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Figur 1. Lunds stad, fornlämning 73, med området för förundersökningen markerad med en röd 

stjärna. 

Inledning 

Med anledning av Statens Fastighetsverks trädförnyelseprojekt i Lundagård (figur 1) ge-

nomfördes en arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning under 

år 2014–2015. Denna del av trädförnyelseprojektet skulle omfatta den södra allén, den 

västra sneda allén samt Filosofgången. Två nya träd skulle även planteras i den sneda 

östra allén och i gräsytan öster om Askallén skulle ytterligare två träd planteras (figur 3). 

Sammantaget omfattade nyplanteringen 377 m² ingreppsyta. Därtill skulle nya ränndalar 

sättas längs alléerna, en kabel grävas ned, två lyktstolpar flyttas och en trädgrop för 

plantering av en Linnélind grävas i den nordvästra delen av Lundagård. 
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Fornlämningsmiljö 

Under medeltiden utgjorde platsen läget för biskopens och senare ärkebiskopens resi-

dens och förvaltning. Biskopens gård kan ha etablerats omkring år 1060. I samband med 

att Lund blev säte för det nyinrättade ärkesätet 1103/04, förändrades gården till ett re-

sidens med flera monumentala byggnader som omgavs med murar, uppförda från 1100-

talet till 1400-talet (Gardelin et al 1997, s 99). Residenset har varit föremål för mindre 

arkeologiska undersökningar och omtalas i skriftliga källor (Andrén et al 1995, s 8ff; Gar-

delin et al 1997, s 15f). 

 

I samband med reformationen år 1536 övergick Lundagård i den danska kronans ägo 

och blev residens för den kungliga befallningshavaren i Lundagårds län. I samband med 

detta uppfördes en ny byggnad i områdets norra del, som brukar gå under namnen 

Lundagårdshuset eller Kungshuset. Det uppfördes mellan åren 1578–1584. På samma 

plats har det tidigare funnits en byggnad (Sundnér et al 2006, s 4; Ericsson et al 2007). 

 

När länet drogs in under Malmöhus donerade kung Fredrik III Lundagård till rikshistori-

ografen Vitus Bering år 1655. Egendomen såldes vidare år 1660 till biskop Peder Winstrup 

vilken året därpå fick Lundagård som en personlig förläning av svenske kungen (Löwgren 

1953, s 34ff; Törje 1959, s 9f). Husen omtalas då bestå av murverk, men Peder Winstrup 

fick till stånd en genomgripande reparation av husen. Biskopen dog år 1679 och därefter 

förefaller gården ha hyrts ut. År 1688 blev Lundagård, genom ett kungligt brev överläm-

nat till universitet och i byggnaderna bedrev akademien verksamhet i ungefär 70 år 

(Löwgren 1953, s 34ff; Törje 1959, s 10). Vid universitetets övertagande var byggnaderna 

i förfallet skick och med akademiens begränsade resurser kunde endast smärre reparat-

ioner genomföras (Törje 1959, s 11). Eftersom flera byggnader stod som ruiner valde 

man år 1692 att bryta upp sten till försäljning. På så sätt införskaffades medel för att 

iståndsätta den förfallna stängslingen runt gården.  

 

Medeltida murar stod kvar i Lundagård ända in på 1730-talet. Vid denna tid framkom 

ett förslag om att anlägga ett ridhus i Lundagård, men detta kom aldrig till stånd. De 
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ovan mark synliga murarna eliminerades slutligen i samband med anläggandet av parken 

i mitten av 1740-talet (Törje 1959, s 13; Gardelin et al 1997, s 16). Hur mycket murverk 

som ännu finns kvar under mark är oklart. Nya murar runt området med portar i öster 

och väster uppfördes under 1740-talet (Törje 1959, s 20f). 

 

Tidigare arkeologiska iakttagelser 

Eftersom Lundagård har fungerat som park sedan 1740-talet är de ingrepp och arkeolo-

giska undersökningar som genomförts i området begränsade. Undersökningarna omfat-

tas av förundersökningar i samband med ledningsdragningar och inför planterandet av 

nya träd i parken samt byggnadsarkeologiska undersökningar i samband med planerade 

förändringar av Kungshuset. 

 

1837-39  Restaurering av Kungshuset. Äldre murar påträffades under huset. 

1908  De äldre grunderna under Kungshuset dokumenterades. 

1908  Ledningsdragning. Mindre murparti påträffades i Sandgatan. 

1909  Ledningsdragning. Flera murar påträffades i södra delen av Lundagård. 

1942  Ledningsdragning. Murparti påträffades i södra delen av Lundagård och på domkyrkans kyrko-

gård. 

