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1. 

Den a!'keologiska forskningen och historiska museet "vid 
Lunds universitet under två.hundra år, 1735-1937 . 

AV 

OTTO RYDBECK. 

Fornforakninrron blir votonakn.p. 

Även om intresset för samlandet av fornsaker och för 
studiet av runstenarnas inskrifter. går 1:lngt tillbaka i tiden, 
kan man knappast med foi påst�\, att fomforskning i egentlig 
mening bedrivits i vårt tand förrän med ingången av förra 
århundradet. Märkesman inom särskilt runolop;iens område 
voro redan Olaus Petri och Johannes Burre.us, och deras verk· 
samhet fulHöljdes <lV riksantikvarierna och av det �tr 1666 
insti"ttade antikvitetskollegiet. Ett :,,fyndplakatl> ang�tende forn
tida minnesmärkens bevarande utfärdades även samma :;°Lr. 
I(arl IX:s och Gustaf II Adolfs framsynt.,'l planer på inrattan· 
det av en professur i svenska antikviteter realiserades visser
ligen av Magnus Gabriel Dela .Gardie år 16621 då: Olof Vere� 
lius utnämndes till befattningens förste inneha,•are - han var 
samtidigt riksantikvarie och assessor i antikvitetskollegiet -
men vid dennes bortgå.ng 1682 indrogs �tter professuren. 

De ledandes intresse. för s�tväl fomforskning som forn
saker avtog mer Och mer under loppet av det följande :7Lr-· 
hundradet. Antikvitetskollegiet flyttade 1690 från Upps.ala till 
Stockholm och reducerades dar 1692 till ett antikvitetsarkiv. 
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Visserligen efterträddes detta är 1786 av vitterhets-, historie
och antikvitetsakademien, och samlingarna delades mellan akade. 
mien, riksarkivet och k. biblioteket. Men förändringen bidrog 
icke till höjande av det arkeologiska studiet. Snart nog in
trildde emellertid en vändning till det bättre, men impulsen 
härtill utgick varken frän akademien, från Stockholm eller 
fritn Uppsala. 

I sina värdefulla »Anteckningar om Lunds universitets 
historis_ka museum» skildrar Elof Tegner dessa förhållanden 
och visar, att det var i Lund, som :.den svenska fornforsk
ningen först på rätt allvar började bedrifvas och dess måls
män genom en omsorgsfull granskning af. forntida minnes
märken och flitigt insamlande af fornsaker beträdde en rik
tigare väg tiJI kännedomen af Nordens forntid i-in de myto
logiska tolkningarnes och traditionella föreställningarnes. Det 
var här1 som grunden lades till det system inom den förhi
storiska arkeologien

1 
som först höjde denna till rangen af 

vetenskap och för alltid anvisade den si-ikra väg1 på hvilken 
undersökningar inom dess område hafva att fortgå; det är 
härifrån och från vårt grannland på andra sidan Sundet, som 
Europa först lärde att med framgång forska i de tider, om 
hvilka ingen historia har något att förtälja» 1. 

Måhända var det ingen tillfällighet, att den svenska forn
forskningen vann sina första lagrar vid universitetet i Lund. 
Denna vår sydsvenska akademi har som utgångspunkt för 
nordisk arkeologisk forskning ett utomordentligt gynnsamt läge 
i en provins, som överflödar på fornfynd och även p:1 forn
lämningar av skilda slag från de äldsta stenåldersboplatserna 1 

de imponerande stenkammargra varna och stridsy.xefolkets 
fyndrika gravfält till de tusentals bronsåldershögarna, de gåt
fulla kultriStningarna i Kivik,. de mäktiga skeppssti.ttningarna 
samt de talrika runstenarna, vilka kulminera i det ståtliga, 
till dödsriten knutna Hunnestadsmonumentet från forntidens 
slut. Och vid medeltidens början vidtaga Skånes fyrahundra 
kyrkor, av vilka Dalby heligkorskyrka är Sveriges äldsta da-

1
· Ur Sa,nlingar !t'll Skånes historia, fontlutnsl�ap och besltrifniug, 

Lund· 1871, s. 1 f. 

- 166 -

III. Meddelanden frftn Lunds universitets historiska museum 3 

terade helgedom av sten, medan några av de övriga, särskilt 
Lundadömen, vår förnämligaste katedral, höra till de konst
historiskt och även konstnärligt allra mi-irkligaste i vårt land. 
Betecknande är också att det vetenskapliga studiet ej blott 
av Sveriges förhistoria, genom Kilian Stobreus, Anders Jahan 
Retzius, Magnus Bruzelius och Sven Nilsson, utan även av 
dess medeltid grundades just i Lund och ungefär vid samma 
tid. Det var professorn i ·grekiska, Carl Georg Brunius, som 
blev den verklige pioniaren inom sistnämnda område. Även 
i fråga om den antropologiska forskningen kom impulsen från 
Lunds universitet. Professor Arvid Henrik Florman har så
lunda i sin osteologi år 1823 givit den första nordiska fram
ställningen i detta ämne 1• 

Av såväl vetenskapligt som musealt fundamental bety
delse voro de synpunkter, som Lunds universitets förste pro
fessor i naturkunnighet, Kilian Stobreus (1690-1742), anlade 
på fornsaksstudiets utveckling. Hans verksamhet som före
gångsman just inom nordisk arkeologi har bl. a. fastslagits av 
vitterhetsakademiens prreses1 Henrik Schilck1 vid akademiens 
minnesfest d. 6 nov. 1930 2• I sin skildring av »Riksantikva
rieämbetet genom 300 år, erinrade Schilck om den betydelse 
Stobreus haft för vår fornforskning. » Väckelsen till ett verk" 
ligt fornsaksstudium», framhöll han, »kom i någon mån från 
Götiska förbundet, men förnämligast från Lunds universitet. 
Redan på 1700-talet hade där ett uppslag gjorts av den 
geniale Kilian Stobreus1 Linnes lärare. Han var den förste, 
som påvisade, att flintvapnen tillhörde en tid, då Sveriges 
innebyggare ännu ej kände järnet». Stobreus uttalande i detta 
ämne - ))det första till en historisk gruppering av fynden» 
- är klart och tydligt: »Det torde icke böra betvivlas, att de 
iLldsta verktyg för dagligt bruk, innan ilnnu järnets bruk och 
behandling var känd, varit förfärdigade av sten». 3 

1 
C, M. FURST, Taz . . .  iifver ... Anders ]altan Ret::ius, Lunds univ:s 

årsskrift, Lund 1907. 
� Riksantikvarielintbetets 300-ärsJubileuin, utg .. av SIGURD CURMAN, 

Sthln1 1931, s. 19. 
3 KJLTAN STOBiEUS, Ceraunii betulique lapides· dissertatione historfra 

t'llustrati, Lund 1738. Sedermera tryckt i den i Danzig utgivna samlingen 
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Dessutom förtjänar framhållas, att Stoba::us, i likhet med 
sina stora efterföljare inom såväl naturvetenskapernas som 
arkeologiens arbetsfält, Anders Jahan Retzius och alldeles 
särskilt Sven Nilsson� även begagnade sig av den kompara
tiva metoden och hänvisade till de vilda folkslagens an vän
dande av stenredskap. Han riktade sig vidare mot den 
gängse uppfattningen 1 att dylika redskap endast skulle ha an
vänts vid offring och betonar, att de också måste ha brukats 
i strid. Den lundensiske vetenskapsmannens avancerade upp
fattning får en verkningsfull bakgrund i den eljest gängse 
åsikten i dessa. frågor, och hans vetenskapliga framsynthet 
ger honom en pioniärplats inom nordisk arkeologi. - Därtill 
kommer, att hans betydelse som museal samlare särskilt ur 
lundensisk synpunkt måste skattas utomordentngt högt. Det 
år 1735 till universitetet skänkta museum Stobceanum, som han 
hopbragt, utgjorde sålunda stommen till åtskilliga av dess vik· 
tigaste institutioner, bl. a. till historiska museet. 

l\tien även på annat sätt var Stobceus (fig. 1) verksam i 
fornforskningens tjänst. 11.an föreHiste sålunda i fäderneslan
dets antikviteter och i numismatik. Även för folkminnes
forskningen hyste han varmt intresse och uppmanade redan 
1729 sina lärjungar att under resor i Skåne uppteckna sägner 
och traditioner 1• Hans berömde farbror, runforskaren Anders 
Stobceus (1642-1714), som bl. a. räddade Lundagårdsstenen 
från förstörelse, får av Jöran Sahlgren namnet »Sveriges 
förste vetenskaplige ortnamnsforskare)) :i. Om Kilian Stobzeus 
arkeologiska inställning kan man med sk::il säga, att han på. 
detta område var mer än en mansålder före sin tid. Fastän 
han slutade sin akademiska lararebana som professor i historia, 
var Stobreus1 i likhet med efterföljarna inom de vetenskap
liga fornsakssamlarnas krets i Lund, till hela sin läggning 
naturforskare. 

av J(il, Stob«i Opuscttla, in quibus petrefactonnn, 1u11nisn1at111n et antiquita. 
ltun historia illustratur. 

1 Jfr ScHi.\cK, Kgl. Vitterhets, llistorie och Antikvilets Akademien, 
Sthlm 19351 IV, s. 431 L Jfr Svenska Li1111r!sti.llsltapets årsskrift 1932. 

� ] • SAHLGREN, SV(:1tska ortnanin och svensk bebyggelsehistoria ( Na1nn 
och Bygd 1919), s. 84. 
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Anders Jahan Retzius (1742--1821) var en av universi· 
tetets berömdaste vetenskapsmän och har giort sig särskilt 
förtjänt om den arkeolog·iska disciplinen. Det var denne 
betydande forskarpersonlighet, som jämte Nils Henrik Sjöborg 
(1767-1838;, professor i historia sedan 1799, skapade Lunds 
universitets historiska museum. Och utan tvekan var det 
Retzius, som hade den största förtjänsten i dess tillblivelse. 
Sjöborg, som blev museets förste prefekt, var visserligen 
varmt intresserad av fornminnesvården, men han utmärkte 
sig varken för skarpsinnighet eller för utpräglad forskarbe
gåvning. I sin 1797 utgivna »Inledning tilJ kännedomen om 
fäderneslandets antiquiteter» 1 förmenar han sig icke kunna 
avgöra, om flintyxor »blifwit nyttjade såsom yxor vid kreatu
rens slagtande eller blif,vit med smörjelse bestrukne och dyr� 
kade såsom små Afgudar, eller blott ansedde såsom heliga 
tecken till Thors hammare Mjolner». 

Sjöborgs verksamhet måste dock tillmätas ganska stor 
betydelse på grund av hans förmåga att väcka intresse för 
studiet av våra fornminnen och för hans omsorg om dessas 
vård. Även sedan han 1814 hi.mnat Lund för att som ett 
slags överriksantikvarie (över Hallenberg) leda den statliga 
forminnesvården, fortsatte det arkeologiska forsknings· och 
sam}arintresset att blomstra i Skåne. Också utbildades under 
hans tid en rad fornforskare och samlare vid det sydsvenska 
universitetet, såsom Magnus Bruzelius, Johan Gustaf Liljegren, 
Anders Otto Lindfors och C. G. Brunius. 

Det var en för den arkeologiska forskningen vid Lunds 
universitet lycklig omständighet, att man samtidigt i l{öpen· 
hamn börjat äg-na forntiden ett närmare studium. Redan så 
tidigt som 1813 hade sålunda professor Vedel Simonsen i sin 
» Udsigt over Natjonalhistoriens zeldste og mrerk:eligste Perio· 
der)) indelat förhistorien i tre på varandra följande avsnitt, 
sten- koppar· och järnåldern. Troligen var det under intrycket 
härav och av de lundensiska forskningarna på området, som 
etatsrådet Christian Jiirgensen Thomsen (1788-1865), sedan 
december l 816 föreståndare för Oldnordisk Museum i den 

1 Lund 1797, s. 204. 
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danska huvudstaden, ordnade dettas fornsaker efter treperiod
systemet 1• 

\7edel Stmonsen har verl(at befruktande även på den 
skånska forskningen. Redan före Thomsens uppträdande på 
den vetenskapliga vadjobanan hade sålunda lVIagnus Bruze
lius (1786-1855), docent i kemi i Lund 1809 och sedermera, 
1817, akademiadjunkt i historia, författat en avhandling, 
))Specimen antiquitatum borealiurn», vilken utkom i Lund 
åren 1816 samt 1818 och i vilken han anslöt sig till Vedel 
Sirnonsens uppfattning om de 'tre förhistoriska tidsåldrarna. 
Men han lämnar til1il;::a en första systematisl;: indelning av 
stenredskapen och hänför dessutom vissa föremäJ av ben och 
lera ti11 samma tid som dessa, en indelning som i sina huvud" 
drag icke avviker från den nuvarande. I-:lan framhåller även, 
att vissa stenredskap, som erfarenheten visat honom före
komma vid stenkammargravar, äro samtidiga med dessa samt 
presterar, såsom B. Hildebrand påpekat, en ingående empi" 
risk systematik av våra fornsaker med etnografiskt"kompara" 
tiva synpunkter vittnande om en omfattande beläsenhet. Bort
ser man från föreg·ångsmannen inom det nordiska stenålders
studiet, Anders Jahan Retzius, vars anteckningar i historiska 
n1useets äldsta katalog visa prov 'på en utpräglad forskarbe
gåvning också inom fornkunskapens område, kan man säga 
om l\1agnus Brllzelius, att han var den förste fullt vetenskap
ligt skolade arkeologiske författaren i vårt land. 

Då Sjöborg år 1814 lämnade universitetet, blev Lilje
gren amanuens vid historiska museet och även docent i 
svensk arkeologi. Han avgick emellertid från dessa befatt
ningar 1816, då han flyttade till Stockholm, och blev 1826 
utnämnd till riksantikvarie. Några år senare1 1830, förord
nades Bror Emil Hildebrand till docent i numismatik och 
amanuens vid historiska museet samt myntkabinettet i Lund 2• 

En vida mera betydande roll än Liljegren spelade C. G. 
Brunius (1792-1869), Sveriges förste vetenskaplige medeltids-

1 BF.NC"f Hn,DEBRAND, C. ]. Thontsen och lians litrda förbindelser i 
Sverige JS16-1837, I Uppsnln 1937 och II Stockholm 1938. 

� ]Ir 0. RYDBECI<, Den svenska fornforsk11i1tgens utveckling, i .4.rsbok 
för he1nbygdsvård 1932, Lund 1932. 

- 170 -

III. 1\ileddelanden från Lunds universitets historiska museum 7 

arkeolog och professor vid Lunds universitet. Det var dansken, 
professor C. Molbecb, som väckte den unge forskarens håg för 
ett studium av medeltidsarkitekturen. En utmärkt iakttagelse
förmåga och skarpsinniga slutledningar känneteckna hans 
arbeten, vare sig dessa behandla Lunds domkyrka och Skånes 
konsthistoria eller Gottlands och Bornholms kyrkor m. m. 
Utan hans mycket noggranna beskrivningar hade särskilt 
Lunds domkyrl::as och Skånes kyrkors byggnadshistoria aldrig 

Fig. 1. Kili::in Stob[CUS och, fig. 2, Sven Nilsson, efter byster i brons av 
\Valter Runeberg. 

tillnärmelsevis erhållit den fyllighet och korrekthet, som nu är 
fallet. Han var en banbrytare på medeltidsarkeologiens om
råde, och även rent musealt blev hans verI-:samhet betydelse
full genom de föremål, som han raddat från förstörelse och 
inlämnat till historiska museet. I-<'ör konstperioder yngre än 
medeltiden hade llan däremot sällan intresse eller respekt. 
Först mot slutet av århundradet fick Brunius sin utmarkte 
efterföljare, då I-lans 1-lildebrand, Bror Emil Hildebrands soni 
övergav det löftesrika studiet av vår forntid och istället 
helt fördjupade sig i sina betydelsefulla forskningar rörande 
Sveriges medeltida konst- och kulturhistoria. 
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Den unge Lundadocenren i numismatik B. E. I-Iildebrand 
(1806-84) hade för myntstudier vistats i Köpenhamn i två 
månaders tid sommaren 1830. I-Ian arbetade där vid mynt
kabinettet under Thomsens ledning och �1.gnade sig även med 
all flit åt studiet av fornsakerna. Härtill uppmuntrades han 
av sin äldre danske kollega, som tidigare sett sin vän och 
lärjunge, den mycket lovande akademiadjunkten Sven I-Iylander 
i Lund gå bort redan vid 27 års å.lder (i" 18:25). 

Hildebrands studium av Oldsagmuseet i Köpenham resul
terade i att han efter hemkomsten till Lund i augusti 1830 
ordnade de arkeologiska samlingarna i enlighet med det i 
Köpenhamn tillämpade treperiodsystemet. Liksom det lilla 
universitetsmuseet i Lund kunde yvas över att vara det första 
historiska museum i Norden, som utbröts ur konst- och kuriosa
kabinettens rad - en motsvarande institution skapades i Köpen
hamn 1807, i Oslo 1829 och i Stockholm på 1830-talet - så 
blev sagda museum också det första i vårt land, i viU-:et forn
sakerna ordna.des efter nämnda system. Och det var genom 
trägen samverkan mellan Lund och Köpenhamn, som ett verk
ligt vetenskapligt nordiskt fornsaksstudium kom till stånd. 

Det har skrivits mycket angående detta treperiodsystem, 
och Bengt Hildebrand har i sin lärda och uttömmande mono
grafi över 'fhomsen 1 framlagt en rad fakta, som åskådliggöra 
dess tillkomst. Av ganska stort intresse är exempelvis hans 
påpekande av den schweiziske professorn J. J. Ch. Iselins år 
1718 skrivna och av Bernard de Montfaucon i Paris i L'anti
quite expliquee (1719) publicerade brev, i vilk:et) med hän
visning till germanernas gravgods) ett fullständigt treperiod
system framlägges. Något vetenskapligt utnyttjande av upp
slaget föreligger emellertid icke. 

Tanken på en dylik uppdelning av fornsakerna på sten-, 
brons- och järnålder tyckes emellertid ha legat i själva tiden. 
Den hade också på flera häll mer eller mindre tillfälligt ut
talats i skrift och i tryck, dä Christian Jtirgensen Thomsen 
ordnade de i Museum for nordiske Oldsager förvarade forn
sakerna efter ovan.nämnda utgångspunkter. Ett fullständigt 
offentliggörande av treperiodsystemet skedde emeIIertid först 

1 Anf. arb. I, s. 116-132. 
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1836 i Thomsens �Kortfattet Udsigt over Minc.Iesrnzerker og 
Oldsager fra Nordens Fortid» (ingf,ende i »Ledetraad til nor
disk Oldkyndighed» ). 

Systemets publicering hit sålunda länge vänta på sig, 
och omfånget av Thomsens skrifter på den förhistoriska arkeo
logiens on1råde är högst obetydligt. ,Men hans vetenskapliga 
insats och hans betydelse även för svensk forskning får därför 
ej underskattas. Den ligger egentligen dels i den massa brevi 
som han strödde oml.:ring sig, och dels i ett personligt umgänge 
med den tidens arkeologer samt ett flitigt demonstrerande av 
samlingarna. Just den omständigheten, att Thornsen som lek� 
man hade en av alla ideer om offer- och omskärelseknivar) 
torsviggar o. d.i relativt oberörd utgångsnivå i förening med en 
klar och nykter syn på de olika fornsalterna och deras anv�nd
ning, måste ·ha medverkat till att han i avsevärd grad kunnat 
bortse från tidens ofta fantastiska litterära utläggningar för att 
i stället granska och ordna fornsakerna med ·hänsyn till deras 
praktiska användningsmöjligheter och olika material. 

I detta sammanhang får man emellertid icke bortse frå.n 
den påverkan ) som Thomsen kan ha rönt av Vedel Simonsens 
förut nämnda skrift , Udsigt over Nationalhistoriens reldste 
og mzerkeligste Perioder», vari de olika åldrarna uppräknas, 
ej heller av de åsikter, ·som annu tidigare uttalats av de lunden
siska naturforsl-::arna Anders Jahan Retzius1

. Peter Jacob I-Ijelm 
och J\1agnus Bruzelius. Namnet Sven Nilsson (fig. 2) bör kanske 
ej förgätas i detta sammanhang, då Thomsen själv i ett själv� 
biografiskt utkast från 1854 ifrågasätter att dela äran av sin 
upptäckt med Nilsson; ))aldeles uafhengig af mine Undersögelser 
var Professor Nilsson omtrent kommet til samme Resultater, 
et stort Bevis for deres Rigtighed» .  Sven Nilssons intresse för 
arkeologien framträder redan under hans vistelse i Köpenhamn 
1815-16, således under Nyerups ti<l, då han flera gånger be
sökte Oldsagmuseeti men det förefaller likväl i enlighet med 
Bengt I-lildebrands framställning mest sannolikt1 att nämnda 
uppgift berott på avtagande minne hos den vid tiden ifråga 
ganska ålderstigne danske museimannen. 

