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Sammanfattning 

 En arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning har genomförts på 

fastigheten Stora Råby 34:38, inom fornlämningen RAÄ Stora Råby 10:1. Exploateringen avsåg 

anläggande av en pool och det arkeologiska arbetet utfördes av arkeologer vid Kulturens 

kulturmiljöavdelning i enlighet med Länsstyrelsens beslut (Lst dnr 431-27164-2019, Kulturens 

projektnummer A_2019_0094). 

 Flera sentida utjämningslager dokumenterades och det kunde konstateras att den äldre 

topografin haft en tydlig sluttning mot sydöst.  

 Ovan moränsanden, på ett djup av cirka 0,60 – 0,90 meter dokumenterades en nivå tolkad som 

ett äldre marklager, med en tjocklek av ca 0,30 meter. Datering till efterreformatorisk tid antyds 

av enstaka keramikfragment av typen yngre rödgods.   
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Figur 1. Stora Råby bytomt, fornlämning Stora Råby 10:1, med platsen för undersökningen markerad med en röd 

stjärna.  

Inledning 

En arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning har genomförts på fastigheten Stora 

Råby 34:38, inom fornlämningen RAÄ Stora Råby 10:1. Exploateringen avsåg anläggande av en pool 

och det arkeologiska arbetet utfördes av arkeologer vid Kulturens kulturmiljöavdelning i enlighet med 

Länsstyrelsens beslut (Lst dnr 431-27164-2019, Kulturens projektnummer A_2019_0094). 
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Fornlämningsmiljö 

Byn Stora Råby är belägen sydöst om Lund, på Lundaslätten i ett område med stenfria och tunga jordar. 

En ås av isälvsgrus utgör bytomtens placering, vilket gav ett torrt läge för gårdarna invid inägomarken 

(Alin 1970:7). Stenåldersboplatser utgör den största kategorin fornlämningar i socknen, men det finns 

även befintliga och bortodlade gravhögar. Strax väster om byn har det även framkommit en boplats från 

vendeltid, 550–800 e Kr (Wyszomirski 1974).  

 

Figur 2. Nordlig vy längs Bjälleruppsvägen. Till vänster i bild syns en byggnad tillhörande gård 16 som legat på 

platsen för den aktuella undersökningen fram till 1931. Foto: Anders Ohlsson 1927 (Bevaringskommittén 2002:24).  

Det äldsta skriftliga belägget för Stora Råby är ett omnämnande från år 1120 som , 

vilket ordagrant betyder i byn Råby större. År 1133 omnämns (Stora) Råby i ett dokument utfärdat av 

ärkebiskop Asser, bland de omfattande gods i Skåne som ärkebiskopen år 1123 skänkt vid kryptans 

invigning till bröderna vid domkyrkan i Lund. Kyrkan i Stora Råby anses vara uppförd under 1200-talet 

och det kyrkliga jordägandet förefaller ha dominerat socknen före 1350-talet. Kyrkan är belägen i 

centrum av byn i den norra gårdsraden. Under 1700-talet drabbades byn två större bränder, år 1710 

och 1767. Den sista branden drabbade främst gårdarna i den sydvästra delen av byn, och torde därmed 

även innefattat den gård som legat inom den idag berörda fastigheten (Bevaringskommittén 2002:20f). 
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Figur 3. Stora Råby enligt den geometriska kartan från år 1801. Den undersökta ytan ligger inom den historiska 

gården nr 16, direkt sydväst om vägkorset i kartans mitt, markerad med en röd cirkel. Lantmäteristyrelsens arkiv. 

Den aktuella fastigheten Stora Råby 34:38 motsvarar enligt handlingarna för 1805 års enskiftesreform 

det historiskt kända gårdsläget 16. Det fick vid enskiftets genomförande ligga kvar på sin tidigare plats 

i hörnet mellan Byavägen och Bjällerupsvägen. Efter enskiftet anlades en park som sträckte sig västerut 

från gården. Den fyrlängade gården förstördes vid en brand år 1931. Den bestod då av en boningslänga 

i väster, och två loglängor i norr och öster vilka var uppförda av korsvirke, medan stallet i söder var 

uppfört av tegel. Samtliga hade halmtak. Gården byggdes aldrig upp igen, men kvar efter gården fanns 

en tvättstuga i norr, samt ett svinhus i söder (Bevaringskommittén 2002:20ff, 45). Från 1960–1980-talet 

användes tomten som upplag för Lunds rivningsfirma. Därefter som uppställningsplats för August 

Lundbergs Byggnads AB (Bevaringskommittén 2002:45). Åren 2009–2010 kom det berörda området att 

bebyggas av villor (Bolander 2012:3). 

