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Bakom meteoriten
En svart meteorit med ett avtryck av ett gyl-
lene lejon landade i oktober 20�7 på univer-
sitetsplatsen i Lund (fig. �). Just »Meteorit» 
kallas det nya minnesmärket, som skall mar-
kera Lunds universitets 350-årsjubileum, där 
»stenen» av brons syftar till en meteorit som 
slog ned i Ekeby i Skåne �939 – och lejonet 
syftar till universitetets sigill sedan �668, där 
lejonet med boken och svärdet ständigt är 
 beredd till bådadera. 
 Universitet är i många fall omgivna av mo-
nument och minnesmärken, som skall vittna 
om deras höga ålder och många framstående 
forskare. Ingången till Köpenhamns univer-
sitets huvudbyggnad flankeras således av sex 
byster med fysikern Niels Bohr som den 
mest kända. Mitt framför Uppsala universi-
tets huvudbyggnad står en staty av Erik Gus-
taf Geijer – och i parken finns inte mindre än 
nio runstenar. 
 Också Universitetshuset i Lund är kring-
gärdat av ett antal minnesmärken. Mitt på 
Universitetsplatsen reser sig en hög fontän 

från �888, där en pojke blåser i ett ymnig-
hetshorn. Byster av namnkunniga professo-
rer har tillkommit efter hand – Sven Nilsson 
�902 söder om Universitetshuset samt Kilian 
Stobæus, Anders Jahan Retzius och Sven 

Runstenshögen i Lund – ett bortglömt minnesmärke 

Av Jes Wienberg 
Professor, historisk arkeologi, Lunds universitet

Bakom »Meteorit» från 20�7, som invigdes vid Universitetsplatsen i Lund för att mar-
kera 350-årsjubiléet för universitetet, finns ett annat lite bortglömt minnesmärke, näm-
ligen Runstenshögen, som många tror är en gravhög från vikingatiden. Minnesmärket 
består av en jordhög omgiven av sex runstenar och den har en komplicerad historia. 
Minnesmärket är konstruerat av stenar från tidigare monument; stenarna är hämtade i 
Gårdstånga, Norra Nöbbelöv, Skivarp, Valleberga och Vallkärra. Runstenarna har flyt-
tats flera gånger innan de hamnade just här. Före �957 stod en stor runsten på toppen 
av högen, Lundagårdsstenen, men den är nu tillbaka på Helgonabacken i Lund, där den 
en gång upptäcktes, placerad på universitetsbiblioteket. Och syftet med minnesmärket, 
att markera universitetets 200-årsjubileum �868, är sedan länge bortglömt. Minnes-
märket används istället i nya sammanhang, som plats för picknick, av turister, i studen-
ternas nollningslekar, under Lundakarnevalen och i samband med utbildningen av 
 studenter i arkeologi.

Fig. �. Meteorit med Runstenshögen i bakgrunden; min-
nesmärket är skulpterat av Charlotte Gyllenhammar. 
Foto: Jes Wienberg, okt. 20�7.
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 Lagerbring �906–07 i periferin av Universi-
tetsplatsen. Vid universitetets 250-årsjubi-
leum �9�8 restes Axel Ebbes stenskulptur 
»Mannen som bryter sig ur klippan», en gåva 
av Lunds stad. Och så finns ett minnesmärke 
med runstenar bakom Meteoriten, äldre än 
de andra minnesmärkena och även det upp-
fört inför ett jubileum (fig. 2).

Jubileum och minnesmärke �868
Universitetet firade sitt 200-årsjubileum 
�868. I samband med jubileet skänkte den 
nybildade »Föreningen för Skånes fornmin-
nen och historia» ett minnesmärke till uni-
versitetet, som har gått under flera namn: 
Runhögen, Runstenshögen och Runstenskul-
len. Föreningen, som etablerades �865, änd-
rade senare namn till »De skånska landska-
pens historiska och arkeologiska förening», 

som återupplivad ger ut tidskriften Ale sedan 
�96�.�

 Runstenshögen tillkom i en tid av roman-
tiskt vurmande för det fornnordiska, för den 
lokala historien, för nationen och även för 
det skandinaviska, där vikingen var en ge-
mensam nämnare. Initiativet till minnesmär-
ket togs av föreningens sekreterare, histori-
kern Martin Weibull, på ett möte redan �866. 
Syftet med minnesmärket var att hylla Lunds 
universitet vid dess jubileum och att skydda 
runstenarna: »söka samla alla sådane run-
stenar inom de skånska landskapen, hvilka 
redan rubbade från sina ursprungliga platser, 
der och hvar nu stode utsatta för fara att lida 
skada eller för att rent av förkommas».2 
 Det måste noteras, att när minnesmärket 
uppfördes var det i hörnet av den Gamla Bo-
taniska trädgården, som var lokaliserad norr 
om Kungshuset, alltså där Universitetsplatsen 

Fig. 2. Runstenshögen och Sven Lagerbrings byst vid Universitetsplatsen i Lund. Foto: Jes Wienberg, mars 20�4.