Thomsen framhåller fornsaksmuseernas betydelse för den 
arkeologiska vetenskapen, och hans stora förtjänst är att ha 
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Iancerat treperiodsystemet i den museala världen. Han var 
en nykter och objektiv forskare, även om han i rent veten
skaplig betydelse alldeles icke kunde mäta sig med den ett år 
äldre Sven Nilsson, som var en föregångsman på de mest 
skilda områden, icke blott inom arkeologiens utan aven inom 
naturforskningens värld. 

Över huvud taget Ur den inverkan, som våra naturfor
skare haft på det arkeologiska studiets utveckling, av den allra 
största betydelse. Kilian Stobreus insats på fornforskningens 
område har redan omtalats, och det är den namnkunnige 
Anders Jahan Retzius, som långt före sina samtida helt bortser 
från den gängse uppfattningen om stenartefakter som offer
knivar och torsviggar. Både han och den unge kemisten 
Hjelm, som i sin på Retzius initiativ författade studie över

.
ett 

skänskt bronsåldersfynd redan år 1797 realiter framlägger 
uppslaget till ett treperiodsystem \ taga avstånd från de hos 
andra forskare · dominerande kultsynpunkter1 vilka l;nutits 
till fornsakerna. Detta framgär för Retzius vidkommande 
särskilt av den katalog över historiska museets fornfynd, som 
uppgjorts av honom (och Sjöborg). I fråga om dessa syn
punkter ilr Retzius, ehuru tillhörande en ä.ldre generation, 
mera före sin tid än t. o. m. Thomsen. Detta bekräftas f. ö. 
av studenten, sedermera professorn P. D. Chr. Paulsens dagbok 
från 1820, i vilken omtalas, att i Thomsens stensamling från 
hednatiden bl. a. fanns ett helt skåp med stensaker hörande 
till religions väsendet, symboler, offerredskap o . . d. 2• I spörs
mål rörande dessa kultsaksteorier höjer sig Retzius t. o .. m. 
över den eljest mycket objektive och nyktre Magnus Bruzelius, 
för att icke tala om Sjöborg och även dennes lärjunge, 
A. 0. Lindfors. En undersökning av den Retzius-Sjöborgska 
katalogen i historiska museet visar, att Retzius var den vida 
överlägsne forskaren även inom arkeologiens område. Bl. a. 
påvisar han förekomsten av vår tidigast konstaterade sten
fildersboplats, belägen vid Ringsjön i Skåne. 

1 Om konsten att lutrda J(oppar, Vetenskapsakademieus Handlingar 
1i97, s. 98�110; jfr B. Hir,DEBRAND, anf. arb., s. 128, 301 f. 

2 BE:-l'Cl' HILDEBRAND, anf. arb. I, s. 340. Jfr V. HERMANSE:-., Aarb. f. 
nord. Oldkynd. 1934, s. 1 19 f. 

- 174 -

III. Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1 1  

Märkligt nog har Sjöborg -redan 1815 tydligt och klart 
sagt ifrån, att �de äldsta forn1emningar äro af sten och isyn
nerhet af flinta . . .  dernäst i ålder ära arbeten af koppar, 
hvarmed vi här förstå den gamla metall·blandning af koppar 
och tenn, hvars äkta antiquitet utm�irkes af en grön och blå
aktig erg . . . De yngsta fornlemningar ära af jern1 ehuru de 
i jorden minst varaktiga» 1• 

Bengt Hildebrand har otvivelaktigt rätt, då han bakom 
dessa ord skönjer den naturvetenskapliga inriktning, som sär
skilt företr:1tts av Retzius. Denne står även som den ledande 
personligheten, då det gällde att författa den katalog över 
museets förhistoriska_ fornsaker1 som säkerligen förelåg redan 
1806 och i varje fall senast i juli år 1810 vid universitets
bibliotekariens i I{öpenhamn Rasmus Nyerups besök i Lund, 
och i vilken de nordiska antikviteterna, enligt den ännu be
varade katalogens vittnesbörd, uppdelats i fyra grupper efter 
materialet, sten, koppar

1 
järn och lera. Denne Nyerup hade 

1807 uppställt en blygsam fornsakssamling, det gamla Old
nordisk Museum, på vinden till Trinitatis kyrka bakom Runde
taarn och samma år blivit sekreterare i dettas styrelse, »den 
kgl. Kommission til Oldsagernes Opbevar.ing». 

Det var betecknande nog icke Lundamuseets förestån
dare, Sjöborg, utan Retzius1 som demonstrerade samlingarna 
för den danske museichefen. Han företedde därvid bl. a. ett 
exemplar av engelsmannen Michae� Lorts år 1776 författade 
»Observations of celts», som Lort tillsänt honom. Samtalet 
med Nyerup visar också Retzius benägenhet för komparativ 
etnografisk forskning, vilket satte honom i en särklass bland 
dem, som då i Norden sysslade med studiet av vår forntid 2• 
Genom de ganska utförliga, rent empiriska observationerna i 
museets katalog och genom Nyerups skildring av museiw 
demonstrationen år 1810 fär man den största respekt för 
Retzius skarpsinne och arkeologiska Hlrdom. 1'1an bibringas 
också den bestämda uppfattningen, att Sjöborgs uppdelning 
av fornsakerna på ett treperiodsystem redan 1815 måste utgöra 
resultatet av hans samarbete med Retzius. Att Vedel Simon-

1 FUrsiik till en nomenklatur ftir nordiskafornleinningar, 1815, s. 99 f. 
2 Jfr R. NYERUP, Rejser til Stockhobn, Kbhn 1816) 

s. 79 f. 
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sens bok från 1813 sku1le vara anledningen förefaller av B. 
Hildebrands framställning mindre troligt, helst då Sjöborg Jam
nade Lund 1814 och hans Nomenklatur trycktes i Stockholm 
följande år. Därtill kommer att museikatalogen över de nor
diska antikviteterna, vars första parti måste ha författats av 
Retzius mellan åren 1805 och 1810, sannolikt 1805 - eller 18061 

klart fördelar fornsakerna efter materialet, sten, koppar och 
järn. Trots denna i katalogen genomförda fördelning torde 
likväl äran av treperiodsystemets konsekvent genomförda mu
seala tillämpning snarare böra tillskrivas Thomsen än Retzius. 

Vad Vedel Simonsen beträffar, måste han som forskare 
sättas långt efter Retzius, fastän denne tillhörde en äldre 
generation. Lika litet son1 Sjöborg tyckes den förre ha känt 
behovet av en rent arkeologisk kronologi. I-Ians inställning till 
forntidens historia är banalt traditionell, och han kan ej frigöra 
sig från offer- och symbolteorierna. Men i en av sina noter 1 

hävdar han, att skandinavernas :i,l{ulturhistorie kunde altsaa 
fra denne Side betragtet inddeeles i en Steen- en Kobber- og 
en Jern-Alder». På detta följer en inskränkning av modern 
art. I-Ian framhåller sålunda, att de tre åldrarna icke i>ved 
saa bestemte Grrendser vare afsondrede fra hinanden1 at jo 
den ene greb ind i den anden og at man i de lavere og fatti
gere Klasser efter de mellemstes Indförsel endnu vedblev at 
bruge de förste, ligesom efter de sidstes de mellemste» o. s. v. 

Medan sälunda Lundamuseet anlades 1805
1 

två år före 
Oldsagmuseet, erhöll det så gott som omedelbart (jfr även 
s. 27) och i varje fall före Nye.rups besök 1810, en noggrann, 
ännu bevarad katalog 2, vars likaledes bevarade avskrift d. 31/s 
1814 uppvisades i konsistoriet. Då museum Stobreanum kata· 
logiserats både 1759 och 1780, har troligen dess chef, Retzius, 
(måhända också Sjöborg) även förtecknat sina egna samlingar, 
innan de skänktes till museet 1805. Detta förldarar1 att musei� 
katalogen kunde. föreligga redan 1806. Varje antydan till för· 
tecknande katalog tyckes däremot ha saknats i Nyerups mu
seum, då det 1817 rriottogs av Thomsen. Enligt dennes egna 

1 VEDEL SrMONSEN, Udsigt, I, s. 76 not l .  
2 Titeln ilr: Förteckning p å  alla de  Antiqviteter och Historiska m1lrkvilr

digheter, som förvaras uti Kongl. Carolinsku Academicns Historiska Museun1. 
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anteckningar förvarades samlingarna »i Pakker, Törklreder, 
liggende paa umalede Reoler, i et Skab, hrengende i et Vindu 
uden mindste Plan, Orden eller Fortegnelse». Det hela var1 

som Mackeprang framhåller, »mera ett magasin än ett museum, 
och d_et är icke för mycket sagt, att om Nyerup var dess 
stiftare, blev Thomsen dess skapare» 1

. 

Vad den fasta forntidskronologien beträffar har B. E. 
Hildebrand i sina anteckningar från Thomsens museum hänfört 
stenåldern till perioden från 500 f. l{r. till Kristi födelse, brons
;_'Hdern från namnda tid till 500 e. I{r. och järnåldern från 
500-1000 e. I(r. Under påverkan av Sven Nilssons epok
görande forskningar jämkade emellertid Thomsen så småningon1 
på sin kronologiska uppfattning, och de olika åldrarnas början 
rycktes allt längre bakåt i ti_den. Ett jattesteg tog Nilsson 
redan 1835, då han i inledningen. till en ny »FogeHauna» under 
rubriken »Utkast till jagtens och fiskets historia på Skandi� 
navien:> förlade stenålderns början icke mindre än 3000 år till
baka i tiden, en uppfattning, som även Thomsen accepterade. 

Sitt mest berömda arkeologiska arbete, Skandinaviska 
Nordens Ur-innevånare, utgav Sven Nilsson 1838-43 efter en 
studieresa till Köpenhamn, London och Paris. I-Ian inför här 
det komparativa elementet i nordisk fornforskning med en 
konsekvens och en grundlighet, som vida övertraffar de mer 
eller mindre trevande ansatser i samma riktning, som utgått 
från Stobreus samt utvecklats av Retzius och även av Bruzelius. 
Sven Nilsson framhåller dessutom, att våra gånggrifter upp
förts som gravar åt de nordiska stenredskapens ngare och 
betonar det sannolika i att kustboplatsernas invånare voro 
äldre än stenkammargra varna, varjämte han framh<iller be
hovet av undersökningar .i fältet. Hans energiska samlarverk· 
samhet resulterade i en fornsakskollektion om icke mindre än 
4.400 nr, vilken inköptes av historiska museet. 

Det kan vara av intresse att återgiva, vad vår be" 
römdaste · · fornforskare, Oscar Montelius) skriver i Sveriges 
forntid år 1874 om sin frejdade, äldre kollega: :.En ny upp
laga af den del af hans verk, s0m behandlar stenåldern, ut· 

1 �Fra Nationalmuseets Barlldom, i Fra Nationabnuseets Arbejdsmark, 
Kbhn 1929. 
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kom är 1866 och är ännu ett af de yppersta arbeten, man 
har om denna första period i hvarje folks utvecklingshistoria. 
Det har blivit öfversatt både på tyska, franska och engelska 
samt öfverallt beredt rättvist erkännande åt författaren, bvil
ken mer än en gång blifvit kaliad 'arkeologi ens fader'. Och 
det är med rätta professor Nilsson nämnes såsom en af de 
förnämsta grundläggarna af den n1oderna fornforsk:ningen 1 

emedan han var den, som der först i ett större verk tillämpade 
den komparativa methoden, hvilken upphöjt fornsakernas stu� 
dium till vetenskap.» 

Sven Nilsson ägde en forskarbegåvning av sällsynta mått 
och var under sin ovanligt långa levnad (1787-1883) grund
lä.ggande ej' blott inom zoologiens utan även inom den för
historiska arkeologiens område. Han blev också impulsgivande 
så val inom folkminnesforskningen som inom den antropologiska 
vetenskapen, till vilken Lundaprofessorn Arvid I-Ienrik Florman 
just givit upptakten och inom vilken Anders Retzius1 son till 
Anders Jahan1 vann sin berömmelse. Det viktiga spörsmålet 
om nivåförändringarna i vårt land upptager han också till 
behandling och visar, huru fynden av torvmossar på havs 
bottnen ådagalägga, att Skandinavien fordom direkt förbundits 
med kontinenten. Som uppslagsgivande inom arkeologiens och 
beslaktade naturvetenskapliga discipliners forskningsområden 
var Sven Nilsson en icke överträffad föregångsman i vårt land. 

Det vore orätt att avsluta denna skildring av till Lunds 
universitet knutna fornforskares verksamhet utan att nämna 
Nils Gustaf Bruzelius. Denne blev amanuens vid historiska 
museet 1850 och tjänstgjorde som docent i arkeologi 1 855-60. 
Efter omfattande studier i Sverige och på kontinenten utgav 
han delvis på undersökningar i fältet grundade arkeologiska 
arbeten av verklig betydelse eJ blott för sin egen tid. 

Av det föregående framgår, att den vetenskapliga led
ningen av vår svenska fornforskning var knuten till Lunds 
universitet under de två första tredjedelarna av ·1800-talet. 
Visserligen skapade Bror ·Emil I-Iildebrand, som d. 1 jan. 1833 
förflyttats till Stockholm, efter ett långt och målmedvetet 
arbete som riksantikvarie, statens historiska museum. Denna 
samling var emellertid vida mindre än den lundensiska och 
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omfattade är 1837 blott 200 stenföremäl samt 60 bronser. Den 
nye riksantikvarien var visserligen en framstående numisma
tiker och museiman. Men den rent arkeologiska vetenskapen 
berörde han endast perifert. Det var först hans son I-Ians 
Hildebrand och framför allt dennes ett år yngre samtida) 

Oscar lvlontelius1 som genom sina forskningar bevarade och 
stärkte den svenska arkeologiska vetenskapens internationella 
rangplats. 

Efter Bruzelius förflyttning från Lund dröjde det ända 
till 18791 innan universitetet erhöll en mera stadigvarande 
akademisk lä.rare med arkeologiska intressen. Det var Sven 
Söderberg, amariuens vid historiska museet sedan 1875, som 
då blev docent i nordiska språk och sedermera1 1888, före
ståndare för historiska museet, en personlig befattning, som 
han innehade till sin år 1901 timade bortgång. l\1ed aldrig 
svikande intresse och stor samvetsgrannhet drog- han för
sorg om de arkeologiska samlingarna1 även om hans insatser 
på språkforskningens område voro större än på arkeologiens. 
Vid Söderbergs frånfälle1 d. 24 april 1901, övertogs ti11synen 
över samlingarna av deras inspektor, professorn i historia 
Martin Weibull, medan de löpande :Jrendena sköttes av ama
nuensen, sedermera docenten Nils Wimarson. Till e. o. ama
nuens utsågs. på inspektors förslag förf. av denna skrift, då. 
filosofie kandidat, tre år senare museets chef 1• Då år 1919 
en professur i förhistorisk och medeltidsarkeologi anknöts till 
chefskapet för historiska museet var arkeologiens ställning vid 
Lunds universitet tryggad för framtiden. 

1 Sedan 1894 hade förf. varit ombud för riksantikvarie�imbetet samt 
under kortare tid :i.ren 1899-1900 biträtt vid Söderbergs gr!ivningar i 
Falsterbo och deltagit i museets konserveringsnrbete. Angående det ar
keologiska forskningsarbetet vid Lunds universitetet under :i.ren 1901-37 
hänvisas dels till de skrifter, som publicerats nv historiska museets tjllnste
män, fr!lmst av förf. till denna redogörelse och av John-Elof Forssan� 
der, samt nv den tidigt bortg:'mgne vetenskapsmannen Knut Stjerna och 
dels till de av niimnda institutions föreståndare och amanuenser lämnade 
undersökningsrnpporter, som förvaras i museets och i riksantikvarietlmbetets 
nrkiv. 
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Samlingarnas historia. 

De båda till fyndåret �Udsta l-:ända fornsakerna i Lunds 
universitets historiska museum utgöras av en vacker flintdolk, 
inv. nr 2,288, funnen år 1690, och en söndrig sådan, inv. nr 
28,664: 1, upphittad år 1713. Bftda ha tillvaratagits av Kilian 
Stobzeus, som i sitt förut citerade arbete, »Ceraunii betulique 
lapides»,  avbildar dem tillsammans med en sen stenåldersN 
grav, i vilken den söndriga dolken påträffats (fig. 3). Själva 
fyndomstilndigheterna omtalas i en bifogad latinsk inskrift 1• 

Denna, som vUlvilligt blivit översatt av docenten Krister 
I-Ianell, omtalar följande i fråga om den hela flintdolken :  »I 
närheten av Malmö i ett hörn av Mellan-Grevie kyrka, dar en 
del av muren bakom altaret rasat av ålder, hittade man bland 
ruinerna denna flintdolk år 1690.» Vad det anJra fyndet be
träffar meddelas följande :  »I narheten av Lund mellan byarna 
Knästorp och Uppåkra upphittades denna flintdolk år 1713 av 
en bonde frän Lilla Råby under ett stenmonument, j vilket 
han hade kommit in med en hacka» '\ Betecknande för Sto
breus framsynthet är benämningen dolkar, icke offerknivar. 

Av stort intresse äro även de av Stobreus ganska noggrant 
beskrivna fyndomständigheterna1 gravens mätt och läge samt 
icke minst den ovanligt korrekta teckningen. av de båda 
dolkarna1 utförd med en omsorg, som knappast kunde ha varit 
större i vår egen tid och som bestämt kontrasterar mot 
exempelvis Sjöborgs undermåliga avbildningar. Man förstår 

l KrLIAN ST081EUS, Ceraunii betulique lapides dissertaft"one historica 
illustrah� Lund 1738, Tab. II. Uppgiften om detta fynd har godhetsfuUt 
meddelats för.f. av amanuensen vid historiska museet, fil. lie. B, M. Vifot, 
som även lokaliserat den av Stobreus omtalade resta stenen, 

� Forts1:lttningen lyder: »Stenmonumentet, som var 10 alnar Htngt, 4 
alnar brett och 2 alnar djupt, var sil. stort, att av lösryckta stenar, som voro 
ganska stora. och hade legat i tvä rader över varandra, hade 14 lass bort
förts för byggandet av en stengttrdesg!\.rd. Dolken h'lg i en s:irskild för
dji1pning (brandgrop) omgiven av jord, sand och lera, Spetsen och f:istet 
hade brutits av, och då finnaren av slarv kastnt bort dem, ha de ej lu1nnnt 
exakt avtecknas här. Platsen utmttrkes fortfarande :lV en nltrbe!Ugen iögo� 
nenfallande rest sten av hÖg ålder, som numera av bönderna kallas Långe 
Per:>, Bredvid bilden av graven Ulses: »En ungef:lrlig teckning av ovan
nämnda stenmonument enligt bondens beskrivning, honom må man tro». 
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att bakom denna noggrannhet) som framgår av en jämförelse 
mellan tecJ;::ningen och den fotografiska bilden ä fig. 31 ligger 
dels en skicklig tecknare och dels den skarpa iakttagelseför-
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Fig. 3. Museets iildstn fynd, överst efter fotografi och nederst efter av
bildning i Stob::eus, Cer:1.unii betulique lapides. 

måga1 som var utmärkande för Kilian Stobreus, grundläg-garen 
av Lunds universitets museala institutioner. 

Nästa underr�ittelse om tillvaratagandet av fornsaker för 
Lunds universitets rakning möter oss i ett k:onsistorieproto
koll av d. 6 juni 1722. Enligt detta skulle, på förslag av 
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professorn i natur- och folkrätt samt moral, Arvid Moller, 
bördig från Livland, »några sl--:öna stenar och offerknifvar samt 
en utstucken kopparplåt och annat slijkt», vilka förvarades 
hos enskild man i staden, hämtas för att överlämnas till uni
versitetsbiblioteket. Tegner meddelar vidare i sina »Anteck· 
ningar» ,  att ett odaterat biblioteksinventariurn, antagligen upp
rättat omkr. 1730, upptager »en lappsk trolltrumma jemte åt
skilliga andra artificalia» ,  vilka sedermera förflyttats till natu
raliekammaren. Av en samling »Americaniska Curiousiteter», 
som 1736 synes ha skänkts av prosten Sam. Hesselius och av 
vilken i zoologiska museets handlingar bevaras en »kort be
skrifning», finnes i 1759 års inventarium över universitetets 
naturaliekarnmare endast upptagen »en illuminerad örtabok» 1. 