Tidigare arkeologiska iakttagelser 

Stora Råby bytomt har undersökts arkeologiskt vid flera tillfällen. Nedan följer en kort sammanfattning 

av de senaste årens undersökningar på de närliggande fastigheterna.  

År 2009–2010: Den aktuella fastigheten undersöktes arkeologiskt i samband med att den nuvarande 

villabebyggelsen uppfördes. Underökningen omfattade schakt för el och vatten, samt grundläggning för 

fem villor. Totalt omfattade schakten en yta av drygt 1800 kvadratmeter. Resutaten visade på en 

generellt tunnare lagersekvens i områdets norra delar, närmast Stora Råby Byaväg. (Bolander 2012). 
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År 2011: En arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning genomfördes inom 

fastigheten Stora Råby 34:11. Den visade att det på platsen finns välbevarade bebyggelselämningar 

och kulturlager från tiden före 1600-talet (Balic 2012). 

År 2011: En slutundersökning genomfördes på fastighet Stora Råby 34:7. Resultaten visade att det på 

en tidigare odlingsmark anlades en bebyggelse bestående av stolpburna hus och grophus, med en 

västöstlig bebyggelsestruktur. Denna bebyggelsestruktur hade en kontinuitet i övergången mellan 900- 

och 1000-tal, dock med nedmontering av äldre byggnader och uppförande av stolpburna hus, grophus, 

brunn och stenlagd gård. Under 1000-talet skedde en förändring av bebyggelsestrukturen till en 

nordsydlig riktning, för att i slutet av 1000-talet eller möjligen inpå 1100-talet få en tendens till en L-

formad bebyggelsestruktur. I schakten saknades tydliga strukturer från hög- och senmedeltid, samtidigt 

som det kunde konstateras avröjningsytor (Kockum och Wallin in prep).  

År 2012: Inför byggnation av nya bostadshus på fastigheten Stora Råby 34:7 lades VA-ledningar ned 

och i samband med detta gjordes en arkeologisk förundersökning. Schaktningsarbetet utfördes utmed 

Bjällerupsvägen med en sträcka av 64,00 löpmeter fram till Stora Råbys byaväg. Intakta kulturlager 

påträffades på ett djup av 1,00–1,20 m. På tre ställen i schaktet framkom stenrader som tolkats vara 

syllstensrader med fynd av keramik i form av yngre rödgods (Kronroth 2013). 

År 2012: Inom fastigheten Stora Råby 34:7 genomfördes en arkeologisk förundersökning i form av en 

schaktningsövervakning. Flera diken framkom och några få stolphål varav ett innehöll fynd av 

förhistorisk keramik. Flera nedgrävningar påträffades som tolkades vara brunnar/vattenhål, spår av 

täktverksamhet och djurgravar (Kockum 2013). 

År 2014: I samband med en schaktningsövervakning öster om Bjällerupsvägen, inom fastigheterna 

Stora Råby 34:39–45, dokumenterades flera bebyggelselämningar i form av lergolv, stolphål, härdar 

samt ett grophus. Dateringen på lämningar var tidigmedeltida även om det fanns vendeltida inslag 

(Guldåker 2020).  

År 2015: På grannfastigheten i söder (Stora Råby 34:37) genomfördes markarbeten för anläggande av 

en pool. Schaktningen genomfördes utan tillstånd från Länsstyrelsen och kunde först i efterhand 

sektionsdokumenteras. Undersökningen påvisade flera lergolv, ett brandlager och marklager (Wallin 

2016). 

Genomförande och resultat 

Totalt grävdes två schakt, ett för poolbassängen och ett för el- och vattenanslutning. Enligt 

korrespondens med Länsstyrelsens handläggare hade den tillåtna omfattningen på poolschaktet genom 

komplettering ökats till 5,50 × 9,50 × 2,00 meter, vilket inte fanns med i det ursprungliga beslutet.  
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Schakt 1 grävdes för poolbassängen och uppgick till ett genomsnittligt djup av 1,50–1,60 meter. Endast 

ett fåtal konstruktioner kunde dokumenteras i plan. En ansamling av större stenar kunde dokumenteras 

i schaktets östra del på ett djup av cirka 0,60 meter (se schaktplan). De största stenarna hade en 

diameter på omkring 0,60 meter. Det kunde snart konstateras att det mellan och direkt över stenarna 

frigolit och annat sentida avfall, vilket får tolkas som att de övertäckts i modern tid. På ett äldre fotografi, 

daterat år 1927, syns en samling sten i den östra fastighetsgränsen, längs Bjällerupsvägen (se figur 2). 

