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Medeltidsstaden Lund
Medeltidsstaden Lund – självklart! Att Lund 
har varit eller fortfarande är en medeltidsstad 
är till synes inget som behöver diskuteras. 
Lund grundlades i årtiondena omkring år 
�000 och var länge Danmarks största och 
viktigaste medeltidsstad, säte för den främsta 
ärkebiskopen i Norden, en befäst stad med 
kungsgård, residens för ärkebiskopen, med 
domkyrka, tre kloster, två konvent, ett hospi-
tal, �9 sockenkyrkor och ett 30-tal stenhus. 
Domkyrkan tronar ännu över bebyggelsen 
och syns för den tillresande. 
 På turistbyrån erbjuds till försäljning den 
senaste i en lång rad av böcker om domkyr-
kan� samt guidade turer på sommaren, där en 
har temat »Medeltida Lund, en historielek-
tion utöver det vanliga», om hur det var att 
leva i staden. Runtom i staden upptäcker man 
skyltar som påminner om försvunna medel-
tida institutioner. Efter ett besök i domkyr-
kan kan turisten gå till Domkyrkomuseet på 
Historiska museet, vidare till utställningen 
»Metropolis – Lund på medeltiden» på Kul-

turen eller kanske leta sig ner till Drottens 
kyrkoruin i Kattesund. 
 Den mer vetgiriga kan hänvisas till en 
uppsjö av forskning och förmedling, där sta-
den och dess medeltid är central – allt ifrån 
tunga stadsmonografier och akademiska av-
handlingar 2 till mer lättillgängliga årsböcker, 
guideböcker, utställningskataloger och över-
sikter 3 och numera även en flerspråkig app, 
»Medeltidens Lund», skapad av elever från 
Katedralskolan med kartor, texter, bilder, 
ljud och filmer.4

 Domkyrkans högresta tvillingtorn är åter-
kommande i blickfånget som en ikon för det 
medeltida Lund (fig. �). Men hur medeltida 
är egentligen domkyrkan och andra läm-
ningar? Vad har bevarats från det medeltida 
Lund, hur och varför? Och är det bevarade 
representativt, alltså typiskt för tiden? 
 I det följande vill jag visa en annan bild av 
medeltidsstaden Lund än den vanliga, nämli-
gen framhäva att det egentligen finns relativt 
lite kvar, åtminstone ovan mark, och visa hur 
mycket (eller lite) »medeltid» som är ett re-

Medeltidsstaden Lund – i skuggan av domkyrkan

Av Jes Wienberg
Professor, historisk arkeologi, Lunds universitet

Lund presenteras som en medeltidsstad, och visst har staden sitt ursprung i medeltiden, 
men periodbeteckningen är en eftermedeltida konstruktion och de bevarade spåren är 
färre än man kan förledas tro. I artikeln genomgås vad som finns kvar av från medel-
tiden – domkyrkan, Liberiet, Klosterkyrkan, ruinerna av sockenkyrkorna Maria Minor 
och Drotten, Krognoshuset, Dekan- och Kanikresidenset, stadsvallen, torg, gator och 
tomter, kulturlager, runstenar, brev och böcker. Det som har bevarats är övervägande 
spår av kyrkan och aristokratin, där domkyrkan dominerar. Men mycket av det som 
tycks vara medeltida är ett resultat av eftermedeltida restaureringar och rekonstruktio-
ner, domkyrkans torn är således från �869–77. Det mesta från medeltiden finns kvar i 
stadens »undre värld», i kulturlagren, som emellertid ständigt reduceras genom olika 
ingrepp. Avslutningsvis diskuteras förhållandet mellan förändring och bevarande och 
behovet av att beakta även andra perioder och fenomen än medeltiden, kyrkan och 
aristokratin i stadens utveckling. 
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sultat av restaureringar och rekonstruktioner. 
Därtill visar bevarandet en tydlig tendens, 
där det äldre har prioriterats framför det 
 yngre, den romanska arkitekturen framför 
den gotiska. 
 Förbluffande långt in i vår egen tid har  
ett intresse för det förflutna kunnat förenas 
med radikala ingrepp och bortprioriteringar. 
Sedan kan man mera allmänt diskutera, hur 
man kan skapa en fungerande balans mellan 
förflutenhet och framtid i en föränderlig 
samtid, vare sig det handlar om medeltiden 
eller om senare tider. 

Medeltiden och Lund
Lund må vara en medeltidsstad, men det tål 
att påminnas om att människor på medeltiden 
inte hade en aning om att de levde i denna 
period. Begreppet medeltiden är en beteck-
ning från �300-talets italienska renässans, 

och avser den mörka mellantiden mellan den 
beundrade antiken och samtiden, som just 
ville återföda klassiska ideal. Sedan blir 
medeltiden etablerad som en historisk period 
på �600-talet och får ett uppsving med ro-
mantiken på �800-talet. Efter upplysnings-
tiden, franska revolutionen och Napoleonkri-
gens turbulens längtade man tillbaka till en 
tid präglad av hierarki och social ordning, ett 
fyrdelat ståndssamhälle med krigare, kyrkans 
folk, bönder och borgare. Man uppsökte 
medeltidens monument och ruiner, byggde 
nytt i medeltida stil, nyromanik och nygotik, 
samtidigt som man gick hårt åt det som hade 
överlevt tidens tand, de autentiska spåren 
från det förflutna.5