Först år 1735 erhöll Lunds universitet ett officiellt 
museum, då Kilian Stobreus under sitt rektorat skänkte sina 
samlingar av naturalier samt »curiosa och skånska antiquite
ter» till akademien. Tyvärr är ingen samtidig förteckning 
över dessa samling-ar kä:rid. Först år 1759 har professor E. G. 
Lidbeck författat ett å universitetsbiblioteket förvarat digert 
och fullständigt inventarium över de föremål, som tillhörde 
»Kongl. Academiens Natvraliek:ammare». 

Genom en ren tillfällighet finnes emellertid en dagbok i 
behåll, tillhörig en student C. F. Uggla, som år 1741 be
sökte Lund och därvid även d. 28 juni ingående studerade 
museum Stobreanum1 vars skapare då ännu var i livet. Dag
boken upptager en noggrann b"eskrivning över en del av sam
lingarna 2 • Beskrivningen äger stort intresse, då endast sex år 
hade förflutit från museets stiftande och då åtskilliga föremål 
från denna samling av konst, kuriosa och etnografi.ca därjge
nom kunnat identifieras. De ha också av förf. år 1928 åter 
sammanförts till ett konst- och kuriosakabinett i historiska 
museets vindsvåning, vilket avbildas i fig. 63. 

Egendomligt är att Uggla, ehuru själv historisl{t och an
tikvariskt intresserad, ej med ett ord omnämner de svenska 
fornsakerna. Sådana äro emellertid upptagna i det aderton 

1 Jfr TEGNER, anf. arb., s. 8 f. 
2 Jfr BENG'r HILDEBRAND, Om I{i/ian Stobwus och hans samlingar, i 

Meddelanden frlin Lunds universitets historiska musettni, 1934, s. 1 f. 
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är yngre inventariet frän 1759 under rubriken »Lapides arte 
elaborati», och Anders Jahan Retzius omtalar, att Stob2eus till 
universitetet skänkt även sina »skånska antiquiteter» 1• Den 
sannolika förklaringen ar väl antingen att fornsakerna förva
rades i ett låst skåp eller att de ännu icke överförts från 
Stobreus hem till Lundagård. Först efter donatorns bortgång 
förvarvades hans mynt- och medaljsamling genom köp år 1745. 

Om sålunda närmare upplysningar angående numerären 
och arten av de svenska fornsakerna tyvärr saknas i den tidi
gaste uppgiften om de Stob;;eanska samlingarna, så återfinnas 
de i stället i inventariet av år 1759. Det torde vara sanno
likt, att dessa fornsaker icke nämnvärt ökats under de sedan 
donationen förflutna 24 åren, då intresset för myntsamlingen 
dominerade över omtanken om fornsakerna. Uppgiften från 
1759 motsvarar sålunda troligtvis det ungefärliga beståndet 
år 1735. 

Under rubriken »lapides arte elaborati» uppräknas i 
nämnda inventarium 15 flintviggar1 7 flintknivar och 6 diverse 
redskap av andra bergarter (securis marmorea, malleus e 
saxo communi o. s. v.). Samlingen ·av )) artificalia» och kuri
osa_ från främmande länder var mera omfattande och uppgick 
till 109 föremål. Till dessa hörde ett större antal etnografi.ca 
från Kina, Lappland och Grönland samt även vapen och red
sl{ap från vilda folkslag. Bland det stora antalet kuriosa 
kunna följande omnämnas efter Ugglas dagbok: » l :o 4 eie� 
menterna. Elden, Vulcanus, var af idel sten giord. Luften, 
Jupiter, af fieder och papillioner. Vatnet, Pluto, af snäckor 
och jorden, Seres, af frö och acks, alla med glas öfverdragne, 
hvilka Doctor Leche» (prosektor i anatomi, sedermera pro
fessor i medicin i Åbo) »har giordt och förärt til Academien»; 
vidare en del arbeten i trä och ben av Magnus Stenbock, 
»ett epitaphium öfver en kung Fredrich i Dannemark i sten 
uthugget)) , elfenbensskulpturer, krucifix, solfjädrar, »en egyp
tisk mumia, som hufvudet var af på» samt »et skåp, hvar uti 
voro många slags ormar i spiritus vini förvarade, såsom en 
indianisk, och et misfoster var jämväl der, jämväl 2 skaller-

1 C, M. FDRsr, KiUan Stoba:us d. tt., Lunds univ:s årsskrift, N. F,, 
,:ifd. 2, bd 2, nr I l ,  s. 31. 
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ormsskin» 1, allt föremål, som brukade höra hemma i den tidens 
konst- och kuriosakabinett. 

Dä ett nytt inventarium för naturaliekammaren upprät
tades år 1780, tyckes man ha gjort en ansats till att avsöndra 
den kulturhistoriska avdelningen från den rent naturveten
skapliga, varji:imte ett försök till systematiskt ordnande av 
föremålen torde ha förverkligats. Enligt den nya katalogen sl-::ulle  
»Det Historiska och Konst-kabinettet1i ha ökats med sammanlagt 
32 olika föremål, bland vilka 13 voro stenredskap. Dessutom 
märktes »yngre antiquer», egyptiska gudabilder samt »7 styc
ken af ett gammalt kopparsvärd» och en dolk av koppar, 
förmodligen de första bronsföremål, son1 tillförts samlingarna. 
Till dessa fornsalter kan läggas ett antal »konststycken», bland 
vilka ·märkas ett par radband, en kame av onyx samt ett 
stycke av »Cartesii hufvudskål» (falsarium). 

Emellertid hade dessutom åtskilliga fören1ål, ratte1igen 
tillhörande konst- och kuriosakabinettet, hamnat å universi· 
tetsbiblioteket, - dels, såsom redan omtalats1 1722 och dels un
der senare hälften av århundradet. I ett konsistorieprotokoll 
av d. 14 juni 1788 omtalas sålunda, enligt vad Tegner med
delar, att åtskilliga runstavar och svärd m. m. där förYara
des. Även dessa föremål, vilkas ursprung icke· kunnat utfor
skas, införlivades med museum Stobreanum. 

Överhuvudtaget förefaller det, som on1 man, efter Sto
bzeus bortgång, icke vidmakthöll intresset för fornsaksstudiet vid 

akademien utan i stället ägnade sig åt förvärv av mynt och 
medaljer. Särskilt under Lagerbrings tid tillväxte myntsam"'. 

lingen betydligt, varjämte denne historieprofessor genom före
läsningar och disputationer sökte väcka studenternas h�g för 
numismatiken, en forskningsgren, som vid tiden ifråga var 
mycket på modet. 

Den 1nan, som jämte Kilian Stobzeus, Magnus Bruze
lius och Sven Nilsson betytt mest för den tidiga svenska 
arkeologiska vetenskapen, är, såsom redan framhållits, Anders 
Jahan Retzius. Denne Hlrde och framstående forskare blev 
1777 e. o. professor och 1787 ordinarie professor i natural-

1 Jfr B. HILDESRAND, 0,n Kilian Stobrcus, s. 20-24. 
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historia, i survivans efter Lidbeck. Liksom professorn i historia 
alltsedan Lagerbrings dagar fungerade som prefekt för mynt� 
samlingen, så. fortsatte professorn i naturalhistoria att liksom 
Stobzeus vara föreståndare för naturaliekammaren. Det var 
sålunda nästan omedelbart efter sitt inträde som ordinarie, 
medlem av akademiska konsistoriet som Retzius <l. 14 juni 
1788, med en särskilt för den tiden ovanligt framsynt motive� 

Fig. 4. Stora kolonnsalen i universitetets kttllarvåning med den förhistoriska 
avdelningen sedd från öster. 

ring, föreslog ett uppdelande av det Stobzeanska museet i 
specialsamlingar: en naturaliesarnling, ett -konstkabinett och 
ett museum historicum. Detta förslag till klyvning av natura� 
liekammaren tyckes tyvä.rr ha väckt en del betankligheter 
inom den lärda församlingen och ficl;: därför förfalla. 

Men Retzius förtröttades ej. Förslaget återupptogs gäng 
efter annan, 1789, 92 och 94, även förestavat av behovet av ökat 
utrymme ät den naturhistoriska avdelningen och av större 
sal{erhet ät al!as skötebarn, myntsamlingen. Denna hade un
der en längre tid dels förvarats i historieprofessorns enskilda 
bostad och dels stått" nedpackad i en kista i uni\rersitetets 
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arkivrum. Myntsamlingen erhöll »ad interim» en plats i bi
blioteket, men en verklig förbättring inträffade först år 18021 

då ett nytt »akademihus» för inrymmande av auditorier samt 
sessions- och kanslilokaler uppfördes på Lundagård, sedermera 
kallat ;,Kuggis» och nu tyvärr jämnat med jorden. Översta 
våningen i denna byggnad uppläts åt de naturhistoriska sam
lingarna, och det var i detta sammanhang, som Retzius för" 
nyade sin hemställan om avskiljandet av den egentliga natu
raliekamrnaren och upprättand�t av ett historiskt museum. 
Samtidigt erbjöd han sig, liksom förut,. att till detta museum 
ö,7erlämna sin egen värdefulla samling av huvudsakligen nor
diska fornsaker. 

Ärendet befann_ sig nu i ett helt annat och vida fördel
aktigare läge än tidigare, och förslaget understöddes livligt 
av Nils Henrik Sjöborg, som 1799 bliYit innehavare av läro
stolen i historia. Denne ägde ett varmt och ofta dokumen
terat· intresse för fornsaksstudiet och fornminnesvården samt 
en verklig förmåga att för den goda saken entusiasmera vän
ner och lärjungar. Detta förhållande och främst Retzius re" 
spektingivande forskarpersonlighet medförde, att förslaget om 
upprättandet av _ett historiskt museum inom kort realiserades. 
En bidragande orsak var väl även, att också SjöbOrg lovade 
att till den nya institutionen förära sin kollektion av fornsa� 
ker och konstföremål från äldre tider. 

Den 20 september 1805 överlämnade Retzius i konsisto
riet sin fornsakssamling till historiska museet. Den omfattade 
7 1  nummer och bestod av 60 stenredskap, 2 »koppar� eller 
malmviggar», ett stycke av »en kopparurna», 3 urnor av lera 
samt åtskilliga föremål från främmande länder. Samma år, den 
6 november, . avlämnade Sjöborg sin kollektion, som omfattade 
67 nummer. Antalet fornsaker var något mindre än i Ret
zius samling, men till gengäld funnos åtskilliga dyrbara me
deltidsinventarier i densamma. TiH samlingen hörde 17 forn
saker av sten samt några bronsredskap, nämligen en yxa (celt), 
en pincett jämte fragment av svärd och !>Smärre kopparfynd 
av det slag, som man finner i fruntimmers ättehögar». Från 
medeltiden harrörde bl. a. två rökelsekar och locket till ett 
dylikt, en rikt ornerad gotisk silversked, två krucifix samt 
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åtskilliga sigillstampar. Kollektionen kompletterades av ett 
par egyptiska gudäbilder, diverse handskrifter m. m. 

Fig. 5. Parti av den mindre kolonnsalen med domk)'rkans lekmanna� 
altares i cement ingjutna alabasterrelief. 

Historiska museets samlingar räknade nu, utom mynt 
och medaljer, ornkr. 350 olika föremål och förlades till kon
sistoriets forna sessionsrum i Lundagärdshusets bottenvåning. 
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Redan år 1805 hade C. C. Rothstein utnämnts till Sjöborgs 
amanuens vid samlingarna samt till docent i numismatik 
och fäderneslandets antik:viteter. Rothstein efterträddes i dessa 
befattningar av G. Berggren 181 1--14 och denne i sin ordning 
av J. G. Liljegren, som 1814 blev an1anuens och följande år anti
quitatum patrire docens, men redan 1816 flyttade till Stockholm. 

Nordisk fornkunskap ingick nu i den akademiska under
visningen1 och Sjöborg demonstrerade samlingarna samt an
vände museisalen som historiskt auditorium. I ett brev till 
Friedr. RU.hs är 1806 omtalar han, att museisalen inreddes så, 
att man fick »2:ne mindre skräprum och ett större rum, inrättat 
till I-Iistoriskt Auditorium. I-lär ser man uti pulpeter och sk:'.'tp 
med glasdörar ett mynt kabinett, som innehåller öfver 4000 
mynt, af hvilka omkring 3000 äro romerske och grekiske i guld, 
silfver och koppar, omkring 1300 äro. svenske guld, koppar 
och silfver mynt. De arabiske, anglosaxi.ske, tyske, spansJ;.:e, 
ryske och danske utgöra blott ett par hundrade. Dessutom 
ser man itfven här romerska, kinesiskar amerikanska ) men isyn
nerhet nordiska antiquiteter och c4riosa till ett antal af om
kring 300 särskildt numrerade och besk_rifna piecer, bland 
hvilka dock månge dubletter och varieteter finnas». 

Sjöborgs intresse för sitt museum. ocl1 ·fur hembygden 
frarngår bl. a. av en uppsats i Iduna, där han påpekar behovet 
av en decentralisation inom fornminne.svärden : »Då flere ,vig
tige 1ninnes\.vårdar äfwen i wår landsort .förswunnit och då 
tillförne ansenligt blifwit bortfördt till Stockholm och Köpen
hamn», heter det, »har jag så mycket ifrigare nyttjat flera till
fällen att wäcka aktningen för älder<loirisminnen samt offente
ligen anmana Skånes 1nbyggare att Iemna hwad som ännu 
kunde förefinnas1 till Acaden1iens Museum Historicum». 1 

Att de historiska samlingarna redan, trots sitt relativt 
ringa omfång, icke saknade betydelse framgår bl. a. av Sven 
Nilssons yttrande i företalet till andra upplagan av Skandina
viska Nordens Ur-innevånare 1866. }Ian framhåJler d:ir, att 
den år 1807 stiftade antikvitetssamlingen i Köpenhamn vid 
besöken 1815-16 syntes honom obetydlig och t. o. m. mindre 
iln de, som då funnos i Lund och dels tillhörde universitetet 

1 Jfr BENGT HILDE!lRAND, anf. arb., I, s. 174 och 199. 
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och dels Magnus Bruzelius. I Stockholm fanns in�et historiskt 
museum förrfan långt senare, och 1837 var fornsakssamlingen 
till numeraren vida underl:'..igsen den lundensiska. 

Medan det knappast någonstädes i Europa vid ingången av 
1800-talet ryckes ha funnits ett verkligt arkeologiskt museum för 
fornsaker från förhistorisk tid 1 hade sålunda här i Sverige, så 
pass tidigt som 1805, vid Lunds universitet grundats ett sA
dant, innehållande förhistoriska och medeltida föremål. Heder-

Fig. 6. Lundag:'Lrd, den borg efter vilken parken fått sitt namn och i vilken 
historiska museet var inrymt 1805-1882 samt 1910-1918. 

samt nog för den egentlige initiativtagaren, A. J. Retzius, 
hade, såsom förut omtalats, förslaget tiU detta museum fram
lagts redan 1788 och sedan upprepats flera gånger. 

Då. Sjöborg år 1814 lämnade historiska museet och Lunds 
universitet, hade samlingarna ökats åtskilligt inom såväl den 
förhistoriska som den medeltida avdelningen och raknades 
bland akademiens mera betydande institutioner. Tyvärr s,1k: 
nades ännu ett bestämt årsanslag, och kostnaderna för forn
saksinköpen under åren 1816-1837 uppgingo blott till 39 Rdr 
16 sk. B:o. Men bättre tider stundade1 dä »mynt- och anti-
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qvitetssamlingarne» d. 30 dec. 1837 erhöllo ett fast årligt an
slag om 553 Rdr B:co, år 1848 ökat med 7 Rdr B:co eller 
sammanlagt 840 kr. Större delen av detta, eller 600 kr., ut
gick enligt bestämmelse av 1858 till myntkabinettet och 240 
kr. till själva museet. Ännu så sent som 1910 hade museets 
anslag endast vuxit till 500 kr., medan myntkabinettets min
skats till samma summa. 

Efter Sjöborgs avgång blev först A. 0. Lindfors och 
sedan Ebbe Samuel Bring museets prefekt, och under den 
senares tid erhöllo samlingarna större utrymme på Lunda
gårdshusets vin.d (innan den på 1830-talet tillbyggda översta 
våningen uppförts}. I »instruktionen för vederbörande» (har 
professorn i historia) » till iakttagande vid vården af Carolinska 
akademiens historiska museum och myntsamling» av d. 30 
april 1836 stadgades, att professorn i historia skulle vårda 
samlingarna, sörja för deras tillväxt, författa behövliga kata
loger och· förevisa dem såväl' för resande som »för den stu
deraride ungdomen alla ons- och lördagar i Maj och October 
månader� .  Vid ]_}åfordran skulle de övriga lärarna i historia 
biträda honom, så som fallet varit· tidigare. Nämnda assistans 
synes emellertid knappast ha behövts, förmodligen därför att 
alltsedan 1830 en amanuens varit anställd vid samlingarna) 

fastän sysslan först 1861 uppfördes på ordinarie stat. 
Det var Bror Emil Hildebrand, som år 1830 utnämndes 

till docent i numismatik ·samt amanuens vid historiska museet, 
och han fortsatte Sjöborgs museiförevisningar med två tim
mars demonstrationer om lördagarna. Under sommaren n�mnda 
år besökte han Christian Jtirgensen Thomsen i Köpenhamn 
ocl1 den efter nya principer av denne uppställda Oldsagsam
lingen. Vid hemkomsten i augusti fölide Hildebrand sin vän 
Thomsens exempel och ordnade historiska museet, »såvidt ut
rymmet och omständigheterna medgåfvo, efter samma plan, 
som blifvit följd i den stora antiqvitetssamlingen i Köpen� 
hamn». Såsom redan förut framhållits, blev sålunda Lunds 
universitets historiska museum icke blott det äldsta museet i 
sitt slag i Norden1 utan också det första museum i Sverige, i 
vilket treperiodsystemet tillämpades. I samband härmed upp
rättades även den katalog, som efterträdde det av Retzius 
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och Sjöborg uppgjorda inventariet. Detta förelåg vid Nyerups 
besök 1810 och fungerade säkerligen redan 1806. I ett förut 

citerat 
Berlin, 

brev till Fr. RUhs i Preussische Staatsbibliothek, 
daterat september sistnamnda år, omtalar nämligen Sjö-
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borg, att i museer funnos »nordiska antiquiteter och curiosa 
till ett antal av omkring 300 sarskildt numrerade och be
skrifna piecer». Att numreringen och beskrivningen hänför 
sig· till en 1':atalog kan icke betvivlas. Denna l�atalog, som 
ännu är i behåll, blev nu år 1832 delvis avlöst av en ny, 
uppgjord av I-:lildebrand. Med tillhjälp av sistnämnda katalog 
bar förf. i stort sett rekonstruerat 1830°talets stenåJderssamling 
och uppställt densamma som en särskild kollektion i museet. 

Hildebrand flyttade från Lund till Stockholm i början av 
år 1833 och blev -fyra år senare riksantikvarie efter Lilje
gTen. Så småningom lyckades han ur antikvitetsarkivets sam
lingar utskilja ett statens historiska museum, vilket omsider 
blev ett nytt och utoinordentligt viktigt centrum för arkeologisk 
vetenskap·. Thomsen hade rätt, då han hävdade museernas stora 
betydelse för fornforskningens framtid, och även det sällsynt 
rika danska nationalmuseet vittnar i hög grad om sanningen 
av detta uttalande. 

De gåv:or och förvärv, som vid denna tid tillfördes 
Lundasamlingarna, voro i allmänhet från förhistorisl.: tid. Mark
liga tillskott till den medeltida avdelningen erhöllos dock åren 
1834. och 1841, då en mängd föremål och inventarier skHnktes 
till universitetet under Lunds domkyrkas då pågående restau
rering. Dit hörde de arkeologiska fynden bakom korstolarna, 
de dyrbara textilierna och de till stor del sönderslagna skulp
turerna från kyrl.:ans år 1577 uppförda lekmannaaltare, nu 
återuppbyggt i det 1932 invigda domkyrkomuseet. Alldeles 
särskilt genom biskop Faxes men även genom Brunius för
sorg erhöll museet dessutom ett antal inventarier från skånska 
kyrkor. 

