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Sammanfattning 

 I samband med arbete för att separera dag och spillvatten genomfördes en arkeologisk 

schaktningsövervakning på fastigheten kv Sankt Thomas 32, enligt Länsstyrelsens beslut 431-

6368-2021 (Kulturens projektnummer A_2021_0071). 

 Området för schaktningsövervakningen var i de östra delarna av kv Sankt Thomas, längs Östra 

Vallgatan samt på innergården till fastigheten, i den nordöstra delen av Lunds medeltida 

stadsområde, fornlämning L1988:5459, RAÄ Lund 73:1. 

 I kvarteret har flera större schaktningsarbeten genomförts under 1900-talet. Den antikvariska 

praxisen har varierat och det finns få arkeologiska iakttagelser i området.  

 Undersökningsområdet på gatusidan av byggnaden var helt utschaktat i modern tid och var 

uppfyllt med massor bestående av krossat material och grus. 

 Undersökningsområdet på gårdssidan var relativt intakt med bevarad stratigrafi i de äldre 

lagren. Flera äldre odlingslager kunde dokumenteras. Det saknades lämningar från 

efterreformatorisk tid, vilket tolkades som avbaning i samband med byggnationer på 1800 och 

1900-talet. Flera lämningar efter byggnader från 1800- och 1900-talet kunde också 

dokumenteras på innergården. 

 Morän framkom på innergården på ett djup av 1,10–1,20 m. 

 Kulturlagerstatusen är god på gårdssidan, men sämre på gatsidan. 

 Totalt schaktades ca 92 löpmeter, med en yta på 164 m2, som omfattade ca 240 m3. 
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Figur 1. Lunds medeltida stad, fornlämning 73:1, med platsen för undersökningen markerad med en röd stjärna, 

med ©Lantmäteriets fastighetskarta i bakgrunden. 

 

Inledning 

I samband med arbete för att separera dag- och spillvatten genomfördes en arkeologisk 

schaktningsövervakning på fastigheten kv Sankt Thomas 32, enligt Länsstyrelsens beslut 431-6368-

2021 (Kulturens projektnummer A_2021_0071). Området för schaktningsövervakningen var i de östra 

delarna av kv Sankt Thomas, längs Östra Vallgatan samt på innergården till fastigheten, i den nordöstra 

delen av Lunds medeltida stadsområde, fornlämning L1988:5459, RAÄ Lund 73:1. 

Fornlämningsmiljö 

Formen på kv Sankt Thomas har sitt ursprung av att kvarteret begränsades i öster av den medeltida 

stadsvallen och vallgraven. Strax norr om kvarteret fanns under medeltiden en öppning i stadsmuren, 

där Stora Tomegatan, Östra Vallgatan, Tunavägen och Tomegapsgatan idag möts. Stora Tomegatan  
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som begränsar kvarteret i väster är av 

medeltida ursprung, medan Östra Vallgatan 

lades ut då stadens vall och vallgrav togs bort 

i området. I söder begränsas kvarteret av 

Agardhsgatan som lades ut under 1930-talet, 

men som kan ha haft en motsvarande 

medeltida sträckning (Bevaringskommittén 

1983:135f). 

Figur 2. De norra delarna av kv St Thomas med 

den rekonstruerade medeltida tomtindelningen 

enligt Andrén (1984) markerat med grönt, 

undersökningsområdet markerat i rött. Med 

bakgrund från ©Lantmäteriets fastighetskarta. 

Enligt Anders Andréns rekonstruktion av 

1500-talets tomtstruktur i Lund, utgör den 

aktuella fastigheten del av tomt 41:1 och 41:2, 

fig. 2 (Andrén 1984). Nedan följer en 

sammanställning över vilka skriftliga 

omnämnanden som finns för dessa två 

tomter.  

Tomt 41:1 Tomt (Altaret under stora orgeln i väster) S:t Thomas s:n 1500
- Ägdes av väpnaren Niels Olsen Baad till Hardeberga och hans hustru Bodil Pedersdatter
År 1500 Donerades till det samtidigt upprättade altaret. Tomten var en öde gårdsplats ”östen näst 

innen for Thomes gap” 
  
Tomt 41:2 Gård 
År 1577 Nämns sal Jörgen Urnes gård, norr om gården 31–42

Tabell 1. Skriftliga uppgifter om tomterna 41:1 och 41:2 (Andrén 1984). 

De historiska kartorna visar att de östliga delarna av kvarteret under 1700-talet framförallt utgjordes av 

trädgårdstomter och lyckor (André och Högstedt 1990). 