3

nu finns. Kungshuset var då universitetets 
huvudbyggnad och här inhystes Historiska 
museet, varför minnesmärket uppfattades 
som ett »fyllnadstillägg» till museets sam-
lingar.

Museum av runstenar
I den danska veckotidningen Illustreret 
 Tidende presenterades �870 den nya anlägg-
ningen som ett »Museum af Runestene»  
(fig. 3). Tidningen uppmanade besökare att 
bidra till läsningen av runinskrifterna genom 
att avteckna eller kopiera stenarnas texter 
med gipsavgjutningar eller pappersavtryck.3 
En kort tid senare finns även ett fotografi, 
som visar högen, och där muren längs Sand-
gatan, som avgränsade Gamla Botaniska 
trädgården, ännu fanns på plats (fig. 4).

Fig. 3. Runstenshögen i Gamla Botaniska trädgården i Lund. Träsnitt efter teckning av G. Emil Libert. Tryckt i Il-
lustreret Tidende årg. ��, nr. 556, 22 maj �870, s. 293. 

Fig. 4. Runstenshögen med Lundagårdsstenen. Fotogra-
ferad under perioden �868–77, Historiska museet i Lund.
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 Minnesmärket utformades ursprungligen 
som en gravhög med sex vikingatida runste-
nar från Skåne. På toppen av högen sattes 
Lundagårdsstenen, som redan fanns i staden, 
och längs foten fem stenar insamlade i Skåne 
– två stenar från Gårdstånga samt en från res-
pektive Skivarp, Vallkärra och Örja. 
 Lundagårdsstenen upptäcktes på �680-
 talet i ruinerna av Allhelgonaklostret på Hel-
gonabacken. Senast �75� flyttades stenen 
ner i Lundagård, där den låg i tre delar  
framför ingången till Kungshuset, som då 
fungerade som universitetets huvudbyggnad. 
Lundagårdsstenen har ursprungligen ingått i 
ett monument med flera stenar, kanske en 
skeppssättning eller ett monument som det i 
Västra Strö eller det delvis förstörda från 
Hunnestad, nu på Kulturen, där stenar med 
och utan text och bilder samsas. Lundagårds-
stenen bär inskriften »Torgisl, son av Esge 
Björnsson, reste dessa stenar efter sina båda 
bröder, Olof och Ottar, goda landmän». Tex-
ten ramas in av fyra små kors och stenen är 
smyckad med bilder – en mask samt ytterli-
gare en mask omgiven av två motställda djur, 
beväpnade med sköldar och svärd; masken 
omgiven av djur föreställer troligen Odin och 
bröderna Olof och Ottar som »ulfhedningar». 
Runstenen tillhör övergångstiden mellan he-
dendom och kristendom och kan dateras till 
årtiondena omkring år �000, alltså tiden för 
etableringen av staden Lund.4

 Två runstenar hittades av Nils Gustaf Bru-
zelius i kyrkogårdsmuren i Gårdstånga �867. 
Inskriften på den första lyder »..usti och 
Gunnar reste stenar dessa efter kn.. och ..
björn, kamraterna sina. Dessa kämpar voro 
vida kända i viking.»5 Stenen är således en 
av de få, som faktiskt nämner begreppet 
 viking i samtiden. Den andra har inskriften 
»Asser satte dessa stenar efter Tobbe.»6

 Runstenen från Skivarp hittades i kyrko-
gårdsmuren på �800-talet. Den sprängdes i 
tre delar och återanvändes dels i en trappa, 

dels i en skorsten, men sattes ihop igen av 
Bruzelius �864 och kom därnäst till Runstens-
högen. Inskriften lyder »Tomme reste sten 
denna efter ??, kamraten sin.»7