Meri de förhistoriska samlingarna ökades i vida snabbare 
takt under 1840-talet, 'då J• 0. Lin<lfors, som 1839 succederade 
Hildebrands efterträdare, magister E. W. Berling, var museets 
nitiske amanuens. Han uppgjorde dessutom år 1844, då gross
handlare Liljewalch i Stockholm till museet donerat en milngd 
etnografica från Söderhavsöarna1 Nya Holland, Ostindien och 
Kina, en specialkatalog över den etnografiska avd.elningen. 
Först efter 1851 J.;:unde emellertid museet jntaga en verkligt 
betydelsefull sti:Ulning. inom dåtida nordisk fornforskning. 
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Nämnda år inköptes n�mligen Sven Nilssons första fornsaks
samlingi som omfattade ej mindre än 2975 nummer. 

Ar 1846 hade historiska museet förflyttats frän Lunda
gårds vindsvåning - utom myntsam1ingen, som alltjämt stan� 
nade kvar - till två rum i östra delen av byggnadens bottenvå
ning. E'fter förvarvet av Sven Nilssons samling ställdes ännu 
ett angränsande tredje rum tiil dess förfogande. 

Ett nytt uppsving så.val för historiska museet som för 

Fig. 8. Västra salen med gamla och nyare montrer samt Villfarastenen. 

den arkeologiska forsJ.;:ningen följde åren 1850-60, då Nils 
Gustaf Bruzelius, docent i nordisk arkeologi från 1855, var 
Lindfors efterträdare som amanuens. I-Ian lyckades bl. a. 
genom gåvor, byte och inköp tillföra museet en icke obetyd
lig komparativ samling fornfynd från skilda delar av Europa. 
Även antalet nordiska fornsaker ökades väsentligt. Däremot 
inträffad<; en fullständig skilsmässa mellan myntkabinettet och 
historiska museet år 1856, då de båda avdelningarna erhöllo 
var sin styresman.. Två är senare skedde även den för 
museet ofördelaktiga uppdelningen av inköpsanslaget. 
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Efter Bruzelius avgång 1860 övertog professorn i histo
ria, W. E. Svedelius, vården om samlingarna. Två år senare 
blev professurens nye innehavare N. A. Tengberg prefekt, 
medan docenten Martin Weibull gjorde tjänst som amanuens 
åren 1862-67, varpå Elof Tegn/Er erhöll samma befattning. 
Med nit och skicklighet uppehöll denne sysslan till 1873 utom 
lasäret 1868-69, då fil. doktor Albert Ringius fungerade som 
vikarie. Under Tegners tid ökades samlingarna betydligt, då 
bl. a. år 1867 ryttmästare v. Gerbers fornsaker, uppgående 
till 1757 nr, inköptes. Några år senare, 18721 omfattade 
museet icke n1indre än 8840 nr. Den nye amanuensens varma 
intresse för de historiska samlingarna fran1går bäst av hans 
här ofta ·citerade skildring av museets äldre historia. 

Efter Elof Tegner utsågs fil. doktor Hjalmar Stolpe till 
dennes efterträdare. Han tillträdde emellertid aldrig sin be
fattning, vilken i stället uppehölls av studeranden, sedermera 
statsgeologen N. 0. Holst till 1875, då filosofie kandidaten 
Sven Söderberg blev amanuens, en post, som han innehadet 
till dess han 1888 övertog tjänsten. som museets- föreståndare_ 

Allt snabbare skedde nu förvärven. År 1880 inköptes 
prosten Hofverbergs samling om 1180 nr1 ·nästan alla från 
Harjagers, på stenåldersfynd överflödande härad, och efter 
Sven Nilssons bortgång tillfördes den förhistoriska avdelningen 
år 1884 ytterligare omkr. 1400 föremål, som denne forskare 
hopbragt. Hela hans museala samling belöpte sig sålunda till 
4400 nr, i huvudsak fördelade på de förhistoriska åldrarna, och 
många av dem unika eller synnerligen dyrbara. Sedan där
efter den Agardhska fornsakskollektionen av gods�lgare C. 0. 
Borg på. Råbyholm skänkts till historiska museet år 1894, räk
nade detta i april 1897 över 14000 nr och utgiorde sålunda en 
viktig utgångspunkt för sydskandinavisk arkeologisk forskning, 
även om det oundgängliga studiematerial, som utgöres av vid 
vetenskapliga grävningar påträffade slutna fynd, var obetydligt� 

Redan · 1882 hade hjstoriska museet inflyttat i det nya 
universitetshusets kolonnburna källarvåning. Den_na ligger 
emellertid ganska djupt under n1arkytan och saknade upp
varmniTig, så att den i sitt dåvarande skick icke 1ämpade sig 
för ändan1ålet. Museets amanuens, docenten Sven Söderberg, 
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verkställde flyttningen frän Lundagå.rd och uppställningen i 
de nya lokalerna. I dessa höll han tid efter annan arkeoJo. 
giska föreläsningar, då årstiden det tillät, och demonstrerade 
museets samlingar. Söderberg ägnade institutionen ett fram. 
gångsrikt och plikttroget arbete ,ända till sin bortgång 1901. 
Vid sidan av sina språk:vetenskapliga1 speciellt runologiska 
forskningar sysselsatte han sig särskilt med studjer i djuror· 
namentik1 varom bl. a. hans 1893 utkomna skrift, Om djuror· 

Fig. 9. Rummet med SY en Nilssons samlingar (söder om detta arbetsrummet). 

namentiken undef folkvandringstiden, vittnar. År 1901 tillde
lades han professors namn, heder och värdighet. 

Enär föreståndarskapet för institutionen icke var förenat 
med någon speciell ordinarie befattning, inträdde dåvarande 
professorn i historia, Martin Weibull, som museets prefekt 
efter Söderbergs frånfälle. I maj .sa1nma år förordnades, såsom 
redan tidigare omtalats1 författaren av denna redogörelse till 
e. o. amanuens vid historiska museet samt mynt· och medalj
kabinettet, vilket återigen förenats med museet. Det visade 
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sig emellertid snart, nog nödvändigt att, vid sidan av inspek
toratet, som tidigare följt historieprofessuren men nu på grund 
av vakans i ämnet övergått till professorn i konsthistoria, 
Ewert Wrangel, och jämte den med 500 kr. avlönade amanuens
sysslan, anordna en särsldld föreständarebefattning vid mu
seet. Till innehavare av de'.nna post, med en avlöning av 2000 
kr., utsägs förf. j februari 1904. 

Åren 1901--02 hade geologen K. Kjellmark företagit un
dersökningar av Järavallen i Limhamn, och i dessa deltog 
förf. under en kortare tid för att följande är fortsätta gräv
ningarna för historiska museets räkning. Det utvunna forn
saksmaterialet, som då ansågs helt tillhöra äldre stenåldern, 
visade emellertid, att dyliI.:a - redskapsformer icke endast äro 
knutna till nämnda tidsperiod utan även till en viss befolk
ning, boplats- eller jägarfolket, och följaktligen levat kvar 
inom detta även under yngre stenåldern. Fynden gåvo dess
utom stoff . till en revidering av _. frågan om stenåldershavets 
nivåförändringar samt om den nordiska folkstammens ursprung 
och raskaraktär. Jämsides med arbetet på. det förhistoriska 
området fortgingo medeltidsarkeolog'iska samt konsthistoriska 
och sedermera, i mindre· utsträckning, antropo_logiska forsk
ningar. Dessutom fullföljdes föreläsningsverksamheten inom 
bäde förhistoria och medeltid, varjämte historiska museets 
båda huvudavdelningar ökades till irtbördes jämvikt, och en 
helt ny avdelning, den antropologiska, med skelettmaterial 
från sten- brons- och järnåldern samt medel�iden, fogades till 
de övriga. Så småningom skapades även ett omfattande anti
kvariskt-topografiskt samt fotografiskt arkiv, varjämte förvärvs
katalogen dubblerades med en lappkatalog. }\.ven den be
tydande samlingen av fotografiska negativ, på omkr. 12,000 nr, 
lappkatalogiserades. I detta sammanhang bör slutligen fram
hållas den mycket betydelsefulla och omfattande fornminnesvår" 
dande verksamhet, spm, i intimt samarbete med riksantikva
rierna, utövats av historiska museet och dess tjänstemän inom 
såväl det medeltida som de� förhistoriska forskningsornrådet. 

Museets fortsatta utveckling och vetenskapliga bearbet
ning krävde eme1lertid lösandet av fyra mycket trängande 
uppgifter. Den ena var att genom grävningar och undersök-
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ningar öka de förhistoriska samlingarnas minimala förråd av 
slutna fynd. Den andra att söka få till stå.nd en avdelning 
äldre kyrklig konst och profanmedelticl1 som värdigt kunde an
sluta sig till det ståtliga förhistoriska materialet. Den tredje 
uppgiften bestod i att söka förskaffa museet ett årsanslag, som 
bättre än det dåvarande, 500 kr, motsvarade dess ställning. 
Att för nämnda summa tillfredsställa institutionens verkliga 

Pig. 10. Vestibulen med tirkebiskop Jakob Erlandssons portal från dom
kyrkans rivna inre tvttrmur samt vnpen och runst:r.var. 

inköpsbehov visade sig i längden vara omöjligt. Därtill kom
mer, att ur detta anslag skulle medel utgå till nya montrer 
- de gamla voro otidsenliga - till ökande av biblioteket, 
till konserveringsarbete, skrivmaterialier, frakter m. m. samt till 
företagande av nödvändiga vetenskapliga grävningar och un
dersökningar. Lika viktigt var emellertid det fjärde önske
målet, att utbyta de för ändamålet helt otjänliga lokalerna 
mot större och lämpligare. Belägna mer än en meter under 
jorden, försedda med cementgolv och i saknad av värmeled-
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ning1 voro de nästan otillgängliga vintertid, varjämte särskilt 
järnsakerna angrepos av fukt. Dessa olägenheter fram� 
höllos redan 1897 av Sven Söderberg i hans beskrivning av 
historiska museet (Elof Tegner, Lunds universitet, 1897, s. 197). 

Enligt denna beskrivning innehöll den stora kolonnsalen 
i söder den förhistoriska samlingen. Denna fördelades på 
sexton väggskåp längs innervHggen, av vilka sex innehöllo 
den Nilssonska samlingens stenföremål, medan den tillhörande 
kollektionen av brons� och järnredskap) i enlighet med före� 
skriften vid förvärvet, voro placerade invid de sex övriga 
väggskåpen. Museets ö\·riga fornsaker från brons� och järn
åldern voro utställda i bordmont1·er längs södra ytterväggen 
och mellan kolonnerna (fig. 4). I den mindre kolonnsalen för
varades de ·fåtaliga föremålen från nordisk medeltid och nyare 
tid (fig. 5) och i den lilla absiden i väster den komparativa 
och etnografiska samlingen. 

Till de brister, so.m vidlådde denna museilokal, kom 
snart nog även den omständigheten, att arbetsrummet, som 
var beläget en halv trappa upp, apterades för helt annat 
bruk, och den ersättning, so� bestods en halv trappa ännu 
högre upp, utgjordes av ett dåligt och illa belyst utrymme. 

Det betraktades därför som en lycklig omständighet, att 
bottenvåningen i den till bibliotek använda gamla byggnaden 
på Lundagård, vilken blivit ledig år 1908 genom bibliotekets 
förflyttning till en ny institution på Helgonabacken, av uni
versitetsmyndigheterna kunde upplåtas åt historiska museet. 
En del inrednings- och omordningsarbeten voro nödvändiga, 
och först i maj 1910 var inflyttningen fullbordad. Sjalvklart 
är, att kostnaden härför ej kunde bestridas av museets obe
tydliga årsanslag, 500 kr, men tack vare universitetsmyndig
heternas tillmötesgående erhöll museet både då och vid senare 
tillfällen anslag ur universitetets reservfond, vilka möjliggjort 
institutionens snabba framåtskridande. Tills vidare måste mynt
och medaljkabinettet jämte den etnografiska samlingen, på grund 
av bristande utrymme, kvarstanna i universitetsbyggnaden. 

I en  skildring av museets öden fram till maj 1910 har 
förf. i universitetets årsberättelse redogjort för dess upp
ställning i botten våningen till den på konungens bud åren 
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1578-79 av Björn I{aas och »Diiriick» byggmästare uppförda 
borgen Lundagård (fig. 6) 1. Avsikten att till museets för
historiska avdelning foga en  medeltida samling till stor del be
stående av kyrkliga- inventarier, dessa senare med en utsträck
ning fran1åt i tiden till början av 1800-talet liksom i statens 
historiska museum,. hade redan före återflyttningen till Lunda
gärd på allvar börjat realiseras. Det gällde emellertid att gå 

Fig. 11.  Från medeltidssamlingen i Carolinnsalen med romanska målningar 
från Vallld1rra kyrka synliga i kapellet. 

fram med en viss försiktighet, då de förhistoriska samlingarna 
i det allmänna medvetandet voro de viktigaste. Ehuru det 
torde kunna sägas, att medeltidsavdelningen, som vid århundra
dets början var ytterst obetydlig till numerären, vid domkyrko
m·useets tillkomst 1932 hunnit bli med den förhistoriska fullt 
jämbördig i betydelse - fastan även denna under samma tid 
flerdubblats i omfång - ha likv?:Ll universitetets kostnader för. 

1 Lundagård (namnet har sedermera överförts p å  borgens park) har 
1837-39 restaurerats och påbyggts med en våning av Nyström och Brunius. 
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den sistnämnda varit oandligt mycket större än för den kyrk
liga och profanmedeltida tillsammans. Medan sålunda utgif
terna för förvärvet av den medeltida och yngre avdelningen, 
som praktiskt taget_ nyskapats under ifrågavarande tid, kun
nat hållas inom ramen av ett fyrsiffrigt tal, har omkostnaden 
för den förhistoriska ,avdelningen uppgått. till ett sexsiffrigt. 

Liksom yngre syskon ärva de äldres avlagda kläder, så 
har historiska museet fått övertaga lokaler, som andra institu
tioner vuxit ur. Då sålunda universitetsbiblioteket erhållit en 
ny byggnad på I-Ielgonabacken, installerades museet .:lr 1910 
i dess förra residens, Lundagärd, och då några år senare 
även det zoologiska museet lyckats få en ny institution, flyt
tad.e museet 1918 till dettas gamla vid Kraftstorg belägna bygg
nad. Denna hade på 1840-talet uppförts som biskopshus på 
den forna biskopsgä.rdens tomt. Genom byte med nuvarande 
biskopshuset, vilket ursprungligen var avsett till biologisk 
institution, blev stället ett - hemvist för naturvetenskaperna 
och nu senast zoologiskt museum. Dess klassicistiska yttre 
måste tillskrivas arkitekten, professor A. Nyströ'm i Stockholm 
(fig. 13), medan vissa detaljer tyda på inverkan från den.me
deltidsälsl:cande byggmästaren1 professor C. G. Brunius. 

Till en _början föreslogs det, att historiska _museet skulle 
dela det rymliga huset med en annan institution1 men lyck- · 
ligtvis kunde detta avv::trjas. Sedan nödiga inre ombyggna
der och reparationer företagits, blevo sålunda museets sam.: 
lingar och arbetsrum fördelade på alla tre våningarna. 

Det är givetvis förenat med åtskilliga svårigheter att 
aptera en gammal som boningshus uppförd byggnad till bio
logisk institution och att sedan utan allt för stora förändringar 
omskapa denna till ett historiskt museum. A andra sidan 
kunna också dylika svårigheter stundom stimulera till och fram
tvinga mer eller mindre lyckade lösningar av rumsproblemen. 

Då det gäller att ordna den förhistoriska avdelningen av 
ett större museum, kunna olika huvudsynpunkter följas. Den 
dyraste men ur utställningssynpunkt kanske mest tilltalande 
lösningen torde vara, att för allmänheten avsedda, vackra 
och rymliga museilokaler, med konstnärligt anordnade och 
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spatiöst exponerade serier av föremål, löpa parallellt med 
salar1 som innehålla mera koncentrerade men likväl överskåd-

ligt uppställda och lätt tillgängliga studiesamlingar. Ett dy
likt system kan ,visserligen betral(tas som det mest önskvärda, 
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då det gäller att tillfredsställa ej blott vetenskapsmännens 
utan även den indirekt anslagsbeviljande allmänhetens krav, 
men det förutsätter i regel en ny institutionsbyggnad och goda 
ekonomiska resurser. 

Ett annat tillvag-agängssätt är alt arrangera de vack
raste och dyrbaraste föremålen i konstnärligt tilltalande posi
tioner och förvisa de övrjga till 'lllera avlägsna magasin. En 
dylik: anordning kan visserligen bli mycket vacker och även 
ur andra synpunkter tillfredsställande, men endast under den 
bestämda förutsättningen, att magasinssamlingarna alltigenom 
göras lätt tillgängliga och väl belysta samt uppställas så, att 
forskaren utan någon som helst svårighet kan tillgodogöra sig 
hela materialet. 

Bättre �·ln det siS:tnamnda systemet, vilket Hltt kan för
läna de för allmänheten avsedda ·samlingarna en bismak av 
konstindustrimuseum, således ett betonande av befintliga rari
teter, medan samtidigt bilden av fornsaksmaterialets allmänna 
helhetsnivå blir missvisande, synes emellertid vara - då det 
rör sig om ett för vetenskapligt studium avsett museum - att 
uppställa hela materialet i dess kronologiska och typologiska 
samt lokala sammanhang1 utan luckor och utan inskränkningar 
men naturligtvis med tillbörligt markerande av de sällsynraste 
och dyrbaraste föremålen. Man ffu.· visserligen räkna med att 
en sådan anordning förlorar ifråga om koncentrerad konstnär
lig expOneringseffekt. Men den tillåter i stäliet forskaren att 
snabbt ·granska ?Ch behandla det samlade fornsaksbeständet 
från skilda delar av ett land eller en provins, ja frän varje 
härad av det område, ur vilket museet hämtar sitt fornsaks
bestånd. 

I dessa tider, · då det alltmera talas om konstens och 
kulturhistorians popularisering, m,�ste man givetvis även taga 
ståt1:dpunkt till frågan, om ett museum bör arrangeras som en 
pedagogisk anstalt för skolstadiet eller om det' bör reserveras 
för forskningen. Skolmuseer ha givetvis sin betydelse och 
sitt stora berättigande

) 
men de måste likväl underkastas en 

viss · begränsning. I ett stort museum torde ett relativt litet 
utrymme racka till för ändamftlet eller också kunna enstaka 
partier av museet tjäna namnda syfte. Mest tilltalande far 
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likväl att i stället, där så låter sig göra (så är t. ex. fallet i 
Malmö museum) låta- en museilektor pä angivna tider demon-
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strera ett urval av de vetenskapligt uppställda föremålen för 
de besökande. Lyckligtvis behöver Lunds universitets histo-
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riska museum l.::nappast fylla några pedagogiska plikter på 
lågstadiet. I själva namnet · ligger dess rent vetenskapliga 
syfte förborgat. 

Men vilka principer man än tillämpar vid ordnandet av 
ett historiskt museum, de rent vetenskapliga, de l.::onstindustri
ella eller de pedagogiska, så är det i alla fall ett alldeles 
oeftergivligt villkor, att -särskilt de förhistoriska föremålen ut-

r·---�"�' . 

Fig. 14. Villfarastenen med ristningar från ::iJdre bronsålderr1. 

ställas så., att de i täta, vä1gjorda montrer, så långt sig göra 
låter, äro skyddade för damm, klå.fingrighet, splittring (ifrf'tga 
om slutna fynd), skadegörelse och stöld. Detta borde egent
ligen vara en självklar sak och en ·naturlig skyldighet mot de 
ofta fullständigt oersättliga fornsaker, på vilka vår äldsta 
historia är baserad och som, en gång försvunna, aldrig kunna 
återfås. Det är felaktigt att tro sig kunna uppfostra allmän
heten till en högre uppskattning av fornsakerna, om de besö-
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kande komma i direkt kontakt med dessa. De namntecknin
gar, inhuggna eller blyertsskrivna ) som profanera gan1Ia bygg
nadsverk och skulpturer, vittna därom. Om museiföremålen 
noggrant skyddas i glasmontrer, skola de vinna i helgd och 
respekt.. En besökande förstår naturligt nog icke att en forn
sak ar d}'rbar, om han har möjlighet att direkt tumma på 
densamma. En bakom glas omsorgsfullt ordnad utställning av 
museala rariteter medför däremot, att deras värde uppskattas. 
Museimannen bör ocli::så i realiteten kunna uppfylla det villkor 
för överlfunnandet av dyrbarheter till samlingarna, vilket tages 
för självfallet av personer, som Hgt och efter bästa förmåga 
själva vårdat dylika rariteter, namligen att dessa i säkra 
montrer skola skyddas för varje slag av skadegörelse i en 
institution1 vars ofrånkomliga uppgift det just är att san1vets
grant taga hand om sådana oersättliga ting. 

