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Sammanfattning 

 I samband med en del mindre dräneringsarbeten kring den östra delen av Lunds domkyrka 

genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning, som berörde både kv Domkyrkan 2 och 

kv Historiska museet 1, Lund, enligt Länsstyrelsens beslut (lst.dnr: 431-9919-2012; Kulturens 

proj.nr: 61000-220).  

 Det aktuella ärendet bestod i att en parkering skulle anläggas vid Kungsgatan/Krafts torg, och 

tillsammans med ränndalar runt den östra delen av domkyrkan samt upp längs Sandgatan i 

Lundagård.  

 Resultaten visar på att det i området har skett stora omstruktureringar i sen tid, med nya bärlager 

och markbeläggningar. Ingreppen som gjordes berörde endast i väldigt liten utsträckning intakta 

medeltida kulturlager och bebyggelselämningar. Dock syns det medeltida förflutna även ganska 

grunt, med en bit av en gråstensmur på 0,60 m djup vid Sandgatans västra sida mitt utanför 

Historiska museets tidigare entré som kan härröra från ärkebiskopsresidensets södra mur, och 

med ett kyrkogårdslager i en brunnssättning nordöst om kyrkan, invid Zettervalls trottoar, vid ett 

djup av 1,00 m, använt under kyrkans medeltida period.   
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Figur 1. Lunds medeltida stad, fornlämning 73:1, med platsen för undersökningen markerad. 

 

Inledning 

I samband med arbeten för omstruktureringsarbeten av Domkyrkoplan i Lund, tillkom några arbeten 

som skulle utföras på omkringliggande fastigheter. En arkeologisk schaktningsövervakning 

genomfördes som berörde både kv Domkyrkan 2 och kv Historiska museet 1, Lund, enligt 

Länsstyrelsens beslut (lst.dnr: 431-9919-2012; Kulturens proj,nr: 61000-220).  

 

Fornlämningsmiljö  

Domkyrkan uppfördes omkring år 1104, i samband med upprättandet av ärkebiskopsstolen i Lund och 

skapandet av en nordisk kyrkoprovins (Bevaringskommittén 1983:43). Byggnadsmaterialet fraktades till 

Lund från sandstensbrotten i trakterna kring Höör. Kryptans huvudaltare invigdes år 1123 och helgades 

åt Johannes Döparen. Kyrkan invigdes dock inte förrän år 1145 och helgades då åt Jungfru Maria och 
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Sankt Laurentius. Domkyrkan hade föregåtts av en äldre kyrka, och i ett gåvobrev från år 1085 

summerar kung Knut den helige samtliga sina gåvor till den då ännu inte helt färdigbyggda kyrkan. Vid 

undersökningar inuti kyrkan på 1940- och 1950-talen påträffades resterna av grundmurar tillhörande en 

äldre kyrka, vilken omtalas i Knut den heliges gåvobrev från år 1085. Rydbeck har rekonstruerat kyrkan 

som en stor treskeppig kyrka medan Cinthio har föreslagit en liten enskeppig kyrka ungefär på det 

nuvarande norra sidoskeppets plats (Bevaringskommittén 1983:43). Kyrkan hade troligen ett kvadratiskt 

kor och ett litet kvadratiskt altarrum längst i öster (Carelli 2012:135). 

Kyrkobyggnaden och den omkringliggande miljön genomgick stora förändringar under århundradena 

som följde. På 1320-talet lät ärkebiskop Karl den Röde bygga ett kapell på den södra sidan av 

domkyrkan i hörnet mot tvärskeppet och ännu ett kapell uppfördes hundra år senare på samma sida i 

hörnet mot tornen. Lunds siste ärkebiskop Birger Gunnersen iståndsatte den svårt förfallna kryptan som 

delvis stod under vatten. Han anställde stenmästare Adam van Düren från Westfalen, och han kom att 

arbeta i domkyrkan i två perioder, åren 1512-18 och 1523-27. Den södra tvärskeppsgaveln byggdes om 

och vid dess östra hörn uppfördes en kraftig strävpelare (Bevaringskommittén 1983:44). De första 

insatserna blev att dränera kryptan och förstärka valven. Efter reformationen år 1536 revs Lunds 

medeltida sockenkyrkor och domkyrkan kom att tjäna som församlingskyrka för hela staden 

(Bevaringskommittén 1983:43f). I skriftliga källor omnämns att ärkebiskop Birger Gunnersen planerade 

att bygga ett kapell intill det norra tornet runt år 1500 (Balic & Gardelin 2002). 

