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Stora Råby 33:21-23, eller Råbylund som gården har kallats, ligger i östra Lund, söder om Dalbyvägen och norr 
om byn Stora Råby. 

Stora Råby ligger i Lunds kommun som är markerad på kartan. 
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Inledning 

Stora Råby 33:21-23 är en fastighet med tre äldre byggnader som legat i Stora 
Råby socken utanför Lund, men som numera ingår i Lunds stad. Enligt Lunds 
bevaringsprogram, Stora Råby och Värpinge från 2002, är fastigheten klassificerad 
och utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö. Byggnaderna är inte skyddade i nå-
gon plan och hotas av rivning. Tomten utgör en del av utbyggnadsområdet Norra 
Råbylund och ska exploateras. Stadsbyggnadskontoret har trots byggnadernas 
utpekade kulturhistoriska värden valt att tillstyrka fastighetsägarens/exploatörens 
önskemål om rivning av de tre byggnaderna. Ett villkor som stadsbyggnadskon-
toret ställt är att byggnaderna och tomten ska dokumenteras av en certifierad 
sakkunnig avseende kulturvärden enligt plan- och bygglagen före rivning. Reg-
ionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne har därför fått i uppdrag av 
Fojab Arkitekter att utföra en dokumentation av Stora Råby 33:21-23. 
 

Administrativa uppgifter 
Objekt   Stora Råby 33:21-23, Råbylund 
Socken   Stora Råby 
Kommun   Lund 
Regionmuseets diarienummer L12.20-130-16, 1353 
Byggherre/beställare Fojab Arkitekter 
Antikvarisk expert Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Anna Rabow 
Inventering 2016-04-04 och 2016-04-22 
Rapport granskad av Maria Johansson 

Skydd av Stora Råby 33:21-23 

Under 1960- och 1970-talen genomfördes flera bystudier i Lunds kommun på 
byggnadsnämndens initiativ och i samarbete med Lunds Universitet. I Stora Råby 
gjordes en undersökning av Margareta Alin genom Institutionen för konstveten-
skap. Stora Råby - En bebyggelsehistorisk undersökning från 1972 hade fokus på bebyg-
gelsehistorien och utfördes som ett led i bedömningen av förutsättningarna för 
generalplanearbetet som resulterade i Lund Skiss till generalplan 1969. All bebyg-
gelse inom Stora Råby dokumenterades och den äldre bebyggelsen uppmättes av 
arkitekturstudenter. Undersökningen hade en beskrivande karaktär och en värde-
ring av miljöerna ingick inte i uppdraget. En bakgrund till byundersökningarna 
var att byarna mer eller mindre skulle inkorporeras i staden. 

1975 tillsattes en bevaringskommitté för att på kommunstyrelsens uppdrag 
upprätta ett bevaringsprogram för Lunds stadskärna. När arbetet med staden 
avslutades 1996 påbörjades inventeringen av byarna. Bevaringsprogrammen är 
tänkta att fungera som planeringsunderlag för tjänstemännen men också för att 
väcka enskildas intresse. Syftet med byggnadsinventeringarna är att kartlägga och  



 
Stora Råby 33:21-23 
 
 
 

6 

tydliggöra de kulturhistoriska värdena samt att avgränsa ett antal sådana värde-
fulla byggnader och miljöer som avses i 8 kap 13 § plan- och bygglag: en byggnad 
som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
får inte förvanskas. Fastigheter som markerats som kulturhistoriskt värdefulla bör 
enligt bevaringsprogrammet ges ett direkt skydd vid detaljplaneläggning. Vidare 
skrivs att enstaka rivningar kan accepteras, men att ersättningsbebyggelsen bör 
anpassas till området samt att kommunen genom överenskommelser kan ställa 
mer långtgående krav än vad man gör vid myndighetsutövningen. 

