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Sammanfattning 

 Lunds Domkyrka har hos Länsstyrelsen ett löpande tillstånd att genomföra mindre 

schaktningsarbeten inom fastighetena kv Domkyrkan 1, 2, Sankt Laurentius 2, 3, Sankt 

Mikael 13, 14 och Svartbröder 3, Lunds kommun, Skåne län under 2017- 2019 (Lst. 

Dnr. 431–7469–12, Kulturens projektnummer 61000-601). 

 Under perioden november år 2017 till den 31 december år 2019 utfördes sex 

schaktningar enligt Länsstyrelsens beslut, vilka redovisas i denna rapport. Följande 

ärenden behandlas i rapporten: Sankt Laurentius 2, 3 och Domkyrkan 2 (2017), Sankt 

Mikael 13 (2017), Domkyrkan 1 (2018), Sankt Mikael 13 (2017) och Domkyrkan 2 

(Krafts torg, 2019) (fig 1). 

 Vid fem ärenden som schaktningsövervakades av Kulturen berördes endast sentida 

kulturlager. Emellertid framkom äldre bebyggelselämningar vid Domkyrkan 2 (Krafts 

Torg). 

 Dokumentationen som upprättats i samband med schaktningsarbetena har bland annat 

bidragit till värdefull kunskap om kulturlagrens bevarandestatus och omfattningen av 

tidigare urschaktningar i fornlämning RAÄ 73, Lunds medeltida stadsområde. Tidigare 

kända lämningar kan sättas in i ett större sammanhang, i och med nya resultat, vilket 

bidrar till ny arkeologisk kunskap. Den antikvariska närvaron har också bidragit till att 

schaktningsområden har minimerats, och att fornlämningen så lite som möjligt har 

påverkats. 
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Figur 1. Lunds medeltida stad, fornlämning 73:1, med platserna för undersökningar rödmarkerade. 

Inledning 

Lunds Domkyrka har hos Länsstyrelsen haft ett löpande tillstånd att utföra mindre 

schaktningsarbeten (Lst dnr 431-24465-2017, Kulturens projektnummer 61000-601). Lunds 

Domkyrka genomför årligen ett flertal mindre schaktningsarbeten inom sina fastigheter i 

centrala Lund, och har därför sökt ett generellt tillstånd till ingrepp i fornlämning för arbeten 

som berör stadslagren från det historiska Lund. Villkoret för tillståndet var att det endast gällde 

ledningsschakt och mindre schaktningsarbeten i anslutning till dessa, att ingreppen i 

fornlämningen skulle minimeras samt att varje markarbete skulle ske i samråd med Kulturen 
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som också skulle meddelas i god tid. Ingreppen har i merparten av fallen föregåtts av 

arkeologiska undersökningar i form av schaktningsövervakningar, genomförda i enlighet med 

tilldelningsbeslutet. 

 

Under perioden november år 2017 till den 31 december år 2019 utfördes sex schaktningar 

enligt Länsstyrelsens beslut, vilka redovisas i denna rapport. Följande ärenden behandlas i 

rapporten: Sankt Laurentius 2, 3 och Domkyrkan 2 (2017), Sankt Mikael 13 (2017), Domkyrkan 

1 (2018), Sankt Mikael 13 (2017) och Domkyrkan 2 (Krafts torg, 2019) (fig 1). 

 

De antikvariska insatserna i kombination med dialogen som förs mellan antikvarisk personal 

och exploatör medför att ingreppen blivit mindre omfattande än vad som tidigare varit fallet vid 

denna typ av arbeten. Dokumentationen som upprättats i samband med de mindre 

markingreppen har bland annat bidragit till värdefull kunskap om kulturlagrens 

bevarandestatus och omfattningen av tidigare urschaktningar inom fornlämning RAÄ 73, 

Lunds medeltida stadsområde. 

 

Nedan redovisas de iakttagelser och den dokumentation som gjorts i anslutning till ärendena. 

 

Kv Sankt Laurentius 2, 3 och Domkyrkan 2 (61000-603) 

Fornlämningsmiljö 

Domkyrkan uppfördes omkring år 1104, i samband med upprättandet av ärkebiskopsstolen i 

Lund och skapandet av en nordisk kyrkoprovins (Bevaringskommittén 1983:43). 

