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 Runt Lund löpte under medeltiden en stadsvall krönt med spetsade pålar, 

vars sista delar revs på 1700-talet. En liten ”avhyvlad” rest finns vid och i 

Stadsparken. 

 Utanför staden vidtog landsbygden med fäladsmark och åkermark. Söder om 

stadsgränsen låg bondbyn Lilla Råby, vars marker låg kloss intill stadsvallen. 

Bynamnet är känt sedan 1100-talet. 

 Jorden i Lilla Råby ägdes under medeltiden av självägande bönder eller av 

borgare i staden, som arrenderade ut den. Den största delen innehades dock av 

två kyrkliga institutioner, Sankt Peters kloster och Hospitalsgården.  

 Efter ett lokalt skifte 1785 fick Sankt Peters kloster sina marker samlade, där 

nuvarande Klostergården ligger, därav namnet. 

 Hospitalsgården fanns innanför stadstullarna, och dess uppgift var att sköta 

Helgeandshusets jordar. Gården fanns kvar efter att hjonen på Helgeandshuset 

överförts till Malmö hospital 1780. Inte förrän 1906 flyttades den ut på 

markerna. Då byggdes de tre gårdsbyggnaderna i tegel, som ligger mitt emot 

Tetra Pak. 

 1785 fanns sex bondgårdar och sju gatehus i Lilla Råby. En av gårdarna 

ägdes av bonden Nils Larsson. Efter att ha förvärvat ytterligare en gård, 

skiftades hans ägor på egen begäran 1799. Han fick då sin mark samlad i ett 

stycke sydväst om Råbyvägen, dit gården flyttades 1803. Det sammanslagna 

hemmanet fick namnet Nilstorp efter sin ägare. I egenskap av byns storbonde 

hette innehavaren snart Rige-Nils i folkmun. 



 
Arkivgatan mot norr c:a 1900. Foto: Jöns Mårtensson. 

 

 Idag mynnar Nilstorpsvägen vid Kastanjegatan. Förlängningen utgörs av 

Vagnmakargränden, som går mellan Laurentiistiftelsen och vårt radhusområde. 

Innan Kastanjegatan anlades var detta Nilstorpsvägen, som anslöt till 

Arkivgatan, där den mötte Råbyvägen d.v.s vid den nuvarande rondellen.  

Mellan Nilstorpsvägen och Råbyvägen fanns under Rige-Nils tid en äng. Vid 

arvsskiftet efter honom 1847, avstyckades där ett antal små tomter, som snart 

bebyggdes. Området förtätades snabbt och vid 1800-talets slut fanns där ett 

gytter av små, låga hus, som beboddes av arbetare och hantverkare av olika slag. 

Kåkbebyggelsen kallades Knudshusen och i en av byggnaderna fanns ett 

vagnmakeri. Därav kommer namnet på vårt radhusområde. 

 Många av husen fanns kvar in på 1970-talet, då de revs efterhand för att ge 

plats åt Vagnmakaren.  

 På marken väster om Nilstorpsvägen byggdes Laurentiistiftelsen i etapper 

mellan 1949 och 1961.  

 Vid arvsskiftet efter lantbrukaren Jöns Bengtsson 1810 tillföll Lilla Råby 9 

sonen Bengt Jönsson. Han var ett original, som för sin marks och sin rikedoms 

skull gick under namnet Råbykungen. Gården, som kallades Gylleholm, låg vid 

korsningen Arkivgatan-Gylleholmsgatan. De sista resterna revs 1965 för att ge 

plats åt fyrklövershusen. 

 Vid arvsskiftet efter Råbykungen 1893 delades marken upp mellan hans 

barnbarn. På marken som tillföll fanjunkare Nils Anton Sjölin, lät denne uppföra 

ett tegelhus vid Arkivgatan, där Eoshallen finns idag. Huset revs först 1988 inför 

uppförandet av idrottsanläggningen. 



 
Nils Anton Sjölins hus vid Arkivgatan. Foto: Bevaringskommittén. 

 

 Där Råbyvägen idag går i en tunnel under motorvägen fanns en 

landsvägsbom mellan Lilla Råby och Stora Råby. Den gav namn åt 

Bommehusen, några småhus som fanns där fram till 1984, då de revs. 

