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Sammanfattning 

 Med anledning av att Flyinge AB skulle byta ut dränering inom några av sina hästhagar, 

genomförde Kulturen en arkeologisk schaktningsövervakning enligt beslut från Länsstyrelsen i 

Skåne (dnr 431-37544-2019, Kulturens projektnr A_2020_0031). Schaktningsarbetet skulle 

beröra den västra delen av fornlämningen Södra Sandby bytomt/gårdsläge (RAÄ Södra Sandby 

81:1/L1988:7494). Enligt ansökan skulle schaktning utföras till ett djup av 0,50 m under befintlig 

marknivå på en yta av omkring 4 000 m2. Därefter skulle det läggas ny dränering och därpå 

fyllas upp med nytt material.  

 När schaktningen inleddes visade det sig att det endast krävdes en schaktning ned till 0,10–

0,30 m under marknivå i undersökningsområdets västra del, på grund av att grundtopografin 

sluttar mot öster. Resten av ytan krävde ingen schaktning innan ny dränering lades på plats. 

 Vid schaktningsövervakningen framkom endast moderna yt- och bärlager. Inför schaktningen 

hade hagarnas stängselstolpar dragits upp och dessa stolphål mättes in eftersom de skulle 

kunna beröra djupare liggande kulturlager. En ytlig stenläggning påträffades, vilken eventuellt 

kan ha utgjort en grund till en 1800-talsbyggnad som revs på 1950-talet.  
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Figur 1. Flyinge kungsgård, fornlämning RAÄ 81:1 med platsen för undersökningen markerad med en grön prick, 

mot bakgrund av Fastighetskartan, © Lantmäteriet. 



 

3 

 

Inledning 

Med anledning av att Flyinge AB skulle byta ut dränering inom några av sina hästhagar, genomförde 

Kulturen en arkeologisk schaktningsövervakning, enligt beslut från Länsstyrelsen i Skåne (Lst dnr 431-

37544-2019, Kulturens projektnr A_2020_0031). Schaktningsarbetet skulle beröra den västra delen av 

fornlämningen Södra Sandby bytomt/gårdsläge (RAÄ Södra Sandby 81:1/L1988:7494). Enligt ansökan 

skulle schaktning utföras till ett djup av 0,50 m under befintlig marknivå på en yta av omkring 4 000 m2, 

varav 1 000 m2 kunde beröra ovan nämnda fornlämning. Därefter skulle det läggas ny dränering och 

fyllas upp med nytt material.  

Fornlämningsmiljö 

En äldre namnform av Flyinge är Flikinge, vilket troligen härleder till den spetsiga fliken som bildas 

mellan Sandbyån och Kävlingeån (Pamp 1983:42). Kungsgården låg på den södra stranden av 

Kävlingeån och anses ha fungerat som vaktpost vid vadstället in till byn. Från år 1255 finns det ett 

skriftligt belägg som omnämner Flyinge som en defensiv befästning. Enligt uppgifter från år 1259 hörde 

själva gården till domkyrkan under medeltiden. Den enligt beskrivningen rike och stormodige 

ärkebiskopen i Lund, Johannes Brostorp, disponerade gården fram till år 1497 och omgav den med en 

mur. Vid reformationen lämnades gården över i adelns ägo och år 1661 övergick gården till kronan. 

Flyinge förklarades vara ett kronogods och användes som kungligt stuteri och stallgård ända till år 1836, 

då stuteriet omvandlades till en hingstdepå (Burman-Fischer 1856:6).  

Figur 2. Flyinge Kungsgård år 1684 (Burman-Fischer 1856).  

Gården genomgick flera större ombyggnationer under 1700- och 1800-talen, då den fick sin nuvarande 

disposition med den skyddade fornlämningen RAÄ 80 (ödekyrkogård) på innergården (Wilhelmsson 

2009:5).  
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Tidigare arkeologiska iakttagelser 

Gårds-/bytomten och ödekyrkogården vid Flyinge Kungsgård är delvis undersökta arkeologiskt. Nedan 

följer en redogörelse av undersökningarna och deras resultat.  

