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Sammanfattning 

 Med anledning av att Stiftelsen Wallenberg Bispen planerade att åtgärda vatten och 

avlopp inom kv Bispen 1, Lund, genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning 

enligt Länsstyrelsens beslut (lst.dnr: 431-29335-2018; Kulturens projektnummer 

A_2018_0054). Ingreppen berörde endast i begränsad del arkeologiskt intressanta 

kulturlager, då befintliga schakt i hög grad återanvändes. 

 Kv Bispen är beläget i den norra delen av Lunds medeltida bebyggelseområde. Större 

delen av fastigheten upptogs under medeltiden av Allhelgonaklostret som hade ett 

dominerande läge utanför Lunds stadsområde, på den höjd som idag benämns 

Helgonabacken.  

 Vid två tidigare undersökningar söder om Biskopshuset, år 1986 och 1997, framkom 

vallgravens norra kant. 

 Den aktuella undersökningen gjordes för att göra en översyn av vatten- och 

avloppsledningar, men även för att separera dagvatten och spillvatten. Totalt togs tre schakt 

upp inom fastigheten, ett söder om (A), ett söder och öster om (B) och ett norr om (C) den 

befintliga byggnaden. En för området stor kulturlagermäktighet, över 1,00 m, framkom i den 

västra delen av schakt A, och den anomalin tolkades vara den vallgrav som tidigare omgärdat 

Lund. Intakta kulturlager framkom på en mindre yta även i schakt B, även här med en stor 

kulturlagermäktighet. I detta område bör anomalin snarare tyda på att det funnits en brunn eller 

annan typ av nedgrävning. Schakt C berörde endast sentida lämningar såsom bärlager och 

ledningsdragningar. 
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Figur 1. Lunds medeltida stad, fornlämning 73:1, med platsen för undersökningen markerad med en röd stjärna. 

 

Inledning 

Med anledning av att Stiftelsen Wallenberg Bispen planerade att åtgärda vatten och avlopp 

inom kv Bispen 1, i den norra delen av Lunds medeltida stadsområde, genomfördes en 

arkeologisk schaktningsövervakning enligt Länsstyrelsens beslut (lst.dnr: 431-29335-2018; 

Kulturens projektnummer A_2018_0054). Ingreppen berörde endast i begränsad del 

arkeologiskt intressanta kulturlager, då befintliga schakt i hög grad återanvändes. 
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Fornlämningsmiljö 

Kv Bispen är beläget i den norra delen av Lunds medeltida bebyggelseområde. Större delen 

av fastigheten upptogs under medeltiden av Allhelgonaklostret som hade ett dominerande läge 

utanför Lunds stadsområde, på den höjd som idag benämns Helgonabacken.  

Exakt när klostret grundades är oklart, av det bevarade skriftliga källmaterialet vet vi dock att 

det skedde någon gång före Askers tillträde som biskop i Lund år 1089. I grunden var klostret 

en benediktinsk stiftelse, med namnet Alla helgons kloster utanför Lunds murar (år 1343) eller 

Alla helgons kloster utanför Lunds vallgrav (år 1497). Mot slutet av medeltiden blev den danska 

benämningen på klostret alltmera förvrängd, och på 1500-talet kallades det Hellne Kirke. Lite 

är känt om klostrets medeltida historia, dock omtalar en av de fåtaliga uppgifterna att det brann 

år 1192 (Blomqvist 1951: 160ff). Efter reformationen förvaltades Allhelgonaklostret och dess 

tillgångar av klostrets abbot Christiern Severinsen (Carelli & Eriksdotter 1994:2). Han ersattes 

år 1552 av kungens kammartjänare Erik Walckendorf, som fick klostret som förläning (Brunius 

1840: 112ff). Förläningen övertogs år 1558 av Mogens Gyldenstierne. Vid en besiktning år 

1567 konstaterades att kyrkan hade börjat förfalla, och saknade bland annat fönster. Dess 

takbly hade försvunnit och istället hade taksten blivit upplagd (Brunius 1840:112ff). Klostret 

gavs år 1572, med allt sitt gods, till Kristoffer von Dohna, som var en tysk borggreve och 

legosoldatsanförare. Vid grevens död år 1584 hemföll klostret åter till kronan och förlänades 

till Corfitz Viffert som då var länsman på Malmöhus. Genom freden i Roskilde övertogs 

Allhelgonaklostret av svenska kronan (Blomqvist 1978:45).  