 Runstenen från Vallkärra är känd sedan 
�627 och det berättas, att en bonde som hade 
flyttat stenen blev hemsökt. Inskriften lyder 
»Tova reste stenar dessa efter Gammal, bon-
de sin, och Asser sonen hans.»8

 Runstenen från Örja upptäcktes i kyrko-
muren vid en ombyggnad �867. Inskriften 
lyder »Står efter firi, Åses son(?)...»9

 För övrigt, nära Runstenshögen stod från 
början även två gravstenar. Den ena var en 
tidig romansk gravsten från Allhelgonaklos-
tret. Den försvann från högen, men återfanns 
på Kapitelhusets tomt �927 och är nu utställd 
på Historiska museet i Lund.�0 

Universitetsplats i omvandling
Platsen, där Runstenshögen uppfördes, var i 
snabb omvandling från mitten av �800-talet. 
Akademiska föreningen var klar �85� (ut-
vidgades �909–��). Anatomen strax norr om 
Runstenskullen tillkom �853 och har sedan 
dess varit hem för olika verksamheter – ana-
tomi (�853–97), geologi (�897–�930), teo-
logi (�930–93), arkeologi (�994–20�4) och 
därefter lönekontor. Botaniska trädgården 
flyttade �862 till ett område öster om staden, 
där den finns idag, och den gamla trädgården 
blev park. �868, alltså samma år som Run-
stenshögen tillkom, inrättades det gamla 
orangeriet som skulptursal, och en sommar-
restaurang byggdes. Under de följande år-
tiondena togs murarna bort kring den Gamla 
Botaniska trädgården; muren i öster längs 
Sandgatan och intill högen revs således �878. 
En ny universitetsplats planerades av arki-
tekten Helgo Zettervall. Platsen inramades i 
söder av Kungshuset (ombyggt �877–79), i 
väster av Universitetshuset (�878–82), i norr 
av Palaestra et Odeum (�883), som ersatte 
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orangeriet samt av Anatomiska institutionen 
(�853). Från att ha gömts bakom en mur, i ett 
område enbart för akademiska medborgare, 
kom Runstenshögen att ingå i ett öppet geo-
metriskt rum med fontänen i centrum och så 
småningom byster av kända akademiker i pe-
riferin. Och kontakten med Historiska mu-
seet förändrades, när museet �882 flyttade 
till Universitetshuset, �908–�0 tillbaka till 
Kungshuset och �9�8 till den nuvarande mu-
seibyggnaden vid Kraftstorg.��

 Läraren Ehrenfried Neander minns på sina 
äldre dagar tiden som student, när Runstens-
högen skulle anläggas samtidigt med att 
 arbeten pågick för den nya Universitets-
platsen: 

»Så kom arkitekten, och byggfolket ryckte in, 
och platsen planerades. I samme veva hade 
Anatomiens källare överbefolkats av råttor, 
för vilka ’Cato major’ en vacker dag satt gift 
med det lysande resultat, att han kunde rada 
upp råttor över hela gårdsplatsen. När profes-
sor Naumann kom och fick se denna abon-
dance de richesse, gav han med ett ’fi tusan’ 
order att tillintetgöra den. Det hände sig så 
lägligt, att man just den dagen höll på att lägga 
upp ’ättehögen’ vid Anatomicums gavel. Cato 
passade på och tömde en stor videkorg med 
råttor på platsen, högen kastades upp över 
dem, och i tidens fullbordan restes runstenen 
på dess topp.»�2 

Minnesmärke i omvandling
Runstenshögen har även den förändrats flera 
gånger, då två nya runstenar har tillkommit, 
medan två andra har tagits bort. Den första 
förändringen skedde när runstenen från Örja 
behövde skyddas mot vädret och därför flyt-
tades inomhus i museet i Kungshuset �876;�3 
idag finns den i Domkyrkomuseets källare. 
 Den andra förändringen var, när en runsten 
från Norra Nöbbelöv flyttades till högen 
�90�. Runstenen hade noterats i kyrkogårds-
muren �739, men flyttades omkring �775 till 
gränsen mellan Norra Nöbbelöv och Fjelie, 
sedan �875 till prästgården i Fjelie och däri-
från till Lund. Inskriften lyder »Tue reste 
sten denna efter Omun, sin kamrat…»�4

