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Sammanfattning 

 Kulturen i Lund har delgivits information om sex stycken schaktningsarbeten utförda med 

Länsstyrelsens tillstånd under den aktuella perioden. Tillståndet omfattar ingrepp i fastigheten 

Innerstaden 2:1 m fl, fornlämning Lund 73:1 i Lunds kommun (Lst.dnr 431–5316–2016, proj. nr. 

61000-446). Schaktet i Stora Råby ligger utanför det undersökningsområde som framgår av 

beslutet, men då det var ett akut ärende hamnade detta. 

 Under perioden 2016-02-29 och 2017-12-31 utfördes fyra schaktningar och en geoteknisk 

undersökning enligt Länsstyrelsens beslut, vilket redovisas i denna rapport. Följande ärenden 

behandlas i rapporten: Stora Råby (61000-525), Grönegatan (61000-537), Magle Stora 

Kyrkogatan (61000-540), Sankt Annegatan (61000-591), Krafts torg (61000-592) och 

Svanegatan (61000-602). 

 Vid tre av fem undersökta schakt har intakta medeltida kulturlager påträffats: Stora Råby 

Byaväg, Sankt Annegatan och Krafts torg. En av undersökningarna, Grönegatan, genomfördes 

ej. Vid de andra två undersökningarna har enbart sentida lager påträffats. 

 Den antikvariska närvaron och den dokumentation som skedde har bland annat bidragit till ökad 

kunskap om kulturlager statusen och utschaktningen av Lunds stad samt Stora Råby. 
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Figur 1. Lunds medeltida stad, fornlämning 73:1, med platserna för undersökningarna markerat med röda prickar. 

2) Grönegatan (61000-537) blev aldrig av, 3) Magle Stora Kyrkogata (61000-540), 4) Sankt Annegatan (61000-

591), 5) Krafts Torg (61000-592), 6) Svanegatan (61000-602). 

 

Figur 2. Stora Råby med fornlämning 10:1. Plats för undersökning markerad med röd prick. 1) Stora Råby Byaväg 

(61000-525). 
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Inledning 

Tekniska förvaltningen har hos Länsstyrelsen ett löpande tillstånd att utföra schaktningar för akuta 

arbeten så som byte av brunnar m m i fastigheten Innerstaden 2:1 m fl, fornlämning Lund 73:1 i Lunds 

kommun (Lst.dnr 431–5316–12016, proj. nr. 61000-446).  

Villkoret för tillståndet var att Tekniska förvaltningen inför varje markarbete skulle samråda i god tid med 

Kulturen i Lund. Ingreppen kan föregås av en arkeologisk undersökning i form av en 

schaktningsövervakning. Tillståndet gäller ingrepp i delar av fornlämningen i samband med mindre 

markarbeten för akuta åtgärder vid byte av dagvattenbrunnar, serviser till dagvatten, reparation av 

sättningar och slukhål mer mera.  

Under perioden 2016-02-29 och 2017-12-31 utfördes fyra schaktningar och en geoteknisk undersökning 

enligt Länsstyrelsens beslut, vilket redovisas i denna rapport. Följande ärenden behandlas i rapporten: 

Stora Råby (61000-525), Grönegatan (61000-537), Magle Stora Kyrkogatan (61000-540), Sankt 

Annegatan (61000-591), Krafts torg (61000-592) och Svanegatan (61000-602). 

Kulturen i Lund har under året 2016 inte utanför undersökningar för akuta markarbeten under 

ovanstående period. Under år 2017 har Kulturen i Lund utför fem undersökningar för akuta markarbeten. 

Ett av arbetena anmäldes, men genomfördes aldrig och ett annat ärende utfördes i Stora Råby, Lunds 

kommun efter avstämning med länsstyrelsen. 

Vid tre av fem undersökta schakt har intakta medeltida kulturlager påträffats: Stora Råby Byaväg, Sankt 

Annegatan och Krafts torg. En av undersökningarna, Grönegatan, genomfördes ej. Vid de andra två 

undersökningarna har enbart sentida lager påträffats, dock har även dessa undersökningar varit av stor 

vikt i det antikvariska arbetet. Då främst för att kartlägga fornlämningens bevarandegrad och 

grundtopografi, samt utschaktnings grad. 