Klostret lades till lundabiskopens löneförmåner år 1681, och avsikten var att anlägga nya 

ekonomibyggnader på Helgonabacken. Det genomfördes inte, och istället verkar de gamla 

klosterbyggnaderna ha använts under en period. Då nya ekonomibyggnader byggts i 

anslutning till Biskopsgården vid Krafts torg, förföll de troligen ganska fort (Bevaringskommittén 

1991:120).  Delar av klostret sprängdes med minor, år 1693, och fortsatte år 1707. Trots detta 

fanns kvarlevor av klostret kvar år 1765 (Brunius 1840:114f).  

Biskopsgårdens ekonomibyggnader flyttades åter till Helgonabacken år 1780, med två 

byggnader  vinkel som var byggda av gråsten som brutits ur ruinerna (Brunius 1840:115). 

Denna gård är känd i det historiska källmaterialet som Helgonagården, och den byggdes till i 

väster år 1800 så att den bildade en trelängad gård.  

Söder om klosteranläggningen fanns ett antal dammar. Här fanns troligen också klostrets 

trädgård och ett antal ekonomibyggnader (Balic 2004). Medan klostret förföll fylldes dammarna 

igen. I början av 1800-talet planerade biskop Faxe att anlägga en frukt- och köksträdgård på 

Helgonabacken. På grund av att jorden i området innehöll för mycket tegelkross och annat 

rivningsmaterial övergavs planerna. I det gamla klosterområdet skedde likväl stora 
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förändringar med inrättandet av en hälsobrunn, torrläggning av dammar och uppförandet av 

ny bebyggelse. År 1907 stod det nya universitetsbiblioteket färdigt (Balic 2004). 

Biskopshuset byggdes mellan åren 1842 och 1845, och byggherre var Lunds Universitet. 

Professorn i grekiska C. G: Brunius var arkitekt för biskopshuset, och också för det gårdshus 

som byggdes år 1855. Huset byggdes ursprungligen för de fysiska, kemiska och zoologiska 

institutionerna (Bevaringskommittén 1991:126). Tanken var ursprungligen att förlägga 

byggnaden till Paradisgatan, men man valde istället en ”friare” placering. Området, som 

kallades Söderbergska lyckan, inköptes av sämskmakare J. Söderberg. Den kallades på 1704 

års karta för Per Ewerdtz lycka. Det var en liten yta som låg inklämd mellan Hyphoffslyckan 

och Helgonagården, precis utanför stadsvallen och förmodligen placerad på den gamla 

vallgravens plats. Brunius som ansåg att Sandgatan var den rätaste och vackraste gatan i 

staden, trodde att då ena änden avskars av domkyrkans ”herrliga korutsprång” så skulle 

resultatet bli inbjudande om en prydlig och ansenlig byggnad uppfördes i andra änden 

(Bevaringskommittén 1991:126). Byggnaden är uppförd i medeltidsromantisk tegelarkitektur 

initierad av C. G. Brunius. År 1849 insåg Universitetet att byggnaden var för liten för de tre 

institutionerna och istället blev det biskopens hus (Bevaringskommittén 1991;127).  

Tidigare arkeologiska iakttagelser 

Om inga andra källor anges är uppgifterna rörande tidigare arkeologiska iakttagelser 

hämtade från Kulturens LA-arkiv. Flera arkeologiska undersökningar har gjorts i och omkring 

det forna Allhelgonaklostret. 

 År 1840 gjordes den första undersökningen, av C. G. Brunius. Han påträffade 

grundmurar som han tolkade som ingående i en treskeppig klosterkyrka. 

 År 1926 genomfördes en undersökning söder om och på Helgonagården framkom ett 

antal gravar. 

 En mängd undersökningar av klosterområdet har företagits i samband med 

utbyggnader av universitetsbiblioteket. År 1934 framkom bland annat en huslämning 

med ett tegelgolv i samband med uppförandet av det så kallade boktornet på 

bibliotekets norra sida. Under åren 1951—53 expanderade biblioteket ytterligare, och 

boktornet kringbyggdes. Det som påträffades var framförallt ett komplext område med 

verkstäder och ekonomibyggnader, bland annat bakugnar, källare, 

klockgjutningsgropar, brunnar och vattenledningar. Under de följande åren fram till år 

1957 genomfördes en serie forskningsgrävningar i syfte att lokalisera kyrkan och det 

övriga klosterkomplexet. I de mycket svårtolkade lämningarna kunde dock en 
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klosterlänga belägen i nordsydlig riktning lokaliseras. Sammantaget har ca 150 gravar 

dokumenterats i området (Carelli & Eriksdotter 1994:5ff).   

 År 1994 i samband med anläggandet av ventilationskanaler och hisstillbyggnad till 

universitetsbiblioteket, gjordes en arkeologisk förundersökning och slutundersökning. 