Tabell 1. Arkeologiska iakttagelser och undersökningar. 

Årtal Åtgärd 

1960 Ett skelett påträffades på gårdsplanen i samband med en grävning. Graven var söndergrävd och låg på 

ett djup av ca 0,40 m (Wilhelmsson 2009:34). 

1982 Vid dräneringsarbete genomfördes en arkeologisk undersökning av rastgården väster om stallarna, 

samt på vägen norr om desamma. I den östra delen av rastgården framkom bebyggelselämningar i 

form av raseringslager. Norr om stallängorna framkom ett raseringslager samt grundmurar från tre 

olika perioder, de fynd som påträffades daterades till 1500–1600-talen (Sundnér 1983).  

2002 Med anledning av en ny skrittmaskin på gårdsplanen mellan huvudstallarna, genomfördes en 

arkeologisk förundersökning på ödekyrkogården. Flera gravar framkom tillsammans med 

bebyggelselämningar och kulturlager (Wilhelmsson 2009:29).  

2004 Vid byggnation av ett nytt ridhus sydväst om gårds-/bytomten genomfördes en arkeologisk utredning. 

Vid utredningen framkom tegelkross och nedgrävningar som tolkades vara igenfyllda äldre dammar 

(Olsson 2004).  

2012 En arkeologisk schaktningsövervakning genomfördes år 2012 på grund av dränerings-, VA- och 

fjärrvärmearbeten inom ödekyrkogården (RAÄ S Sandby 80:1). Vid schaktningsarbetena framkom 

skadade gravar samt redeponerade människoben. Ett möjligt kulturlager med inslag av gravar 

framkom i den nordöstra delen (Guldåker 2012). 

 

Genomförande och resultat 

När schaktningen påbörjades konstaterades snabbt att det endast behövde schaktas mellan 0,10 och 

0,30 m ned. Eftersom topografin sluttar mot öster, krävdes det största schaktdjupet i områdets västra 

del och längre österut skulle det endast fyllas upp med nya massor. Schaktet mättes in och ytan uppgick 

till 342 m2 med ett djup mellan 0,10–0,30 m. I schaktets sydvästra del framkom rester av en 

stenkonstruktion (kontext 125) som kan vara en husgrund till en byggnad som enligt uppgift revs på 

1950-talet. Hästarna har kommit åt att sparka och rotat upp stenar efterhand. Några av stenarna har 

sedan kastats upp i häcken intill. 
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Figur 3. Närbild på stenläggningen 125. Fotot taget från öster. 

Enligt utsago från en anställd har det legat en byggnad någonstans i detta område. Byggnaden revs 

troligen under 1950-talet. Stenkonstruktionen skulle kunna vara rester efter denna byggnad och 

framkom endast 0,20 m under grässvålen. Stenkonstruktionen bedöms inte vara äldre än 1800-tal. Inför 

de kommande dräneringsarbetena hade hagarnas stängselstolpar dragits upp. Några av dessa 

moderna stolphål mättes in, eftersom dessa kan beröra äldre lämningar under de nutida bärlagren. 

Uteslutande moderna bärlager och hårdgjorda ytor framkom vid schaktningen och därför avbröts den 

arkeologiska närvaron vid schaktningsarbetet. Flyinge AB informerades om att kontakta Kulturens 

personal i det fall gravar eller andra lämningar skulle påträffas.  
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Figur 4. Pågående schaktning längst i väster. Den mörka fläcken mitt i bilden var nedgrävt modernt material med 

bland annat finfördelade plastpartiklar. 

Kulturlagerstatus 

De bärlager som framkom var torra och mycket kompakta. Inga äldre kulturlager kopplade till gårds-

/bytomten eller ödekyrkogården påträffades. 