Byggnaden som ligger på fastigheten idag uppfördes år 1944. Innan dess fanns ett antal byggnader 

inom fastigheten. Vilka byggnader som fanns på platsen framgår bland annat av Ragnar Blomqvists 

kartering av bebyggelsen i kv Sankt Thomas (figur 3; Kulturens LB arkiv). Första bebyggelsen i modern 

tid uppfördes på tomten år 1860. Under mitten av 1800-talet bebyggdes de flesta tomter i kvarteret, det 

var i huvudsak låga hus med låg standard. Denna 1800-tals bebyggelse revs år 1939 för att ge plats åt 

dagens byggnad (Bevaringskommittén 1983:135ff). Detta var ett steg i den på 1930-talet inledda 

upprustning av kvarteret där de flesta småhusen ersattes av höga flerfamiljshus. 
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Figur 3. Utsnitt av Ragnar Blomqvists kvarterskarta som visar 

när byggnader uppförts, samt om de rivits. Här med de 

undersökta schakten inlagda, karta från Kulturens LB-arkiv. 

Tidigare arkeologiska 

iakttagelser 

I kvarteret har flera större schaktningsarbeten 

genomförts under 1900-talet. Flera av arbetena utfördes 

under 1950- och 1960-talet. På den tiden var den 

antikvariska praxisen annorlunda och det finns få 

arkeologiska iakttagelser i området. De antikvariska 

insatserna under 1950- och 60-talet bestod främst av 

besiktning av färdiga schakt.  

Mellan år 1945 och år 1966 genomfördes fem ingrepp i 

fornlämningen inom kv Sankt Thomas som är dokumenterade i Kulturens LA-arkiv. Ett exempel är 

kopplat till uppförandet av Lunds nation år 1966. Informationen som finns i Kulturens LA-arkiv består 

enbart av uppgifter om tre djupare nedgrävningar, en stenbrunn, en träbrunn i skiftesverk samt en 

avfallsgrop. Den ena brunnen innehöll mycket välbevarad medeltida keramik, tre nästan hela kärl, samt 

ett litet kärl i trä. Avfallsgropen innehöll en bevarad lädersko, som visar på goda bevaringsförhållanden 

i området. Morännivån i undersökningen var mellan 1,10–1,89 m under dåtidens marknivå (Karlsson 

2007).  

År 2011 genomfördes två arbeten i kvarteret som hade arkeologisk övervakning, på kv S:t Thomas 33 

och 34. Båda undersökningarna föranleddes av dräneringsarbeten. I undersökningarna påträffades 

medeltida odlingslager. På S:t Thomas 33 påträffades resterna efter ett lergolv. Utöver odlingslager 

påträffades rester efter en damm, som troligen fyllt igen på 16–1700-talet på S:t Thomas 34 (Guldåker 

2012a, Guldåker 2012b). 

I Östra Vallgatan genomfördes en omläggning av vatten och avlopp år 2014–15. Vid dessa arbeten 

påträffades lämningar efter stadens vall och vallgrav på flera ställen, bland annat i höjd med den aktuella 

fastigheten. Under vallen kunde resterna efter flera tomtrännor, odlingsmark och fynd av 

Östersjökeramik påvisas. Vilket visar att området tidigt tagits i anspråk för bebyggelse (Guldåker 

2016:37ff). 

På S:t Thomas 26 genomfördes år 2016 dräneringsarbeten som övervakades av arkeolog. Det kunde 

dokumenteras flera moderna störningar samt intakta medeltida odlingslager (Karlsson 2016). 
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På fastigheten S:t Thomas 32, i samband med uppförandet av befintlig byggnad, år 1944, påträffades 

flera större gropar, samt en sisare. (Kulturens LA-Arkiv). Under år 2016 genomfördes ytterligare en 

arkeologisk schaktningsövervakning på fastigheten, denna gång i samband med anläggandet av ny 

dränering. Omfattande schaktningsarbeten i modern tid konstaterades och inga intakta äldrekulturlager 

kunde påvisas (Balic 2017). 

År 2019 gjordes en schaktningsövervakning på kv S:t Thomas 37. Schaktet var beläget på gatusidan 

av fastigheten och inga bevarade kulturlager påträffades (Billström 2019). 