Nedan redovisas de iakttagelser och den dokumentation som gjorts i anslutning till sex ärenden. 
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1 – Stora Råby 10 61000-525 

 

Figur 3. Schaktet på Stora Råby Byaväg, se figur 2 för referens. 

Fornlämningsmiljö 

Byn Stora Råby ligger sydöst om staden Lund, på Lundaslätten. Enligt Riksantikvarieämbetets 

fornminnesinformationssystem finns 36 kända fornlämningar inom Stora Råby socken. 

Stenåldersboplatser utgör den största kategorin, men där finns även befintliga och försvunna gravhögar 

inom socknen. Från omkring år 1120 finns det första skriftliga omnämnandet för Stora Råby, In villa raby 

maiore, som ordagrant betyder i byn Råby större. Det var ärkebiskopen som donerade 4 1/2 bol till 

kaniksamfundet vid domkyrkan för upprättande av ett prebende (Bevaringskommittén 2002:17). Flera 

arkeologiska undersökningar har skett i Stora Råby som har gett olika resultat. På tomterna intill 

undersökningsområdet har det på fastigheten Stora Råby 33:17 framkommit lergolv från 1600-tal och 

på fastigheten 34:7 framkom flera generationer av byggnadslämningar och tomtmarkeringar. Även 

grophus daterade till vikingatiden kunde dokumenteras (Kulturens LA-arkiv). 

 

Genomförande och resultat 

I samband med att en spygatt skulle kopplas på Stora Råby Byaväg utförde Kulturen en 

schaktningsövervakning. Schaktet kom att anläggas längs med kyrkomurens södra mur, med början i 

kyrkomurens sydvästra hörn (se Bilaga 1a). Totalt schaktades 10 m2 och 14 m3 bort. Området var 

påverkat av tidigare schaktningar. De översta 0,60 m bestod generellt av asfalt och makadam, därefter 
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0,30 m gul sand, därefter påträffades undergrunden som till huvuddelen bestod av sand. Längs med 

det 20 m långa schaktet skiftade undergrundssanden i färg och form något, vissa partier var mer gulgrå 

och finkornigt, medan andra partier var mer åt det brungrå hållet. Även kornstorleken skiftade från 

finkornig till grusig. I schaktets västligaste 6 m var undergrunden brungrå sand, med inslag av lera. 3 m 

från den västra änden av schaktet, i den södra schaktväggen påträffades en marksten (Bilaga 1a). 

Stenen kan vara en möjlig syllsten och mätte 0,25 × 0,30 × 0,25 m och satt förmodligen insitu, men kan 

ha blivit rubbad av ett SN gående fiberschakt. Inga andra stenar påträffades. En skärva keramik av 

typen yngre rödgods påträffades som lösfynd i den östra änden av schaktet, fyndet fotograferades, men 

togs inte in. 

 

 

Figur 4. Översikt av schaktet på Stora Råby Byaväg. Fotografiet taget från väster. 

 

Tidsperiod: 2017-01-30 

Tidsåtgång: 4 timmar 

Fältarkeolog: Krister Tayanin 

Yta: 10 m2 

Volym: 14 m3 

Schakt: 20 löpmeter 

Ritningar: 1 A3-ark: 1 plan- och sektionsritning skala 1:100 och 1:20. 



 

6 

 

Tillvaratagna fynd: Inga 

2 – Grönegatan 61000-537 

Fornlämningsmiljö 

Grönegatan är av medeltida ursprung och stadsdelen där gatan ligger var i äldre tider glest bebyggd av 

gårdar med stora tomter (Bevaringskommittén 1981:16). I Andrén Medeltidsstaden 26 framgår att 

Grönegatans södra del haft en lite annan sträckning under medeltiden. Gatans norra del har 

dokumenterad gatläggning från perioden 1100- och 1300-tal (Andrén 1980:42, 48). 

Genomförande och resultat 

Detta ärende genomfördes aldrig. 