Något annorlunda ställer sig spörsmålet, då det rör sig 
om museiföremål .från senare perioder. Den tid kommer för
modligen, då man monterar in även _de medeltida skulpturerna 
bakom en vägg av spegelglas, ett tillvägagängssätt som hittills 
sällan använts på grnnd av de därmed förenade kostnaderna 
och darför att statyerna genom en dylik behandling måhända 
förlora i konstnärlig effekt. Av en förstående åskådare torde 
dock en dylik inramning av en medeltida helgonbild endast 
uppfattas som en helt naturlig skyddsåtgärd. 

Gäller det kulturhistoriska museer med material från 
nyare ti<l kunna de utställda föremålen ej sällan ersattas, och 
därför behöva de ej 1ned samma nödvä.ndighet skyddande 
montrer som de äldre fornfynden. Att uppspika kostbara 
brons- och stenredskap, ja t. o. m. oersättliga stenåldersurnor, 
stundom ryckta ur slutna fynd, direkt på väggarna, utan spår 
av skydd, strider mot alla goda museiprinciper och mot upp
fattningen hos sådana museimän, som tänka mera på fornsa
kernas bevarande och vetenskapliga utnyttjande än på deras 
prisgivande ät profanun1 vulgus. Däremot behöva gipsmodeller 
o. d. i vida mindre grad monterskydd. Men framför allt måste 
man vid föremålens uppställning undvika varje skymt av 
effektsökeri, vilket är vida skilt från utslag av en rent konst
närlig smakkänsla. 
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Lämpligheten av den nu allt modern:ire vordna utställ
ningsmetoden att spika upp fornsaker på en yägg kan f. ö. 
diskuteras, även om väggen omslutes av en skyddande mon
ter. Ur rent dekorati\.� synpunkt kunna så exponerade föremål 
stundom göra sig frappant val. :tvlen som en avigsida måste 
tyvärr den omständigheten räknas, att de ej bli tillgängliga för 
undersökning på samma s�tt som eljest och att de i många fall 
skadas av spikarna eller stiften, av·en om dessa skulle vara 
gummiklädda. Måste man, som stundom är behövligt, flera 
gån·ger lösgöra ett dylikt föremål från väggen, skadas kanten 
lä.tt, silrskilt om materialet utgöres av oxiderad brons e. d. 

En naturlig förutsättning är slutligen, att de montrer, 
vari föremålen exponeras, skola vara så diskreta som möjligt 
både ifråga om form och färg, att de böra sluta fullkomligt 
tätt samt vara försedda med ett maximun1 av glas och säkra 
låsar eventuellt, i vissa fall, med elektriska alarmapparater. 
Därtill kommer, att den beskrivande texten bör koncentreras 
och begränsas så mycket son1 möjligt. Den konstnjutning, som 
själ va föremålen och deras uppställning i ett konst- eller kul
turhistoriskt musenm kunna erbjuda, får ej druokna i didak
tiska översvämningar. Danska nationalmuseets anordningar 
1ned metallinramade tryckta textsidor1 anbragta vid ingångs
dörrarna, samt korta texter inne i montrerna förefalla till
talande. 

Pä grund av n1useiloka1ernas läge och avsaknad av till
byggnadsmöjligheter samt med anledning; av nödvändigheten 
att .spara pä utgifterna var det i Lund uteslutet att helt följa 
den exponeringsplan 1 som går ut på parallellgående utställ
ningssalar för allmänheten och studiesalar för forskare. 

Att inlåta sig på den »konstindustriella utställningsmeto
den » och i museisalarna exponera endast de ur vetenskaplig 
eller konstnärlig synpunkt värdefullaste föremålen, i vilket full 
samlingarnas huvudmassa måste ha förflyttats till trånga, 
olampliga och avlägsna vindsutrymmen, kunde visserligen 
ur vissa synpunkter förefalla frestande men skulle samtidigt 
medfört en brist på överskådlighet, som i hög· grad hade för
svårat den vetenskapliga behandlingen av fornsaksmaterialet. 
Ett dylikt tillvägagångssatt hade även förorsakat, att de dyr-
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baraste fynden ryckts ur sin miljö och förlorat sin verkliga 
kulturhistoriska bakgrund. En medelväg var emellertid möjlig. 

De riktlinier, som förf. följde, således att i ett samman· 
hang utställa hela fornsaksbeståndet i likformiga, lätt tillgängw 
liga montrer, naturligtvis med pointerande av de dyrbaraste 
och vackraste föremålen och med till utställning slokalerna anw 

Fig. 16. Frlm Sk&.nes Uldre stenftlder: 1 mikroliter, 2 - tvllreggad pilspets, 
3 renhornshacka, SYeriges äldsta nu kända artefakt, 4 flinteggad benpil, 
5-6 benharpuncr, 7 hornyxan från Höganäs, 8 skivyxa, 9 kärnyxa, 10 trindw 
yxa, 1 1  flintspåner, 12 knacksten, 13 slagstock av horn (1, 2, 8, 9, 1 1 ,  12 av 

flinta, 1 0  av grönsten). 

gränsande, med vanliga montrer försedda stenåldersmagasin, 
vars fria golvytor upptogos av skåp innehållande boplatsfynd 
o. d., medförde bl. a., att man fick en fullständig överblick över 
fornsaksmateria1ets omfång och kvalitet i provinsens olika omw 
råden och likaledes av de skilda redskapstypernas lokala före
komst. Därjämte kastade det samlade materialet ett klart ljus 
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Fig. 17. Från Sl{ånes yngre sten:\lder: 1 spetsnackig yxa (före döstid), 2 
tunnackig- yxa (döstid), 3 tjocknackig yxn, 4 smalmejsel, 5 båtformig, 6 hål· 
slipad, 7 tunnbladig, 8 mtmgkantig yxa, 9 vanlig· och 10 dubbeleggad skaft
h:llsyxa, 1 1  och 16  pilspetsnr, 12-13 stöt- eller kastvapen, 14  dolk, 15 yxa 
med utsvilngd egg (3-16 gånggriftstid och btlllkisttid). Alla av flinta utom 

nr 5 samt 8-10, som :tro av grönsten. 
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öv�er den ovanliga fornsaksrikedom ) som kännetecknar Skånes 
sten-, koppar- och bronsålder, samt den relativa fyndfattig
dom, som tyckes vara karakteristisk för jarnå.ldern, sarskilt 
den yngre Flrnålde_rn i denna provins. 

Då det gällde att exponera slutna fynd, tillämpades na
turligtvis den vedertagna regeln) att de böra hållas strängt 
samman. Derina princip följdes även i vidare utstr�ickning. 

Fig. 18 A. »Dammfri» montertyp, sluten. 

Om det sålunda rörde sig om en gravhög · med en gånggrift i 
centrum och yngre g-ravar i periferien1 utställdes alla fynden 
tillsamman och illustrerade på detta sätt ett stycke lokalhi
storia, som det skulle varit mycket tidsödande att få belyst, 
om de yngre fynden utportionerats på sina respektive tids
åldrar. Det är endast en konsekvens av den helt naturliga 
synpunkten) att gravgodset i själva gånggriften bör hällas 
samman, aven om det består av fynd från vitt skilda perioder. 
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Efter denna allmänna orientering övergå vi nu till lokal
fördelningen i historiska museet. �Iill dess bottenvåning, som 
är belagen obetydligt över marknivån, förlades expeditions-, 
arbets· och verkstaclsrum samt vaktmästare bostad. 1 det rym-

Fig. 18 B. •Dammfri;:, montertyp, tippen (framsidan har skjutits åt höger). 

Fig. 18 C. Konstruktionsdetaljer av fig. 18 A - B. 

liga nordvästra hörnrummet, som försågs med golv av kluven 
kvartsit, bereddes plats för den med hallristningar försedda 
stenen från Villfarahögen, för run- och bild-stenarna samt för 
de icke eller helt obetydligt ornerade dopfuntarna. Bland de 
sistnämnda märkas bl. a. unika fynd av ofullbordade funtdelar 
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från den s. k. funtaliden i Fagereds sn i I-Ialland. Samtliga 
runstenarna utom en och alla dopfuntarna ha förvärvats till 
museet under innevarande århundrade. 

Av ovanligt stort intresse ar den s. k. Villfarastenen 
(Simris sn, Jerrestads hd), som genom Etnologiska föreningens 
medverkan tillfördes museet läsåret 1904-05 (fig. 14). Den 
är prydd med ristningar från äldre bronsåldern föreställande 

Fig. 19: 1-2. Megalitiska lerkarl, 1 från sen döstid, 2 från tidig gång
griftstid, 3 Mycket stort lerk!trl tillhörande boplatskulturen, gtlnggriftstid. 

hästar och vag·n samt körsven, skepp, alvkvarnar m. m. Ste
nens namn sammanhänger med folktron, som förtäljer att den, 
som nattetid kom förbi Villfarahögen1 for vilse och färdades 
runt densamma hela natten. 

Av runstenarna hade endast en, . den s. k. Örjastenen 
(synlig ä fig. 7), kommit tidigare till museet. Den påträffades 
1867 i Örja kyrkas mur (Rönnebergs hd) vid dennas omby'gg
nad och fördes 1868 till runstenshögen på Lundagård. På 
grund av sitt bräckliga tillstånd förflyttades denna Skånes 
äldsta runsten sedermera in i historiska museet. Den tillhör 
(enligt Lis Jacobsen och E. Moltke) början av vikingatiden. 
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Fig. 20, Megalitisk fotsk:'11 (nederst), gånggriftstidens undra fjUrdedel. 
Fig. 21. Lerk11rl tillhörande båtyxkulturen, gånggriftstidens sista fj11rdedel. 
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Skånes märkligaste runstensgrupp, det tyvarr nu redu* 
cerade I-Iunnestadsmonumentet 1 (Herrestads hd), sk:inktes till 
museet läsåret 191 1-12 av godsägare Gustaf Jac:obceus pJ 
Ruuthsbo. Av det ursprungliga monumentets åtta stenar voro 
fem försedda med ristningar1 och de tre viktigaste av dessa, 
d�iribland de båda runstenarna, aro ännu bevarade (fig. 15). 
Två av stenarna torde vara helt samtidiga. Runt en central
bild föreställande en manlig figur med hjälm på huvudet och 
yxa på axeln bär den ena följande inskrift: »Esbern och 
Tomme de satte denna sten efter Ro och Legfröd, söner .av 
Gunne Hand» . Samtidig med denna är säkerligen den till 
bildmotivet mycket egenartade bildstenen, vilken återgiver en 
i Snorres Edda omtalad, rent hednisk framställning, den med 
tyglar av ormar på en varg ridande trollkvinnan Hyrrokin, 
som av gudarna kallats att biträda vid sjösattningen av Balders 
likskepp. Den andra runstenens inskrift lyder: )Esbern satte 
denna sten efter Tomme, son av Gunne Hand » . .1-\.ven den 
tredje brodern hade nu gått ur tiden, och slingorna inrama 
här icke ett hedniskt troll, utan kristendomens symbol, korset. 
Detta I-Iunnestadsmonun1ent från slutet av vikingatiden, med 
sina i granitens bildverk bevarade sällsamma glimtar av tros
livet under övergången från forntid till medeltid, ·måste räk* 
nas bland museets allra dyrbaraste klenoder. 

Till samma runstensverkstad kan även hänföras den an* 
senliga lejonprydda runstenen från det invid I-Iunnestad lig
gande Skårby (fig. 15). Även denna sten samt en vacker, 
med älvkvarnar försedd runsten från Bjäresjö (nr 2, fig. 15) 
skänktes till museet av godsägare Jacobzeus. Kort förut hade 
den skadade Håstadstenen fått en fristad där, och samlingen 
ökades sedermera med delar av en bildsten från Skytts hd. 

I våningen en trappa upp inrymdes de förhistoriska huvud
samlingarna. De fyra rummen i östra delen, således loka
lerna öster om trappan, fingo motn1ga museets synnerligen 
omfattande stenåldersavdelning. Den sydvästra största salen 
kläddes med höga väggn1ontrer, i vilka de skånska sten ålders
redskap, som saknade narmare fyndortsbestämning, blevo an
bragta. De  bildade här en inramning åt de fristående mont-

1 ]ACOESEN og MoLTKE, Danmarks Runeindsl�nfter, Kbhn 1942, sp. 338 f. 
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rernas slutna fynd och visade samtidigt på ett övertygande 
sätt den skånska provinsens, i landet enastående rikedom på 
flintföremål av olika slag. Ty med enstaka undantag härrör 
stenålderssamlingen liksom hela museet, utom den kompara� 
tiva och etnografiska avdelningen, från Skåne. 

Längs fönsterväggen anbragtes en bordmonter, som inne
höll prov på vackra eller sällsynta redskap från vår stenålder, 
t. ex. en renhornshacka (tig. 16)1 landets säkerligen äldsta 
kända artefakt1 funnen i en skånsk torvmosse och skUnkt av 
zoologiska institutionen i Lund, elen ornerade Höganasyxan 
(fig. 16) från slutet av äldre stenåldern samt en mindre·typsam� 
ling (.fig. 16-17) m. m. P.1 golvytan hade fristående montrer 
av en inon1 institutionen utexperimenterad dammfri typ (fig. 18 
A-C) �in plats, och dessa inneslöto gravfynd och boplatsfynd, 
med ovanligt vackra och dyrbara samlingar av bl. a. keramik 
från ·olika megalitgravar, stridsyxegravar och boplatser (fig. 
19-21). Med undantag av innehållet i en stridsyxegrav i 
Vellinge ha dessa fyndkategorier tillkommit efter 1902. Ut
över fem kärlfragment från en urna i denna grav (inv. nr 
5124-5128) funnos nämnda år endast tre krukskärvor från sten
åldern i hela museet. Under loppet av innevarande århundrade 
hade intill 1937 undersökts ett dussin dösar, lån gdösar och 
gånggrifter samt en mängd stridsyxegruvar och ett antal bo
platser

1 
så att stenålderskeramiken (liksom bronsålderskerami� 

lten) nu är ovanligt vil representerad i Lund (fig. 22). Sär
skilt rikliga voro fynden från gånggTiften Gillhög i Barsebäck, 
Harjagers hd

) 
där bl. a. mer än 30,000 krukskärvor påträffa

des
1 

det största hittills kända antalet frän en nordisk megalit
grav, om man undantar den kort därefter av museet utgrävda 
gånggriften i V. Hoby med dess över 40,000 skärvor. Vid 
ifrågavarande grävhing, som varade två somrar, deltog h. k. h. 
kronprinsen1 som även till museet skänkt ett antal av honom 
själv på och i trakten av Sofiero funna fornsaker. 

I salens centrum placerades en enmansgrav från sten
å1dern (fig. 23), vilken innehöll det för sin tid ovanligt gra� 
cila skelettet av en ung kvinna tillhörande stridsyxefolket. 
Graven hade år 1928 framtagits på Fredriksbergs gård, Oxie 
hd, en mil söder om Malmö, där skelettet och själva grav-
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terrängen helt inkapslades i gips. Detta omhölje borttogs i 
museet, och det orubbade skelettet med dess gravgods an-

. 
0 

0 
0 
0 � 

bragtes i en med skjutbara, dolda bärstänger försedd monter, 
som konstruerats för ändamålet (se fig. 23, 27). Kvinnan, som 
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Fig, 24. ·  Graven vid Fredriksberg före flyttningen ; överst t. h, gravgodset. 

Fig. 25. Graven i museet efter flyttningen. 

III. !Weddelanden frii.n Lunds universitets historiska museum 55 

gravlagts i hukläge, hade erhållit ett för tiden, mitten a\� 
andra årtusendets f. I{r. förra hälft, karakteristiskt lerkärl (full
standig· t krossat, se fig. 24 och 26 r\, men åter hopsatt), en 
pryl och ett par flintskärvor m. m. (fig. 24-26) 1

• 

Fig. 26 A. Gravgodset 
med det krossade lerkitrlet 
samt, t.v. om detta, skrapor 
och sp5.n av flinta, prylar 
av rådjursben och strålben 
av svan, allt avbildat in situ. 

Fig. 26 B. Lerkilrlet efter 
hopsilttningen och sett från 
ena sidan samt underifrttn. 

1 0. RYDBECK, Flytt11i11g av en 4000-iirig skelettgi'.av {ill Lunds univ:s 

ltist. 11u1seu1n, Meddel. fråu Luuds 1iniv:s !dst. n111seu1n, 1930 s. 1 f. Detta 
prov p;'i modern griivningsteknik supplerades bl. u. av ett på s:tmma sittt 
frampreparerat hundskelett fr."1n den utomordentligt viktig·a stenäldersboplat
sen vid Sjöholmen � ntlra Ringsjön s:imt av 5 dekapiterade och genomspi
kade kranier fn"ln k!lpitelhusets tomt i Lund och av ett flertal likaledes före 
upptagningen ingipsnde lerktirl frftn sten?tldern m. m. 

2 Jfr 0. RYDBECK, The earliest settling of 111an in Scandinavia, Acta 

archaeologica I (1930), s. 55 f. och J.-E. FoRSSANDER, En 1nitr/.:lig ste1iål

dersboplats vid Sjöholmen, .Meddel.fr. Lunds univ:s hist. museu,n 1930, s. 25 f. 
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Jämsides med denna rymliga utställningssal (fig. 23 och 
28) tjänade de båda angränsande, åt norr vettande rummen till 
förvaringsplats för stenåldersfynd från provinsens olika hara
der (fig. 29). I höga montrer . . längs väggarna exponerades 
här i tidsordnade, typologiska serier alla de lösa lokalbe� 
stämda stenredskapen. Genom denna anordning erhölls en 

Fig. 27. Graven från F�edriksberg slutgiltigt anbragt i sin monter. 

synnerligen bekväm och ur forskningssynpunkt tilltalande form 
av magasinsutrymmen. 1v1en därjämte upptogs golvytan av 
friståend·e montrer och fönstermontrer med gravfynd och bo
platsfynd från samma· period1 samt de bearbetade horn- och 
flintredskap från flintgruvorna i I{varnby nära Malmö, vilka 
dels direkt förvärvats av museet och dels skänkts dit av 
Sveriges geologiska undersökning. I det nordöstra rummet 
exponerades bl. a. de synnerligen viktiga boplatsfynden från 
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Sjöholmen strax väster om Ringsjön och från Järavallen 
Limhamn, vilka utgöra fasta utgångspunkter för tesen om 

Fig. 29. Sal med httradskåp samt montrer med grav- och boplatsfynd, 

den äldre stenålderns redskapstypers fortlevande �lven under 
den yngre och om stenåldershavets nivå.förändringar 1• 

1 0. RvnnECKi Stenåldersltavets nivåförttndringar och Nordens llldsta be� 
byggelse, Lund 1928, DENs., Nordens iildsta bebyggelse, Fornvlinnen 1930, s. 25 .f. 
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Det sydöstra ru1nrnet upptogs till en början av mynt
och medaljkabinettet (fig-. 30). Sedan detta förflyttats efter 
vindsvåningens apterande till museilokaler 1928, anbragtes i 

Fig .. 30. lWynt- och medaljlrn.binettet fUre dess förflyttning till vindsvUningen. 

nämnda rum i stället ett antal boplatsfynd samt Sven Nilssons 
fornsakssamling, som, i enlighet med säljarens bestämmelse, 
skulle hållas samman för all framtid. 