Byggnadsmaterialet fraktades till Lund från sandstenbrotten i trakterna kring Höör. Kryptans 

huvudaltare invigdes år 1123, men kyrkan invigdes inte förrän år 1145 och helgades då åt 

Jungfru Maria och Sankt Laurentius. Vid undersökningar inuti kyrkan på 1940 och 1950-talen 

påträffades resterna av grundmurar tillhörande en äldre kyrka, vilken omtalas i Knut den 

heliges gåvobrev från år 1085. Byggnaden hade troligen ett kvadratiskt kor och ett litet 

kvadratiskt altarrum längst i öster (Carelli 2012:135). 

 

Kyrkobyggnaden och den omkringliggande miljön genomgick stora förändringar under 

århundradena som följde. På 1320-talet lät ärkebiskop Karl den Röde bygga ett kapell på den 

södra sidan av domkyrkan i hörnet mot tvärskeppet och ännu ett kapell uppfördes hundra år 

senare på samma sida i hörnet mot tornen. Lunds siste ärkebiskop Birger Gunnersen 
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iståndsatte den svårt förfallna kryptan som delvis stod under vatten. Han anställde 

stenmästare Adam van Düren från Westfalen, och han kom att arbeta i domkyrkan i två 

perioder under tidigt 1500-tal. De första insatserna blev att dränera kryptan och förstärka 

valven. Efter reformationen år 1536 revs Lunds medeltida sockenkyrkor och domkyrkan kom 

att tjäna som församlingskyrka för hela staden (Bevaringskommittén 1983:43–44). 

 

Under 1800-talets första hälft revs ett antal mindre hus, kyrkogårdsmuren, samt kapellen på 

domkyrkans södra sida. Ett större restaureringsprogram genomfördes av C.G. Brunius år 

1833-59. Åren som följde fortgick restaureringsarbetet, i ledning av Helgo Zettervall. År 1869 

beslutade domkyrkorådet om rivning av det södra tornet, och i samband med detta försvann 

även de strävpelare som under åren satts upp för att stabilisera bland annat tvärskepp och 

torn (Bevaringskommittén 1983:44). 

 

Resultat och genomförande 

I samband med en tillfällig ledningsdragning i kv Sankt Laurentius 2, 3 och Domkyrkan 2, 

mellan Liberiet och en yta öster därom, genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. 

Ledningsdragningen gjordes i samband med upprättandet av ett konstverk, vilket krävde 

belysning (fig 2). Ytan handschaktades och endast bärlager i den stenlagda ytan och matjord 

i området med gräsmatta berördes. Inga intakta medeltida kulturlager framkom. 

 

 

Figur 2. Färdigt konstverk vid Krafts Torg. Fotot är taget från sydväst. 
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Figur 3. Översiktskarta över ledningschaktet med Liberiet i sydväst, Domkyrkan i nordost och Krafts torg 

i öst. 

 

Tidsperiod: 171106 - 171109 

Tidsåtgång: 3 timmar 

Fältarkeolog: Aja Guldåker 

Yta: 9 m2 

Volym: 1,8 m3 

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

Digitala fotografier: 5 st 

Tillvaratagna fynd: - 
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Kv Sankt Mikael 13 (61000—609) 

Fornlämningsmiljö 

Kvarteret Sankt Mikael är beläget nordöst om Lunds domkyrka. De gator som avgränsar kv 

Sankt Mikael är av medeltida ursprung, dock har de bytt namn under årens lopp. I norr 

begränsas kvarteret av Stora Algatan, som med sin nuvarande förlängning Lilla Algatan 

benämns som ”Al-gatan” längs hela sträckningen på Caspar Magnus Espmans karta från år 

1783. På kartan omfattas undersökningsområdena av tomterna 103-104. I öster begränsas 

kvarteret av Själbodgatan, som verkar ha behållit sitt namn under de senaste århundradena, 

då den benämns ”Själebodgatan” i de äldre stadskartorna. I söder återfinns Magle Stora 

Kyrkogata, vilken år 1669 benämns som ”Frue Magle strätit”, år 1783 som ”Magdalena 

Kyrkosträtet” och ett årtionde senare heter den ”Magle Kyrkosträtet”. I sydväst ligger 

Kiliansgatan, och slutligen avgränsas kvarteret av nuvarande Krafts torg och Tegnérsplatsen 

på ömse sidor om Historiska museet. Denna gatusträckning hette under äldre tider 

”Biskopsgatan” (Johansson Hervén 1997). 

