schakt 42 var 3,50 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 12). Matjordstjockleken 
uppgick till 0,20 m. Under denna fanns ett 0,10 m tjockt bärlager bestående av singel och grus, 
vilket i sin tur täckte en äldre matjordshorisont om 0,12 m. Denna överlagrade en grusig 
lermorän med humösa inslag som framkom på ett djup om drygt 0,40 m. Möjligen kan detta 
tolkas som en äldre markhorisont. Bärlager och närhet till parkeringsplats talar för att ytan har 
beretts i samband med att parkeringen anlades. 

Schakt 43 var 10,00 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 12) och utgjorde en 
förlängning av schakt 42. Samma stratigrafiska sekvens kunde iakttas som i det förra schaktet. 
I den äldre markhorisonten framkom två härdar (K119 och K120). 

Schakt 44 var 2,60 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 15). Schaktet förlades i en 
cirka 4 m hög sly- och buskövervuxen hög i områdets sydöstra hörn. Strax intill ligger platsen 
för den registrerade fornlämningen Lund RAÄ 7:1. Högen täcktes av en cirka 0,10 m tjock 
växthorisont. I övrigt bestod den av lermorän blandad med sten och med inslag av håltegel 
och högen utgör dumpmassor från diverse markarbeten i modern tid. 

Schakt 45 var 2,00 m långt och 1,40 m brett (Bilagor, karta 1 och 15). Även detta schakt 
förlades i anslutning till fornlämningen Lund RAÄ 7:1 och den sly- och buskövervuxna högen.  
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Figur 8. Schakt 46. Närmast i bild nedgrävning K121. 

 

Inte heller i detta schakt framkom några äldre lämningar. Istället kunde det även här 
konstateras att senare tiders markarbeten förstört eventuellt äldre lämningar.  

Schakt 46 var 11,70 m långt och 1,40 m brett (karta 1 och 13). Matjordstjockleken uppgick till 
0,40–0,50 m. Schaktet drogs i nordsydlig riktning över en platå med sluttning söderut in mot 
befintlig bebyggelse. Platån är uppbyggd av moränmassor med inslag av modernt 
byggmaterial, sannolikt i samband med uppförandet av industrilokalerna. Under dessa massor 
framkom en ursprunglig matjordshorisont, 0,20 m tjock. Denna matjordshorisont fortsatte 
nedanför platån, där den utgjorde den enda stratifieringen ovan moränen. I schaktet framkom 
en större nedgrävning, K121(figur 8), med ett djup om 0,30 m och med en längd om cirka 1×3 
m innanför schaktet. Gropens funktion kunde inte avgöras. Det kan möjligen vara ett grophus, 
men i förhållande till de andra bebyggelsespåren låg det isolerat. I fyllningen framkom heller 
inget daterande fyndmaterial. 

Schakt 47 var 8,90 m långt och 1,40 m brett (karta 1 och 14). Matjordstjockleken uppgick till 
0,30 m. Efter matjorden följde 0,30 m med byggavfall och sedan 0,12 m matjord ovan morän. 
Massorna har sannolikt rörts om i samband med uppförandet av industrilokalerna. 

Schakt 48 var 12,70 m långt och 1,40 m brett (karta 1 och 15). Matjord och växthorisont 
utgjorde 0,20 m, sedan följde omrörda massor med inslag av modernt avfall ner till ett djup om 
1,50 m.  

Schakt 49 var 3,60 m långt och 1,40 m brett (karta 1 och 15). Även detta schakt grävdes in i 
en hög och även denna visade sig bestå av dumpmassor.  
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Kulturlagerstatus 
Vid undersökningen framkom inga egentliga kulturlager. Däremot framkom ett flertal 
anläggningar. Dessa var emellertid mycket svåra att se då kontrasten mot moränen var låg (jfr 
fig. 6). Möjligen beror detta på en hög grad av nedbrytning. Ett flertal nedgrävningar med 
fyllningar kunde dock identifieras. 