 Medeltiden som period definieras olika 
beroende på var man befinner sig i Europa. I 
Norden brukar medeltiden normalt avgrän-
sas till ca �050–�500 eller tiden från krist-
nandet till reformationen, alltså �527 i Sve-
rige och �536 i Danmark, som Lund då var 
en del av. Här finns inga skarpa gränser, för 
både kristnandet och reformationen var i 
praktiken utsträckta förlopp. 
 Är Lund då en medeltida stad? Ja, utan 
tvekan existerade Lund under den medeltida 
perioden, och stadens tillkomst hänger ihop 
med kristnandet och skapandet av ett danskt 
rike. Men Lund kan även uppfattas ha sitt ur-
sprung i vikingatiden. 
 För varje år som går har staden blivit äldre, 
men den har samtidigt i flera ryck fått årtion-
den lagda till sin ålder för att ursprunget hit-
tats än längre tillbaka i tiden. �970 firade 
staden sitt 950-årsjubileum, men redan �990 
sitt �000-årsjubileum. Länge ansåg man att 
staden grundlades av kung Knut den store 
omkring �020.6 Dendrokronologiska under-
sökningar av kistor i Kattesund nära ruinen 
av Drotten gav emellertid på �980-talet date-
ringar av en kyrkogård tillbaka till ca 990, 
alltså till Sven Tveskäggs regeringstid.7 Ny-
ligen har en undersökning av tillvaratagna 

Fig. �. Lund domkyrkas torn, nyuppförda från grunden 
�869–77 med Helgo Zettervall som arkitekt. Foto: Jes 
Wienberg, november 2020. 
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stockkistor från en kyrkogård strax norr  
om domkyrkan gett en äldsta datering till  
ca 979.8 Därmed befinner vi oss i Harald 
Blåtands regeringstid, då kungen enligt sina 
egna ord på den stora runstenen i Jelling på 
Jylland samlade Danmark och Norge och 
kristnade danerna. Vi är i vikingatiden. 
 Sedan kan det diskuteras om två tidiga 
kyrkogårdar, en vid Kattesund och en vid 
domkyrkan, är vittnesbörd om etableringen 
av en stad redan på 900-talet eller om det rör 
sig om en samling storgårdar intill en kungs-
gård som senare omvandlas till en stad. Men 
låt oss nu se närmre på spåren från medel-
tiden och börja med det mest påtagliga, näm-
ligen domkyrkan. 

Domkyrkan
Domkyrkan, som den framstår idag, är ett re-
sultat av otaliga åtgärder – byggnationer och 
rivningar, om- och tillbyggnader, restaure-
ringar och mindre ingrepp. Åtgärderna har 
ofta, men inte alltid, varit nödvändiga för att 
rädda domkyrkan, när den har varit i förfall. 
Skulle man emellertid ta bort allt som har 
tillkommit efter medeltiden skulle domkyr-
kan reduceras till en högrest ruin utan torn 
och takkonstruktion, med valv huvudsak-
ligen i östra delen och över kryptan och  
med kärnmuren blottlagd utan kvader i stora 
partier. 
 Omedelbart efter reformationen revs mer-
parten av domkyrkans 65 kända altaren.9 Ab-
siden var nära att försvinna, men räddades av 
Gustav III, men åtminstone fasadens stenar 
togs ned och återuppbyggdes liksom absid-
valvet förnyades �780–85. Däremot revs 
�8�2–�3 två gotiska tillbyggnader i söder, 
Karl den rödes och Erik Lykkes kapell.�0 
 Under Carl Georg Brunius tid som dom-
kyrkoarkitekt �833 revs ärkebiskop Jakob 
Erlandsens lektoriemur och ersattes med en 
bred trappa upp till högkoret; muren hade de-

lat upp domkyrkan i en östlig del för präster-
skapet och en västlig del för lekfolket. Och 
under de kommande årtiondena lyftes valven 
i kryptan, medan kolonnerna togs bort och 
murades upp igen. Södra korsarmens gavel 
med tillhörande valv förnyades, och Adam 
van Dürens stora strävpelare, som stöttade 
korsarmen, revs, vilket man kan ångra idag 
eftersom förstärkning behövs just här. Delar 
av det astronomiska uret togs bort och »skrä-
pet», dvs. korstolarna, flyttades ner i kryp-
tan.�� 
 Sedan, under efterträdaren Helgo Zetter-
vall, genomfördes en genomgripande »res-
taurering» �868–80, eller med hans egna ord 
till historikern Lauritz Weibull: »Jag har ald-
rig restaurerat Lunds domkyrka. Jag har 
byggt om den.».�2 Tornen och västfasaden 
revs och återuppbyggdes från grunden, sträv-
pelare och spännbågar samt absidens »törne-
krona» togs bort. Kvadrar i yttermurarna för-
nyades, medan innermurarnas kvader togs ut 
och sattes in igen i en strävan att normalisera 
och murpartier lagades med tegel. Pelarna 
närmast högkoret byggdes om, valven i hög-
koret och långhuset förnyades eller byggdes 
om och över valven byggdes en för dåtiden 
modern takkonstruktion i järn (fig. 2). I inte-
riören revs det ursprungliga högaltaret från 
��45.�3 
 Under domkyrkoarkitekten Theodor Wåh-
lin återskapades det astronomiska uret �923; 
det är alltså en rekonstruktion. Och vid efter-
trädaren Eiler Græbes restaurering av dom-
kyrkan �954–63 förnyades trappan till hög-
koret, och Zettervalls tegel, cement och mål-
ningar ersattes av nya kvader i interiören, då 
800 ton sandsten sattes in i murarna.�4 
 Domkyrkans inre som det framstår idag, 
med blankt golv, råa stenmurar och grågula 
valv, är inte medeltidens kyrka. Här saknas 
en klar uppdelning mellan högkor och lång-
hus, där högkoret var förbehållet kanikerna 
och ärkebiskopen. Här saknas de många 
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 altarna, kalkmålningarna, färgen på sten-
skulpturerna, ljudet från samtidigt pågående 
mässor och doften av rökelse. Domkyrkan 
finns och fungerar, men det är inte den 
 medeltida kyrkan. 