En hel del större och mindre förändringsarbeten har bedrivits vid olika tillfällen under de senaste 

århundradena. Den nuvarande byggnaden är till stor del präglad av C.G. Brunius och Hugo Zettervall, 

som vid mitten av 1800-talet genomförde omfattande restaureringar, både utvändigt och invändigt 

(Bevaringskommittén 1983:43). 

Under 1800-talets första hälft rensades domkyrkans omgivningar upp och ett antal mindre hus revs. 

Kapellen på domkyrkans södra sida revs, tillsammans med kyrkogårdsmuren. Ett större 

restaureringsprogram lades fram av Axel Nyström och förverkligades av C.G. Brunius år 1833-59. Bland 

annat byggdes den södra tvärskeppsväggen återigen om. Under 1800-talets andra hälft kom domkyrkan 

att ändra utseende ganska radikalt. Helgo Zettervall hade en plan som syftade till att ge domkyrkan det 

utseende den kunde ha haft om den ursprunglige byggmästaren hade haft tillgång till 1800-talets teknik 

och metoder (Bevaringskommittén 1983:44). Han drev igenom sitt förslag och rivningar följde på 

rivningar. År 1869 beslutade domkyrkorådet om rivning av det södra tornet, och vid uppförandet av det 

nya västpartiet med helt nya torn togs ingen hänsyn till den kunskap som fanns om deras ursprungliga 

utseende (Bevaringskommittén 1983:44). I samband med rivningarna försvann även de strävpelare som 

under åren satts upp för att stabilisera bland annat tvärskepp och torn. 

 

Tidigare arkeologiska iakttagelser 

Arkeologiska iakttagelser från domkyrkoområdet finns från 1890-tal fram till idag. Vid tidigare 

undersökningar kring kyrkobyggnaden har både gravar och grundmurar påträffats. Precis öster om det 

aktuella schaktet framkom två gravar i samband med ledningsgrävningar år 1908 (Kulturens LA-arkiv). 
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Vid dessa undersökningar har ett stort antal gravar påträffats, med alla kisttyper som trä, trästockar, 

sten och tegel. Även begravningar utan kista har påträffats. Gravar har påträffats öster, väster, norr och 

söder om domkyrkan. Mängder av grundmurar har påträffats, bland annat från Sankt Eriks kapell, 

ärkebiskop Karls kapell, en strävpelare från ärkebiskop Peder Lyckes kapell och Adam van Dürens 

strävpelare. En vattenledning av tuffsten från 1100-talet och en vattenledning anlagd av Adam van 

Düren har framkommit.  

Vid undersökningar inuti kyrkan på 1940- och 1950-talen påträffades resterna av grundmurar tillhörande 

en äldre kyrka, vilken omtalas i Knut den heliges gåvobrev från år 1085. Byggnaden hade troligen ett 

kvadratiskt kor och ett litet kvadratiskt altarrum längst i öster (Carelli 2012:135). Vid grävningar inne i 

Domkyrkans norra sidoskepp på 1940-talet påträffades murrester från en äldre kyrka till vilken kung 

Knuts gåvor var riktade. Vid undersökningen framkom grundmurar efter en stenbyggnad, tolkade som 

den äldsta domkyrkan. En nordsydligt löpande grundmur var nedgrävd ca 1,00 m i moränleran. Den 

bestod av tuktade sandstenar och var 1,80 m bred samt hade en dagermur som utgjordes av släthuggna 

sandstenskvader. Även då det på 1950 talet grävdes i domkyrkans golv framkom en äldre grundmur, 

vilken var 1,45 m bred och som hade anlagts på bottenleran (Bevaringskommittén 1983:43). 