I förordet till Lunds bevaringsprogram Stora Råby och Värpinge från 2002 
konstateras att en by inte bara är en husklunga vid en väg, utan ett landskap med 
åkrar, gårdar, vägar och gränser varför inventeringen inte begränsats till enbart 
bebyggelsen, utan innefattar en bedömning av hela det kulturlandskap som en 
gång utgjorde byn. I samband med inventeringen uppmärksammades det välbe-
varade enskifteslandskapet i viss mån i Värpinge, men framförallt i Stora Råby. 
Hur exceptionella dessa förhållanden var stod dock inte klart. Vid översiktliga 
bedömningar av andra byar i kommunen har inget tillnärmelsevis lika välbevarat 
skifteslandskap hittills påträffats. Idag saknas dock kunskapsunderlag för att be-
döma hur sällsynt det välbevarade skifteslandskapet kring Stora Råby är i ett 
skånskt perspektiv. 

Karta över Stora Råby med kulturhistoriskt värdefulla byggnader markerade med rött och byggnder som ingår i en 
kulturhistorisk miljö med svart. Stora Råby 33:21-23 ligger i den röda cirkeln. 
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Enligt Lunds bevaringsprogram, Stora Råby och Värpinge, har ett 40-tal fastigheter i 
Stora Råby, en del med flera byggnader, markerats som kulturhistoriskt värdefulla. 
Tre byggnader på Stora Råby 33:21-25 är markerade med svart vilket innebär att 
de utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö. Gårdsplanen mellan de tre byggnaderna 
är en kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värdeull platsbildning och allén längs gatan 
utgörs av en plantering av kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värde. 

Historik 

1859 styckades tre lotter söder om Dalbyvägen av från Stora Råby nr 3 som en 
följd av arvsskiften. Lotterna brukades en tid av andra gårdar men bebyggdes 
under 1870-talet. Enligt generalstabskartan från 1865 var området obebyggt då 
den västra lotten köptes av spannmålshandlare A G C Hyllén 1875. Denne lät 
uppföra gården som fick namnet Råbylund. Boningshuset fick en hög sockelvå-
ning med kök och avvek därmed från bondgårdarnas traditionella byggnadssätt 
för att i stället anknyta till borgerskapets bostadsideal. De bägge andra lotterna 
innehades av trädgårdsmästare Jöns Persson som 1885-86 styckade av tre tomter 
längs Dalbyvägen. På två av dem uppförde två snickare var sitt hus. På den tredje 
tomten byggde arbetaren Lars Christersson en bostad och slakteri.  

Av Råbylunds fem befintliga byggnader (den femte är inte med på kartan) är det tre som markerats som kulturhistoriskt 
värdefulla.  
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Att Råbylund var väl bebyggd när gården 1882 såldes till spannmålshandlare 
Hans Nilsson, framgår av köpeskillingen. Enligt kontraktet fanns också en mälta. 
När Nilsson gick i konkurs köptes Råbylund 1888 av dansken Fredrik Christian-
sen som tillsammans med sin fader Jörgen bedrev en omfattande hästhandel med 
export till Danmark, Tyskland och Finland. Till Stockholms spårvägar såldes ett 
40-tal hästar om året. Handeln upphörde sedan fadern dött 1891.  

1912 köptes Råbylund av landstingen i Skåne och Blekinge och fungerade 
därefter som vårdhem åt en dövstumskola. Markerna kompletterades 1914 med 
ett område längre österut på Stora Råby 9. Förutom de kvarvarande byggnaderna 
fanns en ekonomibyggnad och ett kostall med en lada i vinkel. De låg öster om 
de nuvarande husen och skall ha rivits i mitten av 60-talet.  

Boningshuset inreddes till ålderdoms- och skyddshem för dövstumma med 
en kvinnlig avdelning på bottenvåningen och en manlig på övervåningen. De öv-
riga byggnaderna användes av Lantbruks- och hantverksskolan i Råbylund, vilken en-
ligt ett reglemente 1925 skulle ge praktisk och teoretisk undervisning åt dövstumma 
ynglingar som vilja utbilda sig i yrken. Man kunde välja mellan skomakeri, skrädderi  