En arkeologisk schaktningsövervakning genomfördes på kv S:t Thomas 34 år 2020. Upplägget på den 

undersökningen var lik det som gjordes i aktuell undersökning. Ett schakt på sidan mot Östra Vallgatan, 

där inga intakta äldre kulturlager påträffades. På gårdssidan grävdes också ett schakt, där 

raseringsmassor och odlingslager kunde dokumenteras (Hultberg 2020). 

År 2021 gjordes en arkeologisk förundersökning på kv S:t Thomas 39. Omfattande omrörda kulturlager 

påträffades med fynd från olika tidsperioder. Undersökningen visade på en bebyggelse i området från 

tidigmedeltid med en kontinuitet till våra dagar i området. I de nedre skikten påträffades intakta 

kulturlager. I undersökningen dokumenterades flera nedgrävningar i morän, tolkade som brunnar, 

grophus eller lertäkter. Moränen påträffades på ett djup av omkring 1,20 m (Guldåker 2021). 
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Genomförande och resultat 

Den arkeologiska schaktningsövervakningen utfördes 

längs byggnaden på fastigheten Sankt Thomas 32, 

både ut mot gatan och in mot gården.  

Schaktet öster om huset, längs gatan, grävdes ca 1,50 

m brett. Detta schakt följde tätt intill byggnaden, se figur 

4. Den första delen grävdes till ca 0,60 m, därefter till 

mellan 2,00 och 2,50 m djup. Inga intakta, äldre 

kulturlager påträffades, utan endast sentida 

fyllnadsmassor i form av sand, grus och makadam.  

Figur 4. Schaktning på gatusidan av byggnaden. Schaktet var 

placerat tätt intill byggnaden, fotograferat från norr. 

 

Figur 5. Planritning som visar schaktet på 

gården i rött, med de olika 

sektionsritningsdelarna inritade med blått. Alla 

sektioner som går någorlunda i N-S riktning 

har sammanförts till en sektion för att 

underlätta visualiseringen, medan den Ö-V 

gående har en egen sektionsritning. I grått 

visas moderna brunnar. Mot bakgrund av 

Kulturens generalkarta över arkeologiska 

anläggningar i Lund och ©Lantmäteriets 

fastighetskarta. 
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Inne på gården grävdes schaktet från 

trädgårdens norra hörn, söderut mot det 

sydöstra hörnet, med några mindre 

schakt som återkopplade till byggnaden. 

Detta schakt var ca 0,60–1,00 m brett 

och 1,40 m djupt, se figur 6. Schaktet var 

beläget en bit ut från huskroppen i 

dagens gräsmatta. Stratigrafin var bitvis 

välbevarad, se bilagor med 

sektionsritningar. Där den äldsta 

kulturpåverkade markhorisonten, 

kontext 2, påträffades på ett djup av 

0,90–1,20 m. I kontexten 

dokumenterades rester av lerklining. 

Över detta lager kunde två tydliga lager 

urskiljas kontext 3 och 4, de sträckte sig 

mellan 1,10 och 0,60 m. Dessa tre 

kulturlager tolkades alla till att vara 

lämningar efter hushållsnära odling 

berikade med hushållsavfall. Lagret över 

odlingslagren var ett nivellerade 

kulturlager som förberedelse för 

byggnation, kontext 5 mellan 0,60 och 

0,40 m. Rester efter byggnader från 

1800- och 1900-tal fanns längs hela sträckan, dess byggnader motsvarade de som finns 

dokumenterade i figur 3. Överst fanns ett tunt raseringslager från rivningen av nämnda byggnadsfas 

följt av matjordslager.  

Värt att notera är att lämningar efter efterreformatoriska aktiviteter saknas i hög grad, det tolkas som att 

stora avröjningsarbeten genomfördes på platsen inför byggnationer i området under 1800- och 1900-

tal. Morän framkom på innergården på ett djup av 1,10–1,20 m. 

Kulturlagerstatus 

Lagerstatusen på vägsidan var dåliga med moderna, dränerande, massor. Däremot var kulturlagren på 

gårdssidan i undersökningen generellt feta, fuktiga och kompakta. Dessa karaktärsdrag bildar en 

generellt gynnsam miljö för bevaring av arkeologiskt material. På gårdssidan dokumenterades också få 

modernare ingrepp vilket också visar på bra potential för bevarande kulturlager.  

Bedömningen är att kulturlagerstatusen är god på gårdssidan, men sämre på gatsidan. 