 

Under tidigt 1220-tal grundades Dominikankonventet i Lund, på mark tilldelad av ärkebiskop 

Andreas Sunesson (Blomqvist 1951:181). I de södra delarna av kvarteret har 

byggnadslämningar från konventet framkommit vid flera tillfällen i samband med 

grävningsarbeten utförda år 1906 och år 1927 (Blomqvist 1943). 

 

Platsen för undersökningen var Domkapitelhusets innergård, vilken nås genom en portgång in 

till en kringbyggd "klostergård" (Bevaringsprogram 2019). Gårdsplanen är belagd med skiffer 

och kalkstensplattor och i byggnaderna huserar idag förutom domkapitlet, domkyrkorådet och 

pastorsexpeditionerna för Domkyrkoförsamlingen och Allhelgonaförsamlingen. 

 

Genomförande och resultat 

I samband med schaktning för fundament inom fastighet kv Sankt Mikael 13, genomfördes en 

arkeologisk schaktningsövervakning. Två rektangulära fundament i granit skulle placeras på 

vardera sidan om byggnadens ingång från innergården (fig 4). De två groparna hade en 

sammanlagd yta av cirka 1,00 kvadratmeter och grävdes till ett djup av 0,40 meter under 

befintlig marknivå. Närmast byggnaden konstaterades endast gruslager på en nivå av 0,40 

meters djup. Längst i söder framkom ett brunt, relativt kompakt kulturlager med fet 
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grusinblandad lera med inslag av grus, träkol, kalk, tegel. Troligen rör det sig om en utjämnad 

yta. Inga intakta medeltida kulturlager framkom utan endast omrörda. 

 

 

 

 

Figur 4. Översiktskarta över Domkapitelhuset med de två schakten på innergården markerade i rött. 

 

Tidsperiod: 171130 - 171130 

Tidsåtgång: 1 timmar 

Fältarkeolog: Aja Guldåker 

Yta: 1 m2 

Volym: 0,4 m3 

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

Digitala fotografier: 2 st 

Tillvaratagna fynd: - 
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Figur 5. En av de två schakten. Grus längst i norr och brun kulturjord i söder. Fotografiet taget från 

söder. 

 

Figur 6. De två schakten, med Domkapitelhuset i bakgrunden. Fotografiet är taget österifrån. 

 

Kv Domkyrkan 1 (A_2018_0045) 

Genomförande och resultat 

Med anledning av en akut vattenläcka på domkyrkans sydsida, invid absiden, genomfördes en 

arkeologisk schaktningsövervakning den 20 september år 2018 (fig 7). Två av Helgo 

Zettervalls större stenar, samt två mindre, lyftes upp från markbeläggningen för att eftersöka 

läckan (fig 8). På en yta av cirka 0,50 m2 lyftes endast markstenen upp, varvid djupet stannade 
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på 0,20 meter. Under stenen återfanns ljusbrun sandblandat grus. Resterande 0,50 m2 

grävdes till ett djup av 1,20 meter under befintlig marknivå. Ner till 1,10 meter bestod fyllningen 

av ljusbrun sandblandad grus som omslöt de bruna plastavloppsrör som dök upp på djupet 

0,80 meter, samt det kopparrör som låg ungefär 1,00 meter ner (fig 9). På 1,10 meters djup 

återfanns kulturpåverkad jord i form av något humös mörkt grå sand med enstaka inslag av 

grå lera, samt med enstaka komponenter av träkol, kalk och tegelfragment. Lagret var dock ej 

intakt utan omrört med ovanliggande beskrivna gruslager. 

 

Inga intakta kulturlager identifierades eller påverkades vid undersökningen och inga fynd 

tillvaratogs. 

 

 

 

Figur 7. Översiktskarta över Lunds domkyrka med schaktet söder om absiden markerat i rött. 
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Figur 8. Arbetsområdet fotograferat i plan/något norrifrån. Ljusbrun sandigt grus till vänster och den 

mörkare sandblandade kulturjorden kan ses till höger. 