Sammanfattning och antikvarisk syntes 
Undersökningen av Delområde 1 visar att fornlämning Lund RAÄ 5:1 har en komplexare 
struktur än vad som tidigare har varit känd. Fornlämningen är registrerad som ett gravfält. I 
anslutning till gravarna har tidigare dokumenterades ett kulturlager, vilket indikerade att en 
järnåldersboplats funnits i omedelbar anslutning till gravfältet (figur 2 och 9) (Vifot 1939, 
Strömberg 1955 s 7f). Detta har inte lyfts fram i fornminnesregistret. Utredningen har dock 
visat att gravfältet i nord-sydlig riktning sannolikt breder ut sig såsom tidigare registrerats. I 
östlig riktning avtar emellertid gravfältet och istället tar en boplats vid (figur 9). Bebyggelsen 
tycks vara koncentrerad till ett nordsydligt band med en bredd om cirka 80 m och som 
åtminstone sträcker sig från undersökningsområdets sydligaste gräns till dess nordligaste. 
Österut i bebyggelseområdet indikeras ett aktivitetsområde med härdar och gropar. Utanför 
bebyggelsen finns enstaka stolphål och nedgrävningar som fortsätter in i den norra delen av 
Delområde 2.  

Undersökningen av Delområde 2 visar att det inom industribebyggelsen tidigare har funnits en 
eller flera boplatser. Spår av äldre mänsklig aktivitet framkom i den nordligaste delen av 
delområdet i form av enstaka nedgrävningar och härdar (Bilagor, karta 1, 12 och 13). Tidigare 
har även förhistoriska gravar framkommit (figur 2, Lund RAÄ 6:1; 7:1; 8:1), men trots att 
provschakt grävdes intill de registrerade fornlämningarna framkom inga nya lämningar i 
området. Provschakten i den mellersta och södra delen av industriområdet indikerar att 
industribebyggelsen och där till knuten verksamhet har utplånat tidigare spår. Förutom att stora 
delar av bebyggelsen är källarförsedd så är stora partier av gatunätet och körplaner nedsänkta. 
Även de gräsytor som kunde undersökas tycks ha påverkats av uppförandet av 
industribebyggelsen. I flera av schakten kunde det konstateras dumpmassor, byggavfall och 
omrörd morän.  

Tidigare arkeologiska undersökningar har utifrån fyndmaterial främst daterat gravarna, medan 
bebyggelsen delvis har daterats genom fynd från ett, i samband med gravgrävningarna, 
påträffat kulturlager. Mycket tyder på att gravfält och den boplats som påträffats intill är 
samtida. Detta antagande stöds också genom avsaknaden av säkra gravar inom 
stolphålskoncentrationen. Det ska dock poängteras att den låga kontrasten mellan 
arkeologiska lämningar och omgivande morän utgör en felkälla och att det finns en del möjliga 
gravnedgrävningar blandade med stolphålen.  
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Figur 9. De båda inritade avgränsningarna indikerar de östra avgränsningarna av respektive 
gravområde och boplatsområde. Undersökningen indikerar att gravarna upphör i UO:s västligaste del 
och att sedan ett boplatsområde tar vid. Boplatslämningarna avtar österut, varefter endast sporadiskt 
med lämningar förekommer. 



 

16 
 

Förslag på fortsatta åtgärder 
Med ledning av resultatet från den avgränsande schaktningsövervakningen föreslås vid 
exploatering som innebär markingrepp följande: 

 I den västra delen av Delområde 1 rekommenderas intensivundersökning (figur 10). 
Det vill säga här behövs fortsatta antikvariska åtgärder i form av arkeologisk för- och 
slutundersökning för att undersöka och dokumentera gravfält och boplats. 

 I den östra och norra delen av Delområde 1, med sporadisk förekomst av arkeologiska 
lämningar, rekommenderas extensivundersökning (figur 10). Här bör således en 
schaktningsövervakning med möjlighet till undersökning och dokumentation göras. 
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Figur 10. Områden inom undersökningsområdet som föreslås för fortsatta arkeologiska insatser. I 
området som betecknas som intensivt behövs fortsatta arkeologiska åtgärder, i slutändan förslagsvis i 
form av särskild undersökning. I det område som betecknas som extensivt bör markinsatser inbegripa 
arkeologisk övervakning. 