I den korridor, som invid trapploppet förbinder byggna
dens östra och västra hHlft, uppsattes en generalstabskarta 
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över Skåne, på. vilken med olikfärgade nålar utmärktes gravar 
och boplatser från skilda förhistoriska kulturperioder. Mitt 
emot denna placerades en byst av den tidigare svenska arke
ologiens förgrundsfigur, Sven Nilsson, modellerad av hans dotter 
fröken Ida Nilsson. I fonden anbragtes en monter med de
pötfynd från folkvandringstidens början, bland vilka ·särsk-ilt 
märl-:tes det år 1929, efter åtskilliga svårigheter från central-

Fig. 31. Uroxe frU.n Öland, förv;irv:id fr::ln Stralsunds museum. 

myndigheternas sida, med Lundasamlingarna införlivade, syn
nerligen märkliga offerfyndet från Sösdala nr 161 N. Mellby 
sn, med dess rikedom på. munderings-, betsel- och sadel beslag 
i brons1 silver och guld- "ftå.n tidig ·101kvändringstid: 

I det lilla genorngångsrum, som i .väster· ansI-tite-r ·sig till 
nämnda korridor, inrymdes en större samling paleolitiska red
skap från Frankrike, England och Tyskland, de flesta inköpta 
av statsgeologen N. 0. Holst (en gång amanuens vid historiska 
museet), samt fyndserier från danska kökkenmöddingar jämte 
några kontinentala fynd från bronsålder, järnålder och klassisk 
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tid. Sedermera fick rummet sin karaktär genom den på en 
mittpelare placerade, ståtliga uroxe i kopparbleck (tig. 31), 

i 

Fig. 32. I förgrunden uroxen frftn Ölandi i b:i.kgrunden brons:lldersrummet, 

ursprungligen funnen på Öland under 1840-talet, som förf. 
efter förra världskriget lyckades förvärva från museet i Stral
sund jämte en del andra svenska fornsaker, sedan Montelius 
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tidigare gjort fiera fruktlösa försök. Meningarna' ha varit de
lade, om fyndet tillhör järnålderns början eller dess slut. 

l en tillfälligt insatt, äldre fönstermonter förvarades 
museets alltför fåtaliga samling av g'Uld och silverfynd. Ty
värr har den snäva fornminneslagstiftningen medfört1 att nästan 
alla dylika fynd av större värde stannat i statens historiska 
museum. Denna guldets makt över tanken medförde bl. a., 

Fig. 33. Äldre, överfylld brons.lldersmonter. På övei::stn. hyllan t. h. hns
urnor, på fjärde uppifrån trepanerat brons:'tlderskranium. 

att den ansenliga balsring av nämnda metall, som för ett antal 
år sedan hittades på Trolleberg invid Lunds västra gräns, trots 
hos k. mai:t anförd 'klagan, tilldelades Stockholm. Den vtigde 
en smula mera än de likadana guldringar, som state·ns histo
riska museum redan ägde. Lundamuseet, som är det näst 
största i landet, har ingen sådan ring, medan Stockholmsmu� 
seet kan framvisa flera, därav en från Skabersjö i Skåne. 

Den rymliga sal, som ligger väster om det föregående 
rummet, reserverades för brons- och iärnå.ldern (fig. 32). En 
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fortlöpande rad av fönstermontrer längs 
södra väggen inneslöt lösa fynd av koppar 
och brons såsom en imponerande rad kop
paryxor, ett mycket stort antal bronsyxor 
av skilda typer, gjutformar, svärdstavar, 
dolkar och svärd, knivar, pincetter och 
sylar, arm- och balsringar m. m., ordnade 
i åldersföljd i varie grupp, men (på grund 
av materialets begränsade omfång) icke 
lokalt inom dessa. Längs norra väggen 
stod ursprungligen den Sven Nilssonska 
samlingen och längs den östra museets 
stenålderssamling från år 1830, den första 
svenska samling1 som ordnats efter tre
periodsystemet. Sedan dessa kollektioner 
förflyttats till myntkabinettets förra lokal 
i våningens sydöstligaste rum, intogs de
ras plats av nya bronsåldersfynd. 

Salens mittparti upptogs av fristå
ende montrer. I dessa förvarades slutna 
fynd från bronsåldern (fig. 33), dels graV
fynd och dels s. k. mark- och mossfynd, 
medan de relativt fåtaliga järnålderssam
lingarna hade sin plats längst i väster. 
Betecknande för det skånska fyndbestån
det är, att, medan stenåldern samt kop� 
par- och bronsåldern förete en större rike
dom än i något annat svenskt landskap, 
järnåldern hitintills varit relativt svagt 
representerad. Visserligen förekomma en
staka viktigare fynd eller t. o. m. fynd
komplex, särskilt från periodens tidig-are 
och mellersta de\ men i stort sett äro 
fynden sparsamma. Vad det yngsta ske
det vikingatiden beträffar, torde från
varon av gravfynd i viss mån samman
hänga med det kristna gravskickets rela
tivt tidiga överhandtagande i Skåne. 

- 227 - Fig.34-. Kroksabel av brons. 
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Naturligtvis rymma bronsålderssamlingarna ganska många 
rariteter. Dit kunna exempelvis räknas det trepanerade kra
niet (se fig. 33) från bronsålderns andra period, som framta
gits i en skelettgrav- från Abbekås, Vemmenhögs hd (inv. nr 
20797: 15). I{raniet tillhör en medelålders eller något äldre 
manlig individ, mesocefal (lbr. index 76i2), från bronsålderns 
andra period 1

• Den omfattande .trepanationen ägde rum strax 
efter det individen blivit vux.en, men kraniet visar samtidigt, 
att patienten sedermera levat långt in i medelåldern. 

Fig. 35. Den Uldst:t bronsluren i Skandinavien. 

En annan raritet av mycket stort varde ä.r den kroksa
bel av brons, en orientalisk typ, präglad av Aunjetitzkultu
rens ornamentik (fig. 34, inv. nr 2S044), som påträffats å Knuts
torps gård, S.Åby sn, och förvärvats år 1 935 och som tillhör över� 
gången mellan ·sten- och bronsåldern. I-Iär i Sverige har den 
endast ett motstycke, Norresvärdet i Stockholm, medan Dan
mark kan uppvisa en motsvarighet i flinta. Från obetydligt 
yngre tid härröra de ansenliga, smakfullt ornerade och for
made skaftkantyxor av engelsk typ1 vilka år 1 869 skänkt�s 

1 0, RYDBECK, En trepanaHon i Skåne för 3000 år sedan och dess 
orsaker, Meddel. från Lunds ttnlv:s ldst. museum, Lund 1931, s. 75 f. 
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till museet ay prosten Chr. Tegner. Bland övriga dyrbara 
slutna fynd frän bronsåldern kunna nämnas de rika fynden 
från Årups gård1 Rönnebergs hd (inv. nr 14222) bestående av 
5 hängkärl, 6 glasögonformade spännen, 7 holkyxor, fragment 
av 2 svärd och 4 halsringar, allt från femte perioden, det 
ännu större fyndet från Fredshög, Skytts hd, från fjärde pe
rioden (inv. nr 2921) \ den äldsta kända nordiska bronsluren 
(fjärde perioden, fig. 35), påträffad i Bjällerups mosse, vidare 
5 sällsynt stora spjutspetsar) av vilka en eller ett par torde få 
räknas som de Hingsta i Nor
den1 från tredje perioden, 
samt fyndet frän I{ylinge, 
Listers hd i Blekinge, helt 
nära skånska gränsen (inv. nr 
21069), bestående av 3 skaft
hålsyxor med dubbel holk och 
4 avsatsyxor av utpräglat 
nordisk typ, alla rikt ornera
de och tillhörande bronsål
derns andra period 3• 

Av ett par hundra i hu
vudsak mycket små kruk
skärvor frän två olika kärl, 
som i en trälåda utan vidare 
förpackning inkommo till mu
seet som gåva från museets Fig. 36. Husurna från bronsåldern. 
specielle donator, godsägare Jacobreus på Ruuthsbo, lyckades 
förf. efter två månaders arbete hopsätta en prydlig husurna 
med tillhörande dörr (fig. 36), som varit fastsatt med har
pix 3 (inv. nr 20818). Restaurering av förhistoriskt lergods är 
ständigt en ömtålig sak, särskilt då, som fallet är vid histo
riska museet, konservator saknas. Men det är ett vanskligt 
problem, även om konservator finnes. I första hand gäller 
det naturligtvis att sätta ihop så många skärvor som möj-

l BROR-MAGNUS VIFOT, Fredshögsfyndet, 1Jleddel. fr. Lunds univ:s ldst. 
museum, 1931, s. 34. 

2 - a  0. RYDBECK> 1.Vyare förvtirv från koppar- och bronsåldern i' Lunds 
univ:s hist. museum, Fornvannen 1926> s. 281 f. 
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ligt. Anser man sedan, att kärlet med säke.rhet kan full� 
ständigas, bör detta ske så, att man utan svårighet kan sär
skilja gammalt från nytt. Korrektast är att, med origiilalet 
som förebild, göra en rekonstruktion i gips eller lera och 
uppställa denna bredvid originalet. Att rekonstruera ett kärl, 
vars form är osäker, kan väl stundom synas lockande, men 
måste betraktas som olämpligt, så vitt ej rekonstruktionen 
helt utföres i annat material än originalet. Att utsträcka den 
gängse restaureringen av lerkärl även till metallföremål och 
hoplöda söndriga sådana är ett tillvägagångssätt, som ei var 
sällsynt under 1800-calet, men vilket i regel måste betraktas 
som Olämpligt för materialet, särskilt om detta är oxiderat. 

Pig. 37. Lindholmu,muletten. 

Även inom järnålderssamlingarna märkas åtskilliga dyr· 
barheter såsom en del tidiga halsringar av brons, vissa guld· 
brakteater, en flaska av sandsten med propp av samma ma· 
terial innehållande några guldföremål, det förut omnämnda, 
rika och omfattande offerfyndet från Sösdala, den unika, _med 
tidig runskrift försedda »Lindholmsamuletten» från sjätte år· 
hundradet e. Kr., funnen i en mosse (i Skytts hd, icke i Oxie) 
under Lindholmen och försedd med två runinskrifter den ena 
med ristarens· namn: »jag 'erilen1 kallas den trolldomskun· 
nige», medan den andra innehåller trolldomen (fig. 37) (jfr 
Jacobsen og Moltke, anf. arb.). \Tidare märkes det vackert or· 
nerade Skabersjöspännet från senare delen av folkvandrings· 
tiden, även detta med runinskrift, yngre än den förra, ett 
unikt vikingatidssvärd, vars fäste prydes med' silverbelagda 
hästhuvuden, slutna myntfynd frän vikingatiden m. m. Bland 
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boplatsfynden intager den i början av 1930-talet utgrävda 
fyndrika fornlämningen vid Uppåkra, strax söder om Lund, 
främsta rummet. Den tillhör i huvudsak romersk iarnålder 
och utmärker sig för ett överflöd av keramik, som erinrar 
om de danska och nord vasttyska boplatsernas 1 . 

Den återstående nordvästra museisalen (fig. 38) apterades 
till utställningslokal för profanmedeltid och enstaka fynd från 
nyare tid samt till förelasningssal. Som ta1arestol användes den 

Fig. 38. FöreHlsningssal med utstrtllning n.v profanmedeltid och Tyko·Brahe-fynd. 

forna klockarestolen i Tullstoips kyrka. I en fristående mon· 
ter inrymdes museets kollektion av Lundafynd, meda� vägg· 
och fönsterskåpen i huvudsak upptogos av fynden från Skanörs 
medeltida borg. Denna ägde bestånd från mitten av 1200· 
talets förra hälft till början av 1400.talet 2 och utgrävdes av 
förf. åren 1907-1909 för av enskilda personer och verk 

1 B.-M. V!FOT, ftl.rnåldersboplatscn vid Uppåki·a, Jlfeddel. fr. Lunds 

univ.s Jtist. 1nuseu111, 1936, s. 97. 
� 0. RYD!lECK, Den medeltlda borgen i Skan?Jr, Lund 1935. 
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donerade medel (omkr. 5000 kT) utan kostnad för museet. 
Fynden äro mycket omfattande och värdefulla, silrskilt de till 
inemot tusentalet uppgående skattemärkena av bly; Dessutom 
utställdes en dyrbar samling vapen, medeltida kanoner, en 
hakebössa, sv&rd, dolkar, sporrar och betsel samt de n1ärkliga 
fynden från Tyko Brahes slott och observatorium, Uranienborg 
och Stjärneborg1 med daterade grundläggningsstenar m. m. 

Fig. 39. Proces
och förgyllt kop· 
från förrn hälften 

sionskors av drivet 
parbleck, sannolikt 
av eh·nhundratalet. 

Våningen 2 tr. upp innesluter museets samling av kyrk
lig medeltid, som med undantag av ett- få.tal föremål tillkommit 
�fter 1904. Samlingen består i huvudsak av träskulptur-, dop
funtar av sten, ornerade gravstenar och arkitekturpartier av 
samma material i form -av portaler eller porta1delar, ett stort 
antal bi1dprydda tympanonf�-i.lt, enstaka andra stenskulpturer 
samt unika, från kyrkor flyttade, romanska väggmålningar. Där
till kommer ett mängd föremål av koppar, brons och silver, 
såsom ringklock:or, rökelsekar, lavatorier, ljusstakar, proces
sionskors, krucifix, kalkar, ciborier, oljekar, dopfat m. m. 

Trä.skulpturen är i stort sett arrangerad så, att våningens 
västra hälft upptages av relativt tätt uppställdn figurer, i huvud
sal..: ordnade kronologiskt, n1edan östra hälften arrangerats 
som kyrksal, innehållande mittskepp med kor, sidoskepp och 
smärre kapell saffit en i våningens nordöstligaste rum för 
metallföremål reserverad »skattkammare». I den östra avdel� 
ningen äro utställningsföremålcn anordnade mera spatiöst, så 
att de bättre komma tilJ sin rätt an i våningens västra del. 
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Den ledande princip, som följdes vid uppställningen av 
museets kyrkliga medeltidsavdelning1 avsäg en sådan expone
ring .av materialet, att skulpturerna skulle verka genom sitt 
eget konstnärliga och kulturhistoriska värde, medan omgivning 
och postament gåvos en så neutral karaktär som möjligt och 
fullständigt underordnades det förra. Hela kostnaden för över
flyttningen samt uppställningen av museiföremålen, de för
historiska medräknade1 översteg föga det begärda anslaget, 
2000 kr. Men så arbetade också alla museets tiänstemän 
handgripligen och utan särskild ersättning med öv·erförandet av 
inventarierna till den nya institutionen, mot slutet både dag 
och n·att och med den påfölid1 att flyttnings- och uppställnings
arbetet fullbordades på mindre än två månader. Naturligtvis 
måste dock för de allra t.Yngsta föremålen, t. ex. runstenar, 
dopfuntar och montrer, vilka uppstiillts något tidigare1 också 
annan hjälp _anlitas. 

Det var en ganska påfrestande syn för museichefen
) 
då en 

triumfbågsvägg, med däri på tre sidor fastgjorda romanska vägg
målningar från Vallkärra kyrka1 av åtta man bar_s från Lunda
gårdshuset till den närbelägna nya institutionen. Och ännu 
betänkligare tedde sig transporten av detta av ribbverk och 
puts konstruerade, tre meter höga, fem meter breda samt en 
meter tjocka byggnadsverk, med· dess inskruvade, aV mål
ningarna täckta gipsplattor, uppför trapporna till museets 
tredje våning, där det skulle inpassas framför koret, som i för
väg uppförts och försetts med mälningar från samma .kyrka. 

För att få den ·rätta stllmning, som passade för de i regel 
ganska defekta medeltida skulpturerna, strökos alla väggarna 
i en diskret, mycket ljust grågul kalkfärg, som i och för sig 
verkade vit, och mot vilken träet mjukt avtecknade sig med 
varma mättade skuggor. Av samma anledning blevo fönstren 
i sydvästra och södra salarna behandlade i en svagt gråaktig 
ton, som gjorde belysningseffekten än mera enhetlig. 

I kjrksalen inlades ett golv av hårdbränt tegel, medan 
det gamla, av kärnfuruplankor från Kalmartrakten bestående 
trägol vet bibehölls i övrigt. Tyvärr måste det lappas på sina 
ställen

) 
där murar borttagits, men det bevarades i alla fall på 

grund av sin ålderdomliga, primitiva prägel. Dels kostade 
234 -

Fig. 41 .  Kyrksalen, sedd mot nordost. 
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det ingenting, dels passade det vida bättre till de gamla in
ventarierna än ett 1edsamt linoleumgolv, och det var även att 
föredraga framför ett ordinärt parkettgolv, som skulle kommit 
att allt för mycket bryta av emot de skadade skulpturerna. 
Naturligtvis kunde ett vackert plankgolv av ek åstadkommits, 
som passat ännu bättre till det hela, men därtill saknades 
medel. Den största sparsamhet måste iakttagas och att så 
även varit fallet framgick tydligt av dåvarande ecklesiastik� 
m inistern Värner Rydens ord på invigningsdagen d. 28 sept. 
19 18, då han framhöll, att han i egenskap av statsrevisor 
besiktigat en mängd byggnadsföretag i vårt land, men icke 
kunde 'minnas något, där man fått så mycket f.ör penningarna 
som här i historiska museet. 

Efter denna förberedande inledning vidtager nu en be
skrivning av de kyrkliga inventarierna. Från trapplanet leder 
en portal i öster, krönt av ett skadat tympanon, som hade in
murats i Allerums kyrkogårdsmur, in till museets kyrksal (:fig. 
40). Denna är uppdelad i mittskepp, kor och sidoskepp, vilka 
fortsättas av två mindre rum vid varje sida. Mittskeppet 
öppnar sig med tre arkadbågar mot sidoskeppen och upptages 
av en mittgång jämte tretton bänkar, vilkas gavlar utgöras av 
i ganska kraftig relief skurna helbilder av Kristus och de tolv 
åpostlarna. Dessa karakteristiska polykroma figurer, som skulp
terats ur grova 1 3/,1 m höga plankor, äro ett verk av mästa
ren med signaturen A. S. 1 och tillhöra början av 1630-talet 
(fig. 40, 41 ,  42). 

I mittSkeppets nordöstra hörn står en predikstol av me
deltida typ frän Källs Nöbbelövs kyrka (fig. 42), förfärdigad vid 
eller· stra.'( före mitten av 1500-talet och moderniserad med 
renässanstillägg i början av 1600-talet 2• Till denna bar fogats 
en utomordentligt vacker predikstolsdörr med tillhörande upp
gång (fig. 43) frän Holmby gamla, nu utom tornet raserade 
kyrka, som uppförts av Märten stenhuggare. Dörren har 
Statius Otto av Li.ineburg, Krembergs konstnärligt kanske 

1 O. RYDBECK, Två 1ntt.rkliga konstJtti.rer, Adam van Dilren och 1nilsta
re1t med signaturen A. S., Sthlm 1918. 

� O. RvnnRCK, Studier i Skå�tes rcntl.ssans- och barockskulptur, Lund 
1917  (tl.ven i Tidskrift för konstvetenskap!. 
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överlägsne medtävlare, till upphovsman 1• Bredvid predik
stolen står den gamla, dåligt bevarade och fragmentariska 
kungsbänken från Dalby kyrka. 

Platsen framför kyrksalens triumfbåge upptages av ett 
illa skadat, repstavsornerat och med bomärken försett senme
deltida lektorium1 vars övre skrank tyvärr avsågats, ursprung
ligen hemmahörande i den nu till ruin förvandlade kyrkan i 
Balkåkra. Detta sällsynta inventarium (fig. 44) saknar mot
stycke såväl i Danmark som i Sverige 2

• På. den yttersta väst
liga horisontella längbialk:en står en vacker kalvå.riegrupp 
från mitten av 1200-talet, vilken av greve Hans Trolle-Wacht
meister skänkts till museet och som härstammar från en nord
ostskånsk kyrka. Av samme mästare torde några bilder från 
Bro kyrka på Gottland h:irröra, medan en Maria- och en 
Johannesbild i statens historiska museum, vilka anses ha kom
mit. från Skåne, kunna hänföras till samma skola eller verkstad, 
liksom krucifixgruppen från R0rby på. Själland, nu i danska 
nationalmuseet. Även reliefserien i I-:Iyrups kyrka i Sönder
jylland tillhör samma riktning. Till verkstadens utlöpare kunna 
dessutom hänföras bilderna av Maria och Johannes från Lyby 
i Skåne, nu i ·historiska museets kyrksal. 

Under lektoriet kommer man in i koret, vars altare krö
nes av en ovanligt vacker grupp, föreställande jungfru Marias 
kröning. Skulpturen stammar från början av 1500-talet; och 
särskilt GudhJdersbilcten kännet�cknas av ett själfullt uttry.ck, 
som ställer den i en S8.rklass bland museets inventarier (fig. 
45). Konstverket tillhör en grupp av några få medeltidsbil
der utan lokalbestärnning, som utgjorde den kyrkliga avdel
ningen vid tiden för förf:s anställning vid museet och av vilka 
(enligt Elof Tegner, Anteckningar, s. 33) »tvenne i trä skulp
terade bildgrupperl> å.r 1841 överlämnats av Lunds domkyrka. 
Endast tre sådana grupper finnas i samlingarna, nämligen den 
ovannamnda Marias kröning, den kort förut omtalade fram
ställningen av nådas·tolen, båda av hög 'konstnärlig kvalitet 

1 0. RYDBECK, Studier i Sliånes renassans- och barockskulptur. 
2 0. RYDBECK, Trabes och lectorlum i skånska kyrkor, Äldre kyrkli'g 

J.•onst i S!dine, Lund 1921, s. 121  f. 
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Fig. 44. Detulj av lektoriet med kalvariegrupp; i koret romanska m:''tlningar, 
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och ännu en tredje, mycket liten och liksom de övriga poly
krom bildgrupp, Kristus i templet e. d. Det förefaller därför 

Fig. 45. Jungfru Marias kröning, antagligen från- Lunds domkyrka. 

ganska sanno1ikt1 att den vackra skulpturen ifråga ursprung
ligen haft sin plats på ett av domkyrkans många altarbord. 