 

 

Figur 9. Planritning över schaktningsområdet, med lagerbeskrivning. 
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Figur 10. Arbetsområdet fotograferat söderifrån, med Lunds Domkyrka i bakgrunden. 

 

Tidsperiod: 180920-180920 

Tidsåtgång: 4 timmar 

Fältarkeolog: Truls Månsson 

Yta: 1 m2 

Volym: 0,7 m3 

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

Digitala fotografier: 6 st 

Tillvaratagna fynd: - 
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Kv Sankt Mikael 13 (A_2018_0069) 

Genomförande och resultat 

Med anledning av en akut vattenläcka mellan en stupränna och en dagvattenbrunn 

genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning den 15 november år 2018. Inga intakta 

medeltida kulturlager berördes av arbetet, trots att schaktet gick ned till ett djup om drygt 1,05 

meter. Fyllningsmaterialet utgjordes av ljust gråbrun jord med riklig inblandning av byggspill i 

form av tegelbrockor och -kross (maskinslagen), småsten och kalkbruksprickar. Detta var 

blandat med inslag av äldre raseringsmaterial i form av storstenstegelfragment samt en 

handfull skelettdelar. Hela schaktet låg inom befintlig byggnads frischakt och omfattade en 

äldre ledningsnedgrävning. Fyllnadsmaterialet var så pass omrört att nedgrävningen för 

ledningen inte var urskiljningsbar. 

 

 

 

Figur 11. Översiktskarta över Domkapitelhuset inom kvarteret Sankt Mikael 13, med schaktet markerat 

i rött. 
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Tidsperiod: 181115-181115 

Tidsåtgång: 1 timme 

Fältarkeolog: Stefan Larsson 

Yta: 3,60 m2 

Volym: 4,00 m3 

Ritningar: 1 A3-ark: 1 planritning, skala 1:20 

Digitala fotografier: - 

Tillvaratagna fynd: - 

 

Kv Sankt Laurentius 3 (A_2019_0035) 

Genomförande och resultat 

Med anledning av en kabelnedgrävning inom kv Sankt Laurentius 3, vid Liberiets nordöstra 

gavelparti, upprättades ett delärende. Enligt företagaren skulle det aktuella markingreppet 

endast beröra sentida grus och bärlager, på ett djup av cirka 0,10–0,20 meter, och således 

utfördes ingen antikvarisk övervakning. 

 

Kv Domkyrkan 2, Krafts Torg (A_2019_0100) 

Genomförande och resultat 

I samband med lagning av en akut vattenläcka på Krafts Torg, öster om domkyrkan i Lund, 

utförde Kulturen en arkeologisk schaktningsövervakning (fig 12). Den aktuella läckan 

upptäcktes genom att vatten trängde upp ur gräsmattan. Vid kontroll av fornlämningsbilden i 

området och den arkeologiska generalkartan visade det sig att den enda dokumenterade 

rörledningen på platsen hade grävts ner år 1936. Vid det tillfället påträffades lämningar av en 

murad byggnad med möjlig ugnskonstruktion, som efter reformationen användes som 

biskopsbostad (Kulturens LA-arkiv).  

 

En grävmaskin grävde i det område där vatten trängde upp och kartmaterialet visade att röret 

skulle ligga. På ett djup av omkring 1,50 meter påträffades en kraftig ledning av gjutjärn som 

spruckit på ett ställe. Vid schaktningen ned till detta djup konstaterades också rester av en mur 

i norr och rivningsmaterial i söder. Den norra, västra och östra sektionen dokumenterades (fig 
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13, 14). I söder framkom, under en elkabel och ett äldre utjämningslager, en kraftig mur. Muren 

bestod av markstenar och vitt kalkbruk, utan inblandning av kulturjord eller annat material. 

Kalkbruket var mjukt och gjorde inget motstånd. Muren var orienterad i östvästlig riktning och 

kunde följas en bit ut i västra sektionen. I den södra sektionen framkom, under matjord och 

utjämningslager, ett tjockt lager med raseringsmaterial bestående av tegelkross, småsten och 

kalkbruk. Muren bör identifieras med den byggnad som användes som bostad för de 

eftermedeltida superintendenterna (biskoparna). I samband med schaktningen tillvaratogs en 

bit golvtegel och en bit grönglaserad kakel (Bilaga 1). 