1943  Murpartier och vattenledning i sten påträffades i västra Lundagård. 

1955  Murparti påträffades i västra Lundagård. 

1955  Husgrunder tillhörande ärkebiskopsresidenset påträffades i sydöstra Lundagård, samt murar på 

domkyrkans kyrkogård. 

1963  Husgrunder tillhörande ärkebiskopsresidenset påträffades i sydöstra Lundagård. 

1973 Ledningsdragning. Flera murpartier påträffades i Sandgatan. 

1979  Husgrunder tillhörande ärkebiskopsresidenset påträffades i sydöstra Lundagård. 

1993  Provborrningar i Lundagård. 

1996  Förundersökning i Lundagård inför trädförnyelse i parken. 

1998  Ledningsdragningar. Murar i norra Lundagård påträffades. 

2001  Trädförnyelse i Processionsgången. Lösfynd av profilerad sten.  

2001 Ledningsdragning i Sandgatan. Vattenledning i sten påträffades och husgrunder tillhörande är-

kebiskopsresidenset. 

2001 Ledningsdragning. Murar tillhörande ärkebiskopsresidenset påträffades och den mur som om-

gärdat Lundagård på 1700-talet. 
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2006  Byggnadsarkeologisk undersökning, Kungshuset. Inför eventuella förändringar i byggnaden. 

2006  

 

Ledningsdragning 

2007  

 

Byggnadsarkeologisk undersökning, Kungshuset. Inför eventuella förändringar i byggnaden. 

2008  

 

Arkeologisk förundersökning, trädförnyelse i Lundagård, etapp 1, Processionsgången. Delar av 

en hörnbyggnad påträffades 

2008 Arkeologisk förundersökning och antikvarisk kontroll, trädförnyelse etapp 1, Processionsgången 

Lundagård. 

2009  

 

Arkeologisk förundersökning, trädförnyelse i Lundagård, etapp 2, Askallén. Berörde rajoleringar, 

samt därunder belägna aktivitetslager. 

2014 Arkeologisk förundersökning. Trädförnyelse i Lundagård. Delar av den södra muren runt Lunda-

gård påträffades. 

 

Figur 2. Tabell över genomförda undersökningar och observationer i Lundagårdsområdet under 

perioden 1837–2009 (Arkeologiska arkivet, Kulturen i Lund). 

Genomförande och resultat 

Schakten för växtbäddarna grävdes längs med hela den (sneda) västra allén och Filosof-

gången (schakt IX–XI, se figur 3 och bilaga). Schakten var 2,00 m breda och grävdes ned 

till ett djup av 0,70 m. Växtbäddarna till de individuella träden var 2×2 m stora. Jorden i 

schakten luckrades ytterligare 0,30 m. I den södra delen av den västra kanten i Filosof-

gången framkom en leryta vid 0,70 m djup som kan ha varit ett golv i en enklare bygg-

nad. Inga fynd påträffades dock som kunde datera ytan. För övrigt framkom endast 

matjord i schakten samt nedbruten äldre matjord tillsammans med rötter.  

 

Mellan växtbäddarna och gångarna i västra allén och Filosofgången anlades nya rännda-

lar och kantstenar sattes (schakt II–V, se figur 3 och bilaga). Arbetena berörde ett upp till 

ca 0,70 m brett och 0,40 m djupt område på båda sidor om gångarna. På ytorna framkom 

kulturlager av matjordslik karaktär med visst inslag av raseringskomponenter samt yngre 

lager för beläggning av gångarna. Sammanlagt omfattade schaktningarna en yta av ca 

100 m2. Den norra kanten, mellan gångarna och Kungshuset, sattes om med ränndal och 

kantstenar (schakt VIII, se figur 3 och bilaga). Där framkom, ned till ett djup av ca 0,25 

m, endast matjord och stenkross som lagts på intilliggande gångyta. 
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Figur 3. Översikt över Lundagård med markering av schaktens lägen. 

