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Sammanfattning 

• Lunds domkyrka har hos Länsstyrelsen haft ett generellt tillstånd att utföra schaktningar i 

samband med mindre markarbeten för akuta fel, underhåll, inklusive kabeldragningar m.m., av 

fastigheterna Domkyrkan 1, Domkyrkan 2, Sankt Laurentius 2, Sankt Laurentius 3, Svartbröder 

3, Sankt Mikael 13 och Sankt Mikael 14. Tillståndet gällde inom Lunds medeltida stad, 

fornlämning RAÄ Lund 73:1/L1988:5459 i Lunds kommun för perioden 2020–2021 

(Länsstyrelsens dnr. 431-30015-2019, Kulturens projektnummer A_2020_0011).  

 

• Under perioden februari år 2020 till november år 2021 inkom fem samrådsbegäran inom 

ärendet, varav Kulturen i Lund har genomfört tre uppdrag, vilka redovisas i denna rapport, de 

övriga fallen var beslutade som anmälningsplikt (inom kv Svartbröder 3 samt Domkyrkan 1).  

 

• I en av undersökningarna, inom kv Domkyrkan 1 (A_2020_0012) påträffades omrörda äldre 

kulturlager. I ett annat fall, inom samma område, dokumenterades kyrkans grundmur 

(A_2020_0015). Inom uppdrag A_2021_0096, i området för Krafts torg, genomfördes tre 

schaktningsövervakningar inom kv Domkyrkan 1 och 2, där det bl.a. påträffades medeltida 

kulturlager som tolkades vara kyrkogårdslager. 
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Inledning 

Lunds domkyrka har hos Länsstyrelsen haft ett generellt tillstånd att utföra schaktningar i samband med 

mindre markarbeten för akuta fel, underhåll, inklusive kabeldragningar m.m., av fastigheterna 

Domkyrkan 1, Domkyrkan 2, Sankt Laurentius 2, Sankt Laurentius 3, Svartbröder 3, Sankt Mikael 13 

och Sankt Mikael 14. Tillståndet gällde inom Lunds medeltida stad, fornlämning RAÄ Lund 73:1/ 

L1988:5459 (figur 1), i Lunds kommun för perioden 2020–2021 (Lst. Dnr.431-30015-2019, Kulturens 

projektnummer A_2020_0011).   

 

 
Figur 1. Lunds stad, fornlämning 73:1/L1988:5459 m.fl., med platsen för undersökningarna markerad med en röd 

cirkel, mot bakgrund av fastighetskartan. De gulmarkerade cirklarna representerar fall som var beslutade som 

anmälningspliktiga.  © Lantmäteriet. 
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Villkoret för tillståndet var att Lunds domkyrka inför varje markarbete skulle samråda med Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen prövade därefter i samrådet om arbetet ryms inom beslutet och om en arkeologisk 

undersökning i form av en schaktningsövervakning skulle genomföras i samband med markingreppet.  

 

Under perioden februari år 2020 till november år 2021 inkom fem samrådsbegäran inom ärendet, varav 

Kulturen i Lund har genomfört tre uppdrag, vilka redovisas i denna rapport. De övriga markingreppen, 

inom kv Svartbröder 3 och Domkyrkan 1, var anmälningspliktiga. Uppdragen benämns under respektive 

fastighetsnamn och Kulturens projektnummer (A_nr.).  

 

I en undersökning inom kv Domkyrkan 1 (A_2020_0012) påträffades omrörda äldre kulturlager. I ett 

annat fall, inom samma område, påträffades kyrkans grundmur (A_2020_0015). Inom uppdrag 

A_2021_0096, i området för Krafts torg, genomfördes tre schaktningsövervakningar inom fastigheterna 

Domkyrkan 1 och 2, där det påträffades bl.a. medeltida kulturlager som tolkades vara kyrkogårdslager.  

 

Rapporten har sammanställts av rapportförfattaren, de arkeologiska undersökningarna i fält och 

dokumentationen har utförts av ett flertal olika projektledare inom Kulturen. Nedan redovisas de 

iakttagelser och den dokumentation som gjorts i anslutning till ovannämnda uppdrag. 

 

Fornlämningsmiljö 

Lunds domkyrka är beläget centralt i det medeltida stadsområdet i Lund och 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 sandstenbrotten i trakterna 

kring Höör. Kryptans huvudaltare invigdes år 1123, men kyrkan invigdes inte förrän år 1145 och 

helgades då åt Jungfru Maria och Sankt Laurentius. 