Vid undersökningen konstaterades att frischakten vid de tidigare byggnationerna var 

mycket mera omfattande än vad det äldre dokumentationsmaterialet gav sken av. 

Endast en mindre yta av orörda kulturlager kunde undersökas och här påträffades flera 

byggnations- och raseringslager, en grund- och dagermur samt rännor, vilka 

emanerade från klostrets verksamma tid. Även en eftermedeltida brunn påträffades 

(Carelli & Eriksdotter 1994).  

 År 1997 genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning i kv Bispen 1, för 

omkoppling av avlopp samt nedläggning av datakabel. Söder om Biskopshuset 

påträffades förmodligen vallgravens norra kant (Johansson Hervén 1997).  

 År 2001 genomfördes en förundersökning i samband med förnyelse av 

avloppssystemet. I samband med detta framkom rester efter bebyggelselämningar 

(exempelvis ugn, stenläggning), dammar och diken från äldsta tid fram till modern tid 

(Balic 2004). 

 Under åren 2001/2002 utfördes flera arkeologiska insatser i form av förundersökningar 

i samband med omgestaltning av delar av kv Bispen 9 och 10. Ingreppen gjordes för 

nybyggnation, grundläggning av skulpturer och grävning för rör och kablar. I samband 

härmed framkom en stenkista, rester av ett lergolv och eftermedeltida raseringslager 

(Ericsson 2002). 

I söder gränsar den aktuella fastigheten till Biskopsgatan. Gatusträckningen återfinns i det 

äldsta kartmaterialet, men gatan tycks i vissa tider benämnas som ”Wallgatan” (André & 

Högstedt 1990). Biskopsgatans sträckning kan föras tillbaka till medeltiden och har löpt 

parallellt med stadsvallen som vid medeltidens slut omnämns som ”S:t Thomas gap” 

(Blomqvist 1951:218). I den aktuella fastigheten påträffades sannolikt vallgravens norra 

nedgrävningskant i samband med schaktningsarbeten för en fjärrvärmeledning år 1986. Den 

påträffades 12,50 m rakt söder om Biskopshusets sydöstra hörn. En skiss av stratigrafin 

upprättades på en sträcka av 1,00 m strax norr om vallgravens begränsning (Johansson 

Hervén 1997).  
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Figur 2. Plan över fastigheten och de schakt som grävdes.  
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Figur 3. Alla ingrepp som gjordes i ärendet. 

Genomförande och resultat 

Den arkeologiska schaktningsövervakningen genomfördes för att uppdragsgivaren ville göra en översyn 

av vatten- och avloppsledningar, men även för att separera dagvatten och spillvatten. De nya 

ledningarna skulle läggas parallellt invid de befintliga, som varit framme bland annat år 1997, se ovan 

(Johansson Hervén 1997). Vid den undersökningen påträffades söder om det nu aktuella området, 

nedgrävningskanten för vallgraven. 

Totalt togs tre schakt upp inom fastigheten, ett söder om (A), ett söder och öster om (B) och ett norr om 

(C) den befintliga byggnaden.  
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Figur 4. Schakt A. 

Schakt A 

Det södra schaktet grävdes i ett "V" ut från byggnadens sydfasad, liksom 1997 års schakt gjorde (figur 

2, 3 och 4). Den västra delen var 17,00 m lång, 1,00 m  bred och den grävdes till ett djup av ca 1,40 m. 

Den östra delen var 14,00 m lång och 3,50 m bred, den grävdes till ett djup av 2,20 m. De möttes i ett 

schakt som var 6,00 långt och 3,00 m brett, som grävdes till ett djup av 1,70 m. I det västra schaktet 

framkom intakta kulturlager vid ett djup mellan 0,70 m och 1,24 m. Moränen påträffades ej i detta schakt, 

generellt över ytan framkommer moränen (enligt vad tidigare undersökningar visat) vid ca 1,00 m djup. 

De kulturlager som framkom tolkades vara marklager från områdets medeltida period, men det faktum 

att kulturlagermäktigheten i området överstiger en meter, kan visa på att det istället är stadens vallgrav 

som löpt här. De humösa kulturlager som påträffades vid 1,24 m djup kan härröra från igenfyllningen av 

vallgraven. Vid 1986 och 1997 års undersökningar i samma område, tolkades vallgraven ha löpt söder 

om biskopshuset. Tolkningen gjordes utifrån anomalin i morändjupet, som visar på att det grävts för en 

större nedgrävning (Johansson Hervén 1997). Den östra delen av schaktet bestod av omrörda 

kulturlager hela vägen ner i botten, och likaså var schaktet i söder söndergrävt av olika ledningar.  
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En sektion dokumenterades i den västra delen av schakt B (figur 6). Underst från ett djup av 1,40 m 

framkom mörkbrun, finkornig, fet, fuktig och kompakt kulturlager med inslag av träkol. Från 1,28 m djup 

framkom siltig, gråbrun lera, med inslag av tegel, något som tolkas vara ett sentida utjämningslager. 