Figur 6. Schaktsituationen på innergården. Fotograferat från 

norr. Notera djupet och det relativt smala schaktet. 
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Förslag på fortsatta åtgärder 

Markarbetet är avslutat och Kulturen föreslår inga vidare åtgärder. Dock kvarstår lagskyddet för 

fornlämningen. 
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Administrativa och tekniska uppgifter 

Länsstyrelsens dnr 431-6368-2021 

Fornlämningsnr RAÄ 73:1 

Lämningsnr, fornreg 1988:5459 

Kulturens projektnr A_2021_0071 

Trakt/kvarter/fastighet St Thomas 32 

Socken Lund 

Kommun Lund 

Län Skåne 

Typ av exploatering Ny VA-dragning 

Uppdragsgivare BRF Wallborgen 

Typ av undersökning Arkeologisk schaktningsövervakning 

Ansvarig institution Kulturen 

Fältarbetsledare Kristoffer Brink 

Övrig personal Gertie Ericsson 

Fältarbetstid 2022-02-21 – 2022-03-25 

Fälttid, arkeolog, tim 12 h 

 

Yta, m2 164 m2 

Kubik, m3 240 m3 

Schaktmeter, m 92 m 

 

Fyndmaterial KM99415:1. Fynden förvaras efter fyndfördelning på Kulturens magasin Diabasen 

Ritning, dokumentation 6 st A3 ritfilm: 5 sektionsritningar skala 1:20, 1 planritning skala 1:200, 1 planritning skala 1:100 

Foto 30 digitala fotografier 

Analyser - 

Arkivmaterial, förvaring Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen S:t Thomas 32 
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Bilagor 

1. Sektionsritningar 

 

Sammanslagning av västra sektion på gårdssidan 

Södra delen av sektionen 

Norra delen av sektionen



 

 

 

1. Gul lermorän. Finkornig, fet, fuktig och kompakt. 

2. Gråbrun kulturjord, finkornig, fet, fuktig, kompakt. Inslag av bränd lera, träkol. 

Äldsta markhorisont, kulturpåverkad.  

3. Brun kulturjord, finkornig, fet, fuktig, kompakt. Inslag av kalk, kalkbruk, djurben, 

tegelkross, brändlera, träkol. Marklager som kan vara odlat. Medeltida datering. 

4. Brungul kulturjord, finkornig, fet, fuktig, kompakt. Inslag av mycket gula lerfläckar, 

djurben, tegelkross, brändlera, kalkprickar. Bakgård, kan vara odling, 

näringsberikad med hushållsavfall, hushållsnära odling. 

5. Markplanering i samband med byggnation. Brun kulturjord, finkornig, fet, fuktig, 

kompakt. Inslag av lera, tegelkross, kalkprickar. Fyllning i nedgrävning 6. Tolkats 

som del av planeringen till en numera riven byggnad som uppfördes 1908. 

6. Nedgrävning för gundläggning av konstruktion 7. 

7. Gult tegel med stenar under, härhör troligen från hus uppfört 1908. 

8. Raseringslager, gul lera, tegelkross, kalkbruk. Finkornigt, fett, fuktigt och 

kompakt. 

9. Utjämning över raseringslager 8. Brun humus, inslag av tegelbitar, både gult och 

rött. Kalk, betong, träkol, djurben. 

10. Matjord. 

11. Brungrå kulturjord, gul lera, tegelkross, träkol, djurben, kalkbruk. Fyllning med 

raseringsmassor. 

12. Sättsand under betongplattor. Gul finkornig, torr, mager och lös. 

13. Betongplattor, mellan dem och lager 12 finns en fiberduk. 

14. Sentida nedgrävning, kan härröra från rivning av byggnad som tidigare funnits här. 

15. Fyllning i nedgrävning, grus och tegelbrockor, både gula och röda. Kalkbruk, 

stenskärvor. Plundringsschakt efter en byggnad. Byggt tidigast 1800-tal, rivet 

1940-tal, inför byggnationen av dagens byggnad. 

16. Gråbrun kulturjord, finkornig, fet, fuktig, kompakt. Inslag av bränd lera, träkol. 

Äldsta markhorisont, kulturpåverkad. Inslag av benfragment och lerklining, ett 

skifferfragment. 

17. Brun kulturjord, finkornig, fet, fuktig, kompakt. Inslag av kalk, kalkbruk, djurben, 

tegelkross, brändlera, träkol. Marklager som kan vara odlat. Medeltida datering 

18. Gul lermorän. Finkornig, fet, fuktig och kompakt. 

19. Matjord 

20. Gråbrun kulturjord, finkornig, fet, fuktig, kompakt. Inslag av bränd lera, träkol 

samt enstaka djurben. Äldsta markhorisont, kulturpåverkad.  