 Den tredje förändringen skedde vid sam-
ma tid, då runstenen från Valleberga DR 337 
restes vid högen. Enligt fotografier i Per 
 Bagges samling i Lunds universitetsbiblio-
tek, fanns stenen inte vid högen �899, men 
när Bagge fotograferade Universitetsplatsen 
i snö �90�, var den på plats (fig. 5). Stenen 
hade hittats i två delar på �700-talet. Delarna 
försvann åt var sitt håll, men kunde återför-
enas av Bruzelius �869. Stenen bär ett kors 
och inskriften lyder »Sven och Torgot gjorde 
kumler dessa efter Manne och Svenne. Gud 
hjälpe själen deras väl; men de ligger i Lon-

Fig. 5. Runstenshögen vid 
Universitetsplatsen. Foto: 
Per Bagge, �90�, Universi-
tetsbiblioteket i Lund.
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don.»�5 Ortnamnet »Luntunum» tolkas an-
tingen som London i England eller mera 
tveksamt som Lund i Skåne; städerna hade i 
samtiden liknande namn.�6 
 Den fjärde och hittills sista förändringen 
var �957, när Lundagårdsstenen flyttades till 
Universitetsbiblioteket, där den fortfarande 
är rest i förhallen. Stenen flyttades efter en 
ombyggnad och utvidgning av biblioteket. 
Stenen kom »hem» till Helgonabacken som 
bibliotekets äldsta, största och tyngsta doku-
ment – dock inte till utlån.�7 

Runstenar i fokus
Runstenshögens stenar har fått uppmärksam-
het i samband med besök av runologer, ritare 
och fotografer. Runstenshögens stenar har 

presenterats i centrala verk om runstenar, i 
historiska översikter för Skåne och i böcker 
om Lund och universitetet. Runstenarna rita-
des således av J. Magnus Petersen från Na-
tionalmuseet i Köpenhamn �876 för att pu-
bliceras i De danske Runemindesmærker.�8 
Filologen Ivar Lindquist lät uppmåla och 
 avfotografera Lundagårdsstenen �930 till 
Skånelands historia.�9 Lindquist hade även 
en kampanj �953, där han restaurerade en av 
stenarna från Gårdstånga och lät uppmåla 
Lundagårdsstenen (fig. 6) och andra run-
stenar i Lund i en färgskala inspirerad av 
Bayeauxtapeten.20 Den danske runologen 
Erik Moltke undersökte, fotograferade och 
ritade upp stenarna �932 inför publicering i 
Danmarks Runeindskrifter.2� Och senast 
20�5 fotograferades Runstenshögens stenar 
med konstljus efter mörkrets inbrott (fig. 7) 
för återgivning i det nya standardverket Dan-
marks runesten.22 

Fig. 6. Lundagårdsstenen med mask och vargar uppmå-
lade. Färg och foto: Ivar Lindquist, Lunds universitets-
bibliotek, troligen �953.

Fig. 7. Vallkärrastenen vid Runstenshögen med inskrif-
ten »Tova reste stenar dessa efter Gammal, bonde sin, 
och Asser sonen hans.» Foto: Roberto Fortuna, Natio-
nalmuseet i Köpenhamn, mars 20�5.
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Bortglömt minnesmärke
�800-talets nationalromantik och skandina-
vism omvandlades snart till historia. Run-
stenshögens ursprungliga funktion som min-
nesmärke glömdes bort. I ett �900-tal präglat 
av framsteg och modernisering fanns inget 
som hindrade, att högens mest markanta sten 
kunde flyttas för att ingå i ett nytt samman-
hang. Minnesmärket amputerades, tillsynes 
utan protest.
 När inte turister eller familjer till gäststu-
denter låter sig fotograferas vid runstenarna, 
fungerar högen i dag som lunchställe, som 
lekplats vid »nollning» av nya studenter,  
som del av Karnevalsområdet vart fjärde år 
– och som övningsområde för arkeologistu-
denternas utbildning i digital dokumentation 
(fig. 8). 
 Den österrikiske författaren Robert Musil 

hävdade, att »det finns inget i världen så 
osynligt som ett minnesmärke» Musil �936, 
s. 87.23 För även om syftet med att resa ett 
minnesmärke är att just påkalla uppmärk-
samhet och skapa ett evigt minne, så fungerar 
det sällan som det var tänkt. Trots valet av 
varaktiga material som sten eller brons, så 
ignoreras eller glöms monumentets budskap 
snart bort med uppväxten av nya generatio-
ner. Då behövs minnesmärket inte längre,  
det blir »meningslöst». Minnesmärket blir 
»osynligt», kan monteras ned eller får ny ak-
tualitet efter att ha flyttas till en annan plats. 
Även Meteorit kan komma att hamna i bak-
grunden av nya initiativ. 
 Men kanske kan Runstenshögen få ny ak-
tualitet som en påminnelse om en annan 
osynlighet eller frånvaro.24 För sedan skulp-
turerna framför Universitetshuset förestäl-