Gamla häradskartan från 1910-1915 visar att Råbylund hade tre byggnader för bostadsändamål och tre ekonomi-
byggnader i öster. En stor trädgård med trädplantering låg söder om huvudbyggnaden.  
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och snickeri och därtill fick de utbildning i vissa av lantbrukets binäringar såsom 
trädgårdsskötsel och höns- och biavel. Vid övertagandet skedde en omfattande 
ombyggnad. Den västra flygelbyggnaden inreddes till bostad åt föreståndaren, 
"rättaren", och expedition. I den östra inreddes åtta bostadsrum för lantbruksele-
ver längs en mittkorridor, och i vinkelbyggnaden på baksidan blev det snickeri, 
skomakeri och skrädderi. Yrkesundervisningen lades dock ned när ansvaret för 
dövstumundervisningen överfördes till staten 1938. Lantbruksskolans elever 
överfördes till en skola i Vänersborg och Hantverksskolans till Broby gård i Upp-
land. Skyddshemmet bestod till 1943, då Råbylund köptes av Skånska Barna-
vårdsförbundet som där inrättade ett hem för "psykopatiska och nervösa barn".  

Förbundet var anslutet till Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet 
och sammansatt av nämnder, organisationer och enskilda personer som verka inom, 
eller eljest önska främja den offentliga eller enskilda barnavården. Råbylund kom att ersätta 
det barnhem förbundet sedan 1933 hade i Råbyholm, och i styrelsen ingick repre-
sentanter för skånelandstingen och länsstyrelserna. Fastigheten skänktes 1955 till 
Malmöhus läns landsting, som då övertog driften av Råbylunds skolhem för svårfost-
rade barn. Det kom då att användas till barnpsykiatrisk eftervård. Hemmet stängde 
1961 sedan föreståndarinnan slutat och det visat sig svårt att rekrytera någon ny. 

Ekonomiska kartbladet från 1967 visar att Råbylunds (2039) ekonomibyggnader rivits och att trädgården utökats åt 
öster.  
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Från och med 1964 var Råbylund ett arbetshem för kvinnor med psykiskt för-
ståndshandikapp. 1984 lades hemmet ned varmed Råbylund såldes och byggdes 
om till kontor två år senare. 

1988 uppfördes söder om huvudbyggnaden en montessoriförskola "Rosa 
Tornet" i rosamålad träpanel efter ritningar av Tavells ingenjör AB. 1993 delades 
Råbylund upp i fem fastigheter, en för varje byggnad med närmast tillhörande 
tomtmark och en för tomten. Den östra flygeln byggdes 1998 om till studentbo-
städer, medan huvudbyggnaden stod tom och den västra flygeln användes som 
barnhem. Senare har även huvudbyggnaden byggts om till studentrum. Idag ut-
görs alla tre hus av lägenheter och studentrum men endast några av lägenheterna 
och rummen är uthyrda. Även förskolebyggnaden står tom idag. 

Byggnadshistorik 

Boningshuset har en hög sockelvåning, symmetriskt placerade fönster, sadeltak 
med väl tilltagen takfot och dekorativt utformade taktassar varmed stilen ansluter 
till dåtida villaideal inom högreståndskretsen. De flesta andra boningshus som 
uppfördes under senare delen av 1800-talet i Stora Råby var mer traditionella med 
långa och låga längor såsom de samtida boningshusen lite längre österut på Dal-
byvägen, Stora Råby 33:3-7. 

På huvudbygganden markeras mittpartiet av breda frontespiser och mot 
gårdsplanen en öppen veranda med snickarglädje. Frontespiserna ska ha tillkom-
mit 1916 efter ritningar av Oscar Wilke och enligt dessa hade den norra en krön-
ande spira och snickarglädje i gavelspetsen. Även verandan torde ha tillkommit på 
1910-talet vilket styrks av att en liknande veranda ska ha funnits på ett rött tegel-
hus från 1906 på Stora Råby 34:2. 

Takpappen byttes mot tegel år 1921. Fram till 1970-talet hade huset en gul-
vit spritputs med profilerade fönsteromfattningar och list över sockeln samt 6- 
respektive 9-rutade korspostfönster som var avfärgade i grönt. 1976 blev huset 
omputsat med spritputs, som numera är avfärgad i brungult, och fönstren byttes 
mot vitmålade fönster med T-post. 

Ytterdörren var på 1970-talet en enkel i ädelträ med fönsterinfattning. Den 
nuvarande paneldörren är mindre än den ursprungliga dörröppningen, är glasad 
och avfärgad i vitt. Dörren har troligtvis ursprungligen varit en speglad pardörr. 