Kring domkyrkan 
Lunds domkyrka står idag som ett frilagt 
 monument omgivet av gator, torg och gräs-
mattor. Här har tidigare funnits en domkyr-
kostad med en egen bebyggelse bakom mu-
rar, så som man fortfarande kan uppleva det 
vid t.ex. katedralen i Durham i England. 
Domkyrkan har varit omgiven av kyrkogår-
dar, intill kyrkan i väster låg den gamla 
kungsgården, i norr låg ärkebiskopens borg 
Lundagård. Här har funnits åtskilliga sten-
byggnader, där Liberiet är den enda som fort-
farande står kvar. 
 Lundagård förändrades, förföll och för-
stördes under �5- och �600-talen. Troligen 
ingår medeltida murrester i Kungshuset, som 
uppfördes �579–80. I väggen ut mot Univer-
sitetsplatsen syns således ett parti i halva 

 husets längd med avvikande stora stenar  
(fig. 3), liksom det finns spår under huset.�5 
Men i övrigt, när parken Lundagård anlades 
på �740-talet doldes kvarvarande ruiner un-
der påförda jordmassor och de blir enbart 
synliga vid grävningar, när parkens träd skall 
förnyas.�6 
 För att frilägga domkyrkan lät Brunius 
riva flera medeltida byggnader, exempelvis 
domskolan väster om tornen, där fundament-
stenar finns omedelbart under stenläggning-
en men inte har markerats. Byggnaden kan 
ha ingått i kungsgården.�7 Och Brunius lät 
utradera kyrkogården i öster för att skapa 
Kraftstorg �83�–32.�8 
 Brunius ville även riva Liberiet, domkyr-
kans bibliotek från sent �400-tal, men fick 
inte igenom sin vilja, eftersom byggnaden 
tillhörde universitetet, inte domkyrkan.�9 
Byggnaden används nu som pilgrimscenter 
och är relativt välbevarad, med spår ut mot 
Kungsgatan av den krenelerade mur som 
omgav domkyrkan. Valven på andra våning-
en, som inhyste bibliotekets böcker, nedtogs 
dock redan �723.20 

Fig. 2. Helgo Zetter-
valls järnkonstruktion 
över valven i Lunds 
domkyrka. Foto: Me-
lissa Isla Venegas, no-
vember 2020.



5

Kloster, konvent och sockenkyrkor
Den enda kyrkliga institution utöver dom-
kyrkan som har överlevt relativt välbevarad 
är den gotiska S:t Peters klosterkyrka från 
�300-talet. Men i kyrkans inre är läktaren i 
väster, benediktinnunnornas del av kyrkan, 
enbart synlig som spår i murverket. Och inga 
medeltida inventarier är kvar; altartavlan är 
köpt på auktion i Frankfurt am Main och 
kom till Lund �93�. Klosterlängorna norr om 
kyrkan förföll och bröts ner på �600-talet.2� 
 Kung Christian III befallde �536–37 ned-
rivning av kyrkor och kyrkogårdar i Lund. 
Materialet skulle återanvändas i Malmö, tro-
ligen vid slottet, och efter några årtionden 
var det mesta borta, medan några kyrko-
gårdar ändå levde vidare.22 Allhelgonakyr-
kans ruiner sprängdes �693, �695 och �707 
och de användes som stenbrott in på �700-
talet;23 kvar finns några bumlingar till 
 kärnmurar i parken bakom Universitetsbib-
lioteket. Och i källaren till gamla Historiska 
institutionen finns en mur från sockenkyrkan 
Maria Magle.24

 En del byggnadsstenar från rivna kyrkor 
eller från domkyrkans restaureringar har 
återanvänts i stadens byggnader, där de kan 

igenkännas på sin behuggning,25 medan 
 andra stenar, som har påträffats vid gräv-
ningar, är placerade i Kulturens »lapidarium» 
eller har återanvänts i en mur på området.26 
 När man på �9�0-talet påträffade murres-
ter efter sockenkyrkan Maria Minor intill 
Västra Mårtensgatan valde man att återupp-
föra murarna (fig. 4) i friluftsdelen av Kul-
turen längs Sankt Annegatan, fast felvända  
i norr-söder och utan det gotiska vapen-
huset.27 
 Efter undersökningen av S:t Jörgens-hos-
pitalet öster om Lund �94� och �944–45 
markerades kyrkans grund med stenar, lik-
som tillhörande bostäder markerades och ett 
minnesmärke över hospitalet utformat av 
Axel Wallenberg restes �953; området är nu 
en park.28 Och på samma sätt undersöktes 
den södra delen av S:t Peter vid Bredgatan 
�968 och efteråt markerades grundplanen på 
Petriplatsen nära Stadsbiblioteket.29 
 Grundmurarna av S:t Stefan undersöktes 
�977–78 intill Stora Södergatan.30 Konstve-
taren Oscar Reutersvärd försökte förgäves få 
till ett bevarande av ruinen; däremot återan-
vändes några stenar från fundamentet på 
 Fredentorps begravningsplats. Men nästa 

Fig. 3. Mur från det 
medeltida Lundagård 
synlig i Kungshusets 
norra yttervägg. Foto: 
Jes Wienberg, novem-
ber 2020. 
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gång murar av en medeltida kyrka kom att 
avtäckas, blev förloppet ett annat – det hand-
lade om Drotten, även kallad Trinitatis-
kyrkan. 
 Drotten i Kattesund kan ursprungligen ha 
varit påtänkt som domkyrka. Den blev 
 premonstratenserkloster och därnäst socken-
kyrka fram till reformationen, då den revs.3� 
Ruinerna, som grävdes ut �982–85, var så 
påtagliga och synliga för lundaborna att det 
nu lyckades Reutersvärd att tillsammans med 
Föreningen Gamla Lund skapa en opinion 
för ett bevarande medan undersökningen 
ännu pågick. Ett Lunds »Forum Romanum» 
var i sikte.32 Stadsantikvarien i spetsen för 
arkeologerna var emellertid tveksam till be-
varandet, som var dyrt, inte planerat och 
skulle försvåra den fortsatta utforskningen 
av kyrkan, där svar på frågor var beroende av 
att yngre delar förstördes för att äldre skulle 
bli åtkomliga.33 
 Under tiden utgrävningen stoppades i 
 väntan på beslut, tog man bort alla gotiska 
tillägg. Därför framstår ruinen av Drotten 
idag som renodlat romansk utan bänkar, 
valvstöd, lektoriemur och tegelmurade gra-
var. Jag har själv – förvånad – sett arkeologer 