3 – Magle Stora kyrkogatan 61000-540 

 

Figur 5. Schaktet på Magle Stora Kyrkogata, för referens se figur 1. 

Fornlämningsmiljö 

Magle Stora Kyrkogata är belägen i den östra delen av det medeltida stadsområdet. I östvästlig riktning 

löper gatan från nuvarande kv Svartbröder och ut till kv Agardh. Vid östra delen av sin sträckning 
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passerar gatan omedelbart norr om läget för den medeltida kyrkan S:t Maria Magle. Kyrkan omnämns 

första gången år 1222 och revs antagligen kort efter år 1580, men dess kyrkogård användes fram till 

och med år 1816. En mindre omfattande schaktdokumentation som utfördes i samband med en 

ledningsgrävning år 1971 tyder på att kyrkogården vid någon tidpunkt sträckt sig ut ca 3 m i nuvarande 

gatumark (Bevaringskommittén 1983: 94, Andrén 1984:76). Gatan kan följas bakåt genom kartmaterial 

till 1600-talet och har sannolikt ett medeltida ursprung. I västra delen av gatan har gatläggning från 1100 

- 1300-talet påträffats (Andrén 1980:51). 

 

Genomförande och resultat 

Vid VA-arbete framkom det att en ventil vid korsningen Stora Magle Kyrkogata och Stora Tomegatan 

behövde bytas ut. Ett schakt på ca 3,00 × 2,50 m upptogs vari endast tidigare schaktmassor med 

ledningar och sand påträffades. Schaktet grävdes till ett djup av 0,70 m förutom där VA-ventilen satt, 

där ett djup av 1,20 m nåddes (se Bilaga 1b). I den djupare delen av schaktet bestod fyllningen av 

brungrå kompakt silt med klumpar av grå moränlera, lagret bestod av omrörda kulturlager och innehöll 

även sentida tegel. Massorna är med största sannolikhet omdeponerat kulturlager i samband med 

schaktning för VA-ledningen. Då det gick att laga VA-ventilen behövde inte schaktet vidgas eller 

fördjupas. 

 

 

Figur 6. Översikt av schaktet på Magle Stora Kyrkogata. Fotografiet taget från väster. 

 



 

8 

 

Tidsperiod: 2017-02-20 

Tidsåtgång: 2 timmar 

Fältarkeolog: Krister Kàm Tayanin 

Yta: 7,5 m2 

Volym: 6,45 m3 

Schakt: - 

Ritningar: 1 A3-ark: 1 planritning i skala 1:100 

Tillvaratagna fynd: Inga 

4 – Sankt Annegatan 61000-591 

 

Figur 7. Schaktet på Sankt Annegatan, se figur 1 som referens. 

Fornlämningsmiljö 

Sankt Annegatan har sannolikt medeltida ursprung. I kv Föreningen strax väster om Sankt Annegatan 

har Sankt Pauls kyrka med kyrkogård legat. Akademiska föreningen inne på Kv Föreningen uppfördes 

med en start år 1851. Denna byggnads östra fasad ligger utmed Sankt Annegatan. Vid ny rördragning 

år 2013 och 2015 på Adelgatan schaktades det även vid korsningen till Sankt Annegatan. Här framkom 

två risbäddar på -1,10 m respektive -0,70 m djup. Dessa två är spår av den tidiga vägbeläggningen 

(Guldåker 2015:9).  
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Genomförande och resultat 

Med anledning av en akut vattenläcka i Sankt Annegatan gjorde Kulturens personal en 

schaktningsövervakning. Området var mycket blött och ej möjlig att besikta annat än från schaktkanten. 

En syllsten observerades i schaktmassorna, troligen tillhörande en husgrund och som dumpats i 

samband med rördragningarna. Under rör på -1,80 m fanns intakta feta gråsvarta lager med inslag av 

djurben och enstaka tegel (se Bilaga 1c). 

 

Tidsperiod: 2017-09-08 

Tidsåtgång: 4 timmar 

Fältarkeolog: Aja Guldåker 

Yta: 12 m2 

Volym: 22,5 m3 

Schakt: - 

Ritningar: 1 A3-ark: 1 planritning skala 1:100. 