 

Kyrkobyggnaden och den omkringliggande miljön genomgick stora förändringar under tidens gång. 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, som kom att arbeta i domkyrkan i två 

perioder under tidigt 1500-tal. 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 1983:43–44). 
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Figur 2. Karta över 
Medeltida Lund från 
år 1946 av Ragnar 
Blomqvist. Lunds 
domkyrka markerat i 
rött. 
 

 

 

Under 1800-talets första hälft revs ett antal mindre hus, kyrkogårdsmuren, samt kapellen på domkyrkans 

södra sida. 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). År 1869 beslutade domkyrkorådet om rivning av det södra tornet, och i 

samband med detta försvann även de strävpelare som under åren satts upp för att stabilisera bland 

annat tvärskepp och torn (Bevaringskommittén 1983:44). 
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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 (Kulturens LA-arkiv). 

Gravarna var både begravningar utan- och med kista; med kisttyper som trä, trästockar, sten och tegel. 

Grundmurar från bland annat från Sankt Eriks kapell, ärkebiskop Karls kapell, en strävpelare från 

ärkebiskop Peder Lyckes kapell och Adam van Dürens strävpelare har påträffats. Vidare har det 

framkommit en vattenledning av tuffsten från 1100-talet och en vattenledning anlagd av Adam van 

Düren.  

 

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). Under 1950-talets 

undersökning 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 2002:17). 

 

Under åren 2009–2011 genomfördes omstruktureringsarbeten av området runt domkyrkan samt ner till 

domkyrkoforum. Vid domkyrkans västra ingång, påträffades år 2009 bl.a. delar av det medeltida södra 

tornets grundmur tillsammans med en grundpelare (Ericsson 2018:5). Vid schaktningen för en trappa i 

norra delen av domkyrkan, påträffades år 2010 bland annat grundstenar, vilka troligen utgjort en 

grundmur för ett planerat kapell från tidigt 1500-tal (Ericsson 2018:5). År 2011 dokumenterades 

grundstenar som ingick i en byggnad från 1400-talet (domskolan), påträffade väster om domkyrkan. 

Väster om Liberiet framkom flera gravar, där de yngsta gravarna var belägen på ett djup av 0,80 m med 

dateringar till 1400-talet, medan de äldsta gravarna påträffades cirka 1,50 m under dagens markyta och 

daterades till 1000-talet. Därunder påträffades bebyggelsespår i form av lergolv och även brandlager i 

flera nivåer, en större gödselstack eller latrin (med möjlig datering till tidigt 1000-tal eller sent 900-tal 

(Ericsson 2018:5).  
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Figur 3. Tidigare undersökningar inom kv Domkyrkan 1 och Domkyrkan 2, mot bakgrund av fastighetskartan. 2020–

2021 års undersökningsschakt markerade i rött. © Lantmäteriet/Kulturens StadsGIS. 
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Genomförande och resultat 

 

Figur 4. Planritning över undersökningsschakten inom kv Domkyrkan 1 och Domkyrkan 2, mot bakgrund av 

fastighetskartan © Lantmäteriet 

 

Kv Domkyrkan 1 

Kulturens projektnummer A_2020_0012 

Med anledning av en vattenläcka vid Lunds domkyrka (kv Domkyrkan 1), genomfördes en arkeologisk 

schaktningsövervakning. Vattenläckan uppdagades i samband med omläggning av stenhällar längs 

byggnadens norra fasad och schaktningarna företogs i befintligt ledningsschakt.  

 

Då arkeologisk personal från Kulturen anlände på plats, var schaktet redan uppgrävt, varvid 

dokumentationen av sektioner och schaktbotten genomfördes därefter. Schaktets placering var i 

anslutning till det norra transeptets östra gavel, med en schaktyta av cirka 2×1 m (figur 5) och ett djup 

av cirka 0,80 m. I den södra delen av schaktet låg ett dagvattenrör. De kvarvarande massorna bestod i 
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huvudsak av omrörda, äldre kulturlager påförda i samband med återfyllning av det befintliga 

ledningsschaktet (bilaga 1). Således påträffades inga intakta medeltida kulturlager. 

 

Tidsperiod: 2020-02-06 
Tidsåtgång: 1 h 
Fältarkeolog: Amanda Sjöbeck 
Yta: 2 m2 
Volym: 1 m3  
Ritningar: 1 A3-ritfilm: planritning skala 1:100, 1 sektionsritning skala 1:20 

 

 

Figur 5. Vy över schaktet vid Domkyrkans norra fasad. Fotografiet är taget från öster. 