Över det, från 0,70 m djup fanns ett lager som bestod av morän och kulturjord blandat, och med inslag 

av rött tegel. Det övre kulturlagret, från 0,30 m djup bestod av grus. 

 

Figur 5. Sektion i den västra delen av schaktet, beskriven i löptext ovan 

 

 

 

 

Figur 6. Schakt B. 
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Schakt B 

Det östra schaktet grävdes i anslutning till det ovan nämnda (figur 2, 3 och 6). Det grävdes i ett "L", i 

östvästlig- och nordsydlig riktning, för att slutligen anslutas i byggnadens östra sida. Det var ca 24,00 m 

långt, 2,00 och 4,00 m brett och mellan 2,00 och 2,20 m djupt. I större delen av schaktet bestod 

stratigrafin av omrörda kulturlager, nedbrutna svårtolkade kulturlager samt fyllning i olika 

ledningsschakt. I den norra sektionen framkom dock intakta kulturlager vid ca 1,70 m djup. Dessa bestod 

av finkornig, fet, fuktig och kompakt humus, med hög organisk halt, som skulle kunna tolkas som botten 

av en större nedgrävning, som en brunn eller liknande. Även här visar morännivån ett större djup än 

normalt för området.  

 

 

 

 

Figur 7. Schakt C. 
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Schakt C 

Det norra schaktet var 24,00 m långt och 2,00 m brett, det sträckte sig längs byggnadens norra fasad, 

det grävdes 0,30 m djupt, förutom i den östra utsträckningen där djupet var 1,10 m (figur 2, 3 och 7). 

Inte vid något av djupen framkom intakta, medeltida kulturlager. 

 

Kulturlagerstatus 

Området uppvisar en omrörd stratigrafi, som kan ha med byggnationer och omstruktureringar av 

området att göra. De medeltida kulturlager som framkom vid undersökningen var något nedbrutna i ytan 

men fortfarande med tydliga kulturlagerskiljen.   
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schaktningsövervakning 2016. Amanda Sjöbeck. 

2020:17  Lund 73:1, RAÄ Lund 73:1 och Stora Råby 10:1, L1988:5459 och L1988:6568, Lunds stad och 

kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2016‐2017. Linnea Lidh. 

2020:18  Lund 73:1. Fornlämning RAÄ 73:1, lämningsnummer L1988:5459, Lunds stad och kommun, 

Skåne län. Arkeologisk förundersökning 2014–2015. Linda Billström 

2020:19  Kv Botanicum 15, RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2018. Krister Kám Tayanin. 

2020:20  Kv Galten 12, 13, 14, 15 m fl, RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk schaktningsövervakning Geoteknik 2019. Jan Kockum/Aja Guldåker. 

2020:21  Fjärrvärmeledning mellan Lund och Dalby (Dalby S:4 m.fl.), RAÄ Stora Råby 28:1/L1988:6625 och 

Dalby 40:1/L1988:815, Stora Råby och Lunds socknar, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2016. Amanda Sjöbeck 

2020:22  Kv Billegården 53, RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2020. Adam Hultberg. 

2020:23  Kv Kulturen 22, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2020. Linnea Lidh. 

2020:24  Lund 73:1, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Fjärrvärme mm i 

Lunds innerstad. Arkeologiska schaktningsövervakningar 2016–2017. Linnea Lidh. 

 

 

 



 

Tidigare nummer kan rekvireras från Kulturen, Kulturmiljöavdelningen 
Telefon: 046-350406 

E-post: arkeologi@kulturen.com 

 
 

2020:25  Kv Domkyrkan 1, 2, Sankt Laurentius 2, 3, Sankt Mikael 13, 14 och Svartbröder 3. Fornlämning 

RAÄ 73:1/L1988:5459, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne län, Arkeologiska 

schaktningsövervakningar 2017‐2019. Amanda Sjöbeck. 

2020:26  Kv Kulturen 24 & Kv Tegnér 1, RAÄ 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologiska schaktningsövervakningar 2017 – 2019. Adam Hultberg. 

2020:27  Kv Kryptan 10, RAÄ 93:1/ L1988:6337, Södra Sandby socken, Lunds kommun, Skåne län. 

Geoteknisk undersökning 2017. Amanda Sjöbeck. 