Förslag på fortsatta åtgärder 

Arbetena är avslutade, inga ytterligare åtgärder. 
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Administrativa och tekniska uppgifter 

Länsstyrelsens dnr 431-37544-2019 

Fornlämningsnr RAÄ Södra Sandby 81:1 

Lämningsnr, fornreg L1988:7494 

Kulturens projektnr A_2020_0031 

Trakt/kvarter/fastighet Flyinge 22:40 

Socken Södra Sandby 

Kommun Lund 

Län Skåne 

Typ av exploatering Dränering 

Uppdragsgivare Flyinge AB 

Typ av undersökning Arkeologisk schaktningsövervakning 

Ansvarig institution Kulturen 

Fältarbetsledare Linda Billström 

Övrig personal - 

Fältarbetstid 2020-06-30 – 2020-06-30 

Fälttid, arkeolog, tim 4 h 

Fälttid, maskin, tim - 

 

Yta, m2 342 m2 

Kubik, m3 68 m3 

Schaktmeter, m 51 m 

 

Fyndmaterial Inga fynd tillvaratogs 

Ritning, dokumentation - /Digitala inmätningsfiler i Intrasisprojekt K2020_011. 

Foto 19 digitala fotografier 

Analyser - 

Arkivmaterial, förvaring Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen Flyinge 22:40 
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Bilagor 

Plan över undersökningen med framkomna kontexter. Häckarna som låg intill schaktet är gröna, den 

öst–västliga vägen mellan hagarna är grå. 

 

 



 

Tidigare nummer kan rekvireras från Kulturen, Kulturmiljöavdelningen 

Telefon: 046-350406 

E-post: arkeologi@kulturen.com 

 
 

     

2020 
 

 

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. 

2020:32  Lund 73:1, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. VA i Lunds 

innerstad. Arkeologiska schaktningsövervakningar 2016–2017. Linnea Lidh. 

2020:33  Kyrkogatan 13, Fornlämning RAÄ Lund 73:1, Lämningsnummer L1988:5459, Lunds stad och 

kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Truls Månsson. 

2020:34  Kv Sankt Jakob 13, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2017. Linnea Lidh. 

2020:35                Vagnmansgårdens lada, Landskrona, Landskrona stad, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. 

Carita Melchert, Victoria Hult.  

2020:36  Kv Kulturen 4–8, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

förundersökning 2019/2020. Aja Guldåker. 

2020:37  Kv Paradis 43, RAÄ Lund 73:1 / L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2019. Adam Hultberg. 

2020:38  Kv Dövstumskolan 11, fornlämning RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne 

län. Arkeologisk utredning 2016. Gertie Ericsson och Johan Wallin. 

2020:39  Kv Botulf 11, fornlämning RAÄ Lund 73:1/lämningsnr L1988:5459, Lunds stad och kommun, 

Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Linda Billström.  

2020:40  Kv Gylleholm 14, fornlämning RAÄ Lund 175:1/lämningsnr L1988:5060, Lunds stad och 

kommun, Skåne län. Arkeologisk kontroll 2020. Linda Billström.  

2020:41  Döbeln 8, Krognoshuset, Lund, Lunds kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2019‐2020. 

Carita Melchert. 

2020:42  Trolle Ljungby kyrka, Trolle Ljungby socken, Kristianstads kommun, Skåne län. Antikvarisk 

medverkan 2020. Carita Melchert. 

2020:43  Åhus 55:51, lämningsnr L1990:4674, Transval, fornlämning Åhus 35, Åhus socken, Kristianstads 

kommun, Skåne län. Arkeologisk undersökning 2016‐2017. Gertie Ericsson och Krister Kàm 

Tayanin. 

2020:44  Norra Rörums kyrka, Norra Rörums socken, Höörs kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 

2019‐2020. Carita Melchert. 

2020: 45   Ekska huset, St Peter 28, Lund, Lunds kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. Carita 

Melchert. 

2020:46                Västerstads kyrka, Västerstad, Hörby kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. Victoria 

Hult  

2020:47                Östraby kyrka, Östraby, Hörby kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. Victoria Hult  

2020:48  Flyinge 22:40, Flyinge Kungsgård, Lunds kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. 

Carita Melchert. 

2020:49  Flyinge 22:40, Flyinge Kungsgård, Lunds kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. 

Carita Melchert. 