Det kan vara dessa som nu påträffats, men avståndet från vägen är svårt att avgöra på fotografiet. 

 

Figur 4. Schaktplan över schakten på fastigheten Stora Råby 34:38. © Lantmäteriet. 

Enligt fastighetsägaren hade marknivån i området höjts med upp till en meter i samband med att den 

nuvarande trädgården anlades. Dessa påförda massor kunde tydligt identifieras i samtliga sektioner, 

samt i plan. Massorna innehöll djurben och keramikskärvor av yngre typer som antyder att det rör sig 

om omrörda kulturlager som deponerats på platsen. Dessa utjämningsmassor innehåller också stora 

mängder modernt avfall som tydligt placerar dem till de senast årtiondena.  

I den södra sektionen fanns en större svacka, utan tydlig nedgrävningskant, men med skarpa 

lagerskiljen. Lagren här innehöll stora mängder skräp i form av plast och en stor del större trästycken 

som ej brutits ner. Även ett större betongfundament påträffades löst i massorna och detta får tolkas som 

sentida utjämning-/avfallslager, sannolikt tillhörande den tid då platsen ska ha använt som 

uppställningsplats för en rivningsfirma. 
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I samtliga sektioner dokumenterades en nivå, direkt ovan moränen som tolkades som en möjlig äldre 

marknivå. Lagret är ljusbrunt sandigt och här påträffades enstaka keramikfragment av typen yngre 

rödgods. Detta lager framkom på ett genomsnittligt djup av mellan 0,50 och 1,00 meter, med en tjocklek 

på cirka 0,30 meter. Fynden togs ej tillvara.  

Schakt 2 grävdes till ett genomsnittligt djup av 0,50 meter. Bredden uppgick som mest till 0,75 meter. I 

den nordligaste delen kunde misstänkas äldre kulturlager, med dessa framkom på en väldigt begränsad 

yta som också var skuren av anläggningsschaktet till en garagebyggnad. Jorden var här något mörkare 

och något fetare än i det övriga schaktet, och saknade den höga förekomst av skräp och omrört material 

som fanns i de övriga lagren på den nivån.  Fynd av keramikfragment noterades som sannolikt hör det 

tidiga 1900-talet till, dessa tog inte tillvara. I övrigt kunde inga tydliga lager observeras i schakt 2. 

Moränsanden kunde anas i schaktbottnen på ett mindre område i schaktets mitt.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att sentida markarbeten framstår som väldigt omfattande, främst i 

form av påförda massor. Den äldre topografin uppvisar en tydlig sluttning åt sydöst och den begränsade 

mäktigheten på de äldre kulturlagren stämmer väl med tidigare undersökningar i samma område 

(Bolander 2012).  

Kulturlagerstatus 

De äldre kulturlager som dokumenterades var samtliga väldigt torra och saknade helt bevaring av 

organiska material.  

Förslag på fortsatta åtgärder 

Arbetet avslutat. Inga vidare åtgärder krävs.  
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Administrativa och tekniska uppgifter 
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Bilaga 1. Sektionsritningar 

                                            

Lagerbeskrivning: 

1. Moränsand. Finkornig ljusgul sand med en större mängd grus och enstaka större stenar (>0,1m). Torr och mager. 

2. Ljusbrun sand, fin till mellankornig, torr och mager. Enstaka småsten. Förekomst av keramik av typen Yngre rödgods. Tolkas som möjlig äldre marknivå. 

3. Gråbrunt sandigt lager som liknar det underliggande. Skiljs ut av förekomst av kalk och lera. Påfört lager som tolkas som utjämning.  

4. Mörkgrå sandig silt, Mellankornig, något fetare och fuktigare än underliggande lager. Innehåller blandad sten, trärester och plast. Tolkad som utjämning 

tillhörande 1900-talets ”skräpupplag”.  

5. Tunt lager med ljusbrun/ gulaktig sand. Finkornig, mager, torr. Tolkad som omlagrade massor från lagren 1 och 2.  

6. Omrörda massor innehållande blandade ”kulturinslag” från djurben, keramik och gultegel till plast och övrigt modernt skräp. Tolkat som påförda massor 

tillhörande anläggandet av den nuvarande trädgården, möjligen uppgrävda äldre kulturlager.  
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1. Moränsand. Finkornig ljusgul sand med inslag av grus. Torr och mager. 