med tryckluftsborr ta bort de inre valvstöden 
av tegel. Det blev ett bevarande av själva kyr-
koruinen med en prioritering av det äldsta, 
nämligen biskopskyrkan. Museet som invig-
des �987 blev en kompromiss inhyst i en låg 
betongkällare, där det är svårt att begripa den 
komplicerade byggnadshistorien.34 Funda-
menten av en klosterlänga i sten längs Grö-
negatan undersöktes och togs bort, som man 
brukade göra.35 Däremot blev lokaliseringen 
av Drottens träkyrka samt delar av stenkyr-
kan markerad i Kattesunds stenläggning, 
men senare reducerad på grund av utbyggnad 
av butiker i gatan. 

Stenhus
32 medeltida stenhus är kända från skriftliga 
källor, bilder och arkeologiska undersök-
ningar, men antalet har troligen varit högre. 
Stenhusen kan ursprungligen ha utgjort 
 huvudbyggnader i aristokratiska stadsresi-
dens, men har under medeltidens gång över-
gått till kyrkan, med Krognoshuset på Mår-
tenstorget som ett markant undantag.36 
 Bäst bevarat är just Krognoshuset på 
 Mårtenstorget. Byggnaden är uppkallad efter 

Fig. 4. Murar av kyr-
kan Maria Minor 
återuppbyggda längs 
Sankt Annegatan i 
Lund. Foto: Jes 
Wienberg, maj 2020.
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frälsesläkten Krognos och var det mindre av 
två stenhus på en tomt med lantlig karaktär 
omfattande mer än dagens torg från �842 och 
med tillhörande sockenkyrka, S:t Botulf. 
Äldst är gråstenskällaren från �200-talet, 
medan tegelhuset troligen är från �300-talet. 
Krognoshuset restaurerades �9�6, då en 
 senare tillbyggnad revs och en ny västgavel 
murades upp. Numera är huset fristående 
bortsett från en närgången uteservering  
(fig. 5).37 Själva byggnaden fungerar idag 
som galleri för Konstföreningen Aura. 
 Dekanhuset (tidigare felaktigt identifierat 
som Kalendegillets hus) vid hörnet av (Stora) 
Kyrkogatan och Lilla Gråbrödersgatan kom i 
vägen för en stor nybyggnation. Kulturens 
intendent Georg F J:son Karlin försökte att få 
till ett bevarande på plats, förslagsvis som 
restaurang, men det var inte möjligt. Istället 
revs huset och flyttades troligen uppdelat i 
block till Kulturens friluftsområde, där det 
återuppbyggdes vid Adelgatan, allt under 

�908. Karlin såg flyttningen som ett smärt-
samt misslyckande och skrev i ett brev: »Nu 
skall alltså huset flyttas till Kulturhistoriska 
museet eller rättare sagt uppställas i trogen 
kopia, ty strängt taget kan man aldrig flytta 
en historisk byggnad. Historiens andar följa 
icke med, de dö när grunden brytes upp.».38 
Dekanhuset återuppbyggdes så som man 
 föreställde sig att det ursprungligen kunde ha 
sett ut, med en lägre del från �200-talet och 
ett tornhus från �400-talet (fig. 6). Men det 
har ingått i ett större byggnadskomplex, vil-
ket framgick av grundmurarna, som grävdes 
fram och ännu antyds av förtagningar för 
 anslutande murar. Vissa delar behövde re-
konstrueras, nya stenar sattes kanske in i yt-
termuren där man saknade tegel, och huset 
vreds, så att det som tidigare låg i norr nu 
 istället hamnade i söder.39

 Kanikresidenset vid Kiliansgatan, som 
hade varit dolt under putsen i en �800-tals-
byggnad, undersöktes, restaurerades och 

Fig. 5. Krognoshuset på Mårtenstorget i dagens Lund. 
Foto: Jes Wienberg, november 2020.

Fig. 6. Dekanresidenset flyttat till Kulturen. Foto: Jes 
Wienberg, maj 2020.
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 rekonstruerades även i vissa delar �968–69 
för att kunna ingå i det moderna Folkets hus 
(fig. 7). Här är det inte många som upptäcker 
den medeltida byggnaden från �2- eller 
�300-talet, där ett trapptorn försvann redan 
på �500-talet och en tredje våning försvann 
på �700-talet.40 Bäst syns murverket inom-
hus, från det som nu är Lunds dans- och mu-
sikalgymnasium.

 Inte långt från Kanikresidenset, intill Själ-
bodgatan, påträffades �986 ett medeltida sten-
hus. Att ett stenhus skulle finnas var känt, men 
omfattningen av de stående murarna kom som 
en överraskning. Byggnadsresterna dokumen-
terades i all hast och togs sedan bort.4� 

 Det kanske är befogat att tala om »den 
långa medeltiden» i Lund, för i några fall in-
räknas Fru Görvels gård med Stäket och 
Borgska huset samt Karl XII-huset, som nu 
inhyser Katedralskolan, alla lokaliserade ut-
med Stora Södergatan. Husen presenteras i 
en medeltida kontext, även om de tillhör re-
nässansen. Fru Görvels gård kan dateras till 
�570–80-talet, och Karl XII-huset med dess 
sandstensband är från �580-talet, men kan 
innehålla medeltida delar.42