De altarplatsen omgivande korväggarna täckas av ro-
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manska kalkmålningar från Vallkärra kyrkas kor, absid och 
triumfbåge. Kyrkan, som är belägen strax norr om Lund, höll 

Fig. 46. Gregoriimässan, altarskåp från Skummeslövs kyrka. 

på att restatireras åren 1906-19071 varvid 1-::orvalvet nedrevs 
och romanska vägg·målningar blottades.- Riksantikvarien Hans 

- 241 - 17 

l 



78 I{, Human. Vetenskapssamf:s i Lund Årsber!Utelse 1942-43 

}lildehrand kom händelsevis till Lund _ i  de dagarna och tillät 
på. ·förf:s förfrågan1 att försök gjordes att rädda målningarna, 
vilka då, i vinterns tid, sedan valv och yttertak rivits, utsat
tes för fullständig förstörelse. De räddade partierna utgöras 
av en fragmentarisk Rex glorireframställning från absiden 
och under denna den sedvanliga apostlaraden. I koret vid
taga figurframställningS.r i två serier på norra väggen, och i 
triumfbågens södra del en bild av donatorn frambärande en 
kyrkmodell, som visar, att kyrkans torn är ursprungligt. I den 
norra delen står hans hustru, som offrar ett vaxljus åt en bild 
av Gud fader i bågens centralmedaljong. 

Överförandet tillgick så, att fyrkantiga partier av mål
ningarna, omkr. 1j,.! m i kvadrat, inrutades medelst sågsnitt i 
putsen, varefter starkt papper pålimmades med vanligt vete
klister. Då. detta fastnat, lösgjordes det omkr. centimeter
tjocka putslagret med knivar och spatlar från underlaget och 
upptogs av en· mall, förfärdigad för ändarnålet1 samt nedlsdes 
på ett bord. Därpå göts en g·ipskaka på baksidan, varpå 
klister"papperet försiktigt avlägsnades. Under läsåret 1908 
-09 blevo plattorna fastgjorda ined mässingsskruvar på 
de av läkten och murbruk uppförda väggarna (se fig. 11, 
40 och 44). 

Denna den första förflyttningen i större skala av ro
manska målningar från kyrka rill museum i norra Europa 
följdes år 1919 av nedtagandet av ungefär samtidiga målnin
gar i Hör från kyrkvindens -väggar och deras uppsättande i 
museet (se fig. 55-56)". Försök med överförande av målningar 
på duk och åter på vägg ha också utförts, en metod, som 
borde utexperiinenteras i större omfattning och användas vid 
restaureringar, så att en överliggande gotisk målning kan till
varatagas, om man skulle vilja blotta en underliggande ro
mansk dekor. 

I-Iögt uppe på mittskeppsväggarna hänga de målade furu
plankor, vilkas inskrift erinrar om Ystads S. Petri klosters 
historia1 och längre västerut en ståtlig gotisk järnkrona från 
kyrkari i Bjuv (se fig. 41). Den till kyrksalen ledande porta. 
len är försedd ffied en vacker j'ärnbeslagen dörr från den 
nedrivna kyrkan i V .. Vram. I majuskelinskrift Jäsas orden 
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»Johannes: Jacobi:  me fecit » ,  och smidet visar, att denne Johan 
Jakobsson var en skicklig konsthantverkare frän 1300-talet. 

Fig. 47. S. Anna sjlllv tredje. 

På andra sidan portalen står en vacker men defekt altarupp· 
sats, tillskriven Bengt Notke(?) eller dennes verkstad, från 

-
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Skummeslövs kyrka i Halland (fig. 46, jfr W. Paatz, Bernt 
Notke und sein Kreis, Berlin 1939, 1 14). 

Norra sidoskeppets förnämsta prydnader utgöras av två 
stora skadade statyer i ek från V"ittskövle, som troligen en 
gäng stått i S. Annas h:apell och sedermera pä en slottsvind, 
varifrän de skänkts till museet. De föi"eställa S. Anna själv 
tredje (fig. 47) samt jungfru Maria, och deras upphovsman är 
en betydande Ltibeckerkonstnär, vars arbeten stått Darssow� 
madonnan och de med denna besläktade, ungef:ir samtidiga, 
från 1420-talet stammande bekanta Vadstenabilderna nära. 
I samma sidoskepp finnes en grupp av tre helgon, S. Olof, S. 
Liborius och S. Katharina av Alexandria från Ö. Tomarps 
raserade klosterkyrka, säkerligen e·tt verk av en sydtysk 
mästare. 

Norra sidoskeppet förlänges åt öster med ett litet kapell, 
vars mitt upptages av en romansk kyrkklocka från Småland 
med majuskelinskriften »ave Maria gratia plena alleluia» .  
Klockan, som är  den enda romanska i museet, medan ett par 
1300-tals och åtskilliga 1400-tals · och yngre klockor finnas, 
alla förvärvade efter 1904; räddades från nedsmältning i sista 
stund på gjuteriet. Vid kapellets södra vägg reser sig ett 
konstnärligt betydande gravmonument av ek, skuret i utpräg� 
lad barock och må.lat i stenimitation i svart och vitt, över 
Frederik Ulfeld och Birgitte Marsvin till Borsjö samt troligen 
uppsatt efter den sistnlilnndas död, 1629 (fig. 48). Dess ska
pare, Borsjömästaren, som signerat monumentet med A. S., 
har även skurit de förut omtalade bänkgavlarna i kyrksalen 
samt en likaledes i museet befintlig nattvardsr�lief (se fig. 51 ,  
överst i fonden), allt detta, jämte i museet be.fintliga detaljer 
av en altaruppsats, avsett för kapellet vid Borsjö gård, vilket 
nedrevs, då Marsvinsholm uppfördes 1644-48. Till kapellet 
hörde även den nuvarande ·vackra predikstolen i Sjörups kyrka. 
Borsjömästaren har även år· 1626 förfardigat den praktfulla 
predikstolen ·i Ystads Thtlariakyrka samt följande år altarupp
satsen i Sövestad. Sedermera har han arbetat i Holckenhavn 
på Fyen och i Galtens kyrka i Jylland 1. 

1 0. RYDBECK, Två mtirkliga konstnarer1 Sthlm I 918, s. 79 f. 
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Det angränsande hörnrummet är reserverat för en mängd 
dyrbara smärre inventarier, huvudsakligen frän medeltiden 

Fig. 48. Gruvmonument över Frederik Ulfeld och Birgitte Marsvin till Borsjö. 

och i allmänhet förfärdigade av koppar, brons eller silver. 
Bland dessa märkas en rad endast i Skåne förfärdigade pro
cessionskors av koppar med ingraverade figurer samt ett stort 
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Fig. 50. Ljusstakar
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lavatorier och rökelsekar m. n1. 
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unikt kors av drivet kopparbleck i samma teknik som våra 
romanska kopparantemensalen och av N0rlund daterat till 
1100-talets förra hälft (fig. 39) 1

• På ett av dessa skånska pro
cessionskors har ett i Limoges förfärdigat bronskrucifix blivit 
anbragt. Bland andra Limogesföremål finnas två krucifix på 
vackert emaljerade kors (se tig. 49). I samn1a monter förvaras 
ett antal metallkrucifix utan kors, vidare reliker och relik
gömmor, kalkar, däribland en gravkalk av bly1 patener, ciborier, 
bronsfar, av vilka två äro romanska .skölj- eller tv:agningsfat 
med inpunsade bilder, dopfat, primklockor, oljekar, skulpturer 
av elfenben och valrosstand m. m. Rummets båda· övriga mont
rer inrymma: den större (fig. 50) en mängd rökelsekar samt 
ljusstakar, akv8manilen, vigvattenskar) »ljudkrukor» av bränd 
lera o. s. v.) medan den mindre bl. a. innehåller några vackra 
nederländska epitafier från 1500�talet. 

I södra sidoskeppet (fig. 51) märkas några romanska dop
fun_tar jämte en serie senroman8ka och yngre träskulpturer, 
somliga utmärkt vackra, t. ex. en_ Maria Magdalena och en 
biskop frän Smedstorps kyrka, skänkta av fröken Ida Wallis 
och av Paatz tillskrivna »Irnperialissimamästaren». Det an
gränsande rummet i öster rymmer ett rikt järnbeslaget skåp 
från början av 1500-talet1 sannolikt från V. Ven1rnerlövs kyrka, 
ett par gotiska ljusstavar och en gravsten från slutet av 1000� 
talet, funnen på I-Ielgonabacken (se fig. 52) samt ornerad 
med ,ett iriskt koppel och agnus dei. En romansk portal, flan
kerad av två senromanska trästatyer (fig. 52), öppnar sig mot 
det hömrumi från vilket en kolonnburen gång över gatan leder 
in till domkyrk:Omuseet. Nämnda portal har suttit i Kä.Ils Nöb� 
belövs r'ivna romanska-kyrka, och på dess dörrfält avbildas, en
ligt majuskelinskriften, Abrahams offer och Mikaels strid med 
draken. Detta tympanon , vilket nastan får betraktas som det 
sirligaste och bäst bibehå11nai som bevarats från någon skånsk 
lantkyrka, har, sannolik:t på l lSO�talet, huggits av stenmästaren 
Tove, �om även byggt kyrkan och förfärdigat dess dopfunt 2• 

Ovannämnda till förbindelsegången med· rl.omkyrkomuseet 

1 P. Noll.LUND, Gyldne altre, Kbhvn 1926, s .  122. 
MONICA RYDBECK, Sl�ånes stenmtistare fl.Jre 1200, Lund 1936, s. 308 f. 
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ledande hörnrum möbleras med ett sengotiskt järnbeslaget 
skåp från Lockarp1 liknande det angränsande rummets, vidare 
med en som skrivbord inramad och använd) förut spacklad 

och med svart oljeftirg övermålad altarskiva med· relikgöm
mor från Bösarps kyrkas sal;::ristia, en piscina från Dalby samt 
med ett antal stenskulpturer, de viktigaste tillhörande den 
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senromanska Allhelgonakyrkan i Lund och förvärvade vid riv· 
ning av en gammal ladugård, som låg norr om kyrkoruinen 

Fig. 52. Portal av mtister Tove fdtn Klills Nöbbelövs rivna kyrka. 

(avbildade i Monica Rydbeck, Skånes stenrnastare, fig. 375-
376). Det vackraste kaI)itälet låg - som fyllning i en ·yttervägg. 
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stallet för att medelst förbindelsegången fortsätta 
österut till domkyrkomuseet vanda vi oss först till våningens 

Pig. 53. Portal och lejon från Tryde år 1 160 uppförda, nu rivna kyrka. 

västra del. Dit kommer man fr:ln södra sidoskeppet genom ett 
mindre rum) som inrymmer romansk stenskulptur från 1 100-
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talets senare hälft. Den portal, som leder dit från kyrksalens 
sydöstra hörn 1 bar tillhört Tryde under 1800-talet nedrivna 
kyrka i Ingelstads härad. Denna kan dateras till 1 160, ett 
årtal, som påträffats pä en pei·gamentslapp i -altarbordets 
relikgömma och Som . säkerligen anger dettas invigning. Den 
rikt profilerade portalen med dess korsprydda tympanon flan
keras nu av ett par monumentala lejonfigurer frän san1ma 
kyrka· (fig . . 53): Skulpturens och kyrkans upphovsman har av 
förf. benämnts Trydemästaren. Denne har även huggit ett antal 
mästerliga dopfuntar, bl. -a. Trydefunten, Sveriges kanske konst
närligast gestaltade dopfunt, varj�irnte han haft en omfattande 
verksamhet på Gottland, där. han av Roosval erhållit namnet 
magister majestatis. 

Jämte två ovanligt vackra Dalbykapitäl från 1220-talet 
innehåller simma rum ·även skulpturer av två andra den 
romanska provinskoilstens stormästare i Skåne. Carl- sten
mästare representeras sålunda genom en · portalfigur (en 
biskopsbild) och ett starkt stiliserat, fordom kotonnbärande 
lejon från- Ingelstorps ·kyrka samt en figurornerad dopfunts
cuppa från Sövestad. .Liksom Carl signerat Ö. Herrestads 
kyrkas tympanon med orden .11Carl stenmester scar thenna 
sten.l), så har hans ·kollega, Mårten1 på flera dopfuntar i runor 
inristat orden »·Mai-tin gjorde mig». En funtcuppa från Glums
löv, som huggits- av sistnämnde mästare, jämte skulpturer 
frän kyrkan i Svalöv, · samt ett par andra arbeten ur hans 
verkstad vittna om hans flitiga mejsel. Från hans skola här
röra ocksi'.'{ skadade dopfuntar från ö. Torp ·(sönderbränd) och 
Tullstorp (använd som ·sittplats på kyrkogården), ett kapitäl från 
Bösarp och skulpturerna frän Kvidinge kyrka med bl. a. ett 
lejonprytt tympanon i den portal, vilken från detta· förrum le
der västerut till eil större sal innehållande romansk ttäskulptur. 

I detta ·rum hänga triumfkrucifix på väggarna i följd, från 
det äldsta, ett 1100-tals krucifix från Rebbelberga, som mo
derniserats under gotisk tid1 till de senromanska, medan den 
fortlöpande golvpallen uppbär en serie trämadonnor, börjande 
med den tidigaste, 1 100-talsmadonnan från Eljaröd, längst i 
sydost och slutande i �ydväst med senromanska typer samt, 
på sydväggen, med enstaka, samtidiga helgonbilder. Ett av-
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brott i denna kronologiska rad utgör den av två genomgångar 
med var sitt skulpterade romanska dörrfält frän Skeglinge 
kyrka (ännu icke insatta å foto fig. 54, medan det vänstra 
skymtar ä fig. 56) flankerade båg-öppningen ·i nordväggens mitt. 

Denna b:'.'tgöppning omgives upptill av romanska vägg� 
målningar från kyrkan i Hör, vilka år 19 19  överfördes till 
Lund från norra korväggen ovan valven i nämnda kyrka och 
tillhörde dennas flattäckta period. Målningarna hade genom 
inträngande väta skadats och måste därför flyttas för att ej 
förstöras. Bågöppningen i museet upptogs t�ll en omfattning, 
soin ungefärligen motsvarade konturen av norra sköldbågen 
till det under gotisk tid inslagna korvalvet i Hör; vilket i 
mitten avskar. _och vid sidorna,. under hörnpilastrarna, helt dolde 
de för ett kor ·med plitt trätak avsedda målningarna. I de
korationens västra del avbildas I{ristus på korset, flankerad 
av krigsknektar, i den östra kvinnorna vid graven och Kristus 
med korsfanan. Scenerna begränsas uppåt av en vacker 
meanderbård och torde kunna dateras till tiden omkr. 1200i 
det romanska måleriets .blomstringstid i Skåne och Danmark 
(fig. 54-56). 

På var sin sida om den ovannämnda bågöppningen, mel
lan denna _och de flankerande portalöppningarna, hade ett par 
senromanska ·helgonskåp ·med bilder av S. Maria och S. Olof 
sin plats, något moderniserade under gotisk tid. Av de åtta 
flyglarna äro endast fem i behåll, och dessa hade avsågats 
såväl nedtill som upptill, variämte flertalet tillhörande helgon
reliefer förs.vunnit. De  båda skåpen hade i kyrkan berövats 
sina flyglar, .  och av dessa hade tre helt försvunnit, medan de 
fem övriga, (nu tillvar:atagna) hoppassats, avsågats och ned
grävts i golvet, så att de utgjorde ett slags antemensale till 
.altarbordet. Även siälva Maria- och Olofsbilderna hade ska
dats och stuvats undan i ett hörn, varvid de baldakinbärande 
stavarna och Olofsbildens yxa "försvunnit. 

Till samma kyrka hörde även den helt påklädda Kristus
figur, en avläggare ·till Luccas Volto-Santo-typ eller måhända 
till den germanska KO.mmernisbilden 1 och dyrkad som ett 

1 Jfr G. ScHNORER och J. M. R!TZ, Sankt Kfhnmernis und Volto santo, 
Dtisseldorf 1934, s. 153, 
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särskilt helgon, vilken frå.n sitt med evangelistsymboler och 
krabbor prydda kors upptar den förut omtalade _bågöppningens 
mitt. Kristusbildens helförgyllda fotsida rock, dess skor och 
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handskar samt de med kronor ornerade blyrundlar, som 
smycka bröstet, göra denna bild till en kulturhistorisk och 
museal raritet, i sitt slag det mest representativa exemplet 
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i Norden. Trots sin rent romanska hållning kan kruciiL-...:et 
med ganska stor säkerhet dateras till 1400-talets andra fjärde
del. Då denna. märkliga bild nådde museets fristad, hade det 

Fig. 58. Tomarpsmndonnnn. 

ovanligt kraftiga ekkorsets ena arm avslagits, en av blyrund
larna försvunnit och figurens näsa. skadats, varjämte delar av 
målningen, särskilt på. skorna, handskarna och evangelistsym
bolerna1 aVskalats. Om den tidigare vården av kyrkans 
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gamla minnen talar även den omständigheten, att samtliga texti
lier förSå.lts till en kringvandrande krämare för 10 öre. Detta 
skedde i Ö. V ram under slutet av förra århundradet, enligt med� 

delande av dåvarande folkskolläraren därstädes, N. Nihlen. 
I fonden till den stora bågöppningen avtecknar sig det 

ansenliga och vackra, tyvärr ganska skadade altarskåpet från 
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Ystads S. Petri kyrka (fig. 54, jfr nedan), medan golvets 
mittparti upptages av den fyrsidiga, figurprydda <lOpfunten 
från Kropp. 

På fönsterväggen, mitt emot de roman.ska målningarna, 
hänger torson av ett medeltida krucifi.-..;:: jämte tre fjärdedelar 
av tillhörande kors av ek från Vallkärra. Under slutet av förra 
århundradet lär, enligt uppgift på p latsen1 folkskolläraren ha 
använt krucifixdelarna till orgeltangenter, enär träet pä grund 
av sin hårdhet ansågs lämpligt därtill. 

En dörröppning i skulptursalens sydvästra del leder in 
till ett längt ocl;. smalt galleri (fig. 57), där krucifix, madon
nor och helgonbilder från gotisk tid exponeras. På den fort
löpande golvpallen stä madonhabilder samt i sydvästra hör
net skulpturer av S. Anna själv tredje, medan väggarna fyl
las av triumfkrucifix. Längst i söder upptages västra väggen 
av i yngre · tid eftergjorda romanska krucifix och den östra 
av I{ristusbilder från gotikens förra del samt en Olofsstaty. 
Längre norrut vidtaga krucifix från sengotisk tid, medan galle
riets nordligaste gavelparti fylles av ett antal belgonbilder av 
olika. slag. 

Mitt på västra väggen brytes fönsterraden av en vacker 
grupp föreställande nådastolen. Bredvid denna står ett in
tressant Mariaskåp från ·Nöbbelövs kyrka, som utgått frän en 
utlöpare till den nordtyska, av mäster Bertrams från Minden 
konst influerade atelier, till vars äldsta mästerverk höra de 
båda koloss.ala altarskåpen från Lunds domkyrka:, skänkt kort 
före 1398, och Ystads Petrikyrka, det sistnämnda med ut
märkt vackra flygelmålningar, mera konstnärliga än mäster 
Bertrams egna. Ystadskåpet tillhör nu historiska mUseet, där 
det, såsom redan omtalats, utgör en vacker fond i norr till 
den romanska skulptursalen (fig. 54). 

Mitt emot Nöbbelövskåpet1 på en förkroppning i golv
postamentet och mot en spetsbågig, plan nischfördjupning, av
tecknar sig museets måhända mest betagande träskulptur, 
madonnan med Mona-Lisa-leendet, från den sedan förra år
hundradet försvunna klosterkyrkan i Ö. Tomarp (fig. 58). Ty
värr är denna vackra bild från 1 300-talets förra del illa skadad 
och Kristusbarnet borthugget, men ännu i sin förnedringmåste 
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den räknas som en underbart ·tilltalande avläggare av för
nämlig fransk skulpturkonst. 