Mitt i Filosofgången planerades en nedgrävning av en kabel. I samband med bytet av en 

del av stenkrosset i gången påträffades i dess södra del en välbevarad stenläggning 

(schakt XIII, se figur 3 och bilaga). En provgrop i mellersta delen av gången visade att 

stenläggningen fortsatte norrut. I söder där stenläggningen låg ytligt, ca 0,15–0,20 m 

under äldre gångyta, frilades ett större område. Stenläggningen var 4,80 m och frilades 

längs en östvästlig sträcka av ca 7,50 m, sammanlagt ca 40 m2. Inga fynd gjordes som 

kunde datera stenläggningen. Placeringen av stenläggningen tyder dock på att den an-
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lagts efter planer av Hårleman på 1740-talet (Törje 1959 s 23ff). För att bevara stenlägg-

ningen flyttades kabelschaktet till den västra sneda gången (schakt I, se figur 3 och 

bilaga). Schaktet grävdes till en bredd av ca 0,50 m och till ett djup av 0,40 m. Schaktet 

omfattade en längd av ca 43 m, sammanlagt ca 20 m2. Kabelschaktet placerades ungefär 

mitt i gången och grävdes längs hela dess sträckning. Under sentida lager anlagda som 

gångyta framkom mörka kulturlager av matjordskaraktär med inslag av rött tegelkross, 

småsten och mycket rötter. 

 

På två platser flyttades lyktstolpar korta sträckor. I den västra gången flyttades en lykt-

stolpe på den västra sidan ca 2,00 m mot norr (schakt VII, se figur 3 och bilaga). Schaktet 

grävdes delvis i ett äldre, återfyllt schakt för kabel till befintlig lyktstolpe. Den äldre ka-

beln, till vilken den nya lyktstolpen skulle anslutas, låg på ca 0,60 m djup. Området för 

den nya lyktstolpen grävdes till ett djup av 0,80–0,90 m på en yta av ca 0,70 x 0,70 m. 

Under bärlager för gången påträffades mörkt grå och torra kulturlager med inslag av 

rött tegelkross och mycket rötter. I Filosofgångens södra del och östra sida flyttades en 

lyktstolpe ca 1,00 m mot nordöst (schakt VI, se figur 3 och bilaga). Ett ca 0,60–0,70 m 

brett schakt grävdes ned till som djupast ca 0,90 m. Även detta schakt grävdes delvis i 

äldre kabelschakt, och kabeln låg på 0,70 m djup i östra sidan. I väster, ca 0,25 m från 

markytan, fanns ett mörkt grått kulturlager med tegelkross, vilket tolkades som rajolerad 

jord. Ingreppen omfattade en yta av ca 4,00 m2 och inga medeltida kulturlager påverka-

des. 

 

I östra delen av Lundagård planterades två nya träd varvid planteringsgropar grävdes. 

Det norra schaktet (schakt XVI, se figur 3) omfattade 2,8 × 2,1 m och grävdes till ett djup 

av 0,8 m. I schaktet framkom matjord och i botten, i södra delen, ett lager med lera som 

tolkades som ett bärlager. Det södra schaktet (schakt XVII, se figur 3) omfattade 2,6×2,4 

m och grävdes till ett djup av 0,75 m. I det framkom torr och lucker matjord. 

 

I den arkeologiska förundersökning som föregick denna schaktningsövervakning fram-

kom en mur, orienterad i östvästlig riktning. Muren har varit begränsningen mellan dom-

kyrkan och ärkebiskopens område under medeltiden. Det som tidigare tolkats vara en 
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igensatt öppning i muren tolkades istället vara ett valvanfang. För att utreda murens 

exakta sträckning, om den hade en anslutande mur som sträckte sig mot norr, förlängdes 

förundersökningsschaktet något mot öster, ca 1,5 m (schakt XII, se figur 3 och bilaga). 

Muren fortsatte mot öster, men hade ingen mur mot norr. Ca 1,00 m öster om schaktets 

tidigare östra utsträckning fanns en betonggjutning under en ränndal. Denna utvidgning 

grävdes till 1,2 m djup, men på det djupet fanns i området endast rajoleringsmassor och 

andra nivelleringslager. Efter grävningen fylldes schaktet igen, och det beslöts att avvakta 

med plantering i samråd med SFV. Kulturen hade förordat att inget träd skulle planteras 

på platsen på grund av att dess rötter skulle kunna påverka den påträffade muren ne-

gativt. Dock framfördes även att om ett beslut togs som gick emot det skulle muren 

skyddas från trädets rötter med en rotspärr. Det föreslogs att rotspärr skulle utredas 

innan användande. Dock planterades ett träd av misstag på platsen i april 2015, vilket 

efter överenskommelse togs bort, för att följa Länsstyrelsens beslut. Schaktet grävdes 

återigen upp, inom det tidigare schaktets utsträckning och rotspärr sattes.  