 

 Inom Delområde 2 bedöms chansen att påträffa arkeologiska lämningar som minimal. 
Här rekommenderas inga fortsatta arkeologiska insatser, med undantag av två ytor.  

 Med tanke på de gravar som tidigare påträffats, och som finns registrerade som Lund 
RAÄ 6:1 och 7:1, förespråkas i till dessa angränsande ytor schaktningsövervakning likt 
ovan.  
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Administrativa och tekniska uppgifter 
Länsstyrelsens dnr 431-13144-2018 

Fornlämningsnr RAÄ 5:1 och 6:1 

Löpnr, fornreg 201800870 

Kulturens projektnr A_2018_0014 

Trakt/kvarter/fastighet Lyckebacken 5 

Socken Lund 

Kommun Lund 

Län Skåne 

Typ av exploatering Husbyggnation 

Uppdragsgivare Lund Waterfront Packaging District 

Typ av undersökning Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte 

Ansvarig institution Kulturen 

Fältarbetsledare Jan Kockum 

Övrig personal Mattias Karlsson, Stefan Larsson 

Fältarbetstid 2018-09-17–2018-10-02 

Fälttid, arkeolog, tim 115 

Fälttid, maskin, tim 64 

 

Yta, m2 1000 m2 

Kubik, m3 600 m3 

Schaktmeter, m 750 m 

 

Fyndmaterial Inga fynd tillvaratogs 

Ritning, 

dokumentation 

5 st A3 ritfilm: 5 sektionsritningar skala 1:20, 4 planritning skala 1:20, Digitala inmätningsfiler i 

Kulturens stads-GIS 

Foto 100 digitala fotografier 

Analyser - 

Arkivmaterial, 

förvaring 

LUHM, kopior i Kulturens LA-Arkiv under fastighetsbeteckningen Lyckebacken 5 
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Kontextlista 

I kontextlistan presenteras de i undersökningen dokumenterade kontexterna. När typ av kontext utgörs av en nedgrävning är 
det des fyllning som presenteras i kolumnen Beskrivning. Gråskuggade kontexter är utgrävda.  

Kontext Typ av 
kontext 

Schakt Övergripande 
tolkning 

Beskrivning Tolkning 

1 Lager/fyllning 1 Stolphål Gråsvart silt. Inslag 
av lite bränd lera. 
Ganska mörk. 
Enstaka bitar 
träkol. 

Stolphål. 0,38 m Ø, 0,36 m djupt.  

2 Lager/fyllning 1 Nedgrävning Brun silt. Förmodad nedgrävning. Tydlig kant i 
väster. Otydlig i öster. Inga komponenter, 
oklar funktion. 

3 Lager/fyllning 1 Stolphål Brungrå silt. Möjligt stolphål. Inslag av bränd lera. 
4 Stensamling 1 Sten Gråsvarta stenar. Stensamling. Oklar funktion 
4 Stensamling 1 Sten   
4 Stensamling 1 Sten   
5 Lager/fyllning 1 Stolphål Fyllning 1: Brungrå 

silt med stort inslag 
av bränd lera och 
lite träkol. Fyllning 
2: Kulturpåverkad 
grå-gul melerad silt. 

Stolphål. Liknar K3. 0,30 m Ø, 0,36 m 
djup. 

6 Lager/fyllning 1 Nedgrävning Grå silt och träkol. Nedgrävning. Oklar funktion. Inslag av 
bränd lera. 

7 Lager/fyllning 1 Litet stolphål eller 
djurgång 

Brun silt.  

8 Lager/fyllning 1 Nedgrävning eller 
djurgång 

Brungrå silt med 
inslag av bränd 
lera. 

 

9 Lager/fyllning 1 Stolphål Mörkt brungrå silt, 
litet inslag av 
brända lerpartiklar. 

Botten på stolphål. 0,27 m Ø, 0,19 m 
djupt. 

10 Lager/fyllning 1 Nedgrävning Brungrå silt  
11 Lager/fyllning 1 Stolphål Brungrå 

silt/enstaka 
småbränd lera. 
Enstaka småsten. 