2020:28  Kv Kryptan 10, RAÄ 93:1/ L1988:6337, Södra Sandby socken, Lunds kommun, Skåne län. 

Geoteknisk undersökning 2017. Amanda Sjöbeck. 

2020:29  Kv Carl Holmberg 2, RAÄ 73:1 / L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne Län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2020. Adam Hultberg.   

2020:30  Kv Brunius 18, RAÄ 73:1 / L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne Län. Arkeologisk 

förundersökning 2014–2015. Niclas Kronroth.   

2020:31  Stora Råby 34:38, RAÄ Stora Råby 10:1 / L1988:6568, Stora Råby socken, Lunds kommun, Skåne 

län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2020. Adam Hultberg. 

2020:32  Lund 73:1, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. VA i Lunds 

innerstad. Arkeologiska schaktningsövervakningar 2016–2017. Linnea Lidh. 

2020:33  Kyrkogatan 13, Fornlämning RAÄ Lund 73:1, Lämningsnummer L1988:5459, Lunds stad och 

kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Truls Månsson. 

2020:34  Kv Sankt Jakob 13, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2017. Linnea Lidh. 

2020:35                Vagnmansgårdens lada, Landskrona, Landskrona stad, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. 

Carita Melchert, Victoria Hult.  

2020:36  Kv Kulturen 4–8, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

förundersökning 2019/2020. Aja Guldåker. 

2020:37  Kv Paradis 43, RAÄ Lund 73:1 / L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk 

schaktningsövervakning 2019. Adam Hultberg. 

2020:38  Kv Dövstumskolan 11, fornlämning RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne 

län. Arkeologisk utredning 2016. Gertie Ericsson och Johan Wallin. 

2020:39  Kv Botulf 11, fornlämning RAÄ Lund 73:1/lämningsnr L1988:5459, Lunds stad och kommun, 

Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Linda Billström.  

2020:40  Kv Gylleholm 14, fornlämning RAÄ Lund 175:1/lämningsnr L1988:5060, Lunds stad och 

kommun, Skåne län. Arkeologisk kontroll 2020. Linda Billström.  

2020:41  Döbeln 8, Krognoshuset, Lund, Lunds kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2019‐2020. 

Carita Melchert. 

2020:42  Trolle Ljungby kyrka, Trolle Ljungby socken, Kristianstads kommun, Skåne län. Antikvarisk 

medverkan 2020. Carita Melchert. 

2020:43  Åhus 55:51, lämningsnr L1990:4674, Transval, fornlämning Åhus 35, Åhus socken, Kristianstads 

kommun, Skåne län. Arkeologisk undersökning 2016‐2017. Gertie Ericsson och Krister Kàm 

Tayanin. 

2020:44  Norra Rörums kyrka, Norra Rörums socken, Höörs kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 

2019‐2020. Carita Melchert. 

2020: 45   Ekska huset, St Peter 28, Lund, Lunds kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. Carita 

Melchert. 

2020:46                Västerstads kyrka, Västerstad, Hörby kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. Victoria 

Hult  

2020:47                Östraby kyrka, Östraby, Hörby kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. Victoria Hult  

2020:48  Flyinge 22:40, Flyinge Kungsgård, Lunds kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. 

Carita Melchert. 

2020:49  Flyinge 22:40, Flyinge Kungsgård, Lunds kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. 

Carita Melchert. 

2020:50  Åkarp 3:2, RAÄ Uppåkra 46/L1986:5285. Uppåkra socken, Burlövs kommun, Skåne län. 

Arkeologisk undersökning 2016. Ivan Balic och Aja Guldåker. 

2020:51  Nordstjärnan 56, fornlämning RAÄ Trelleborg 19:1/Lämningsnr 1988:7459, Trelleborg, 

Trelleborgs kommun, Skåne län. Arkeologisk förundersökning 2020. Linda Billström.  

2020:52  Södra Esplanaden, fornlämning RAÄ Lund 73:1/Lämningsnr 1988:5459, Lund, Lunds kommun, 

Skåne län. Arkeologisk undersökning 2016–2017. Mattias Karlsson och Aja Guldåker. 
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2020:53  Kv. Föreningen 13, Lund. Lund fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds socken, Skåne län. 

Arkeologisk undersökning 2018. Mattias Karlsson. 

2020:54  Kv. Kråkelyckan 6, Lund. Lund fornlämning 73:1, Lunds stad, Lunds socken, Skåne län. 

Arkeologisk undersökning 2019. Mattias Karlsson. 

2020:55  Kv Bispen 1, fornlämning 73:1/Lämningsnr L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. 

Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Gertie Ericsson.  
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