 
Nilstorpsvägen omkr. 1900. Knudshusen till höger om vägen. Foto: Per Bagge 

 

 Omkring 1840 upptäcktes en källa med mineralhaltigt vatten vid nuvarande 

Ulrikedal. Kring Råbykällan, som den kallades, uppstod en livlig brunnsrörelse 

med salong, café och dans-, skjut- och kägelbanor. Med tiden urartade nöjeslivet 

och verksamheten upphörde. På platsen anlades i stället en handelsträdgård, som 

fick namnet Ulrikedal efter ägarens dotter. Trädgårdsmästarens bostadshus var 

det som idag finns i hörnet av Arkivgatan och Solvägen. 

 Vid slutet av 1800-talet började den lediga tomtmarken i staden ta slut och 

bebyggelsen började tränga utanför stadsgränserna. De forna lantegendomarnas 



mark styckades upp och försåldes till byggnadstomter. En stor del av den då 

uppförda bebyggelsen längs Arkivgatan är från slutet av 1800-talet.    

 1905 invigdes järnvägen Lund-Harlösa, vilken hade anlagts rakt igenom den 

gamla bymarken. Där cykelleden idag korsar gatan, fanns det en 

järnvägsövergång med bommar. Den försvann 1964, då trafiken upphörde, och 

åren efter revs spåren upp.  

 
Lilla Råby. Malmöhus läns hushållningssällskap 1913. 

 

 

Fotograferat från sydost. Nilstorp med villa- och flerfamiljsbebyggelse. 

Nyanlagda grönområden. I bakgrunden Järnåkra. 1958. 



 
Knudshusen längs den ännu inte asfalterade Råbyvägen omkring 1960. 

 

 Inte förrän 1913 kom huvuddelen av Lilla Råby att införlivas med Lunds 

stad. Från Malmövägen österut anlades 1953 Södra vägen-Solvägen genom den 

dåvarande åkermarken. På den östra sidan av korsningen mellan Arkivgatan och 

Råbyvägen uppfördes 1960 området Studentlyckan. 

 Samma år började Harry Karlsson bygga höghusen vid Råbyvägen. Det 

närmast Vagnmakaren, Råbyvägen 32, stod klart för inflyttning på våren 1962. 

Året efter var även det tredje, med adress Kastanjegatan, klart. Den ursprungliga 

tanken var att ytterligare höghus skulle byggas på marken, där Vagnmakaren 

finns idag. Dessa planer sköts på framtiden för att slutligen överges till förmån 

för våra radhus. 

 En del av de små gatehus, som fanns på platsen för vårt bostadsområde och 

gick under namnet Knudshusen, stod kvar till början av 1970-talet. Flera av dem 

inrymde mindre hantverksinrättningar. Där fanns bl.a. en skomakare och en 

cykelverkstad. Bakom husen hade de boende små trädgårdstäppor och f.ö. var 

där ett grönområde. I ett av husen bodde en äldre dam, som vägrade att flytta, 

vilket gjorde att rivningen drog ut på tiden. Maj-Britt och Lars Hansson, som 

bott på Råbyvägen sedan början av 60-talet, minns att i en av stugorna bodde en 

välklädd äldre herre, som de brukade kalla Farbror´n i den lilla röda stugan.  

 Margareta Roman, som flyttat in i ett av de nybyggda höghusen, minns hur 

hon drog barnvagnen med sin lille son upp längs Arkivgatan och att det då 

fortfarande var grusväg upp till järnvägsövergången. 



 
Ytan där Vagnmakaren byggdes efter rivningen av småhusen.  

Foto: Lars Mongs c:a 1973. 

 

 När småhusen väl var borta, stod tomten öde fram till 1974-75, då John 

Mattsson lät uppföra våra 70 radhus. Området hade under tiden hunnit bli både 

vildvuxet och risigt. Dessutom låg där länge stora schakthögar, som lämnats 

efter uppförandet av höghusen.  Tomten blev ett populärt lekområde för 

höghusens barn, som blev mycket besvikna, då det bebyggdes. 

 
Vagnmakaren under uppförande 1974-1975. Foto: Per Anderö. 

 

 När man betraktade de smala grunderna till husen, var det svårt att föreställa 

sig att det skulle kunna bli bostäder på 150 kvm (inkl. källare). De första 

inflyttningarna ägde rum på hösten 1974. Området iordningsställdes med 

gångar, belysning och lekplatser. Idag är Vagnmakaren ett centralt beläget och 

omtyckt radhusområde, vilket inte minst visat sig i att priserna rasat i höjden.   



 

 
Nilstorpsvägen från sydväst på 1920-talet. Knudshusen till höger.  

 Fotograf: Okänd 

 

Sammanställt av Per Anderö, hus 42 
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