21. Brun kulturjord, finkornig, fet, fuktig, kompakt. Inslag av tegelkross, träkol, bränd 

lera, djurben, småsten. Kan vara hushållsnära odling. 

22. Brungrå kulturjord, gul lera, tegelkross, träkol, djurben, kalkbruk. Raseringslager. 

23. Nedgrävning för fundamentering av 1800-tals byggnad, hänger samman med 24, 

25, 26, 27 och 28. Troligen rester efter den byggnad som är markerad med år 

1861 i Blomqvists karta, figur 3. 

24. Fyllning, lik nr 25. 

25. Gul lera blandad med kalk, småsten, kalkbruk, fundamentering eller golv. 

Finkornig, fet, fuktig och kompakt. 

26. Brun kulturjord, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Inslag av småsten, kalk, 

tegelkross, tegelbitar, kalkprickar. Fyllning kring fundamentering.  

27. Stenar lagda i nedgrävning 30. Syll eller fundamentering. 

28. Stenar lagda i nedgrävning 30. Syll eller fundamentering. 

29. Brungrå kulturjord, finkornig, fet, fuktig, kompakt. Inslag av bränd lera, tegelkross, 

kalkprickar, träkol, enstaka små stenar, djurben. Brukad jord, kulturpåverkad, 

hushållsavfall. Hushållsnära odling. 

30. Nedgrävning för grundläggning av byggnad från år 1861. 

31. Nedgrävning för modern plattsättning. 

32. Nedgrävning som uppstått vid rasering av äldre byggnad. 

33. Den äldsta dokumenterade aktiviteten i sektionen. Nedgrävning utan klar 

nedgrävningskant och kan vara rester efter en naturlig sänka.  Skiftet kan också ha 

uppstått i samband med användandet av marken.



 

 

 

1. Gul moränlera, finkornig, fet, fuktig kompakt. 

2. Gråbrun kulturjord, finkornig, fet, fuktig, 

kompakt. Inslag av bränd lera, träkol. Äldsta 

markhorisont, kulturpåverkad. Fyndbärande.  

3. Brun kulturjord, finkornig, fet, fuktig, kompakt. 

Inslag av tegelkross, träkol, bränd lera, djurben, 

småsten. Kan vara hushållsnära odling. 

Fyndbärande.  

4. Gul lera blandad med kalk, småsten, kalkbruk. 

Tolkat som fundamentering eller golv. 

Finkornig, fet, fuktig och kompakt. 

5. Matjord. 

6. Stenmjöl över fiberduk. 

7. Betongplattor. 

8. Omrörda kulturlager och lera, samt grus och 

makadam. Fyllning i nedgrävning för brunn, 

konstruktion 10. 

9. Gul, grov, grus. 

10a. Betongbrunn för spillvatten. 

10b. Modern brunn. 

11. Makadam. 

12. Matjord. 

13. Nedgrävning för moderna brunnar. 

14. Nedgrävning för plattsättning. 

 



 

 

 

2. Fyndlista 

KM 
nummer  Material Sakord  Antal  Fyndstatus  Vikt  Beskrivning  Typ  Del  Antal 

fragment  Datering  Kontext 

99415:1  Skiffer    1  21   1    16 

99415:1  Bränd 
lera 

Lerklining  1  Avförd  5      1    16 
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2022 

 

2022:1  Rådhuset i Helsingborg Kunskapsunderlag. Rådhuset 3, Helsingborg. Lena Hector och Carita 

Melchert. 

2022:2  Munkarps kyrka, Munkarp 4:40, Höörs kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan. Carita 

Melchert. 

2022:3  Värpinge 17:10, RAÄ 156:1, L1988:4998. Värpinge, Lunds socken, Lunds kommun, Skåne län. 

Schaktningsövervakning 2018. Aja Guldåker & Sebastian Boström. 

2022:4  Innerstaden 2:1 – Lilla Fiskaregatan, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne 

län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2017. Kristoffer Brink. 

2022:5  Universitetet 1. RAÄ Lund 73:1, L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Schaktningsövervakning 2021. Sebastian Boström 

2022:6  Lilla Fiskaregatan och Stora Gråbrödersgatan, fornlämning RAÄ Lund 73:1/Lämningsnr 

1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Gertie 

Ericsson.   

2022:7  Sankt Petri Kyrkogata. RAÄ Lund /L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2020–2021. Sebastian Boström. 