Stadsvall, torg, gator och tomter
Lund präglas fortfarande av medeltidens 
struktur, då man på en stadskarta tydligt ser 
en oval figur som visar lokaliseringen av sta-
dens befästning. Vallens ungefärliga sträck-
ning markeras ännu tydligt av S:t Laurentii-
gatan, Allhelgona Kyrkogata, Biskopsgatan, 
Östra Vallgatan, Södra Esplanaden och Gyl-
lenkroks allé. Och innanför befästningen ses 
en stadsplan, där även gatunätet till störste 
delen är medeltida. 
 Enligt Roskildekrönikan befästes staden 
Lund under inbördeskriget ��34 på Erik 
Emunes befallning med »mur och vall».43 
Men vid grävningar på flera ställen kunde 
man länge inte hitta spår äldre än perioden 
�326–46, då en befästning åter omnämns.44 
Man har därför letat efter den tidiga befäst-
ningslinjen utanför den senare.45 Vid gräv-
ning i Östra Vallgatan 20�6 har man emel-
lertid för första gången kunnat påvisa en för-
modat äldre inre vallgrav på en sträcka av  
ca 70 m; där den yngre vallen löpte längs 
 Botaniska trädgården, fanns den äldre närmre 
den befintliga bebyggelsen, alltså längs ga-
tans västsida.46 

Fig. 7. Kanikresiden-
set inbyggt i Folkets 
hus, nu Lunds dans- 
och musikalgymnasi-
um. Foto: Jes Wien-
berg, maj 2020.
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 Stadsvallen avgränsade staden, så Allhel-
gonaklostret och troligen även annan äldre 
bebyggelse hamnade utanför. Befästningen 
med portar, vall, och vallgrav rustades upp 
eller förföll utifrån skiftande behov, men 
kom slutligen att överges. Vallen upphörde 
som tullgräns �8��, varefter den helt förlo-
rade sin betydelse och mestadels raserades. 
När stambanan kom till Lund på �850-talet 
skar den rakt igenom västra delen. Men en 
sträcka på ca 570 m av jordvallen mellan den 
södra och västra porten hade bevarats som 
betesmark och promenadstråk och kunde se-
nare införlivas i Stadsparken �9�0 (fig. 8).47 
Och ytterligare bevarade spår av vallen har 
påvisats i en trädgård norr om S:t Laurentii-
gatan.48 
 Stadsvallen i Stadsparken kanske impo-
nerar, men den hade tidigare en längd av  
ca 3,7 km, dvs. endast omkring �5 % av den 
ursprungliga sträckningen har bevarats. Vallen 
har tidigare krönts av en palissad och haft en 
ca �0 m bred och ca 2 ½ m djup vallgrav. 
Stadsparkens trivsamma vall utgör således en-
dast en antydan till den tidigare fästningen.49 
 Stortorget kan spåras tillbaka till ca �020 

tillsammans med bebyggelsen vid Stora 
 Södergatan. Det medeltida torget hade då 
samma triangulära form, men var mindre än 
det nuvarande.50 Gatunätet har undsluppit 
den reglering under �600-talets stormaktstid 
som har satt sin prägel på många andra städer 
i Sverige. Men flera genombrott har gjorts 
 eller planerats, och då tänker jag inte på den 
på �960-talet planerade väg från väster till 
öster. Nej, det är gator som (Stora) Kyrko-
gatan väster om domkyrkan över platsen för 
Domskolan, Klostergatans västra del över 
gråbrödrakyrkan, Kattesund över Drotten 
och Botulfsgatan som förband Stortorget och 
Mårtenstorget. Och det finns försvunna ga-
tor, som Lilla Kyrkogatan, som ledde från 
Stortorget fram till sydsidan av domkyrkan, 
men som försvann kring �9�5 i samband 
med uppförandet av bankpalatset för Syd-
svenska Kreditbolaget.
 Även tomtindelningen av staden innanför 
vallarna går i stor utsträckning tillbaka till 
senmedeltiden 5� och bidrar tillsammans med 
gatunätet till stadens småskaliga och ålder-
domliga karaktär som i sig kan vara värt att 
bevara.

Fig. 8. Stadsvallen i 
Stadsparken i Lund. 
Foto: Jes Wienberg, 
maj 2020.
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 Som ett immateriellt kulturarv finns, för-
utom själva stadsnamnet Lund, också be-
varade gatunamn: Bredgatan, Grönegatan, 
(Lilla) Fiskaregatan, S:t Månsgatan, (Västra 
och Östra) Mårtensgatan, medan andra som 
Ljusagatan, S:t Botulfs sträte och Hålegatan 
har bytt namn eller försvunnit efter medel-
tiden.52 
 För övrigt, om någon förknippar gatornas 
stenbeläggning med medeltiden, så tillkom 
smågatstenarna på �900-talet.53 

Lunds undre värld 
Den största sammanhängande kvarlevan från 
medeltiden döljer sig i marken. Det är forn-
lämningen Lunds stad med dess kulturlager 
– större än centralplatsen Uppåkra och 
 handelsplatsen Birka, men jämförbar med 
medeltidsstaden Visby.54 

