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Sammanfattning 

 Kulturen i Lund har utfört en arkeologisk undersökning, i form av en schaktningsövervakning 

med anledning av schaktningsarbeten för en fjärrvärmeledning mellan Lund och Dalby, fastighet 

Dalby S:4 med flera. Arbetena utfördes av Kraftringen Energi AB med Länsstyrelsens tillstånd 

(Lst dnr: 431-32241-2016, Kulturens projektnummer: 61000-512). Tillståndet omfattade ingrepp 

i delar av fornlämningarna Stora Råby 28:1 och Dalby 40:1 i Lunds kommun. 

 Dokumentationen av schaktningarna för fjärrvärme har bland annat bidragit till kunskap om 

kulturlagerstatusen och omfattningen av urschaktningarna inom de aktuella fornlämningarna. 

 Intakta kulturlager av arkeologiskt intresse påträffades inom områdena för de äldre gårdslägena 

nummer 28 och nummer 29 i Dalby. Det rörde sig här sannolikt om odlingsjord från kålgårdar. 

Ytterligare framkom en äldre vägbeläggning i den nuvarande Sandbyvägen, i form av en 

horisont med mörkbrun kulturjord uppblandad med knytnävsstora stenar och tegelbrockor. 

  I flertalet schakt berördes endast sentida kulturlager. Detta beror till stor del på att tidigare 

schaktningsarbeten har påverkat äldre kulturlager. Delar av de aktuella urschaktade ytorna 

befinner sig inom området för befintliga rörschakt.  
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Figur 1. Dalby medeltida bytomt, fornlämning 40:1 markerad i blått. Ledningsschakten är markerad med en grön 

linje. © Lantmäteriet. 

 

Figur 2. Boplatsområde, fornlämning Stora Råby 28:1 markerad i blått. Ledningsschakten för fjärrvärme är 

markerad med en grön linje. © Lantmäteriet. 
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Inledning 

I samband med nedläggning och installering av fjärrvärme mellan Lund och Dalby har en 

arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning genomförts, enligt 

länsstyrelsens beslut (Lst dnr: 431-32241-2016, Kulturens projektnummer: 61000-512). De två 

fornlämningar som berördes direkt av ledningen var boplatsen Stora Råby 28:1 och Dalby 

bytomt (Dalby 40:1). Sträckan mellan de två fornlämningsområdena blev föremål för en 

arkeologisk utredning och hanterades separat i ärende dnr 431-35744-2016. Två sträckor 

övervakades. Den första sträckan gick längs med väg 102, mellan Lund och Dalby inom 

fornlämning Stora Råby 28:1 (fig 2). Den andra gick inom Dalby, där de delar som sammanföll 

med fornlämningen Dalby medeltida bytomt 40:1 gick i Allégatan, med schaktstick ut åt 

sidorna, samt i Sandbyvägen, Lundavägen och i Norra fäladsvägen (fig 1).  

Fornlämningsmiljö 

Boplats Stora Råby 28:1 

Markingreppen för fjärrvärmeledningen i Lunds östra utkant berörde boplatslämningar som 

preliminärt har daterats till senneolitikum–yngre bronsålder. Boplatsen var föremål för en 

arkeologisk utredning år 1998–1999, vid vilken flera gropar, stolphål, ett par gropsystem och 

en eventuell brunn påträffades (Lagergren 2008). Vid en arkeologisk förundersökning år 2007 

kunde det arkeologiska kunskapsläget kompletteras, då ytterligare lämningar efter gropar och 

härdar, gropsystem och stenpackningar påträffades. Sammantaget kunde anläggningarna 

indikera en förhållandevis kortlivad boplats. Lämningarna tolkades som spår efter vardagliga 

aktiviteter, bland annat från matberedning och möjligtvis även från keramiktillverkning 

(Lagergren 2008).  

Sedan 1600-talet var marken i Stora Råby fördelad på 26 olika gårdsnummer, och merparten 

av dessa ägdes av kyrkan och staten. Det aktuella fornlämningsområdet är beläget på äldre 

åkermark vilket, enligt kartmaterial från tiden efter enskiftet, tillhörde gårdsläge Stora Råby 11, 

som var arbetshemman till biskopsstolen (Bevaringsprogram 2019). Linero, Gastelyckans 

industriområde och Råbylund täcker idag delar av flera äldre gårdslägen i Stora Råby, och en 

majoritet av marken som tidigare ägdes av staten är nu i privat eller kommunal ägo 

(Bevaringsprogram 2019). 
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Dalby historiska bytomt 40:1 

Som stiftsort med en tidig stenkyrka från 1000-talet, angränsande kungsgård och senare 

konvent, har Dalby haft en viss särställning i sydvästra Skåne under tidig medeltid. Miljön var 

vid den här tiden präglad av förhållandet mellan den kungliga och den sakrala makten, och 

troligen var det kung Sven Estridsen som initierade uppförandet av kyrkan i samband med att 

Egino blev biskop i Dalby år 1060 (Cinthio 1989:22ff). Den ursprungliga kungsgården kan 

möjligen härröra från samma tid som kyrkan (Cinthio 1983:91f). 