Sannolik botten av stolphål. 0,48 m Ø, 
0,08 m djupt. 

12 Lager/fyllning 1 Dike Gråbrun lera Dränering eller kabel 
13 Lager/fyllning 1 Nedgrävning Gråbrun silt/Lera  
14 Lager/fyllning 1 Nedgrävning Gråbrun silt/Lera Nedgrävning, okänd funktion. 0,20 m 

djup. 
15 sten 1 Fem större stenar, 

samt lager. 
  

16 Lager/fyllning 1 Nedgrävning Brungrå lera. Utgår. 
17 Lager/fyllning 1 Nedgrävning Brungrå silt lera.  
18 Lager/fyllning 2 Stolphål Brunbeige silt. 

Diffusa gränser. 
Inga tydliga 
kulturkomponenter 

Botten på stolphål, 0,34 m Ø, 0,10 m 
djupt. 

19 Lager/fyllning 2 Stolphål Brunbeige silt. Liknar K18, men tydligare. 0,40 m Ø, 0,16 
m djupt.  

20 Lager/fyllning 2 Stolphål Brunbeige silt.  
21 Lager/fyllning 2 Stolphål Brunbeige silt.  
22 Lager/fyllning 2 Nedgrävning Grå silt.  
23 Lager/fyllning 2 Stolphål Grå silt.  
24 Lager/fyllning 2 Stolphål Grå silt.  
25 Lager/fyllning 2 Stolphål Gråbrun silt.  
26 Lager/fyllning 2 Stolphål Brungrå silt.  
27 Lager/fyllning 2 Nedgrävning Brungrå silt.  
28 Lager/fyllning 2 Nedgrävning Gråsvart silt.  
29 Lager/fyllning 2 Stolphål Gråbrun silt. Svagt 

humös. Ganska 
tydlig i plan, men 
otydlig i sektion.  

Urlakat stolphål. 0,32 m Ø, 0,2 m djupt. 

30 Lager/fyllning 2 Nedgrävning Brunbeige silt.  
31 Lager/fyllning 2 Stolphål Gråbrun silt.  
32 Lager/fyllning 2 Stolphål Gråsvart silt.  
33 Lager/fyllning 2 Stolphål Gråbrun silt. Vagt 

humös. Tydlig i 
Sannolikt stolphål. 0,34 m Ø, 0,28 m 
djupt. 
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Kontext Typ av 
kontext 

Schakt Övergripande 
tolkning 

Beskrivning Tolkning 

plan men otydlig i 
sektion 

34 Lager/fyllning 2 Stolphål   
35 Lager/fyllning 2 Nedgrävning Gråbrun 

silt/lera/sten, delvis 
skörbränd. Inslag 
av sot och bränt 
lersmul.  

Inget större inslag av kol, men möjligen 
botten på en kokgrop.  

36 Grav 2 Grav   
37 Skelett 2 Skelett   
38 Konstruktion   Gravhög  Inmätt utanför UO som referens. 
39 Lager/fyllning 3 Lager Gråbrun silt. Möjlig nedgrävning. eller ej så hårt 

schaktat. 
40 Lager/fyllning 3 Nedgrävning Gråbrun silt.  
41 Lager/fyllning 3 Stolphål Gråbrun silt. Något 

diffus. 
Botten på stolphål. 0,36 m Ø, 0,16 m 
djupt.  

42 Lager/fyllning 3 Stolphål Gråbrun silt.  
43 Lager/fyllning 3 Stolphål Gråbrun silt.  
44 Lager/fyllning 3 Stolphål Gråbrun silt.  
45 Lager/fyllning 3 Stolphål Gråbrun silt.  
46 Lager/fyllning 3 Stolphål Gråbrun silt.  
47 Lager/fyllning 4 Stolphål Gråbrun silt. 

Otydligt. 
Ett något osäkert stolphål. 0,40 m Ø, 0,18 
m djupt. 

48 Lager/fyllning 4 Stolphål Gråbrun silt. 
Otydligt. 

Ett något osäkert stolphål. 0,44 m Ø, 0,14 
m djupt.  