 

 

 

 

 

Figur 12. Översiktskarta över Krafts torg, beläget inom kvarteret Domkyrkan 2, med det aktuella schaktet 

markerat i rött. 
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Figur 13. Planritning över schaktningsområdet. 

 

Figur 14. Sektionsritningar med lagerbeskrivning. 
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Tidsperiod: 191107-191107 

Tidsåtgång: 4,5 h 

Fältarkeolog: Mattias Karlsson 

Yta: 10 m2 

Volym: 15 m3 

Ritningar: 2 st A3-ark: sektion- och planritningar, skala 1:20, 1:200 

Digitala fotografier: - 

Tillvaratagna fynd: KM 97382: 1-2. 

 

Kulturlagerstatus 

I flertalet ärenden berördes inga intakta medeltida kulturlager, utan främst sentida påförda 

konstruktionslager. Insatserna har bidragit till ökad kunskap om kulturlagrens bevarandestatus 

och omfattningen av utschaktningsgraden inom kvarteren. 

Förslag på fortsatta åtgärder 

Den etablerade dialog som förs mellan antikvarisk personal och Lunds Domkyrka i samband 

med grävningar gör att ingreppen som regel kan göras mindre omfattande än vad som annars 

varit fallet. Ingreppen inom fastigheterna kv Domkyrkan 1, 2, Sankt Laurentius 2, 3 och Sankt 

Mikael 13 är återkommande i samband med ledningsdragningar och andra åtgärder inom 

verksamheten och bör även fortsättningsvis kontrolleras antikvariskt. De lämningar som är 

undersökta sedan tidigare i området kan även sättas in i ett större sammanhang, vilket bidrar 

till ny arkeologisk kunskap. 
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Administrativa och tekniska uppgifter 

Länsstyrelsens dnr 431-24465-2017 

Fornlämningsnr RAÄ 73:1 

Lämningsnr, fornreg L1988:5459 

Kulturens projektnr 61000-601 

Trakt/kvarter/fastighet Domkyrkan 1, 2, Sankt Laurentius 2, 3 och Sankt Mikael 13 

Socken Lunds stad 

Kommun Lund 

Län Skåne 

Typ av exploatering Mindre schaktningsarbeten 

Uppdragsgivare Lunds Domkyrka 

Typ av undersökning Arkeologisk schaktningsövervakning 

Ansvarig institution Kulturen 

Fältarbetsledare Aja Guldåker, Truls Månsson, Mattias Karlsson, Stefan Larsson 

Övrig personal  

Fältarbetstid 2017-11-06 – 2019-12-31 

Fälttid, arkeolog, tim 14 h 

Fälttid, maskin, tim -  

 

Yta, m2 24,6 m2 

Kubik, m3 21,9 m3 

Schaktmeter, m - 

 

Fyndmaterial KM97382. Fynden förvaras efter fyndfördelning på Kulturens magasin Diabasen 

Ritning, 

dokumentation 

6 st A3 ritfilm: 1 sektionsritningar skala 1:20, 4 planritningar skala 1:100, 1 planritning skala 

1:20. Digitala inmätningsfiler i Kulturens stads-GIS 

Foto 13 digitala fotografier 

Analyser  

Arkivmaterial, 

förvaring 

Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen Domkyrkan 1, 2, Sankt Laurentius 2, 3 och 

Sankt Mikael 13 
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Bilaga 1. Fyndlista 

 

Fyndnummer kontext Material Sakord Formtyp Undertyp Del Antal Vikt Kommentarer 

KM 97382 

1 

Vid 

schaktning 

Tegel Golvtegel    1  Ej glaserad. 

Storlek: 

19×19×4 cm 

KM 97382 

2 

Vid 

schaktning 

Keramik Kakel Odefinierat   1  Ett 

grönglaserat 

kakelfragment. 

Storlek 

ca:13x7 cm 

 

Fyndlista över fynden från kv Domkyrkan 2, Krafts torg (A_2019_0100). 



 

Tidigare nummer kan rekvireras från Kulturen, Kulturmiljöavdelningen 

Telefon: 046-350406 

E-post: arkeologi@kulturen.com 
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undersökning 2019. Linnea Lidh. 

2020:3  Kv Sankt Laurentius 1, RAÄ Lund 73:1, Lämningsnummer L1988:5459, Lunds kommun, Skåne 

län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Linda Billström. 