 

 

Kulturens projektnummer A_2020_0015 

Med anledning av en vattenläcka vid Lunds domkyrka, genomfördes en arkeologisk 

schaktningsövervakning. Vattenläckan uppdagades i samband med omläggning av stenhällar längs 

byggnadens södra fasad.  

 

Schaktet grävdes i anslutning till södra transeptet, med en schaktstorlek om cirka 2x1 m och ett djup 

om 1,10 m. I den norra delen av schaktet påträffades ett sentida dagvattenrör, sammankopplat med ett 

äldre. Jordmassor tolkades som äldre kulturlager återfyllda på 1940-talet. Under tidigt 1940-tal utfördes 

omfattande dräneringsarbeten runt absiden och transepten, vid vilka ett flertal gravar och grundmurar 

framkom (Kulturens LA-arkiv). Schaktets placering sammanföll delvis med tidigare grävda ytor, och de 
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leriga jordmassor som påträffades bedömdes vara omrörda, äldre kulturlager påförda i samband med 

återfyllning av dessa. De innehöll en ansenlig mängd finfördelat kalkbruk, vilket sannolikt representerar 

spår efter borttagning av äldre murar, samt spill från restaureringsarbeten som utfördes under 1800-

talet. I den västra sektionen exponerades kyrkans grundmur (figur 6, se även bilaga 1). Den övre 

halvmetern av lagersekvensen härrör troligtvis från 1800-talets ombyggnationer. Två olika slags 

kalkbruk representerar tidigare omstruktureringar av grundmuren. 

 

Inga intakta medeltida kulturlager påträffades, men den i västra sektionen syntes blottade delar av 

kyrkans grundmur. 

 

Tidsperiod: 2020-02-19 
Tidsåtgång: 4 h 
Fältarkeolog: Amanda Sjöbeck 
Yta: 2 m2 
Volym: 2 m3  
Ritningar: 2 A3-ritfilm: 1 planritning skala 1:100 och 1:20, 1 sektionsritning skala 1:20 
 

 

Figur 6. Västra sektionen med domkyrkans grundmur synlig, fotografi taget från öst.  
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Kv Domkyrkan 1 och 2 

Kulturens projektnr. A_2021_0096 

Med anledning av en kabelgrävning vid kv Domkyrkan 1 och 2, genomfördes en arkeologisk 

schaktningsövervakning. Tre schakt togs upp, ett i NV-SÖ riktning (schakt 1) och två i Ö-V riktning 

(schakt 2 och 3) se figur 7.  

 

 

Figur 7. Planritning på schakt 1–3, ärende A_2021_0096 inom kv Domkyrkan 1 och 2. Mot bakgrund av 

fastighetskartan © Lantmäteriet. 

 

 

Schakt 1 

Schaktet upptogs från en tidigare anlagd brunn på Krafts torg, till strax förbi gångvägen mellan Historiska 

Muséet och sydsidan av domkyrkan. Schaktet var 0,50×12,00 m, med ett djup av 0,30 m. Under 

gräsmatta och matjord, från 0,25 m djup under nuvarande marknivå, påträffades ett intakt kulturlager. 

Kulturlagret var svart, fet, lerig silt som tolkades vara kyrkogårdslager. Kyrkogårdslagret förekom nästan 

i hela schaktet och kunde ej avgränsad i djup då endast 0,05 m av kulturlagret berördes av schaktningen.  

I schaktets centrala del påträffades dock en nedgrävning, som innehöll eventuella återfyllnadsmassor 
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från tidigare undersökningar. Fyllningen bestod av konstruktionsmaterial som sten, tegelsten och 

kalkbruk. 

  

Schakt 2  

Schaktet upptogs på Krafts torg, strax utanför Historiska Museets huvudingång, korsande en gångväg 

norr om schakt 1. Schaktet var cirka 6,75×0,45 m, med ett djup av 0,28 m. Under gatsten påträffades 

endast bärlager bestående av gulbrun grusig sand. I schaktets östra och västra del, som var strax 

utanför gångvägarna, framkom kulturmyllad jord (figur 8). Lagret bestod av brun, torr och kompakt 

kulturjord, med en större sten i schaktets östra del (stenen var cirka 0,10×0,15m i diameter). Inga fynd 

påträffades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Översiktsfoto av schakt 2, 
foto sedd från öster. 
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Schakt 3 

Schaktet upptogs i öst-västlig riktning tvärs över den N/S gående gång- och cykelväg som är en 

fortsättning av Sandgatan, med placering strax norr om den nordligaste väggen av Domkyrkan (figur 9). 