 

Den så kallade Linnélinden ska inom kort planteras väster om Kungshuset. Tre olika 

förslag togs fram om dess närmare placering. Planteringsgropens omfattning bestämdes 

till en yta av 2,00 x 2,00 m djupet till 0,70 m. I den först grävda men ej fullföljda plante-

ringsgropen framkom rester av ett stort rotsystem som fälldes för ca 25 år sen (schakt 

XIV, se figur 3 och bilaga). I den västra delen av schaktet, ca 0,50 m under markytan, 

påträffades rester av en grundmur, två större grundstenar och därpå ett lager med kalk-

bruk. Grundmuren hade troligen en nordsydlig orientering och den ligger på den gamla 

fastighetsgränsen mellan Lundagård och det tidigare Lilla Torg i väster. Det kan vara en 

rest av 1700-talets Lundagårdsmur. Beslut togs att bevara muren, så lämningarna doku-

menterades och täcktes med geotextil, därefter återfylldes schaktet. I samband med 

framrensning av muren och omgivande kulturlager påträffades ett medeltida mynt (KM 

94458:1). Enligt bedömning av Gitte Tarnow Ingvardson (LUHM) är myntet en koppar-

sterling slagen i Danmark under Erik av Pommerns senare regentperiod, ca 1420–1435. 

 

Eftersom det första platsalternativet för placeringen av Linnélinden inte var lämpligt ur 

en antikvarisk synvinkel grävdes ytterligare ett schakt på gräsytan i väster (schakt XV, se 
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figur 3 och bilaga). På ett djup av 0,50 m påträffades en yta av lagda tegelstenar och 

naturstenar i sättsand. Det tolkades vara en stenläggning med trolig datering till 1700- 

eller 1800-tal tillhörande Lilla Torg. Beläggningen dokumenterades och togs bort.  Schak-

tet grävdes ned till ett djup av 0,70 m. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att flera lämningar från 1700-talets Lundagård har påträf-

fats vid ingreppen: en stenläggning i Filosofgången, en mur som förmodligen är den 

forna Lundagårdsmuren som skiljde Lundagård och Lilla Torg, samt ytterligare en sten-

läggning som kan vara rest av Lilla Torg. Inga intakta och till medeltiden säkert daterade 

kulturlager har påträffats vid arbetena. 
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Administrativa och tekniska uppgifter 

 

Länsstyrelsens beslut, dnr  431-25994-2014 Fornlämning nr/art RAÄ 73:1 

    Socken/stad Lund Socken-/Stadsnr 1298 

    Landskap2 Skåne Län Skåne 

    Kommun Lund Trakt/kvarter/fastighet 

 

 

Typ av exploatering Trädförnyelse, regndalar, lyktstolpar 

  Uppdragsgivare Statens Fastighetsverk 

  Typ av undersökning FU 

  Ansvarig institution Kulturen 

  Fältarbetsledare Gertie Ericsson, Mattias Karlsson 

  Övrig personal – 

  Fältarbetstid  2014-10-28 – 2016-05-30 

 

Fälttid  

Arkeolog 42 

Maskin – 

  Undersökningens omfattning  

Yta 550 m2 

Kubik – 

Schaktmeter 350 m 

  Kostnad för arkeologi  

Fältarbete  

Rapport  

Analyser 

Övrigt 

Summa: 

 

42 × 700 = 29 400 SEK 

42 × 700 = 29 400 SEK 

 

 

58 800 SEK 

  Kostnad övrigt  

Maskiner  

Bodar 

Konservering 

Övrigt 

Summa 

 

 

 

2438 SEK 

 

2438 SEK 
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Summa, faktisk 61 238 SEK 

  Summa, beslutad Enligt löpande kostnad 

 

Fyndmaterial (förvaring m.m.) Kulturen. KM 94458:1. 

    Arkivmaterial, förvaring Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen 

    Ritningar, dokumentation 1 st sektionsritning 1:10, 1 st planritning 1:10, 1 st planritning 1:20, 2 st 

plan- och sektionsritning 1:20, 1 st planritning 1:275 

  Foto 7 fotografier 

    Analyser   

  Övriga upplysningar  
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Bilaga 1. Schaktbeskrivningar 

 

Schakt XII 
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Beskrivning: Plan- och sektionsritning 

1. Brun humus, finkornig, torr, mager, lucker. Inslag av tegel och kalkbruk, jämn sortering. 

2. Lösa stenar, troligen från någon konstruktion. 

3. Raseringslager från 1500-1600-talet: tegelbrockor, takpannor av olika typer, kritpipa, kalkgrus, 

torrt, magert, luckert, grovkornigt. 