 

Tidigare nummer kan rekvireras från Kulturen, Kulturmiljöavdelningen 

Telefon: 046-350406 

E-post: arkeologi@kulturen.com 

 
 

2020:50  Åkarp 3:2, RAÄ Uppåkra 46/L1986:5285. Uppåkra socken, Burlövs kommun, Skåne län. 

Arkeologisk undersökning 2016. Ivan Balic och Aja Guldåker. 

2020:51  Nordstjärnan 56, fornlämning RAÄ Trelleborg 19:1/Lämningsnr 1988:7459, Trelleborg, 

Trelleborgs kommun, Skåne län. Arkeologisk förundersökning 2020. Linda Billström.  

2020:52  Södra Esplanaden, fornlämning RAÄ Lund 73:1/Lämningsnr 1988:5459, Lund, Lunds kommun, 

Skåne län. Arkeologisk undersökning 2016–2017. Mattias Karlsson och Aja Guldåker. 

2020:53  Kv. Föreningen 13, Lund. Lund fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds socken, Skåne län. 

Arkeologisk undersökning 2018. Mattias Karlsson. 

2020:54  Kv. Kråkelyckan 6, Lund. Lund fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds socken, Skåne län. 

Arkeologisk undersökning 2019. Mattias Karlsson. 

2020:55  Kv Bispen 1, fornlämning 73:1/Lämningsnr L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Gertie Ericsson.  

2020:56  Östarp 1:3, Gamlegård Kulturens Östarp, Sjöbo kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 

2020. Carita Melchert. 

2020:57  Öveds kyrkogård, Öveds socken, Sjöbo kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. Carita 

Melchert. 

2020:58  Kv Domkyrkan 2, kv Historiska museet 1 och Innerstaden 2:1, fornlämning RAÄ Lund 

73:1/L1988:5359, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2012. 

Gertie Ericsson.  

2020:59  Håslövs mölla, Södra Håslöv 18:2, Vellinge kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. 

Henrik Borg. 

2020:60  Kv Färgaren 29, fornlämning RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Linda Billström. 

2020:61  Kv Billegården 21, fornlämning RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk schaktningsövervakning och slutundersökning 2013. Ivan Balic. 

2020:62  Kv Färgaren 26, fornlämning RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk kontroll och schaktningsövervakning 2016–2017. Aja Guldåker 

2020:63  Kv Gråbröder 17, fornlämning RAÄ Lund 73:1/Lämningsnr L1988:5459. Lunds stad och 

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

2020:64  Kv Föreningen 16, fornlämning RAÄ Lund 73:1/Lämningsnr L1988:5459. Lunds stad och 

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

2020:65  Flyinge 22:40. Fornlämning RAÄ Södra Sandby 81:1/Lämningsnr L1988:7494. Flyinge, Södra 

Sandby socken, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2020. Linda 

Billström. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tidigare nummer kan rekvireras från Kulturen, Kulturmiljöavdelningen 

Telefon: 046-350406 

E-post: arkeologi@kulturen.com 

 
 

     

2020 
 

 

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. 

2020:32  Lund 73:1, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. VA i Lunds 

innerstad. Arkeologiska schaktningsövervakningar 2016–2017. Linnea Lidh. 

2020:33  Kyrkogatan 13, Fornlämning RAÄ Lund 73:1, Lämningsnummer L1988:5459, Lunds stad och 

kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Truls Månsson. 

2020:34  Kv Sankt Jakob 13, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2017. Linnea Lidh. 

2020:35                Vagnmansgårdens lada, Landskrona, Landskrona stad, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. 

Carita Melchert, Victoria Hult.  

2020:36  Kv Kulturen 4–8, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

förundersökning 2019/2020. Aja Guldåker. 

2020:37  Kv Paradis 43, RAÄ Lund 73:1 / L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2019. Adam Hultberg. 

2020:38  Kv Dövstumskolan 11, fornlämning RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne 

län. Arkeologisk utredning 2016. Gertie Ericsson och Johan Wallin. 

2020:39  Kv Botulf 11, fornlämning RAÄ Lund 73:1/lämningsnr L1988:5459, Lunds stad och kommun, 

Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Linda Billström.  