Några av grundmurarna i området härrör bland annat från medeltida kapell och äldre 

strävpelarfundament. I skriftliga källor omnämns att ärkebiskop Birger Gunnarsson planerade att bygga 

ett kapell intill det norra tornet runt år 1500. Kapellet uppfördes troligen aldrig men grundmurar har 

påträffats vid två olika grävningsarbeten på den norra sidan av domkyrkan (Balic & Gardelin 2002). 
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Figur 2. Området för ingrepp, med ansökt undersökningsområde markerat med rött, och de gjorda 

ingreppen markerade med ljust grå, samt en siffra.  

A: Dränering runt absidens trottoar, till 0,60 m djup;  

B: dränering och anslutning till brunn, till 0,65 m djup;  

C: dränering samt anslutning till brunn, 0,60-1,30 m djup;  

D: ränndalar, dränering längs Sandgatans sidor, till 0,60 m djup;  

E: parkering, till 0,35 m djup. 
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Genomförande och resultat 

I samband med arbeten kring domkyrkan i Lund, genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning 

som berörde både kv Domkyrkan 2, kv Historiska museet 1 samt kv Innerstaden 2:1, Lund. En 

handikapparkering skulle anläggas vis Kungsgatan/Krafts torg, tillsammans med ränndalar runt den 

östra delen av domkyrkan.  

Ränndalar och dränering 

Två stycken ränndalar grävdes från Lundagård, längs båda sidorna av Sandgatan, där det fanns 

befintliga ränndalar (figur 2, D). Den västra grävdes ca 30,00 m lång, ca 1,20 m bred, och den östra var 

18,00 m lång och 1,20 m bred. Båda grävdes till ca 0,60 m djup. I den norra delen av den västra 

ränndalen framkom en naturstensmur vid ett djup av 0,60 m, som tolkades kunna vara den södra muren 

till ärkebiskopens residens i Lundagård. Muren dokumenterades och stenarna kunde bevaras på plats. 

Resten av schakten bestod endast av sentida bärlager och ledningsdragningar.   

Ränndalar grävdes även runt Zettervalls trottoar, samt domkyrkans absid (figur 2, A; figur 3). Schaktet 

var 38,00 m långt, ca 1,00 m brett och 0,60 m djupt. I detta schakt påträffades endast sentida bärlager 

(figur 5).  

Vid Zettervalls trottoar norr om absiden skulle en brunn sättas och dräneringarna skulle anslutas till den 

(figur 2, C; figur 3 och 6). Schaktet för dränering var 6,00 m långt, ca 1,20 m brett och ca 1,30 m djupt i 

väster där brunnen sattes, det sluttade från 0,60 m djup till 1,30 m. Dräneringsschaktet bestod endast 

av sentida bärlager och en utjämning som troligen tillkommit vid slutet av 1800-talet. I brunnsschaktet 

framkom under 1800-talets utjämning ett kulturlager som tolkades vara ett kyrkogårdslager hörande till 

domkyrkans kyrkogård med medeltida tillkomsttid (bilaga figur 9).  

Centralt på absiden anslöts ränndalen till en brunn, en bit ut från kyrkan (figur 2, B; bilaga figur 8). Även 

detta schakt bestod endast av sentida bärlager (figur 6).  

Parkering 

Parkeringen skulle anläggas vid Kyrkogatan/Krafts torg, och grävdes 8,00 m bred, 6,00 m lång och till 

ett djup av 0,35 m (figur 2, E; figur 7). Här påträffades endast sentida matjords- och utjämningslager 

(bilaga figur 10). 
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Figur 3. Schakt A, B och C, ränndalar samt inkoppling av brunnar, kring Domkyrkans absid samt 

Zettervalls trottoar. 
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Figur 4. Ränndalen utanför Zettervalls trottoar. Fotografi från söder. 

 

Figur 5. Schaktet för brunnen, norr om absiden. Fotografi från nordöst. 
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Figur 6. Schakt B, fotografi från öster. 