Gårdsplanen mot Dalbyvägen flankeras av två snarlika envåningslängor, 
från början troligen stall, uppförda av tegel och lersten. Över de centralt place-
rade dörrarna åt gårdssidan finns homejor. Det östra huset har en vinkelbyggnad 
som tillkom före 1910-talet. Denna vinkelbyggnad har en mönstersågad vindskiva 
på gaveln. 1921 byttes takpappen mot tegel och båda flyglarna inreddes till bostä-
der, den västra flygeln blev föreståndarbostad och den östra elevhem. Den senare 
hade även ett inrett rum på vinden. Den östra flygelns vinkelbyggnad blev verk-
städer. Det var vid denna tid som dessa hus fick nya spröjsade fönster.  
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Flyglarna hade fram till 1970-talet en gulvit spritputs med slätputsade fönsterom-
fattningar och knutar. 1976 lades den nuvarande grova ljusgrå putsen på. 1998 
inreddes vindarna genom att homejorna gjordes om till entréer med galvanise-
rade trappor och takkupor i plåt och ny takfönster tillkom. Dörrarna hade tidi-
gare panel i fiskbensmönster och stora, dekorativa beslag. En dörr finns ännu 
kvar på den västra flygelns södra gavel.  

Västra flygeln enligt ritning från 1964. Ytterligare ritningar finns i bilagan. 

Huvudbyggnaden 1986, före ombyggnaden av ovanvåningens fönster och takkupor. 
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Beskrivning 

Huvudbyggnaden 

Råbylunds huvudbyggnad ligger indragen på tomten med gårdsplanen med de två 
flyglarna i norr och trädgården i söder. Huvudbygganden är uppförd tegel med 
putsade fasader i ett och ett halvt plan med hög källarvåning och frontespis. 
 
Grund: Källarvåningen är slätputsad med ett cementhaltigt bruk och avfärgad i 
brunt. På samtliga fasader finns symmetriskt placerade fönster- och dörröppning-
ar med svagt stickbågiga valv varav flera är igensatta på något sätt. Grunden av-
slutas upptill med en avfasning och en omålad plåtavtäckning. Grunden är högre 
på den södra sidan då marken sluttar åt detta håll. Den östra delen på denna sida 
är förbyggd med ett skjul och ett av fönstren ersatt med en dörr. 
 
Fasad: Fasaden är putsad med en grov spritputs som är maskinellt påslagen och 
består av ett hårt bruk av cementblandning. Fasaden är avfärgad i en ockraton, 
troligtvis med en oorganisk färgtyp. Fasaden är i gott skick och spår efter äldre 
puts- och färglager kan inte skönjas. Enligt äldre bilder har fasaden varit avfärgad 
i en ljusare kulör och haft släta fönsteromfattningar. 
 
Fönster: Fönstren i källarvåningen och första våningen är symmetriskt placerade 
ovanför varandra. Källarvåningen har på den norra fasaden mot gårdsplanen sex 
fönster som består av tvåluftsfönster med spröjs och två rutor per båge. De är 
helt eller delvis igensatta med ventilationsgaller och skivtäckning och avfärgade i 
en mörk brunröd färg. Den östra källarfasaden har två dubbelkopplade tvålufts-
fönster, likadana som på norra sidan, med råglas och är avfärgade i vitt. Källarens 
två västra fönster är igensatta, den ena igenmurad och den andra har skivtäckning. 
Den södra källarvåningen har fem dubbelkopplade tvåluftsfönster med tre rutor 
per båge. Vid inventeringen 1996-1997 var alla källarfönster avfärgade i vitt. 

Första våningens fönster utgörs av kopplade treluftsfönster med en lig-
gande överhängd båge överst och två stående sidohängda nertill. Frontespiserna 
har två kopplade treluftsfönster och den östra gavelspetsen har ett likadant föns-
ter medan den västra gavelspetsen har två tvåluftsfönster. Mot söder utgörs det 
östra fönstrets mittbåge av en balkongdörr. Dessa fönster och även balkongdör-
ren är avfärgade i vitt. 

Enligt äldre bilder har första och andra våningens fönster bestått av kors-
postfönster med två lufter på den första våningen och tre på den andra våningen. 
Fönstren var vid inventeringen 1969 avfärgade i grönt.  
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Huuvudbyggnadens norra fasad, längst upp foto från 1969. Källarfönster har satts igen och övriga fönster har bytts.  