Konventet tillhörde från början benediktinerorden, men kom under 1100-talets första hälft att 

organiseras till en augustinerkorherrstiftelse (Cinthio 1989:22f). Klosterkyrkan och stora delar 

av den medeltida bykärnan erhöll omfattande skador i samband med en brand i slutet av 1300-

talet, men återuppbyggdes. Från Dalby klosters intäktsbok från år 1530 framgår att det i Dalby 

vid denna tid fanns 38 gårdar (Ericsson & Guldåker 2015:4). Enligt en geometrisk karta över 

Dalby från år 1786, låg det något färre gårdar i byn i början av 1700-talet. Två av dessa 

historiska gårdslägen låg delvis inom eller i anslutning till aktuellt undersökningsområde, vilket 

även berör delar av bygatan i den historiska byn. 

Kvarteren runt Allégatan omfattar idag en rad viktig bebyggelse som Tingshuset 

skolbyggnaden, Dalby bibliotek (skjutsstallarna) och gästgivarebyggnaden (Bevaringsprogram 

2018). 

Tidigare arkeologiska iakttagelser 

Följande uppgifter är, om inget annat anges, hämtade från Kulturens LA-arkiv. 

År Fastighet och iakttagelser 

1981-82 År 1981-82 genomfördes en större undersökning öster om kyrkan i Dalby, där syllstenar och andra 

lämningar efter minst två byggnader påträffades. Byggnaderna, daterade till 1500-1600-tal, kan ha varit 

sammanbyggda med den östra klosterlängan.  

1998-1999 1998–1999 utfördes en arkeologisk utredning inom område för RAÄ Stora Råby 28:1. De anläggningar 

som dokumenterades utgjordes huvudsakligen av gropar, men omfattade även stolphål, ett par 

gropsystem och en eventuell brunn. I schaktytan på anläggningarna fanns bearbetad flinta, bränd lera och 

kol. Lämningarna tolkades som en boplats med preliminär datering till brons-/järnålder (Lagergren 2008). 

2005 I kv Klockaren norr om kyrkan i Dalby har medeltida källare byggda av natursten påträffats, i samband med 

ombyggnation av Skjutsstallarna i Dalby. Intakta medeltida kulturlager påträffades från 0,50 m djup ned till 

schaktbotten på 0,80 m djup. Bland annat påträffades ett brandlager och en stenläggning, vilket tyder på 

att en äldre gård legat på platsen (Karlsson 2005) 

2007 Stora Råby 28:1 var föremål för en arkeologisk förundersökning år 2007. Då fann man spår av 

boplatsaktiviteter från inledningen av yngre bronsålder (Lagergren 2008). 

2015 År 2015 genomfördes en arkeologisk förundersökning i kv Banken 6 i Dalby. Vid förundersökningen 

framkom bland annat odlingslager, syllstensrader och en stenläggning. Endast en keramikskärva av typen 

yngre rödgods påträffades (Ericsson & Guldåker 2015). 

2017 En arkeologisk utredning gjordes under våren år 2017 för delar av sträckan som berördes av 

markingreppen för den aktuella fjärrvärmeledningen. Kulturen i Lund fick uppdraget, i syfte att undersöka 

om det i området fanns sedan tidigare okända fornlämningar. I den arkeologiska utredningen påvisades 
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fyra områden med potential till under mark dolda fornlämningar. Område 1–3 gick efter besiktning vidare till 

steg 2 av utredningen. Vid sökschaktningen framkom dock inget som motiverade ytterligare undersökning 

(Kockum 2017).  

2019 Med anledning av ombyggnation av trafikkorsningen Veberödsvägen/Genarpsvägen i Dalby, fastighet 

Dalby S:4, genomförde Kulturen en arkeologisk schaktningsövervakning under hösten 2019. I schaktets 

östligaste del framkom enstaka större naturstenar på ett djup av 0,40–0,80 m under nutida marknivå. 