 

Figur 7. Parkeringen från nordöst. 
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Kulturlagerstatus 

Mestadels berördes sentida bärlager och utjämningslager, vilka till sin sammansättning är grovkorniga, 

torra, magra och lösa. De kulturlager som påträffades vid de aktuella ingreppen, var finkorniga, feta, 

fuktiga och kompakta. De hade tydliga lagerskiljen, men verkade ändå ha börjat brytas ner. 
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Administrativa och tekniska uppgifter 

Länsstyrelsens dnr 431-9919-12 

Fornlämningsnr RAÄ Lund 73:1 

Löpnr, fornreg L1988:5459 

Kulturens projektnr 61000-220 

Trakt/kvarter/fastighet Kv Domkyrkan 2, kv Historiska museet 1 och Innerstaden 2:1 

Socken Lunds stad 

Kommun Lund 

Län Skåne 

Typ av exploatering Handikapparkering mm 

Uppdragsgivare Lunds domkyrka 

Typ av undersökning Arkeologisk schaktningsövervakning 

Ansvarig institution Kulturen 

Fältarbetsledare Gertie Ericsson 

Övrig personal Aja Guldåker, Jan Kockum 

Fältarbetstid 2012-05-14—2012-08-20 

Fälttid, arkeolog, tim 11 

Fälttid, maskin, tim - 

 

Yta, m2 151 m² 

Kubik, m3 84 m³ 

Schaktmeter, m - 

 

Fyndmaterial Inga fynd tillvaratogs 

Ritning, 

dokumentation 

5 st A3 ritfilm: 2 sektionsritningar skala 1:20, 2 planritningar skala 1:20, 2 planritningar skala 

1:100, Digitaliseras in i Kulturens stads-GIS. 

Foto 10 digitala fotografier 

Analyser - 

Arkivmaterial, 

förvaring 

Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen Kv Domkyrkan 2, kv Historiska museet 1 och 

Innerstaden 2:1 
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Bilaga 1 

Schakt B: 

 

Figur 8. Norra sektionen i dräneringsschakt B. Beskrivning nedan: 

1. Sand blandad med lera, finkornig, mager till fet, torr till fuktig och lös. Inslag av småsten, tegelkross, 

vingtegel. Utjämningslager och bärlager. 

2. Stenkross, bärlager. 

3. Grovkornig sand, bärlager. 

4. Smågatsten. 

 

Schakt C: 

 

Figur 9. Sektion i den norra delen av schakt C. Beskrivning nedan: 

1. Gråsvart kulturjord, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Inslag av träkol. Tolkas vara ett kulturlager, 

brukat bland annat för kyrkogård. 

2. Gråbrun kulturjord, finkornig, fet, fuktig och kompakt. Inslag av småsten och kalkbruk. 

Utjämningslager 1800-tal. 

3. Sättsand, bärlager. 

4. Smågatsten. 

Schakt E: 
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Figur 10. Planritning över de kulturlager som framkom vid grävning för parkering. Beskrivning nedan: 

1. Grus och sten av olika storlek, finkornigt till grovkornigt, mycket torrt, magert och löst. Äldre gårdsplan. 

2. Ljusbeige grus, finkornig till grovkornig, torr, mager och lös. Homogen. Tolkas vara lämningar av en 

äldre gång. 

3. Mörkbrun humus blandad med lera, grovkornig, torr, mager och lös. Inslag av röd tegelkross, enstaka 

kalkprickar samt småsten. Tolkas vara ett utjämningslager. 

4. Grus blandat med tegelkross och sten, grovkornigt, torrt, magert och löst. Utjämningslager i form av 

bärlager. 
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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. 



 

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

E-post: arkeologi@kulturen.com 

 
 

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.  

2020:56  Östarp 1:3, Gamlegård Kulturens Östarp, Sjöbo kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 

2020. Carita Melchert. 

2020:57  Öveds kyrkogård, Öveds socken, Sjöbo kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2020. Carita 

Melchert. 

2020:58  Kv Domkyrkan 2, kv Historiska museet 1 och Innerstaden 2:1, fornlämning RAÄ Lund 

73:1/L1988:5359, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2012. 

Gertie Ericsson.  
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