Huvudbyggnadens östra fasad, t.v. foto från 1969. Blindfönstret har satts igen medan övriga fönster och källaröverbyggnaden 
bytts. 
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Dörrar: Huvudentrén är centrerad på den norra sidan och har en öppen veranda i 
snickarglädje. Verandan vilar på granitpelare och trappan som också harsättsteg i 
huggen granit vilar på ett fundament i gjuten betong. Verandans låga pelare, sta-
ket, sirliga gaveldetaljer och undertak är avfärgat i en vit färg som flagnar. Under 
färgen kan man ana att veranadan tidigare varit grön. 

Dörren har bytts mot en mindre och dörröppningen är klädd med skiv-
material. Glasad paneldörr och skivtäckning är avfärgat i vitt. 

Den östra och västra gaveln har källarentréer med vitmålade sekundära 
dubbeldörrar och gjutna trappor. Den östra är försedd med en överbyggnad i 
korrugerad plåt och den västra med metallstaket. Den södra sidan har en sekun-
där ingång via plåtskjulet. 
 
Tak och takavvattning: Hela taket, inklusive frontespiser, takkupor och veranda, är 
täckt med rött vingtegel. Takfot väl tilltagen med dekorativa taktassar och under-
tak av spontpanel. Kraftiga vindskivor med tredubbla brädor i vitt på gavlar och 
frontespiser. Solskivor på alla gavlar och nockar i rödlackerad plåt. Tre takkupor, 
en på det norra takfallet och två på det södra, i rödlackerad plåt med dubbla vita 
vindskivor. Ett litet takfönster på det norra takfallet och två symmetriskt place-
rade och breda tegelskorstenar. Hängrännor och stuprör i brunlackerad och omå-
lad stålplåt med mjuka böjar finns på både hus och veranda. 
 

Huvudbyggnadens södra fasad, foto från 1969. Dammen i förgrunden är borta och balkongpelarna bytta mot konsoler. 
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Interiör: Källarvåningen har tvättstuga i den östra delen, pannrum i den västra och 
inredd bostadsdel i den mellersta delen. Första våningen består av hall, trapphall, 
gemensamhetsrum, korridor, kök, toaletter och sex sovrum. Andra våningen har 
likaså ett stort kök med sittplats och gemensamhetsrum med balkong åt söder 
och korridorer med sex sovrum och toalett och badrum i öster. Planlösningen är 
troligtvis nästan helt omgjord, rum på 1870-talet låg oftast i fil. Idag delas våning-
en upp med en längsgående korridor med rum på båda sidor. Den nedre hallen 
och gemensamhetsrummet kan utgöra ursprunglig planlösning. 

Golven är täckta med plast- och linoleummattor. Det finns både höga profi-
lerade och låga enkla golvlister. Väggarna är putsade och målade och i det nedre 
gemensamhetsrummet finns pärlspontspanel. Fönsternischer med fönsterkarmar 
av röd sten. De flesta dörrar är moderna, omålade spegeldörrar av fur eller helt 
släta. Endast en äldre dörr med två liggande spegelar och två stående i mitten har 
påträffats. Putsade tak utan taklister eller annan avslutning, endast det nedre ge-
mensamhetsrummet har avslutning med hålkäl.  

Till höger om ytterdörren finns en liten trapphall vars golv och trappan upp 
till andra våningen är av gjuten terrazzoputs. Det har även funnits en förbindelse 
mellan källaren och första våningen med en likadan trappa, men den är igensatt. 
All annan inredning; kök, garderobsdörrar, toaletter och radiatorer är från senare 
hälften av 1900-talet.  

Huvudbyggnadens västra och södra fasad. 
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Huvudbyggnaden. T.v: huvudingången och dess veranda som vetter åt norr. T.h: Ett av de rum som derlats av, den nedre 
våningens östra del. 

Huvudbyggnaden. T.v: Hallen vid entrén med gemensamhetsrummet rakt fram och trappan till höger. T.h: En av få äldre 
dörrar återfinns på ovanvåningen. 
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Västra flygeln 

Grund: Låg slätputsad grund med cementhaltigt bruk, avfärgad i brunt. Avfasat 
avslut som är täckt med omålad plåt infräst i fasadputsen. Grunden är något 
högre på den södra sidan då marken sluttar. Flagnande färg på stora delar. 
 