Vidare påträffades mindre naturstenar, vilka tolkades vara rester efter gatubeläggning från en äldre gata 

eller möjligen syllstenar från Gård 31 (Billström 2020).   

 

Genomförande och resultat 

Stora Råby 28:1 

Den första av två schaktsträckor grävdes genom fornlämning Stora Råby 28:1. Det 

arbetsområde som banades av var till stora delar urschaktat och undersökt sedan tidigare. 

Schaktning av ytan för nytt pumphus samt sektionerna vid djupschaktningen kontrollerades 

och dokumenterades, men inget av antikvariskt intresse framkom. Sannolikt var eventuella 

lämningar bortschaktade i samband med tidigare ingrepp. 

 

Figur 3. Boplatsområde, fornlämning Stora Råby 28:1 markerad i blått. Ledningsschakten är markerad 

med en blå linje. Schaktet för pumphuset är grönmarkerat. © Lantmäteriet. 
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Figur 4. Schaktet för fjärrvärmeldening i Stora Råby, under pågående övervakning. 

Dalby historiska bytomt 40:1 

Den andra sträckan grävdes inom Dalby historiska bytomt, till stor del i befintliga asfalterade 

vägar som till övervägande del ligger i äldre gatumark, men även i äldre toftmark. Schakten 

var mellan 1,00–1,40 meter djupa och 1,50–2,00 meter breda. Några schaktstick drogs in till 

befintliga byggnader. Dessa var mellan 0,70–0,80 meter djupa och mellan 1,00–1,50 meter 

breda. Schaktningsövervakningen, vid större delen av Allégatan samt schakten vid gårdsläge 

nummer 28 och 29, fick utföras som efterbesiktning till följd av missförstånd mellan företagare 

och arkeolog. Resultaten bygger således på att man vid besiktningen redan hade lagt singel i 

botten av schakten och att schakten i Allégatan delvis var täckta med så kallade luckor. 
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Figur 5. Schaktet för fjärrvärmeledningen vid Allégatan och Dalby bibliotek är markerat med en blå 

linje. Schaktområde A, D och E är grönmarkerade. © Lantmäteriet. 

 

Figur 6. Karta över Dalby by från år 1768. Rödmarkeringar representerar schaktområden i förhållande 

till dåtida gårdslägen nr 28 och nr 29. Odlingsjord från kålgårdarna, tillhörande gård nr 28 och nr 29 

påträffades i schaktområde D och E. 
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Schaktområde A undersöktes genom efterbesiktning. Under den befintliga asfalten framkom 

bärlager om mellan ca 0,10–0,40 meters tjocklek, bestående av grus och sprängsten i 

varierande storlek. Under dessa bärlager fanns en stenig och grusig morän, med sten i 

osorterad storlek, blandad med brungrå lera. Schaktet sammanföll delvis med äldre rörgravar 

och ledningsknutpunkter. Den befintliga Allégatan tycks i de aktuella delarna ha anlagts på 

avbanad morän, och inga spår av bebyggelse påträffades i gatan (fig 5). 

 

I schaktområde B, beläget nordöst om fornlämning Dalby 40:1, framkom en stensyll med oklar 

datering under asfalten i schaktets östra del (fig 7). 

 

Schaktområde C. I Sandbyvägen framkom, på cirka 0,40 meters djup, en äldre vägbeläggning 

i form av en ca 0,30 meter tjock horisont med mörkbrun lera uppblandad med knytnävsstora 

stenar och med inslag av tegelbrockor (fig 8). Den nuvarande Sandbyvägen omnämns på en 

karta från 1787 som ”vägen till Hurfva” (Bevaringsprogram 2018). Vägsträckan har således 

varit belagd med kullersten innan den asfalterats, och har sannolikt lagts om otaliga gånger. 

Vid en schaktningsövervakning år 2019 vid Veberödsvägen/Genarpsvägen i Dalby påträffades 

enstaka större naturstenar på ett djup av 0,40–0,80 m under nutida marknivå. Dessa ansågs 

också representera rester efter gatubeläggning från en äldre gata eller möjligen syllstenar en 

närliggande gårdstomt (Billström 2020). Djupet stämmer med den aktuella gatubeläggningen, 

men det är emellertid inte möjligt att datera anläggningen närmare. 