 Det som har kallats »Lunds undre värld»55 
består av påförda och avsatta lagerbildningar 
som uppkommit genom århundraden – bygg-
nadslämningar, kyrkogårdsjord, avfallslager, 
utjämningsmassor, igenfyllda diken, brunnar 
och gropar. Och denna dolda värld rymmer 
mängder med föremål, som kommer fram 
vid grävningar. Fynden från utgrävningarna 
hamnar i museiutställningar eller i magasin, 
där de finns tillgängliga för framtida forsk-
ning. Ett par aktuella exempel är att man un-
der 2020 kunde iaktta frilagda träkistor från 
kyrkogården vid Maria Minor i Västra Mår-
tensgatan och att man på Mårtenstorget strax 
söder om Krognoshuset kunde se mörka kul-
turlager (fig. 9).
 Fornlämningen Lunds »stadslager» måste 
till sin volym vara större än alla andra medel-
tida spår i Lund, definitivt större än domkyr-
kan, men inte lika monumental. Hur omfat-
tande kulturlagren kan vara framgår tydligt 
av »Kulturpelaren» på Kulturen, ett pedago-
giskt utsnitt av den undre världen från en ut-
grävning �9�3 intill Stortorget, där man fick 
tillstånd att gräva ända till botten, dvs. ner till 
den ursprungliga moränleran på 6 meters 
djup. Pelaren kom till på initiativ av Karlin 
och visades första gången �932, från �959 i 
Medeltidshallen och sedan �999 som en del 
av Metropolis-utställningen.56 
 Men fornlämningen reduceras över tid och 
numera med ökande hastighet, något som har 
kartlagts vid flera tillfällen. Den bryts ner 
 genom olika naturliga eller mänskliga pro-
cesser samt otaliga små och stora ingrepp, där 
mycket inte har dokumenterats. Ett lockande, 
men tveksamt alternativ till arkeologiska ut-
grävningar är att bygga nya hus på en platta 
ovanpå kulturlagren. Metoden är omdiskute-
rad, eftersom det ändå blir ingrepp och lagren 
perforeras av den pålning som krävs för att 
hålla upp bygget. Byggnation på pålar inne-
bär att lagren och deras fynd förstörs allt 
snabbare genom oxidering och uttorkning.57

Fig. 9. Kulturlager synligt vid utgrävning söder om 
Krognoshuset på Mårtenstorget i Lund. Foto: Jes Wien-
berg, maj 2020. 
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 Sedan kan man notera att antikvariska 
myndigheter och arkeologer själva har prio-
riterat hårt. I begynnelsen på �890-talet 
handlade Kulturens arkeologi i Lund om att 
övervaka grävningar och ta tillvara fynden. 
Sedan började arkeologer själva att gräva, 
men inte alltid. Länge prioriterade man ma-
nifesta lämningar i centrum och tillämpade 
så kallad schaktövervakning i periferin.58 
Därtill fokuserade man på spåren från den 
tidiga medeltiden. När jag således deltog i en 
grävning bakom Borgska huset �980, valde 
man bort yngre lager som ointressanta, dels 
som sämre bevarade, dels från en tid då det 
finns skriftliga källor: »Schakta ner till de 
 tegelfria lagren», dvs ner till kulturlagren 
från före ca �200; en strategi som övergavs 
på �990-talet.59 Men fortfarande kan de tidi-
ga perioderna väcka större fascination än de 
sena. 
 En uppmärksammad kategori är alla gra-
var, som påträffas vid utgrävningar. De kyrk-
liga institutionerna i Lund har haft tillhöran-
de kyrkogårdar. Efter reformationen, när 
kyrkor revs, slopades även många kyrkogår-
dar, men inte alla. Några levde vidare som 
kyrkogården tillhörande S:t Peter vid Bred-

gatan, och den öster om domkyrkan vid nu-
varande Kraftstorg. Båda dessa kyrkogårdar 
användes till �8�6, när den nya Norra kyrko-
gården invigdes.60 
 I normalfall, om det sker ingrepp i forn-
lämningen Lund, undersöks och analyseras 
gravarna innan skeletten hamnar i magasin, 
medan ett fåtal ställs ut, som raden av kranier 
som tittar ut över Metropolis-utställningen. 
Men i vissa fall, som S:t Stefan, valde man 
efter osteologisk analys att återbegrava mer-
parten av skeletten på den då nyanlagda Fre-
dentorps begravningsplats norr om Lund; 
platsen markerades med stenar tagna från 
medeltidskyrkan (fig. �0). 
 Sedan får vi inte glömma bort en annan 
sorts mobila »fynd» från Lund. 

Runstenar, brev och böcker 
Från det tidiga Lund i övergången mellan 
 vikingatid och medeltid finns två runstenar 
bevarade, dock ingen på ursprunglig plats. 
Lundagårdsstenen påträffades i ruinerna av 
Allhelgonaklostret omkring �682, flyttades 
troligen på �740-talet till Lundagård, restes 
på Runstenshögen som en del av ett minnes-

Fig. �0. Markering 
med bautastenar på 
Fredentorps begrav-
ningsplats av platsen 
för återbegravda ske-
lett från S:t Stefan i 
Lund; stenarna kom-
mer från medeltids-
kyrkan. Foto: Jes 
Wienberg, november 
2020. 
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märke för universitetets 200-årsjubileum 
�868, men flyttades �957 tillbaka närmre 
fyndplatsen på Helgonabacken där den nu är 
rest inne i Universitetsbiblioteket. Stenen har 
ursprungligen ingått i ett större monument, 
antingen en klunga stenar som monumenten 
vid Hunnestad och Västra Strö – eller en 
skeppssättning som vid Färlöv.6�

 En mindre runsten påträffades i slutet  
av �700-talet vid Stora Tvärgatan i Lund, 
men den flyttades �829 till Köpenhamn, där  
den är inmurad i porten till Biskopsgården 
(fig. ��). Stenen berättar att »Toke lät kyrkan 
bygga och…», vilket hypotetiskt kan vara 
den närliggande S:t Stefan eller Heligkors-
kyrkan.62 
 Som en kyrklig metropol var Lund en plats 
där de första diplomen, dvs. breven nedteck-
nades. Här fanns skrivkunniga, och behov av 
att dokumentera beslut på det nya sättet med 
pergament, sigill och arkiv (Carelli 200�b,  
s. 253ff, 266ff). Det äldsta kända danska bre-
vet där innehållet är känt, Knut den heliges 
gåvobrev �085, är emellertid enbart bevarat i 
en avskrift från ��00-talet.63 Idag finns dessa 
brev i normalfallet antingen på Rigsarkivet i 
Köpenhamn eller på Kungliga biblioteket i 
Stockholm. Men det bör noteras att endast 
några få procent av dåtidens brev anses vara 
kända eller ha överlevt till vår tid. Många 