Tillvaratagna fynd: Inga 

5 – Krafts torg 61000-592 

 

Figur 8. Schaktet i rött på Krafts Torg, för referens se figur 1.  
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Fornlämningsmiljö 

Krafts Torg ligger i kv Historiska museet vars begränsningar inte längre framgår av stadsbilden. I norr 

begränsas kvarteret av en igenlagd förlängning av Stora Algatan, som förr gick fram till Algatan. 

Tegnérsstatyn på torget, står mitt i den gamla gatusträckningen. Kring domkyrkans absid låg förut Krafts 

kyrkogård, vilket gör att kvarteret har lite oregelbunden form i södra delen. Kyrkogårdsmuren revs ned 

år 1831, då fick Sandgatan sin nuvarande sträckning och Krafts torg lades ut år 1832 

(Bevaringskommittén 1983:66). 

År 1967 gjordes det schaktningar i Krafts Torg där man kunde dokumentera den omgärdningsmur som 

legat öster om Domkyrkan. Delar av en byggnad uppförd mot nämnda mur undersöktes, samt murar till 

en byggnad som legat i ärkebiskopsborgens sydöstra hörn (Gardelin 2007:9). 

 

Genomförande och resultat 

I samband med anläggning av dagvattenspygatt på Krafts torg utförde Kulturen en arkeologisk 

undersökning i form av en schaktningsövervakning. Undersökningsområdet är centralt beläget i det 

medeltida Lund, i utkanten av Lundagård. 

Ett ca 14,00 m långt och 1,20 m brett schakt grävdes i gatan utmed Krafts torgs sydöstra hörn (se Bilaga 

1d). Totalt schaktades ca 17 m2 med en volym av ca 17 m3 bort. I schaktet dokumenterades en äldre 

markhorisont med fynd daterade kring tidigmodern tid, en tidigmodern stenkonstruktion som troligtvis är 

spåren efter en stengrund.  En husgrund i sten som vilade på ett bärlager av rivningsmassor, vilka även 

utgjorde fyllning i en nedgrävning. Nedgrävningen skar en beigegul lera som sannolikt var moränlera, 

på 1,10 m djup. Ett utjämningslager bestående av rivningsmassor framkom även var i två fragment av 

kritpipa påträffades (Bilaga 2a). På Fredrik Adolf Wiblingens karta från år 1804 finns en byggnad som 

husgrunden skulle kunna vara från. 

Stora mängder regnvatten gjorde att kanterna konstant rasade, vilket snabbt förvandlade kulturlagerna 

i det smala schaktet till en enda sörja. Det gick därför inte att göra någon sektionsdokumentation och 

det var dessutom svårt att avgöra om det verkligen var morännivå som påträffades eller om det var 

omdeponerad lera. 

 

Tidsperiod: 2017-09-12 – 2017-09-13 

Tidsåtgång: 6 timmar 

Fältarkeolog: Krister Kàm Tayanin 

Yta: 17 m2 

Volym: 17 m3 

Schakt: - 

Ritningar: 1 A3-ark: 1 plan- och sektionsritning skala 1:20 och 1:100. 

Tillvaratagna fynd: KM 95 443:1-8 
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Figur 9. Översikt av schaktet på Krafts Torg. Fotografi taget från söder. 

6 – Svanegatan 61000-602 

 

Figur 10. Placering av de geotekniska borrproverna är inringat i rött. Se Figur 1 för referens. 
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Fornlämningsmiljö 

Den geotekniska undersökningen låg längst Svanegatan i kv Armaturen, som uppkom i samband med 

anläggningen av stambanan under 1800-talets mitt. Kvarteret är beläget strax innanför Lunds stadsvall 

och ligger därmed i utkanten av den medeltida stadskärnan. Marken var obebyggd och utlagd som 

odlingsmark eller lyckor på Espmans karta från år 1784. Svanegatan har medeltida ursprung 

(Bevaringskommitén 1981:16, 37). 