49 Lager/fyllning 4 Nedgrävning Brungrå silt.  
50 Lager/fyllning 4 Nedgrävning Brungrå silt.  
51 Lager/fyllning 4 Stolphål Gråbrun silt.  
52 Lager/fyllning 4 Stolphål Gråbrun silt.  
53 Lager/fyllning 4 Stolphål Gråbrun silt.  
54 Lager/fyllning 5 Dike Gråbrun silt.  
55 Lager/fyllning 9 Stolphål Grå silt med små 

kolprickar och 
inslag av sten. 
Tydligt. 

Botten av stolphål. 0,32 m Ø, 0,12 m 
djupt.  

56 Lager/fyllning 12 Lager Brungrå silt och 
sten. 

Förmodligen nedre delen av matjorden, 
med mycket sten, enstaka skörbränd. 
Mycket sten i hela schaktet. 

57 Lager/fyllning 15 Dike Gråbrun silt. Inslag 
yngre rödgods (ej 
tillvarataget), 
sentida. 

 

57 Modern 
brunn 

 Modern brunn  Brunn använd som 0-punkt av Märta 
Strömberg 1954 

59 Lager/fyllning 16 Stolphål Grå silt. Stolphål eller möjligen djurgång. Tydlig i 
plan. 

60 Lager/fyllning 16 Stolphål Brungrå silt. 
Enstaka småsten. 
Tydlig i plan. 

Stolphål. 0,40 m Ø, 0,14 m djupt. 

61 Lager/fyllning 16 Stolphål Grå silt. Ljusare, 
mer nedmyllad än 
60. 

Stolphål. Ca 0,40 m Ø (skuret av K60), 
0,16 m djupt.  

62 Lager/fyllning 16 Stolphål Gråbrun silt. 
Otydlig i plan. 

 

63 Lager/fyllning 16 Stolphål Gråbrun silt. 
Otydlig i plan. 

 

64 Lager/fyllning 16 Stolphål Brun silt. Otydlig i 
plan. 

 

65 Lager/fyllning 16 Stolphål Brungrå silt. Tydlig i 
plan. 

 

66 Lager/fyllning 17 Stolphål Brunbeige silt. 
Otydlig i plan. 

Botten på stolphål. 0,44 m Ø, 0,16 m 
djupt. 

67 Lager/fyllning 17 Stolphål Brunbeige silt. 
Otydlig i plan. 

 

68 Lager/fyllning 17 Stolphål Brunbeige silt. Lite 
otydlig i plan. 

 

69 Lager/fyllning 17 Stolphål Brunbeige silt. 
Otydlig i plan. 
Svåra 
solförhållanden. 
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Kontext Typ av 
kontext 

Schakt Övergripande 
tolkning 

Beskrivning Tolkning 

70 Lager/fyllning 18 Stolphål Brun silt. Ganska 
tydlig i plan men 
diffus i sektion. 

Stolphål. 0,38 m Ø, 0,18 m djupt. 

71 Lager/fyllning 19 Nedgrävning Brun silt.  
72 Lager/fyllning 20 Botten av härd. Brungrå silt, träkol 

och skörbränd sten. 
 

73 Lager/fyllning 20 Nedgrävning Brungrå silt.  
74 Nedgrävning 23 Nedgrävning Gråbrun silt/Lera Modern nedgrävning. Inslag av koks. 
76 Lager/fyllning 25 Stolphål Mörkbrun siltig ler. 

Prickar av bränd 
lera. 

Otydligt stolphål. 0,26 m Ø, 0,09 m djupt. 

77 Lager/fyllning 27 Stolphål Gråbrun silt. Botten på stolphål. Fortsätter utanför 
schakt. 0,10 m djupt. 

78 Lager/fyllning 28 Dräneringsdike? Brun till gulbeige 
silt. 

 

79 Lager/fyllning 29 Nedgrävning Brun silt. Modernt. Möjligen plogfåra. 
80 Lager/fyllning 29 Nedgrävning Gråbrun silt, 

enstaka träkol. 
Nedgrävning. 

80 Lager/fyllning 32 Stolphål Gråbrun siltig lera.  
81 Lager/fyllning 33 Nedgrävning Gråbrun siltig lera.  
82 Lager/fyllning 33 Härd Gråbrun 

silt/lera/träkol. 
 