2. Ljusbrun sand, fin till mellankornig, torr och mager. Enstaka småsten. Fynd av Yngre rödgods. Tolkas som äldre marknivå. Otydligt skilje till lager 6. 

3. Fyllning i större grop/svacka. Blandade massor med stor förekomst av modernt avfall hela vägen ner till nivå med moränen. Fynd av ett större bearbetat 

stenblock tolkat som en fönsterkarm (se kontext 7), även et omkullvält betongfundament som påträffades längre ut i schaktet kan sannolikt knytas till 

detta lager. Stora mängder murket trä, grenar/rötter. Tolkat i fält som ett möjligt avröjt träd på grund av den stora förekomsten av trä, samt avsaknaden 

av en tydlig nedgrävningskant. En granridå finns även på äldre flygbilder längs den östra fastighetsgränsen.  

4. Ljusbrunt fläckigt lager sand. Mellankornig, tort och magert.  

5. Fet mörkgrå silt. Väldigt kompakt med stora mängder avfall i form av gult tegel, plast samt ej nedbrutna granbarr.  

6. Omrörda massor innehållande blandade ”kulturinslag” från djurben, keramik och gultegel till plast och övrigt modernt skräp. Tolkat som påförda massor 

tillhörande anläggandet av den nuvarande trädgården, möjligen uppgrävda äldre kulturlager 

7. Stenblock. Större block/skiva av finslipad/polerad kalksten med profilerad kant. Stenen gick ej att rubba ur schaktväggen och förutom tjockleken gick 

inga mått att ta till fullo. Stenen mätte 0,06 meter tjock och >0,32 x >0,39 på längden/djupet. Sannolikt rör det sig om en byggnadsdetalj så som en 

fönsterkarm tillhörande en relativt sentida byggnad.  
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1. Moränsand. Finkornig ljusgul sand med inslag av grus. Torr och mager. 

2. Ljusbrun sand, fin till mellankornig, torr och mager. Enstaka småsten/ grus. Tolkas som möjlig äldre marknivå. 

3. Omrörda massor innehållande blandade ”kulturinslag” från djurben, keramik och gultegel till plast och övrigt modernt skräp. Tolkat som påförda massor 

tillhörande anläggandet av den nuvarande trädgården, möjligen uppgrävda äldre kulturlager. 
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1. Moränsand. Närmast ren, finkornig ljusgul sand med enstaka inslag av grus/småsten. Torr och mager. 

2. Ljust gråbrun sand med en del inblandad småsten/ grus. Fin till mellankornig, torr och mager.  

3. Nedgrävning. Syns tydligt i alven men blir otydlig där ovan. Plan botten och konvexa sidor. Möjligtvis kan detta vara schakt 2 som syns i sektionen då 

de sista metrarna av det schaktet av logistiska skäl grävdes utan arkeologisk närvaro. Dock är nedgrävningens djup och omfattning betydligt större än 

det övriga schakt två och inga ledningar syns.  

4. Fyllning i nedgrävning. Består av blandade massor. I botten och längs sidorna nedrasade massor från lager 2/5. Resten av fyllningen består av återfylld 

moränsand.  

5. Omrörda massor innehållande blandade ”kulturinslag” från djurben, keramik och gultegel till plast och övrigt modernt skräp. Tolkat som påförda massor 

tillhörande anläggandet av den nuvarande trädgården, möjligen uppgrävda äldre kulturlager. 
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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. 

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. 

2020:27 Kv Kryptan 10, RAÄ 93:1/ L1988:6337, Södra Sandby socken, Lunds kommun, Skåne län. 

Geoteknisk undersökning 2017. Amanda Sjöbeck. 

2020:28 Kv Kryptan 10, RAÄ 93:1/ L1988:6337, Södra Sandby socken, Lunds kommun, Skåne län. 

Geoteknisk undersökning 2017. Amanda Sjöbeck. 

2020:29 Kv Carl Holmberg 2, RAÄ 73:1 / L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne Län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2020. Adam Hultberg.   

2020:30 Kv Brunius 18, RAÄ 73:1 / L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne Län. Arkeologisk 

förundersökning 2014–2015. Niclas Kronroth.   

2020:31 Stora Råby 34:38, RAÄ Stora Råby 10:1 / L1988:6568, Stora Råby socken, Lunds kommun, Skåne 

län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2020. Adam Hultberg. 
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