År 2006 gjordes en förundersökning i kv Armaturen 3 och 4, innan dess har vi ingen arkeologisk kunskap 

om kvarteret. Det kunde dokumenteras flera stora utjämningslager som skett på platsen, med innehåll 

av raseringsmaterial som kan ha kommit från någon byggnad som legat i närområdet så som Sankt 

Måns sockenkyrka eller Sankt Peters nunnekloster (Ericsson 2006:16). 

 

Genomförande och resultat 

I samband med en geoteknisk undersökning inför anläggandet av ett vattenmagasin genomfördes en 

arkeologisk schaktningsövervakning. Två borrprov togs strax intill banvallen och resultaten kan sägas 

vara något otydliga. BP 1 uppvisade moränförekomst på ett djup av 1,5 m, däröver var lagren diffusa 

med inslag brun lera, tegel, träkol och kalk. BP 2 hade ett möjligt lager med kulturjord på en nivå av 2,00 

- 2,20, därefter moränlera. Ner till den möjliga kulturjorden var lagren av omrörd karaktär med brun lera 

med inslag av tegel, träkol och bränd lera. Troligen kan det röra sig om kulturjord som påförts i samband 

med anläggandet av järnvägen intill. 

 

Tidsperiod: 2017-10-26 

Tidsåtgång: 1 timme 

Fältarkeolog: Aja Guldåker 

Yta: - m2 

Volym: - m3 

Schakt: 2 borrhål 

Ritningar: 1 A3-ark: 1 sektionsritning skala 1:20. 

Tillvaratagna fynd: Inga 

Slutsatser 

Kulturen föreslår att markarbetena i samband med Tekniska förvaltningen/Lunds kommun mindre 

ingrepp för akuta åtgärder även fortsättningsvis ska stå under antikvarisk kontroll. Idag finns fungerande 

och upparbetade rutiner som innebär att Tekniska förvaltningen översänder ritningsunderlag inför varje 

enskilt markingrepp till Kulturen, vilket underlättar det antikvariska arbetet. Ingreppens omfattning kan 

bli mindre när den antikvariska personalen och exploatören för dialog i samband med grävningarna. 
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Ingrepp i samband med akuta åtgärder och reparation av brunnar och serviser sker återkommande inom 

Lunds medeltida stadsområde. Den specifika kunskapen om fornlämningssituationen vid varje 

ingreppspunkt är inte alltid klarlagd varvid det i förväg kan vara svårt att avskriva behovet av arkeologisk 

kontroll och dokumentation. Den antikvariska närvaron och den dokumentation som skett har bland 

annat bidragit till ökad kunskap om kulturlagerstatusen samt utschaktningsgraden inom fornlämningarna 

Lund 73:1 och Stora Råby 10:1. 
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Administrativa och tekniska uppgifter 

Länsstyrelsens dnr 431-5316-2016 

Fornlämningsnr RAÄ Lund 73:1 och Stora Råby 10:1 

Lämningsnr, fornreg L1988:5459 och L19886568 

Kulturens projektnr 61000-446 

Trakt/kvarter/fastighet Lund 73:1 

Socken Lund och Storå Råby 

Kommun Lunds kommun 

Län Skåne 

Typ av exploatering Akuta samt planerade mindre markarbeten 

Uppdragsgivare Tekniska förvaltningen/Lunds kommun 

Typ av undersökning Arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning 

Ansvarig institution Kulturen 

Fältarbetsledare Aja Guldåker och Krister Kàm Tayanin 

Övrig personal - 

Fältarbetstid 2017-01-30 – 2017-10-26 

Fälttid, arkeolog, tim 17 h 

Fälttid, maskin, tim - 

 

Yta, m2 46,5 m2 

Kubik, m3 59,59 m3 

Schaktmeter, m - 

 

Fyndmaterial KM95443. Fynden förvaras efter fyndfördelning på Kulturens magasin  

Ritning, 

dokumentation 

5 st A3 ritfilm: 5 planritning skala 1:100, Digitala inmätningsfiler i Kulturens stads-GIS 

Foto 14 digitala fotografier 

Analyser  

Arkivmaterial, 

förvaring 

Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen XX/LUHM, kopior i Kulturens LA-Arkiv under 

fastighetsbeteckningen XX 
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Bilagor 

1. Plan– och sektionsritningar 

 

 

Bilaga 1a. Planritning över schaktet intill Stora Råbys kyrkomur, för referens se figur 2. Kontext 1. Möjlig 

syllsten, mätte 0,25 × 0,30 × 0,25 m. 