Fasad: Grov spritputs som är maskinellt påslagen och består av ett hårt cement-
blandat bruk. Fasaden är omålad och i gott skick. Fram till 1976 hade fasaden en 
gulvit spritputs med slätputsade omfattningar. 
 
Fönster: 15 en-, två- och treluftsfönster med tre rutor per båge och utanpåliggande 
hörnjärn, avfärgade i grönt. Alla fönster utom de två tvåluftsfönstren i södra ga-
velspetsen och bågarna i treluftsfönstret på motsatt gavel är äldre/i original. 
 
Dörrar: Huvudentrén mot öster är klädd med stående panel och avfärgad i grönt. 
Dörren består av en ett brett dörrblad och en smal fast del. I söder en grön dörr 
med snedställd panel och dekorativa bandgångjärn som troligtvis är i original. 
 
Tak och takavvattning: Taket och dess homeja mot öster är täckt med rött vingtegel 
och nockplåt. Takfot väl tilltagen med undertak av vit spontpanel. Vindskivor av 
rödlackerad plåt. Hängrännor och stuprör i brunlackerad och brunmålad plåt 
varav en del av det ena stupröret är äldre med skarpa böjar. Homeja inklädd med 
vit plåt och glasad dörr som ersatt äldre träluckor. Till dörren leder en ståltrappa 
med plansteg i betong. Intill homejan en stor takkupa i brun plåt och sadeltak av 
vingtegel och fönster med lösspröjs. Fyra takfönster, två på vartdera takfallet. Två 
symmetriskt placerade och breda tegelskorstenar. 

Västra flygeln inreddes 1921 till bostad åt föreståndaren. Takpapp byttes mot tegel och nya fönster sattes in. Foto 1969. 



 
Stora Råby 33:21-23 
 
 
 

18   

Västra flygelns norra gavel (t.v) och östra fasad (t.h.) med den nya trappan upp till andra våningen som tillkom 1998. 

Västra längans södra dörr är den enda äldre kvarvarnde ytterdörren på gården. Foto t.v. från 1969. 
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Västra flygelns interiör: Både nedre plan och vindsvåning är inrett för bostadsända-
mål. På nedre plan golv med plast- och linoleummattor, höga profilerade golv-
lister, en del äldre dörrar med två liggande spegelar och två stående i mitten och 
profilerade dörrfoder, putsade väggar och tak. På ovanvåningen är all inredning 
ny, endast skorstensstockarna och synliga takbjälkarna är ursprungliga. 

 

Östra flygeln 

Grund: Låg grund slätputsad med cementhaltigt bruk och avfärgad i svart och 
brunt. Avfasat avslut som på södra, västra och norra sidan är täckt med omålad 
plåt. Den östra fasaden och vinkelbyggnaden har inte någon plåt. En stor del av 
den svarta färgen har flagnat bort och blottlagt bruna färglager. 
 
Fasad: Grov spritputs som är maskinellt påslagen och består av ett hårt cement-
blandat bruk. Fasaden är omålad och i gott skick. Fram till 1976 hade fasaden en 
gulvit spritputs med slätputsade omfattningar. 
 
Fönster: 20 två- och treluftsfönster, varav de flesta tvåluftsfönster är på vinkel-
byggnaden och de flesta treluftsfönstren på det äldsta huset. Fönstren har tre ru-
tor per båge, och utanpåliggande hörnjärn, samtliga på nedre plan är avfärgade i 
brunt medan de på övre plan är vita. Alla fönster, utom tvåluftsfönstren i södra 
gavelspetsen och det ena fönstret i vinkellängans södra fasad, bedöms vara äldre. 

Östra flygeln inreddes 1921 till elevhem. Takpappen byttes mot tegel och nya fönster sattes in. Foto från 1969. 
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Dörrar: Huvudentrén mot väster utgörs av en ny vit dörr med glasning. Den tidi-
gare dörren utgjordes av en pardörr som var lika hög som fönstren. På den södra 
gaveln finns en sekundär brun paneldörr med sidoljus, betongramp, räcke av 
rundstav, och skärmtak. Vinkellängans södra dörr utgörs av en brun paneldörr 
med ruta av pressglas. På samma fasad finns en brun överhängd garageport. Vin-
kellängans norra dörr utgörs av en brun slät dörr med sidoljus i form av ett 
spröjsat enluftsfönster med tre rutor. 
 