Fig. 8. Stefan Lindgren från HumLab och Nicolo Dell’Unto från Institutionen för arkeologi och antikens historia ut-
bildar arkeologistudenter i digital dokumentation. Foto: Jes Wienberg, april 20�2.
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lande de fyra fakultetsmadammerna togs bort 
�902 är Vallkärrastenens Tova, med betydel-
sen ’den sköna’ den enda kvinna som med 
visshet är representerad vid Universitets-
platsen.25 

Summary
In 20�7 a monumental sculpture named 
 Meteorit was  officially inaugurated  to mark 
the 350th jubilee of  Lund Universitity. An 
older monument, known as Runstenshögen 
(the Runic Stone Mound) is situated close to 
the Meteorit. Many believe that this is a bur-
ial mound dating back to the Viking Age. It is 
shaped like a mound surrounded by six runic 
stones and its history is complicated. The 
 runic stones had been collected from differ-
ent monumental sites, namely Gårdstånga, 
Nöbbelöv, Skivarp, Valleberga, and Vallåkra. 
They had actually been moved several times 
before being placed in the University Square. 
Prior to �957 a huge runic stone was placed 
on top of the mound, the Lundagård Stone, 
but it has now been moved back to its original 
site on Helgonabacken in Lund. The original 
purpose of the mound and its runic stones 
was to mark the 200th jubilee of the univer-
sity in �868, but that has long been forgotten. 
Today it is used as a place for picnics, tour-
ists, students’ antics, festivities during the 
Lund Carnival and in connection with arche-
ological studies.

Noter
� Weibull �966.
2 Bruzelius & Weibull �87�, citat s. �47; Weibull �966, 
s. 4ff.
3 Illustreret Tidende årg. ��, nr. 556, 22 maj �870,  
s. 293f.
4 Wimmer �904–05, s. �3�ff; DR 3�4 med fig. 723–
728; Wienberg 20�6.
5 Wimmer �904–05, s. 6�ff; DR 330 med fig. 758–760; 
Enoksen �999, s. 89f.
6 Wimmer �904–05, s. �28ff; DR 33� med fig. 76�–
762; Enoksen �999, s. 90f.

7 Wimmer �904–05, s. 98ff; DR 270 med fig. 647–648; 
Enoksen �999, s. 60.
8 Wimmer �904–05, s. �02ff; DR 3�7 med fig. 732–
733; Enoksen �999, s. 84f.
9 Wimmer �904–05, s. 5ff; DR 333 med fig. 765–766; 
Enoksen �999, s. 9�f.
�0 Bruzelius & Weibull �87�, s. �5�; Rydbeck �932; 
Cinthio 20�3, s. 64, nr. �53.
�� Rydbeck �943; Lasson & Törje �970; Andersson  
et al. �983, s. �7ff, 89ff, 200ff; Nilsson �994; Larsson 
20�6.
�2 Neander �929, s. 20�.
�3 Wimmer �904–05, s. 5, DR 333.
�4 Wimmer �904–05, s. 85ff; DR 3�6 med fig. 730–73�; 
Enoksen �999, s. 84.
�5 Wimmer �904–05, s. �62ff; DR 337 med fig. 782–
784, Enoksen �999, s. 95ff.
�6 Jfr. Carelli 200�, s. 64ff.
�7 Wienberg 20�6, s. 29�ff.
�8 Wimmer �904–05, s. 7, 62f, 87, 99, �03, �29, �32f, 
�64.
�9 Bolin �930, s. �35, �4�, �47.
20 Lunds Dagblad 30 okt. �953; Sydsvenska Dagbladet 
30 okt. �953.
2� Jacobsen & Moltke �94�–42.
22 Imer 20�6, s. 2, 26, 203 (där runstenen från Vallkärra 
felaktigt placeras utanför Kulturen i Lund), 222, 234, 
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24 Jfr. Fagerström 20�7.
25 Tack till Bodil Petersson, Linnéuniversitetet i Kal-
mar, för språkgranskning.
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