 

Schaktområde D. Vid biblioteket i Dalby grävdes två schaktstick, ett söder om biblioteket och 

ett norr om biblioteket (fig 5). Schaktet norr om biblioteket gick inom toften för gårdsläge 

nummer 28 och var mellan 0,80–1,10 meter djupt samt mellan 0,90–1,10 meter brett. Området 

tycks sedan tidigare vara nerschaktat och moderna bärlager utgjorde 0,50 meter av 

stratigrafin. I området omedelbart norr om biblioteket påträffades bevarade kulturlager i botten 

av schaktet längs en sträcka av 2,50 meter. Dessa bestod av mörkbrun humös lerig silt med 

inslag av tegel. Sannolikt är det frågan om odlingsjord från kålgården hörande till gårdsläge 

nummer 28 med inslag av rivningsmassor. 

 

Schaktområde E undersöktes genom efterbesiktning. Schaktet, beläget söder om det 

nuvarande biblioteket, gick in i toften för gårdsläge nummer 29, som i det historiska 

kartmaterialet är markerat som gårdens kålgård (fig 6). Matjorden var här 0,60 meter tjock och 

hade inslag av tegel. Schaktet nådde inte fram till den historiskt kända gårdsplatsen, och inga 

strukturer som kan knytas till bebyggelse påträffades. 
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Figur 7. Schaktet för fjärrvärmeledningen vid Norra Fäladsvägen i Dalby är markerat med en blå linje. 

Schaktområde B är grönmarkerat. © Lantmäteriet. 

 

Figur 8. Schaktet för fjärrvärmeledningen vid Sandbyvägen i Dalby är markerat med en blå linje. 

Schaktområde C är grönmarkerat. © Lantmäteriet. 
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Kulturlagerstatus 

Omfattande markarbeten har gjorts i samband med tidigare ledningsschakt inom fornlämning 

Stora Råby 28:1. Inga intakta kulturlager av arkeologiskt intresse kunde observeras vid 

övervakningen och bedömningen är således att undersökningsområdet är urschaktat. Vad 

gäller Dalby 40:1, kunde kulturlager i form av äldre odlingsjord som sannolikt tillhört de 

historiskt kända gårdslägena nummer 28 och nummer 29 dokumenteras. I Allégatan kunde 

konstateras att sentida bärlager låg direkt på moränen, och äldre ledningsschakt upptog en 

betydande andel av den undersökta ytan. Likaså norr om det nuvarande biblioteket föreföll 

sentida bärlager utgöra en stor del av lagersekvenserna.  

Förslag på fortsatta åtgärder 

Arbetet är avslutat och inga fortsatta åtgärder är nödvändiga. 
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Administrativa och tekniska uppgifter 

Länsstyrelsens dnr 431-32241-2016 

Fornlämningsnr RAÄ Dalby 40:1, Stora Råby 28:1 

Lämningsnr, fornreg L1988:815, L1988:6625 

Kulturens projektnr 61000-512 

Trakt/kvarter/fastighet Dalby S:4 m.fl. 

Socken Stora Råby, Dalby 

Kommun Lund 

Län Skåne 

Typ av exploatering Fjärrvärmeledning 

Uppdragsgivare Kraftringen Energi AB 

Typ av undersökning Arkeologisk schaktningsövervakning 

Ansvarig institution Kulturen 

Fältarbetsledare Jan Kockum 

Övrig personal - 

Fältarbetstid 2017-05-22 – 2017-10-27 

Fälttid, arkeolog, tim 33 h 

Fälttid, maskin, tim - h 

 

Yta, m2 1082 m2 

Kubik, m3 1300 m3 

Schaktmeter, m 650 m 

 

Fyndmaterial Inga fynd tillvaratogs 

Ritning, 

dokumentation 

8 st A3 ritfilm: 3 sektionsritningar skala 1:20, 7 planritning skala 1:100, 1 planritning skala 

1:20, Digitala inmätningsfiler i Kulturens stads-GIS 

Foto 56 digitala fotografier 

Analyser - 

Arkivmaterial, 

förvaring 

Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen Dalby S:4/LUHM, kopior i Kulturens LA-Arkiv 

under fastighetsbeteckningen Dalby S:4 
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Bilaga 1. Sektionsritning 

 

 

Sektionsritning. Lagerbeskrivning: 

1. Lager med mörkbrun lera, uppblandad med knadder-och kullersten, samt tegelbrockor. 

Förekommer både i den västra, och östra schaktväggen. Tolkas som en möjlig äldre 

vägbeläggning. 

2. Bärlager 

3. Asfalt 



 

Tidigare nummer kan rekvireras från Kulturen, Kulturmiljöavdelningen 

Telefon: 046-350406 

E-post: arkeologi@kulturen.com 
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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 
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