Tak och takavvattning: Taken och homejan mot väster är täckta med rött vingtegel 
och nockpannor. Takfot väl tilltagen med undertak av vit spontpanel. Vindskivor 
av rödlackerad plåt, på vinkelbygganden finns även en figursågad vindskiva i trä. 
Hängrännor och stuprör i brun- och svartlackerad plåt varav ett stuprör på vin-
kellängans norra fasad har skarpa böjar, resten har mjuka böjar. Vit plåttäckt 
homeja med glasdörr som ersatt äldre träluckor, väl tilltagen takfot med dekora-
tiva takbjälkar. Till dörren leder en ståltrappa med plansteg i betong. På östra tak-
fallet en stor takkupa i brun plåt och sadeltak av vingtegel och fönster med lös-
spröjs. Två takfönster, ett på vartdera takfallet. Två breda symmetriskt placerade 
och slammade tegelskorstenar på det äldsta huset och en med kvadratisk form på 
vinkelbyggnaden.  

Östra flygelns västra fasad (t.v.) och det nedre fönstret på den norra gaveln. De flesta fönster på båda flyglar har denna 
utformning med två eller tre lufter och bedöms vara äldre, det vill säga från 1921. 
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Östra flygelns interiör: Både nedre plan och vindsvåningen i det äldre huset är inrett 
för bostadsändamål. På nedre plan golv med plast- och linoleummattor, laminat-
parkett och putsade väggar och tak. Äldre profilerade trälister i form av höga 
golvsocklar, breda dörrfoder, fönsterkarmar och fönsterfoder. På ovanvåningen i 
det äldre huset är all inredning ny, det är endast skorstensstockarna och de synliga 
takbjälkarna som är ursprungliga.  

Östra flygelns södra fasad med den lägre vinkelbyggnaden. Längst upp foto från 1969. Gavelspetsens fönster är nya, de fyra 
pardörrana har ersatts med två nya enkeldörrar, ett fönster och en garageport. Fönstret till höger på fotot från 1969 har 
också ersatts av garageporten. 
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T.v: Den västra flygeln har flera äldre dörrar vilket tyder på att dess planlösning inte förändrats så mycket.  T.h: Den östra 
flygelns södra lägenhet har profilerade socklar och fönsterfoder och spegeldörrar. 

T.v: Modernt kök inrett i den östra flygelns vinkelbyggnad. T.h: Båda flyglarnas vindar är inredda med synliga skorsten-
stockar och takbjälkar, all annan inredning är från 1998 eller senare. 
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Tomten 

Den norra delen av tomten utgörs huvudsakligen av gårdsplan och den södra 
delen av trädgård inhägnad av en rad hästkastanjer. I öster finns en fruktträdgård. 
Det är endast den norra delen av fastigheten som enligt bevaringsprogrammet 
bedömts ha ett kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värde. Marken närmast de 
båda flyglarnas norrsidor utgörs av en ”plantering” med gräsmatta, en rad av träd 
och två häckar. Vid inventeringen i slutet av 1990-talet utgjordes trädraden av sex 
fullvuxna träd, samtliga finns kvar idag. Entrén till gårdsplanen flankeras av två 
stora lindar. Det träd som står mitt för den östra längans norrgavel är utgörs av 
en mindre lönn. Lite längre österut, intill vinkellängans trädgårdsrum, står ytterli-
gare två kraftiga och toppkapade lindar. Ytterligare en bit bort står en oxel som 
flankerar den grusade parkeringsplatsen. Mellan dessa träd och utmed vägen finns 
flera mindre träd eller sly av lövträd och invid den västra längans norrgavel växer 
ett bestånd mindre tallar.  

Den östra flygeln och dess vinkellänga bildar åt norr en liten grästäckt träd-
gård, avgränsad med en klippt måbärshäck åt öster. Närmast huset är marken 
täckt av grus. 