2022:8  Sankt Mikael 6. RAÄ Lund /L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2019. Krister Kàm Tayanin. 

2022:9  Västra Mårtenstorget. RAÄ Lund /L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2020. Linnea Lidh 

2022:10  Kv Eskil 20. RAÄ Lund /L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2017. Imelda Bakunic Fridén 

2022:11  Apoteket Svanen, Apotekaren 11, Lunds kommun, Skåne län, Antikvarisk medverkan 2021–2022. 

Carita Melchert. 

2022:12  Bredgatan etapp 3. RAÄ Lund 73:1/L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2017–2018. Sebastian Boström. 

2022:13  Lund 73:1. RAÄ Lund 73:1/L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2017–2018. Krister Kàm Tayanin. 

2022:14  Tosterups kyrka. Tosterups socken, Tomelilla kommun, Skåne län. Arkeologisk 

kyrkvindsstädning 2022. Krister Kàm Tayanin. 

2022:15  Innerstaden 2:1 Lund. RAÄ Lund 73:1/L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk schaktningsövervakning 2020–2021. Generellt tillstånd – Kraftringen. Imelda 

Bakunic Fridén 

2022:16   Kv Domkyrkan 1 och 2. RAÄ Lund 73:1/L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk schaktningsövervakning 2020–2021. Imelda Bakunic Fridén 

2022:17  Mårtenstorget. Fornlämning RAÄ Lund 73:1/L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk förundersökning 2022. Imelda Bakunic Fridén 
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2022:18  Innerstaden 2:1, Lund. RAÄ Lund 73:1/L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk schaktningsövervakning 2020–2021. Generellt tillstånd – VA Syd. Imelda Bakunic 

Fridén 

2022:19  Kv Domkyrkan 1 och Sankt Laurentius 3. Fornlämning RAÄ Lund 73:1/L1988:5459. Lunds stad 

och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2017.  Imelda Bakunic Fridén 

2022:20  Dalby 63:4 m.fl. RAÄ Dalby 40:1/L1988:815. Dalby socken och Lunds kommun, Skåne län. 

Arkeologisk schaktningsövervakning 2020–2021. Linnea Lidh 

2022:21  Hällestad 8:144 och S:2, fornlämning RAÄ Hällestad 6:1/Lämningsnr L1989:8988 och L2022:3478, 

Hällestad sn, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2021. Linda 

Billström. 

2022:22  St Peter 39, Vänskapens hus, Lund, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2021‐2022. Carita 

Melchert. 

2022:23  Gryts kyrkogård, Gryts socken, Östra Göinge kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2021‐

2022. Carita Melchert. 

2022:24  Ottiliana 49, Fornlämning RAÄ Ystad 50:1, L1988:3379. Ystads kommun och socken, Skåne län. 

Arkeologisk kontroll och schaktningsövervakning år 2017. Jan Kockum och Krister Kàm Tayanin. 

2022:25  Själabodarna 16, Fornlämning RAÄ Lund 73:1/L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk schaktningsövervakning 2021. Sebastian Boström och Kristoffer Brink. 

2022:26  Själabodarna 16, Fornlämning RAÄ Lund 73:1/L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk schaktningsövervakning 2021. Sebastian Boström. 

2022:27  Stadsparken, Innerstaden 2:1, Fornlämning RAÄ Lund 73:1, L1988:5459. Lunds stad och 

kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning, Geoteknik 2018. Kristoffer Brink 

2022:28  Kv Svartbröder 16. Fornlämning RAÄ Lund 73:1, L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne 

län. Arkeologisk schaktningsövervakning, Geoteknik 2019. Krister Kàm Tayanin. 

2022:29  Kv Gylleholm 11. Fornlämning RAÄ Lund 175:1, L1988:5060. Lunds stad och kommun, Skåne 

län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2022. Krister Kàm Tayanin. 

2022:30  Kv Sankt Thomas 39. RAÄ Lund 73:1, L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk schaktningsövervakning 2021–2022. Imelda Bakunic Fridén 

2022:31  Flyinge kungsgård brandtornet, Flyinge 22:40, Lunds kommun, Skåne län. Antikvarisk 

medverkan 2022. Carita Melchert.  

2022:32  Eldarehuset – en del av Stenskogen, Höör Maglasäte 13:3, Höörs kommun, Skåne län. Förstudie 

2022. Aja Guldåker och Lena Hector. 

2022:33  Kv Sankt Thomas 32. RAÄ Lund 73:1, L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk schaktningsövervakning 2022. Kristoffer Brink. 
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