brev från Skåne, inklusive det ursprungliga 
gåvobrevet, antas således ha försvunnit i 
Stockholms slottsbrand �697.64 Oavsett detta 
faktum, så lät det stora flertalet av befolk-
ningen i och utanför Lund inte utfärda brev. 
 Det både producerades och förvarades 
böcker i Lund. Necrologium Lundense, 
Lunds dödbok, med upplysningar om invig-
ning av delar av Lunds domkyrka, med av-
skriften av gåvobrevet och annan informa-
tion, finns lokalt i handskriftssamlingen på 
Lunds universitetsbibliotek.65 Men liksom 
kyrkorna försvann merparten av medeltidens 
böcker och bibliotek efter reformationen. 
Känt är således hur böcker och dokument 
från domkyrkorna användes i ett fyrverkeri 
vid kronprins Kristians bröllop �634. Annat 
ödelades i Köpenhamns stadsbrand �728.66 
 Mindre känt är att Saxo Grammaticus 
mäktiga verk Gesta Danorum, Danernas be-
drifter, dedicerat till ärkebiskop Andreas 
 Sunesen, måste ha författats i Lund omkring 
år �200, inte i Sorö kloster på Själland, som 
många fortfarande tror. Latinisten Karsten 
Friis-Jensen har identifierat författaren som 
kaniken Saxo vid domkapitlet i Lund, där 
namnet förekommer.67 Det innebär, att Gesta 
Danorum, den viktigaste historiska källan till 
den tidiga Danmarkshistorien, bör ha till-
kommit i ett skriptorium intill domkyrkan, i 
ärkebiskopens residens Lundagård eller i ett 
kanikresidens ute i staden. Krönikan är känd 
i sin helhet från ett tryck �5�4, medan Saxos 
egenhändiga korrektur är enbart bevarat ge-
nom det så kallade Angers-fragmentet bestå-
ende av 8 pergamentsblad, nu i Kungliga 
biblioteket i Köpenhamn.68 

Medeltidsstaden som monument  
och museum
Man kunde notera ett uppblossande intresse 
för att framhäva det medeltida Lund under 
åren omkring 2000, när Öresundsförbindel-

Fig. ��. Runsten hittad vid Stora Tvärgatan i Lund på 
�790-talet, och sedan �829 i Köpenhamn, där den är 
 inmurad i Biskopsgårdens portvalv. Foto: Roberto For-
tuna, Nationalmuseet, februari 20�6. 
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sen öppnade. Busslast efter busslast av danska 
turister kom till Kyrkogatan. Det blev besök 
i domkyrkan, kanske även ett besök på Kul-
turen, där Metropolis-utställningen hade 
öppnat året innan. Ett årtionde senare invig-
des Domkyrkoforum (fig. �2), påtänkt som 
ett besökscenter som kunde avlasta domkyr-
kan, men omstritt för sin moderna arkitektur 
– och för övrigt byggt på platta. 
 För den besökande blir medeltidsstaden 
Lund lätt identisk med Lunds domkyrka, och 
annat hamnar i skuggan av det mäktiga mo-
numentet. Domkyrkan dominerar, men den 
är frilagd och kraftigt förändrad sedan med-
eltiden. 
 Relativt välbevarade är Liberiet och Klos-
terkyrkan, men de får mindre uppmärksam-
het, då de är mindre än domkyrkan och där-
till gotiska. Liberiet fungerar och är tillgäng-
ligt som ett pilgrimscenter, men det är ingen 
turistattraktion. Klosterkyrkan kan besökas, 
men få historiskt intresserade letar sig väster 
om järnvägen. Sedan finns enstaka spridda 
lämningar – Krognoshuset, Dekan- och Ka-
nikresidenset, Stadsvallen i Stadsparken och 
Lundagårdsstenen i Universitetsbiblioteket. 

Stadsvallen, gatunätet och tomtstrukturen 
måste också nämnas, och till detta kommer 
ruinerna av Maria Minor och Drotten.
 De bevarade och synliga lämningarna från 
medeltiden är emellertid inte representativa. 
Det är byggnader i sten och tegel knutna till 
kyrkan och aristokratin som har överlevt 
 tidens tand – och knappt det. Lunds mer var-
dagliga medeltida bebyggelse i lerklining, trä 
och korsvirke är borta sedan länge. Men 
tjocka kulturlager med fynd finns kvar under 
våra fötter, och de dyker upp i samband med 
arkeologiska utgrävningar som nog kostar 
men får kosta. 
 Den franska revolutionen etablerade be-
greppet historiskt monument, något att 
 bevara och vörda.69 Och efter revolutionen 
och Napoleonkrigen främjade romantiken 
och nationalismen ett intresse för medeltiden 
och den lokala historien. Byggnader och 
 ruiner frilades som monument, de undersök-
tes och restaurerades med fokus på den ur-
sprungliga arkitekturen. Stilrestaureringen 
innebar att senare tiders tillägg och ändringar 
togs bort, något som först upphörde under 
det tidiga �900-talet.70

Fig. �2. Domkyrko-
forum invigt 20��, 
Lunds domkyrka och 
speglingen av Libe-
riet. Foto: Jes Wien-
berg, oktober 20��. 
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 En monumentskapande friläggning kan 
iakttas vid domkyrkan, Liberiet, Krognos-
huset och Stadsvallen. Stilrestaurering med 
borttagning av senare element och/ eller ett 
återförande till något tidigare stadium har ge-
nomförts vid domkyrkan, Liberiet, Maria 
Minor, Drotten, Krognoshuset, Dekanre-
sidenset och Kanikresidenset, där Maria 
 Minor, Drotten och Dekanresidenset även 
har musealiserats. Och som en hybrid står 
Kanikresidenset som en röd kub – frigjort 
från �800-talets förändringar och delvis 
återfört till medeltida stil, men iklätt en 
 modern överrock från �900-talet. Även 
 Stäket från renässansen kan nämnas som en 
byggnad som har frilagts och förts tillbaka  
i stil.