Gårdsplanen består av en grustäckt yta med kullersten närmast huvudbygg-
naden. På gårdsplanens mitt finns en liten stenlagd rundel med perenner och 
flaggstång. Enligt bevaringsprogrammet är ett träd utmarkerat här men det kan 
inte urskiljas på fotografier tagna 1969. Öster om huvudbyggnaden finns två tysk-
lönnar och invid dessa finns en jordkällare. 

Enligt bevaringsprogrammets plan finns en rad träd längs tomtgränsen i norr och i öster. Trädraden fortsätter dock runt 
hela trädgården, jämför med flygfotot t.h. Flygfoto från Eniro. 
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Söder om huvudbyggnaden finns en stor trädgård som är inhägnad av ett tiotal 
tätt placerade och hamlade hästkastanjer på den östra sidan. Lika många lövträd 
finns på den södra sidan och något färre i väster. Vid huvudbyggnadens västra 
gavel står två kraftigt beskurna hästkastanjer som likt hästkastanjerna på den 
motsatta sidan troligtvis också ingått i den ursprungliga trädgården. Längs delar 
av den västra sidan finns även en klippt häck av bland annat hagtorn.   

Trädgården har nyttjats som utelekplats åt den förskola som låg i den bygg-
nad som är uppförd 1988. Den är därför mycket förändrad och förutom de två 
stora träd, troligtvis valnötsträd, ett i trädgårdens mitt och ett intill förskolebygg-
naden. Intill den södra sidan finns ett parti som är något nersänkt i förhållande 
till den stora gräsmattan. Här finns vildvuxna buskage av bland annat syren och 
fläder. Denna plats har troligen haft ytterligare planteringar av blommande växt-
lighet med perenner och vårlökar. Intill förskolebyggnadens södra gavel finns en 
mindre rabatt med bland annat vårlökar. 

Fruktträdgården i öster har sporadiskt med drygt tio fruktträd och det finns 
även rester av en köksträdgård, några fasta bänkar och en lekstuga. Då det funnits 
många olika typer av verksamheter är hela trädgården mycket förändrad sedan 
1870-talet då den anlades. Träden som ramar in tomten, jordkällaren och gårds-
planen utgör de äldsta och tydligaste strukturerna.  

Utmed Dalbyvägen finns en trädrad med bland annat fyra lindar, två kraftigt beskurna vid den östra flygeln (t.v.) och två 
friväxande som flankerar gårdsplanen (t.h.). 
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T.v: Tysklönnarna vid huvudbyggnadens östra gavel. T.h: Jordkällaren utgör troligvis en del av den äldre gårdsmiljön. 

T.v: Kraftigt hamlade hästkastanjer ramar in trädgården på den östra sidan. De andra träden är inte beskurna på samma 
sätt och inte lika kraftiga. T.h: På den västra sidan finns ytterligare två hästkastanjer, även de kraftigt beskurna. En 
klippt häck av bland annat hagtorn ramar in den norra delen tomten på denna sida. 
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Kulturhistorisk bedömning 

Bebyggelsen på Stora Råby 33:21-23 har ett stort kulturhistoriskt värde då den 
tillsammans med gårdsplanen och trädgården utgör en, exteriört sett, tämligen 
välbevarad gårdsmiljö. Även flyglarnas interiörer med är välbevarade med äldre 
snickerier Byggnaderna har fungerat som institution för många olika typer av 
verksamheter i nära hundra år och torde därmed kunna tjäna som offentlig lokal 
även i fortsättningen. Det nya bostadsområdet Råbylund får därmed både en för-
ankring efter den gård som det är uppkallat efter och en välbehövlig gemensam-
hetslokal.  
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Västra flygelns västra och södra fasad. Dörren på gaveln är äldre/ursprunglig, liksom fönstren på nedre plan. 
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Bilaga - ritningar 

 
  

Den östra längan, plan och sektion, redigerad ritning från 1964. 

Den västra längan, plan och sektion, redigerad ritning från 1964. 
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Huvudbyggnaden, plan och sektion, redigerad ritning från 1988. 

Huvudbyggnaden, redigerad ritning från 1986. De röda markeringarna visar hur planlösningen förändrats sedan 1980-talet. Markeringarna är 
unegärliga och inte kompletta  
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