83 Nedgrävning 34 Stolphål Brungrå silt/Lera Stolphål. 0,30 m Ø, 0,06 m djupt. 
84 Nedgrävning 34 Stolphål Brungrå silt/Lera  
85 Nedgrävning 34 Stolphål Brungrå silt/Lera  
86 Nedgrävning 34 Stolphål Brungrå silt/Lera Stolphål. 0,38 m Ø, 0,06 m djupt. 
87 Nedgrävning 34 Stolphål Brungrå silt/Lera  
88 Nedgrävning 34 Stolphål Brungrå silt/Lera  
89 Nedgrävning 34 Stolphål Brungrå silt/Lera  
90 Nedgrävning 34 Stolphål Brungrå silt/Lera  
91 Nedgrävning 34 Nedgrävning Brungrå silt/Lera  
92 Nedgrävning 34 Stolphål Brungrå silt/Lera 

Stor sten. 
 

93 Lager/fyllning 35 Stolphål Brun silt.  
94 Lager/fyllning 35 Stolphål Gråbrun silt.  
95 Lager/fyllning 35 Stolphål Grå silt. Melerad. 

otydliga kanter. 
 

96 Lager/fyllning 35 Nedgrävning Brungrå silt, lite 
träkol, bränd lera. 

 

97 Lager/fyllning 35 Stolphål Grå silt. Melerad, 
otydliga kanter. 
Påminner om K95. 

 

98 Lager/fyllning 35 Stolphål Grå silt.  
99 Lager/fyllning 35 Stolphål Brun silt. Stolphål. 0,35 m Ø, 0,24 m djupt. 
100 Lager/fyllning 35 Stolphål Brun silt.  
101 Lager/fyllning 35 Stolphål Gråbrun silt.  
102 Lager/fyllning 35 Stolphål Grå silt.  
103 Lager/fyllning 35 Stolphål Brungrå silt.  
104 Lager/fyllning 35 Nedgrävning Brungrå silt.  
105 Lager/fyllning 36 Nedgrävning Grå silt/enstaka 

träkol och bränd 
lera. 

 

106 Lager/fyllning 36 Stolphål Grå silt.  
107 Lager/fyllning 36 Nedgrävning Grå silt.  
108 Lager/fyllning 36 Nedgrävning Melerad silt. Möjligen dräneringsdike. 
109 Lager/fyllning 36 Nedgrävning Brungrå silt/lera. Nedgrävning. 
110 Lager/fyllning 36 Nedgrävning Brungrå silt/lera. Nedgrävning, innehåller bränd lera och 

träkol. 
111 Lager/fyllning 36 Nedgrävning Brungrå silt/lera. Nedgrävning, innehåller träkol. 
112 Lager/fyllning 39 Årderspår Gråbrun silt/lera. Årderspår 
113 Lager/fyllning 39 Dike Gråbrun silt/lera. Dike innehåller tegel spik och keramik. 

16-1700-tal. 
114 Lager/fyllning 39 Dike Gråbrun silt/lera. Modernt dike 
115 Lager/fyllning 40 Dike Gråbrun silt/lera Modernt dike, skärvor av modernt 

kaffeporslin. 
116 Lager/fyllning 40 Dike Gråbrun silt/lera Maskingrävt dike. 
117 Lager/fyllning 41 Dike Gråbrun silt/lera Modernt dike. 
118 Lager/fyllning 41 Dike Gråbrun silt/lera Dike, sannolikt modernt. Innehåller 

buteljglas. 
119 Konstruktion 43 Härd Gråsvart.  
120 Konstruktion 43 Härd Gråsvart   
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Kontext Typ av 
kontext 

Schakt Övergripande 
tolkning 

Beskrivning Tolkning 

121 Lager/fyllning 46 Nedgrävning Brungrå silt/lera Odaterad nedgrävning. Inslag av bränd 
lera och träkol. 0,30 m djup. 

122 Lager/fyllning 47 Dike Lera Modernt dike 
123 Lager/fyllning 47 Schakt Brungrå l.era Moderna diken. 
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