 

Bilaga 1b. Planritning över schaktet på Magle Stora Kyrkogata, för referens se figur 1. 
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Bilaga 1c. Planritning över schaktet på Sankt Annegatan. Se figur 1 för referens. 
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Bilaga 1d. Planritning över schaktet på Krafts torg, för referens se figur 1. Se kontextbeskrivningar på 

nästa sida. 
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1. Gulbeige moränlera som framkom på ett ca djup på 1,10 m. En källkritisk aspekt på moränleran är 

att den skymtades endast hastigt i en djupare del av schaktet som var fyllt av en geggig sörja och att 

det på grund av regn konstant rann ner massor i schaktet. Det kan därför röra sig om omdeponerad 

moränlera. 

2. Äldre marknivå bestående av brun, medelkompakt sandig humös lera med inslag av en måttlig mängd 

tegel i varierande storlek från små fragment upp till knytnävsstora fragment, träkolsfragment, ben och 

enstaka småsten. De fynd som påträffades var fönsterglas, fat av typen yngre rödgodskeramik med 

dekor av kritpipslera, handtag till trefotsgrytor, munk- och nunnetegel och skärvor av handblåst 

fönsterglas. Fynden har en datering kring tidigmodern tid. 

3. Möjlig stenkonstruktion bestående av tre stenar. Två av stenarna var natursten men den tredje, norra 

stenen var en återanvänd fasadsten i granit. Inga sättlager eller andra detaljer framkom som pekar på 

att det rör sig om en konstruktion, men då stenarna låg i rad samt att de låg i ungefär samma höjd som 

stenkonstruktion 4, rörde det sig troligtvis om en konstruktion. Möjligtvis grunden till en mur eller 

byggnad. 

4. Stenkonstruktion bestående av flertalet natursten. Konstruktionen framkom på ca 0,40 m djup och 

kan vara kopplad till stenkonstruktion 3, men även till stenkonstruktion 5 som ligger ca 0,40 m under. 

5. Utjämningslager/bärlager bestående av raseringsmassor. I kontexten påträffades två skaftfragment 

från en kritpipa. 

6. Stenkonstruktion bestående av en ca 1,00 × 0,40 m stora stenar. Stenarna låg på ett bärlager av 

raseringsmassor som utgjorde fyllning i en nedgrävning. Konstruktionen löpte utanför 

schaktbegränsningen österut och västerut, i norr skars den troligtvis av en brunnsnedgrävning. 

Konstruktionen tolkas vara grund till en mur eller byggnad (se figur 2). 
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2. Fyndlista 

Fyndnummer Kontext Material Sakord Formtyp Undertyp Del Antal 
Vikt, 

g. 

1 2 Keramik Kärl 
Yngre 

rödgods 
Trebensgryta 

lyft- 

upphängningsanordning 
2 160 

2 2 Keramik Kärl 

Yngre 

rödgods, 

odefinierat 

Fat buk 3 47 

3 2 Keramik Kärl 

Yngre 

rödgods, 

odefinierat 

Oidentifierad buk 2 8 

4 2 Keramik Kärl 

Yngre 

rödgods, 

odefinierat 

Oidentifierad mynning 3 41 

5 2 Keramik Kärl Stengods Oidentifierad lyftanordning - buk 1 11 

6 2 Keramik Kärl Fajans Oidentifierad botten 1 7 

7 2 Glas Fönsterglas       1 8 

8 5 Keramik Pipa Kritpipa   Skaft 2 9 

Bilaga 2a. Fyndlista över ärendet 61000-592 på Kraft Torg. KM 95 443:1-8 . 
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