Schaktet var 8,00×0,45 m, med ett djup av 0,40 m. Under gatstenarna framkom endast bärlager. Men i 

både den östra och den västra delen av schaktet påträffades kulturjord. Den södra sektionen blev 

dokumenterad med ritning, se sektion nedan (figur 10). 

 
Figur 9: Översiktsfoto av schakt 3, cirka 0,30 m djupt över cykelvägen i nord-sydlig orientering längst i väster. 
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Figur 10. Södra sektionen, i schakt 3. 

Lagerbeskrivning: 

1. Brunsvart kulturjord med lerinslag, träkol, tegelkross, kalkbruk. Fyllning i nedgrävning. Syns i plan. Torr finkorning, något fet, något kompakt. Kan vara en äldre 

planteringsgrund. 

2. Matjord. 

3. Melerat med kalkbruk och kalk, tegelbitar och djurben. Torr kulturjord något grovkornig och kompakt. 

4. Stenmjöl och makadam. 

5. Grus. 

6. Betong. 
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Sammanfattning 

Schakt 1 mätte ca 0,50×12 m och var ca 0,30 m djupt. Intakta äldre kulturlager framkom i botten av 

schaktet och tolkades vara kyrkogårdsjord. Ett område med fyllnadsmassor framkom centralt i schaktet. 

 

Schakt 2 omfattade 6,75×0,45 m och var 0,28 m djup. Inga intakta äldre kulturlager påträffades. 

 

Schakt 3 omfattade 8,00×0,45 m och var som djupast 0,40 m. I både den östra och den västra delen av 

schaktet framkom kulturjord. Den södra sektionen blev dokumenterad med fältritning. Inga fynd eller 

prover tillvaratogs. 

 

Tidsperiod: 2021-11-17 t.o.m. 2021-11-22 
Tidsåtgång: 4 h 
Fältarkeolog: Kristoffer Brink, Imelda Bakunic Fridén, Aja Guldåker 
Yta: 12,64 m2 
Volym: 4,09 m3  
Ritningar: 1 A3-ritfilm; 1 planritning skala 1:100, 1 sektionsritning skala 1:20. 
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Slutord 

Den etablerade dialog som förs mellan Länsstyrelsen, antikvarisk personal och Lunds domkyrka i 

samband med schaktningsarbeten, gör att ingreppen som regel kan göras mindre omfattande än vad 

som annars varit fallet. De lämningar som är undersökta sedan tidigare i området kan även sättas in i 

ett större sammanhang, vilket bidrar till ökad arkeologisk kunskap om Lunds medeltida stadsområde 

och om domkyrkans tidiga historia. Insatserna har även bidragit till ökad kunskap om kulturlagrens 

bevarandestatus och omfattningen av utschaktningsgraden inom kvarteren. 
 

Administrativa och tekniska uppgifter 

Länsstyrelsens dnr 431-30015-2019 

Fornlämningsnr RAÄ 73:1 

Lämningsnr, fornreg L1988:5459 

Kulturens projektnr A_2020_0011 

Trakt/kvarter/fastighet Kv Domkyrkan 1, Domkyrkan 2, Sankt Laurentius 2, Sankt Laurentius 3, Svartbröder 3, 

Sankt Mikael 13 och Sankt Mikael 14 

Socken Lunds stad 

Kommun Lund 

Län Skåne 

Typ av exploatering Vattenläcka och kabeldragning 

Uppdragsgivare Lunds Domkyrka 

Typ av undersökning Arkeologisk schaktningsövervakning 

Ansvarig institution Kulturen 

Fältarbetsledare Amanda Sjöbeck, Kristoffer Brink, Aja Guldåker och Imelda Bakunic Fridén 

Övrig personal  

Fältarbetstid 2020-02-06 t.o.m. 2021-11-22 

Fälttid, arkeolog, tim 9 h 

 

Yta, m2 16,64 m2 

Kubik, m3 7,09 m3 

Schaktmeter, m  Ca 27 löpmeter 

 

Fyndmaterial Inga fynd tillvaratogs.  