 Där stilidealet efterhand upphörde inom 
arkitekturen fortsatte emellertid prioritering-
en av det tidiga inom arkeologin i ytterligare 
nästan ett århundrade. Det skedde med hän-
visning till att förekomsten av skriftliga käl-
lor och sämre bevarandeförhållanden gjorde 
det onödigt att undersöka senare tiders läm-
ningar.

 Men varför denna prioritering av det 
 tidiga? Prioriteringen av den »tegelfria» ti-
den, av stadens äldsta och romanska period 
följer en allmän trend att leta efter ursprung 
och storhet i det förflutna. Till detta kan läg-
gas att Lund liksom Skåne gärna ansluter 
till den nationella danska historieberättel-
sen, där vikingakungarna Harald Blåtand, 
Sven Tveskägg och Knut den Store är cen-
trala, liksom de medeltida ärkebiskoparna 
Asser, Eskil, Absalon och Andreas Sunesen. 
Den romanska arkitekturen representerar 
det som den danska historikern Kristian 
 Erslev benämner »Valdermarernes Storheds-
tid» (��57–�24�). Senmedeltiden uppfattas 
däremot som en förfallsperiod och dess gotik 
som tysk, motsatt den svenska historieskriv-
ningen, där senmedeltiden och gotiken upp-
skattas.7�

Beredd till bådadera 
I Lund, som i så många andra svenska med-
eltidsstäder, har det förflutna inte fått stå i 
vägen för framsteget. Ett fåtal spår från förr 
har bevarats för eftervärlden som monumen-
tala »tidsfickor», antingen på plats eller över-
förda till ett museum, men det mesta har 
 enbart dokumenterats – mer eller (oftast) 
mindre – och sedan tagits bort. Flyttningen 
av Maria Minor och Dekanhuset till Kulturen 
och bevarandet av Drotten i en källare vid 
Kattesund är undantag. Regeln i Lund har 
varit, och är fortfarande, att undersöka och 
sedan forsla bort spåren från medeltiden och 
senare perioder. 
 Medeltiden som period har i sig fått en 
monumental karaktär som något självstän-
digt och stort i historieskrivningen. Men då 
bör man minnas, dels att medeltiden som pe-
riod är en senare konstruktion, dels att perio-
den i sig präglades av ständiga förändringar 
efter skiftande behov. Institutioner och bygg-
nader uppfördes, förändrades och revs. Gator 
och tomter etablerades och försvann. 
 Allt gammalt kan inte bevaras, annars 
skulle det aldrig bli utrymme för något nytt. 
Det behövs balans mellan det gamla och det 
nya. Spår från det förflutna kan bevaras, leva 
vidare med nya funktioner, kanske moderni-
seras efter skiftande behov, någon gång flyt-
tas till en annan plats. Även bevarande kan 
kräva förändring. Men allt kan inte friläggas 
eller musealiseras. I kampens hetta skapas 
ibland, som vid Drotten, orealistiska förvänt-
ningar om hur många som kan tänkas komma 
på besök. Drotten blev aldrig ett Lunds »Fo-
rum Romanum» som det föresvävade dem 
som ville bevara. 
 Man måste vara beredd till bådadera – 
både att bevara och att förändra, ta till vara 
det gamla och bygga nytt, och det gamla be-
höver då inte nödvändigtvis vara från just 
medeltiden eller monumentalt. Lund må så-
ledes vara en medeltids- och biskopsstad, 
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men är även en universitetsstad, en industri-
stad, en handelsstad, en sjukhusstad och nu-
mera en gymnasiestad – hela tiden en för-
änderlig nod i ett nätverk av kontakter. Och 
här väntar utmaningar kring vad som skall 
sparas till framtiden så att det blir en mera 
representativ helhet än den vi idag har från 
medeltiden. En sådan utmaning är bredd-
ningen av järnvägen genom Lund, där Arma-
turen på väster ligger i vägen, alltså en stor 
fabriksbyggnad från �896–�906, som knap-
past låter sig flyttas till Kulturens friluftsom-
råde.72 

Summary
Lund in Scania is perceived as a medieval 
town. It has its origin in the Middle Ages for 
sure, however the concept of such a period is 
a later invention and the preserved traces are 
fewer and more transformed than one might 
believe. 
 The article presents what remains from the 
Middle Ages – the cathedral, the nearby li-
brary, the monastery of S:t Peter and Mary, 
the moved ruins of the parish church Maria 
Minor at the Cultural Museum, the ruins of 
S:t Trinity in an underground museum, the 
stone house of the noble Krognos family, the 
stone house of the chapter dean also moved 
to the Cultural Museum, the built-in stone 
house of a canon, the rampart in the City 
park, the town square, streets and plots, cul-
tural deposits, two rune-stones, a transcript 
of a letter by king Canute the Holy, the 
 manuscript Necrologium Lundense and the 
chronicle Gesta Danorum by Saxo also writ-
ten in Lund. What has been preserved is 
mainly traces of the Church and the nobility, 
where the cathedral dominates. However, 
much of what appears to be medieval is a 
 result of post-medieval restorations and 
 reconstructions, thus the twin towers of the 
cathedral �869–77. Most remains from the 

Middle Ages has been preserved in the 
 underworld of the town, in the cultural de-
posits, which are constantly reduced due to 
decay and different encroachments. 
 Finally, the article discusses the relation-
ship and balance between change and preser-
vation in general and the need also to con-
sider other periods and phenomena in the 
history of the town other than the Middle 
Ages, the Church and the nobility. 
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