2020:4  Dalby S:4. Fornlämning RAÄ Dalby 40:1/Lämningsnr L1988:815, Dalby, Dalby socken, Lunds 

kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Linda Billström. 

2020:5  Änggatan, Lilla Råby, Fornlämning Lund 175:1/Lämningsnr L1988:5060, Lunds socken, Lunds 

kommun, Skåne län. Arkeologisk undersökning genom schaktningsövervakning 2018. Mattias 

Karlsson.  

2020:6  Gylleholm 14, Lilla Råby, RAÄ Lund 175:1, L1988:5060, Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Avgränsande arkeologisk förundersökning 2019. Linda Billström. 

2020:7  Stora Råby 34:39‐45, Stora Råby, RAÄ Stora Råby 10:1, L1988:6568, Lunds kommun, Skåne län. 

Arkeologisk förundersökning 2014. Aja Guldåker. 

2020:8  Utmarken 1, Östra Torn, Fornlämning RAÄ Lund 159:1/Lämningsnr L1988:5622, Lunds socken 

Lunds kommun, Skåne län, Arkeologisk undersökning 2016–2017. Mattias Karlsson. 

2020:9  Kv Kulturen 24, RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2019. Adam Hultberg. 

2020:10   Ängsö slottspark, RAÄ Ängsö 4:1/L2002:3812, Ängsö socken, Västerås kommun, Västmanlands 

län. Trädgårdsarkeologisk dokumentation 2019. Aja Guldåker. 

2020:11  Döbeln 8, Krognoshuset, Lund, Lunds kommun. Antikvarisk medverkan 2019‐2020. Carita 

Melchert. 

2020:12  Kv Sankt Jakob 10, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2012‐2014 och 2016. Linnea Lidh. 

2020:13  Kv Sankt Peter 27, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2016. Linnea Lidh. 

2020:14  Svensköps kyrka, Kullhult, Hörby kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2019. Carita 

Melchert, Victoria Hult. 

2020:15  Södra Rörums kyrka, Södra Rörum, Hörby kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2019. 

Carita Melchert, Victoria Hult. 

2020:16  Kv Banken 1, RAÄ Dalby 40:1/L1988:815, Dalby socken, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2016. Amanda Sjöbeck. 

2020:17  Lund 73:1, RAÄ Lund 73:1 och Stora Råby 10:1, L1988:5459 och L1988:6568, Lunds stad och 

kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2016‐2017. Linnea Lidh. 

2020:18  Lund 73:1. Fornlämning RAÄ 73:1, lämningsnummer L1988:5459, Lunds stad och kommun, 

Skåne län. Arkeologisk förundersökning 2014–2015. Linda Billström 

2020:19  Kv Botanicum 15, RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2018. Krister Kám Tayanin. 

2020:20  Kv Galten 12, 13, 14, 15 m fl, RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk schaktningsövervakning Geoteknik 2019. Jan Kockum/Aja Guldåker. 

2020:21  Fjärrvärmeledning mellan Lund och Dalby (Dalby S:4 m.fl.), RAÄ Stora Råby 28:1/L1988:6625 och 

Dalby 40:1/L1988:815, Stora Råby och Lunds socknar, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2016. Amanda Sjöbeck 

2020:22  Kv Billegården 53, RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2020. Adam Hultberg. 

2020:23  Kv Kulturen 22, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2020. Linnea Lidh. 

2020:24  Lund 73:1, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Fjärrvärme mm i 

Lunds innerstad. Arkeologiska schaktningsövervakningar 2016–2017. Linnea Lidh. 



 

Tidigare nummer kan rekvireras från Kulturen, Kulturmiljöavdelningen 

Telefon: 046-350406 

E-post: arkeologi@kulturen.com 

 
 

2020:25  Kv Domkyrkan 1, 2, Sankt Laurentius 2, 3, Sankt Mikael 13, 14 och Svartbröder 3. Fornlämning 

RAÄ 73:1/L1988:5459, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne län, Arkeologiska 

schaktningsövervakningar 2017‐2019. Amanda Sjöbeck 

2020:26  Kv Kulturen 24 & Kv Tegnér 1, RAÄ 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologiska schaktningsövervakningar 2017 – 2019. Adam Hultberg. 
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