Ritning, 

dokumentation 

4 st A3-ritfilm: 3 planritningar i skala 1:100 och 1 i skala 1:20, 3 sektionsritningar i skala 1:20, 

Digitala inmätningsfiler i Kulturens stads-GIS 

Foto 14 digitala fotografier 

Analyser - 

Arkivmaterial, 

förvaring 

Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen Domkyrkan 1 och 2. 
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Bilagor 

1. Plan– och sektionsritningar 
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Bilaga 1. Plan- och sektionsritningar 
 

Kv Domkyrkan 1, A_2020_0012 

 

 

Planritning över schaktet (markerad med röd linje) vid Domkyrkan 1. Platsen för sektionen i väst är 

markerad A-B med blå linje.  

 

Lagerbeskrivning: 

1) Hård packad kalkinblandad brungrå, torr lera med träkolsprickar. Heterogent. Lagret utgör 

förmodligen påförda omrörda kulturlager, i det sentida ledningsschaktet. Inga fynd påträffades. 

Utfyllnad.  

2). Gråbrunt lager, torrt och kompakt. Tolkningen är detsamma som (1). 
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En mindre sektion kunde dokumenteras i schaktets västra del.  

 

Lagerbeskrivning:  

I) Hård packad kalkinblandad brungrå, torr lera med träkolsprickar. Heterogent. Lagret utgör förmodligen 

påförda omrörda kulturlager, i det sentida ledningsschaktet. Inga fynd påträffades.  

2) Torrt och kompakt, gråbrunt lager. Tolkningen är desamma som (1); Påförda, omrörda kulturlager i 

ledningsschakt.  

3) Grovkornig, mörk gulbrun sand; bärlager ämnat för befintliga stenhällar. 

4) Grå-grön kompakt lera, aningen torr och smulig, precis i underkanten av sandstenskvadrar. Kan vara 

rester av bärlager, eller packning kring tidigare stenhällar.  

5) Sandstenskvadrar; domkyrkans fasad.  
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Kv Domkyrkan 1, A_2020_0015 

 

 

Schakt i hörnet mellan södra transeptet och absiden på Domkyrkan, markerat med röd streckad linje. 

Den västra sektionen är markerad A-B. 

 

 

 
1. Omrört, fuktigt, gråbrunt lerlager med kalkbruk (jämn sortering). Framkom på ett djup av 0,25 m, under bärlagret. 

Sannolikt påförda massor från 1941-års dräneringsschakt. 

2. Brun, grovkornigt grus. Bärlager åt befintliga stenplattor. 
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En sektion dokumenterades i schaktets västra del. Sektionen visar den övre 1,10 m av Domkyrkans grundmur.  

Lagerbeskrivning:  

I) Natursten av mindre format (mellan 0,10–0,20 m). Möjlig packning i äldre grundmur. Inget fogmaterial kunde 

observeras. Det har möjligen skett en avröjning, innan intilliggande stenar tillkommer.  

2) Tre stenar av oklar art. De har en förhållandevis plan yta och en av dem är svagt rödaktig. Är sannolikt sandsten. 

3) Fyra små stenskivor, lagda med avsikt att jämna ut (kilskift). De består av en mjukare stenart, som nästan 

påminner om lera vid skrapning. Kalktuff eller sandsten?  

4) Marksten mellan 0,15–0,30 m breda och höga. Stenarna är delvis täckta av vitt grovkornigt kalkbruk.  

5) Vitt, grovkornigt kalkbruk som överlagrar syllstenarna (4). Ett kalkprov är intaget, som referensmaterial.  

6) Sandsten, ej tillhugget i någon större grad. Ligger på ett lager av vitt kalkbruk, verkar dock inte täckas av det.  

7) Gulaktigt kalkbruk, som delvis ligger på stenarna (6).  

8) Granitblock, ej tillhuggna. Relativt grova block. Har sannolikt tillkommit under Brunuis eller Zettervalls 

ombyggnationer på 1800-talet.  

9) Löst sittande, gult tegel utan spår efter fogmaterial. Hör till samma fas som underliggande granitblock. Det är 

tydligt att dessa har lagts i utjämnande syfte.  

10) Sandstenskvadrar, industriellt tillhuggna. Troligtvis 1800-tal.  

11–12) Kalkbruk blandat med gråbrun lera. Påminner om fyllningen i schaktet, vilken troligen härrör från 1940-talet.  

13–14) Brun, grovkornig sand/grus. Rest av bärlager för befintliga stenhällar (1900-talets senare hälft)  
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