2020:40  Kv Gylleholm 14, fornlämning RAÄ Lund 175:1/lämningsnr L1988:5060, Lunds stad och 

kommun, Skåne län. Arkeologisk kontroll 2020. Linda Billström.  

2020:41  Döbeln 8, Krognoshuset, Lund, Lunds kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2019‐2020. 

Carita Melchert. 

2020:42  Trolle Ljungby kyrka, Trolle Ljungby socken, Kristianstads kommun, Skåne län. Antikvarisk 

medverkan 2020. Carita Melchert. 

2020:43  Åhus 55:51, lämningsnr L1990:4674, Transval, fornlämning Åhus 35, Åhus socken, Kristianstads 

kommun, Skåne län. Arkeologisk undersökning 2016‐2017. Gertie Ericsson och Krister Kàm 

Tayanin. 

2020:44  Norra Rörums kyrka, Norra Rörums socken, Höörs kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 

2019‐2020. Carita Melchert. 

2020: 45   Ekska huset, St Peter 28, Lund, Lunds kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. Carita 

Melchert. 

2020:46                Västerstads kyrka, Västerstad, Hörby kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. Victoria 

Hult  

2020:47                Östraby kyrka, Östraby, Hörby kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. Victoria Hult  

2020:48  Flyinge 22:40, Flyinge Kungsgård, Lunds kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. 

Carita Melchert. 

2020:49  Flyinge 22:40, Flyinge Kungsgård, Lunds kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. 

Carita Melchert. 
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2020:50  Åkarp 3:2, RAÄ Uppåkra 46/L1986:5285. Uppåkra socken, Burlövs kommun, Skåne län. 

Arkeologisk undersökning 2016. Ivan Balic och Aja Guldåker. 

2020:51  Nordstjärnan 56, fornlämning RAÄ Trelleborg 19:1/Lämningsnr 1988:7459, Trelleborg, 

Trelleborgs kommun, Skåne län. Arkeologisk förundersökning 2020. Linda Billström.  

2020:52  Södra Esplanaden, fornlämning RAÄ Lund 73:1/Lämningsnr 1988:5459, Lund, Lunds kommun, 

Skåne län. Arkeologisk undersökning 2016–2017. Mattias Karlsson och Aja Guldåker. 

2020:53  Kv. Föreningen 13, Lund. Lund fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds socken, Skåne län. 

Arkeologisk undersökning 2018. Mattias Karlsson. 

2020:54  Kv. Kråkelyckan 6, Lund. Lund fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds socken, Skåne län. 

Arkeologisk undersökning 2019. Mattias Karlsson. 

2020:55  Kv Bispen 1, fornlämning 73:1/Lämningsnr L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Gertie Ericsson.  

2020:56  Östarp 1:3, Gamlegård Kulturens Östarp, Sjöbo kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 

2020. Carita Melchert. 

2020:57  Öveds kyrkogård, Öveds socken, Sjöbo kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. Carita 

Melchert. 

2020:58  Kv Domkyrkan 2, kv Historiska museet 1 och Innerstaden 2:1, fornlämning RAÄ Lund 

73:1/L1988:5359, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2012. 

Gertie Ericsson.  

2020:59  Håslövs mölla, Södra Håslöv 18:2, Vellinge kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. 

Henrik Borg. 

2020:60  Kv Färgaren 29, fornlämning RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Linda Billström. 

2020:61  Kv Billegården 21, fornlämning RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk schaktningsövervakning och slutundersökning 2013. Ivan Balic. 

2020:62  Kv Färgaren 26, fornlämning RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk kontroll och schaktningsövervakning 2016–2017. Aja Guldåker 

2020:63  Kv Gråbröder 17, fornlämning RAÄ Lund 73:1/Lämningsnr L1988:5459. Lunds stad och 

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

2020:64  Kv Föreningen 16, fornlämning RAÄ Lund 73:1/Lämningsnr L1988:5459. Lunds stad och 

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

2020:65  Flyinge 22:40. Fornlämning RAÄ Södra Sandby 81:1/Lämningsnr L1988:7494. Flyinge, Södra 

Sandby socken, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2020. Linda 

Billström. 
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