4. Trolig rasering från 1700-talet: tegelbrockor, kalkbruk, grus. 

5. Rotsystem, stor rot i norr. 

6. Betonggjutning för ränna. 

7. Grov gul grus. 

8. Matjord. 
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Schakt XIII 

 

 

 

Planritning över schakt XIII. Den äldre stenläggningens större stenar återger faktiska stenar, medan 

de mindre stenarna endast återges generaliserat. 
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Schakt XIII 

 

Foto över stenläggningen i schakt XIII (taget i riktning mot domkyrkan). 
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Schakt XIV 

 

 

Plan- och sektionsritningar 
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Beskrivning (plan) 

1. Gråbrun jord, torr, finkornig, med många mindre komponenter: rött tegelkross, djurben, kalk-

bruksklumpar, lite småsten. Förmodligen rajolerad jord. 

2. Mörkt grå jord, finkornig, torr jord men ändå lite fet. I förhållande till lager 1 är jorden ganska 

homogen och innehåller inte så påtagligt med komponenter. Komponenterna är mindre: små röda 

bitar tegelkross, små bitar kalkbruk, små bitar träkol, enstaka små, enstaka små bitar bränd lera. 

Verkar att ligga över ett lager med kalkbruk i söder. 

3. Kalkbruk, gulvitt, inslag av millimeterstora grusbitar som ballast, vissa bitar är smuliga andra är 

ganska hårda. På den stora stenen i öster ligger kalkbruket rakt på stenen. Det verkar vara fallet 

även med den stora stenen i väster. På ett par mindre stenar som ligger i kalken finns spår av ett 

hårdare vitare kalkbruk. Spår av ett vitare kalkbruk finns även på de två större stenarna, vilket kan 

tyda på att de återanvänts. Det gulvita bruket upp mot stenarna ligger in situ. 

4. Grå jord, finkornig, torr, stort inslag av olika komponenter: rött tegelkross, större och mindre 

bitar kalkbruk, enstaka träkolsbitar, mindre stenar ca 20 cm stora (norr om stora stenen). Det är 

framförallt den större mängden små bitar med kalkbruk som skiljer lagret från lager 1. Komponen-

terna bör härröra från en mur på platsen som plundrats. 

5. Lager som påminner om lager 4, dock utan större komponenter, såsom sten. I sektion, mot 

väster, ca 55 från markytan påträffades en kritpipa. 

 

Beskrivning (sektion) 

1. Gråbrun, finkornig, torr matjord, med inslag av enstaka rött tegelkross, enstaka kalkbruksbitar 

och rötter. 

2. Brungrått, finkornigt, torrt kulturlager, men med betydligt fler komponenter än i lager 1: rött 

tegelkross, kalkbruksbitar, enstaka träkolsbitar. Förmodligen ett rajolerings- eller utjämningslager. 

3. Brungrått finkornigt, torrt kulturlager, med betydligt färre komponenter än i lager 2: rött tegel-

kross, enstaka småsten, lite kalkbruksbitar. 

4. Grå jord, finkornig, som är blandad med raseringsmaterial: rött tegelkross, små och stora bitar 

med kalkbruk, stenar (knytnävstora). Utjämning som skapats i samband med rasering av byggnad 

eller mur. Ett skaft till kritpipa påträffat. 

5. Bergkross (singel).  
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Schakt XV 
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Beskrivning (plan) 

1. Gul finkornig sand. 

2. Sättsand. 

3. Kalkbruk med grov ballast av grus träkol. 

 

Tegelstorlek 

×1 . 15×10 cm 

×2. 15×8 cm 

×3. 17×9×14 cm 

×4. 20×8×13 cm 

×5. 23×7,5×13 cm 

×6. 16×9 cm 

×7. 12×9 cm 

×8. 10×7×17 cm 

×9. 13×8 cm 

 

Lagerbeskrivning (sektion) 

1. Kalkbruk, vitt med grov ballast av kalk, träkol och grus, tegelkross och småsten. 

2. Brunsvart humus, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Inslag av träkol, bränd lera. Äldre matjord. 

3. Gulbrun lera, med inslag av sand och humus, finkornig, torr mager och lucker. Inslag av ra-

seringsmaterial. Stenläggning satt i botten. 

4. Matjord. 

5. Sand, stenläggning. 

6. Nedgrävning återfylld med lager 5. 
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Bilaga 2. Fyndlista 

Kv. Universitet 1 

Arkeologisk förundersökning 2014 —2016 

KM 94458:1 

 

Fnr Fyndomständighet Material Formtyp/undertyp Del Sakord Kommentar Antal Vikt (g) 

1 Schakt XIV, 

framkom vid 

rensning av mur 

Kop-

par/sil-

ver 

sterling   Erik av Pommern 1420–

1435 

1 1 
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