En dörröppning i galleriets n ordöstra parti leder in till 
en rymlig museisal i norr, vilken genom den förut omnamnda 
bågöppningen och de båda tympanonförsedda portaler,na även 
kommunicerar med den romanska skulptursalen i söder. I 
förstnämnda dörröppning hänger ett senmedeltida triumfkru
cifix, vars baksida uppvisar en ungefär samtidig, svartmålad 
ranka samt mnrken efter en o·rnerad· trabes 1• Bredvid detta 
synas sex andra krucifix, skurna av samma konstnär (fig. 59). 
Omedelbart söder om dessa höjer sig ett vackert kolossal
krucifix från nordöstra Skåne, vid början av 1500�talet snidat av 
en skicklig, förmodligen tysk konstnär. På golvpallen under 
dessa krucifix framträder en rad bilder föreställande S. Kri
stoffer, S. Olof och S. Sebastian, genomborrad av pilar, samt en 
fragmentarisk S. Göransbild, vilken. av Paatz tillskrives L-0.
beckerkonstnären von der Heide 2• 

Mot norra väggens igensatta, mellersta fönsternisch av
tecknar sig en krucifixgrupp av sällsynt typ från medeltidens 
slut. Dess grova kors avslutas med en fritt häng-ande, med 
krabbor ornerad trabes, vilken i sin ordning uppbär de korset 
flankerande bilderna av jungfru Maria och Johannes (se fig. 
60_ t. v.). Bland de krucifixgrupper, som täcka salens östra 
vägg, intresserar särskilt en törnekrönt Kristusbild mellan de 
båda rövarna på korset. Över den botfärdige rövaren svävar 
en ängel, beredd att mottaga hans själ, _ medan en motsvaran
de djävulsfigur ovanför den obotfärdige redan förpassats in i 
Björka kyrkas kamin, dit de övriga bilderna, enligt vattm?,
starens utsago vid avhämtningen, omedelbart skulle ha följt. 
På samma vägg, men längst i norr, hänger ett krucifix mellan 
Maria och Johannes från Asmundtorps kyrka, vilket är det enda 
av mq.seets omkr. 70 triumfkrucifi..'\"., som inkommit undef förra 
århundradet. ·Nedanför dessa kalvariegrupper bland piet�'tbilder 
och skulpturer föreställande nådastolen 3 reser sig i mitten 

1 Jfr 0, RvmiECK, Trabes och lectorittm i sl:ånska kyrkor, .tlldre kyrk
lig l:onst i Skåne, utg. av 0. Rydbeck och E. \Vrangt:l, Lund 1921, s. 168 f. 

VV.11.LTER P,u:rz, Bernt Notke und sein J(reis, Berlin 1939, S. 151 f. 
a Den ,,ackraste av dessa stammar måhända fr{tn Lunds domkyrka 
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en vacker och ståtlig piet�\ från 1400-taJets andra fjärdedel 
(fig. 61). Den ömhetskänsla, varmed modern skådar ned på 

Fig. 61. Pieti't från sydskånsk kyrkn. 

och har stlkerligen skurits av den skicklige sengotiske mästare, som förHir
dig�t det vackra trabesförsedda krucifixet i Barsebtlcks kyrkn och en pietfl
bild i Arrie, jfr H. WÅHLIN, Fransk stil z' Skånes niedeltida trasl:ulptur, 
Äldre kyrklig konst, utg. av 0. RYDBECK och E. WRANGEL, Lund 1921, s. 162 f. 
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den döde · Kristus, röjer en verkligt konstnärlig uppfattning 
hos mästaren. Bilden har, enligt professor Esaias Tegners 
muntliga meddelande, tillhört en kyrka i Vernrnenhögs hd. 

På norra sidan av den fristående vägg, som utgör fon
den till det imponerande altarskåpet från Ystads Petrikyrka, 
och söder om en senromansk dopfunt 1 från Holm by kyrka 
hänger en altaruppsats, som utförts av Lundabildhuggaren 
Jacob Kremberg omkr. 1620 (fig. 60). Själva altartavlans plats 
intages av en liten utsökt doprelief från Lunds domkyrka av 
samme mästare, medan den tillhörande beslagsornerade ra
men hänger i kulturhistoriska museet. Båda ha av framlidne 
ciselören Sven Bengtsson överlämnats till respektive museer. 

· Från · det centralt ·belägna trapplanet· stiga· vi nu upp till 
vindsvåningen. Denna inrymmer den kyrkliga nyare-tidsav
delningen, kuriosakabinettet samt mynt- och medaljsamlingen. 
På vägen upp står på den mellersta trappavsatsen en illa 
skadad gravsten från 1300-talet med en i kalkstenen infälld1 

vapenbärande kopparsköld, som bevarar minnet av en bor
gare förmodligen av nederländsk börd, vilken avlidit under sill
fisketiden i Skanör. Skölden är ett motstycke till den även
ledes vapenprydda kopparplatta från 1368 över rådman Die
derich Brant van Campen, också han avliden i Skanör, vilken 
utställes i kyrksalens södra bågarkad (se fig. 51). Mitt emot 
den förstnämnda gravstenen står i samma trapplan en med 
bomärken översållad ekdörr från kyrkan i nämnda stad. 

J vindsvåningens stora västra museisal (fig. 62) framträ
der i väster ett altarbord med en tidig, något supplerad upp
sats i renässans från St. Råby, förfärdigad år 1588 2

• Till 
vänster om altaret synes ett med flyglar försett, protestan
tiskt altarskåp av tidig typ, från Balkåkra kyrka (nu ruin), 
unikt i provinsen och även detta daterat 1588 samt ännu 
längre åt vänster övre hälften av en på längden avs:%gad kor-

1 Den söndriga cuppnn låg i ett buskage i prästgårdstritdg!1 rden, me
dan foten uppbar en Holmbyprosts gravurna på kyrkogården. Foten sktlnktes 
av prostens dotter till museet, dl1r dopfuntens båda bUlfter snmmanfördes. 

2 Jfr MONICA RYDnECK1 Två renllssansinventarier från Stora Räby 
och Bjll.llerups J�yrkor i Sk&ne, i Frän stenålder till rokoko, Studier till
agnade Otto Rydbeck d. 2"/s 1937, Lund 1937, s. 347 f. 
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stol frå.n 1500-talets andra fjärdedel, vilken varit avsedd · för 
Trelleborgs gamla kyrka. Till höger om altaret står en något 
yngre altaruppsats, frän tiden omkr. 1600, som år 1739 av 
Silvåkra församling såldes till Skeglinge på 1870-talet nedrivna 
romanska kyrka 1• 

Den angränsande norra väggen upptages av fragmen
tariska renässansin'V'entarier. Längst i väster synas delar av 
ett stort och ganska konstnarligt utfört altarverk från Trolle
nä.s och invid detta en tyvärr illa skadad predikstol frän 
Skeglinge försvunna kyrka (t. h. å fig. 62). Predikstolen har 
sitt särskilda intresse, enär den visar1 att man vid datering 
av kyrkliga konstföremål sttindom måste tillmäta stilkaraktä
rens vittnesbörd avgörande betydelse även framför tillsynes 
ojäviga historiska uppgifter. Medan sålunda stilen hänför pre
dikstolen till en inventariegrupp frän 1590-talet, bär den ena 
fJllningen följande inskrift : »Uppsatt och stafferat förmedelst 
christmilda Menniskors tillhielp Aö. 1.6.9.6. Den Tijden war 
Her Oluf Thorson Kyrkioheerde ber vid Församblingen». 
Fordom förmälde en inskriptionstavla, att Hans Ramel till 
Löberöd och Vidarp (i" 1710) skankt predikstolen till kyrkan 
(säkerligen 1696). Varifrån den kommit har icke kunnat ut
rönas, fastän de båda sköldemarken, vilka återge »Oluf Ro
sensparres• (t 1624) och »Lisbeth Gyldenstiernes, (t 1638) 
vapen, borde kunna bidraga till att lösa gåtan. Från Skar
hult, vilket gods under århundraden ägdes av Rosensparrarna, 
kan den knappast ha kommit, ty vid- tiden ifråga skall kyr
kan därstädes ha haft en predikstol från år 1627. 

Till de sällsyntare 1500-talsinventarierna hör t.-iven en 
serie mycket smala, från olika skånska kyrkor härstammande 
bänkgavlar av ek och, i ett fall, av furu från århundradets 
senare hälft. Märklig är också en fragmentarisk, egendomligt 
nog portativ herrgårds- eller prästbänk från Holm by, utgången 
ur Krembergs -verkstad (fig. 62 t. h.) 

Den motstående södra väggens östra del upptages av en 
något yngre, skadad läktarbröstning frän samma kyrka och 

l Skånes hembygdsförbunds årsbok 1941, s. 16 f. - Framför Råby· 
altaret sUtr provisoriskt en rtv apotekare Fr. Montelin skllnkt italiensk dop
funt, som av professor C. M. Fllrst inköpts i Venedig. 
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verkstad. Nedanför denna ligger ryggåsbjälken till den orne
rade takstolen i Övraby troligen under 1100-talets förra hälft 
uppförda absidkyrka jämte ett ganska unikt inventarium, det 
avsågade övre partiet av en altarstolpe till en medeltida bal
dakin i S. Olofs offerkyrka (se fig. 62 t. v. ovanför klockan). 
Väggens mellersta parti upptages av en predikstolsdörr i tidig 
barock från Björka kyrka, och mitt på golvet står en dopfunt 
av trä från ungefär samma tid, medan östra väggen i huvud
sak fylles av träskulptur i senrenässans och barock från Torr
lösa gamla, nu ombyggda kyrka. 

Vindsvåningens östra parti är avdelat i två rum. Det 
norra innehåller det, med tillhjälp av äldre kataloger, ur mu
seets äldre samlingar och magasin uttagna kuriosakabinettet, 
medan det södra inrymmer de dyrbara mynt- och medalj
samlingarna. 

I kuriosamuseet möter oss en rad märkvärdigheter från 
de mest skilda tider och länder (fig. 63)_ I åldriga fula mont
rer, som avsiktligt bibehållits, samt i några enkla nygjorda 
bordmontrer eller hängande i taket förvaras sålunda redskap, 
vapen, vävnader och dräkter från Sverige 1, Grönland, Nord
amerika, Ostindien, Afrika, Kina, Söderhavsöarna med flera 
ställen. Bland dessa heterogena, ofta mycket dyrbara ting 
kunna särskilt nämnas: 

Lund$ universitets rektorskåpor (den mindre ännu buren 
av Gustaf Ljunggren) och rektorshatt, Nils Dackes käpp, Karl 
XII:s dödsmask, kombinerad stridsyxa och pistol funnen på 
slagfältet vid Lii.tzen, »Cartesii huvudskål» (falsarium), profes
sor J. Leches fyra element (t. h. i mitten å fig. 63), sniderier 
av Magnus Stenbock, biskop Peder Winstrups käpp, en lapp
trumma, en »strigilis» och en »floribus» ,  hertig Philippe d'Ega
lites baton,_ »En hvit fruntimmersbild har någon likhet med 
Venus, då hon stiger ur badet», »En gudinna från Sibirien», 
»världens (vid slutet av 1800-talet) största nefrity.Xa», en afri
kansk »stridsbasun» av elfenben, en »slinga af flygande räf
vens ull», Gyllenborgs egyptiska mumie, kinesiska lejdebrev, 
(överst t. h. å fig. 63), vidare hängande i taket en grönländsk 

1 I kulturhist. museet deponerades under 1800-talet en vacker lappdräkt. 
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kajak med tillhörande dräkt av sälskinn (i fonden å fig. 63), 
till vänster om denn·a en indiansk pirog, under den sistnämnda 
på väggen en kinesisk trumma frän ett stridsgudens tempel, 
bredvid denna ett gaffelformigt redskap från Java för in
fångande av amoklöpare samt över detta, synlig mot pirogen, 
»profeten Jonas kurbitz» !  Denna uppräkning ger en1 låt vara 
svag föreställning om de sevärdheter, som denna samling med 
·tvåhundraåriga anor h·ar att uppvisa. 

Liksom historiska museet och universitetets naturhisto
riska samlingar kan även mynt- och medaljkabinettet härledas 
ur Kilian Stobreus initia
tiv och samlarverksam
het. Ursprunget till mynt· 
kabinettet är sålunda hans 
mynt· och medaljsamling1 

som 1745 förvärvades av 
universitetet. Den vårda
des och till växte under den 
numismatiskt mycket in
tresserade historieprofes
sorn Lagerbrings ledning, 
och samlandet florerade 
icke minst under den skick
lige myntkä.nnaren och 
organisatorn Bror Emil 

Fig. 64. Sveriges llldsta daterade akantus
knpit:11. Från Dalby heligkorskyrka. 

Hildebrands tid. Det var exempelvis denne, som både ener
giskt och lyckosamt arbetade för förvärv av i Lund präglade 
n1ynt. Sålunda kan namnas, att vid f-lildebrands avgång från 
samlingarna 1 83? funnos över 160 danska mynt från tiden 
1016- 1075, medan det ett par år tidigare endast fanns ett. 

År 1856 öVertog den berömde orientalisten C. ]. Torn. 
berg vården av dessa samlingar. Hans betydelse för deras 
tillväxt och förkovran kan ej överskattas, och hela myntsam· 
lingen ordnades och katalogiserades aY honom. Ett nitiskt 
och framgångsrikt arbete inom samma område nedlade även 
Sven Söder berg·. Han ökade ansenligt samlingarnas omfång och 
igångsatte en kon1plettering av myntbeskrivningarna i enlig
het med det nu moderna lappkatalogsysternet. Även beståndet 
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av romerska familjemynt samt danska och utländska särskilt 
anglosachsiska medeltidsmynt tillväxte betydligt. 

l\,1ynt� och medaljkabinettet innehåller vackra och värde� 
fulla kollektioner av bl. a. grekiska, romerska, anglosachsiska 
samt danska och svenska mynt jämte en mängd särskilt svenska 
medaljer och minnespenningar. Under förf:s prefekttid inköptes 
i huvudsak danska och i synnerhet lundensiska medeltidsmynt 
samt en kompletterande uppsättning av de för Sverige särskilt 
karakteristiska plåtmynten. För den sistnämnda dyrbara sam� 
!ingen konstruerades en lång, en hel vägg klädande, tunn 
glasmonter, där hela plåtmyntserien utställdes. De för under
visningen behövliga 1nynten exponerades i en lång bordmonter, 
medaljerna och minnespenningarna i en fristående mittmonter 
och huvudsamlingarna i äldre skåp, de flesta förfärdigade un
der slutet av 1800-talet. Institutionens ekonomiska förhållanden 
omöjliggjorde tyvärr en tillfredsställande lösning av monter
frågan i dess helhet. Denna motverkades också av de stän
digt återkommande förflyttningarna. Mynt- och medaljkabi
nettet har sålunda under loppet av trettio år varit inhyst på 
fem olika ställen. 

Vid tiden för förf:s anställning vid historiska museet år 
1901 hade myntkabinettet och museet ett anslag av 500 kr. 
vardera. Sedermera ökades museianslaget efter ständigt nya 
krav och uppgick slutligen till 15.000 kr., i vilken summa även 
utgifterna för myntkabinettet inberäknats. Under de 36 år, 
då förf. tjänstgjort vid museet, därav 33 år som dess chef, 
erhöllo dessutom samlingarna genom tillmötesgående från uni
versitetets sida ofta upprepade bidrag ur dettas reservfond till 
inköp a.v fornsakssamlingar och till nya montrer. Särskilt 
glädjande var det betydande anslag) som tack vare universi
tetsmyndigheterrins och statsmakternas välvilja tilldelades in
stitutionen mot slutet av förf:s tjänstetid (imfr bl. a. humanistiska 
sektionens protokoll av d. 20/4 1933). Hädgenom kunde det 
sedan länge efter en bestämd plan påbörjade förnyandet av 
museets monterbestånd helt fullföljas. Till bestridande av ut
gifter för vetenskapliga grävningar har dessutom k. huma
nistiska vetenskapssamfundet i Lund vid upprepade tillfaUen 
anslagit medel, varjilmte från och med 1930 i dess årsberi\t-
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telse, tack vare sekreterarens tillmötesgående, influtit »Med
delanden från Lunds universitets historiska museum». 

Domkyrkomuseet. 

Under den genomgripande restaurering av Lunds dom
kyrka, som år 1833 påbörjades efter Nyströms plan under 
Brunius ledning och som sedermera enligt nya riktlinjer full
följcte·s av Zetterva1l intill 1880, hade kyrkans äldre inven
tarier till stor del skingrats och förstörts. Om man undan
tar de utomordentligt dyrbara konstföremål1 som ännu för
varas i kyrkan : korstolarna, det medeltida altarverket, konst
uret, metallkolonnerna, ljuskronorna och den sjuarmade ljus
staken samt gravstenarna i kryptan och enstaka epitafier, lägo 
spillrorna av de övriga inventarier och arkitekturdelar, som 
undgått fullständig förintelse, skingrade i diverse magasins
lokaler och i domkyrkans krypta. Några få bronspjeser, de 
dyrbara textilierna, alabasterskulpturerna från altaruppsat
sen av år 1577 och fynd, som vid restaureringen gjordes 
bakom korstolarna, hade lyckligtvis redan tidigt överlämnats 
till historiska museet och där bevarats intakta genom tiderna. 

Redan länge hade planer varit å bane att i ett dom
kyrkomuseum söka samla och återställa dessa utanför själva 
domkyrkan befintliga, mer eller mindre skadade inventarier, 
och av domkyrkoarkitekten Th. VVåhlin uppgjorda förslagsrit· 
ningar till en dylik byggnad hade under åtskilliga år granskats 
och modifierats i Lund och Stockholm. Ett ursprungligt för
slag om en större museilokal) sträckande sig �lven åt nord
ost, där arkaderna med gravstenarna nu resa sig, samlade 
många sympatier, men måste tyvärr av ekonomiska skäl tills
vidare skrinläggas. Dock erhöllo, för framtida utvecklings
möjligheters skull, arkadpelarna så kraftiga grundvalar, att 
ett annex till museibyggnaden fortfarande där kan uppföras. 
Det var det då sittande domkyrkorådets enhälliga inställning 
att i möjligaste mån bispringa historiska museet och därmed 
universitetet i dess utr-ymmesfråga, då någon annan tillbygg
nadsmöjlighet för de historiska samlingarna, sedan kapitel
huset uppförts på dess gårdstomt, icke längre föreligger. 
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.f-listoriska museet disponerade nämligen tidigare en av 
universitetet ägd tomt, som ungefärligen motsvarar den areal, 
på vilken domkyrkomuseet nu reser sig. För att möjliggöra 
ett ökat musealt samarbete, för vilket såväl universitetsmyn
digheterna som domkyrkorådet1 särskilt två av dettas repre
sentanter, professor E. Wrangel och förf., kraftigt ivräde, ena
des man om·.att domkyrkan skulle för tax:eringsvärdet, 6000 kr., 
inköpa ifrågavarande tomt och därstädes uppföra ett dom
kyrkomuseum. Detta skulle ingå i kapitelhuset; men genOm 
brandmurar avstängas från de övriga utrymmena och medelst 
en förbindelsegång över gatan ansluta sig tilLhlstoriska mu· 
seets medeltidsavdelning i samma våning. Härigenom skulle 
domkyrkans samlingar komma i direkt kontakt med ett st_örre 
levande museum och erhålla en betydelse, som ur vetenskap
lig synpunkt icke kunde överskattas och som .skulle lända · ej 
blott Lunds universitet, utan hela den nordiska· forskningen i 
medeltidens konsthistorja till verkligt gagn. 

Som ytterligare led i denna överenskommelse bestam
des följande: Historiska museet skulle till domkyrkomuseet i 
deposition överlämna de föremål) som tidigare tillhört dom· 
kyrkan. Bland dessa föremål av oersättligt värde för kun
skapen om Skånes konsthistoria kunna exempelvis· nämnas 
alabaster·skulpturerna till 1577 års lekmannaaltare1 som nu1 ett 
sekel efter dess nedrivning, åter uppbyggts i domkyrkomuseets 
stora sal. Både den stora mittavlan (:fig. 51 70) och samtliga fi 
gurskulpturerna äro historiska museets egendom. Så är också 
fallet med de ytterst dyrbara kyrkliga textilierna, säväl kor
kåporna som mässhakarna och »den heliga Margaretas lin
tyg� ,  vilket i verkligheten utgöres av en i värt land unik me
deltida mässkjorta (fig. 76). Av samma enastående art äro 
de bäda processionsfanor frän medeltiden, till vilka i hela 
Danmark intet motstycke finnes. Myndigheternas avsikt med 
denna sammanslagning var att skapa ett allsidigt komplement 
till Lunds domkyrka och att samtidigt giva en - så fullständig 
bild som möjligt av kyrkans arkitektur och inventarier genom 
tiderna för att på så sätt bidraga -till att belysa dess cen
trala ställning inom den medeltida nordiska l{onsthistorien. 
Som en ytterligare fördel för domkyrkan bestämdes, att histo-
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riska museets föreståndare skulle, utan någon som helst kost· 
nad för domkyrkan, handhava den direkta tHlsynen till och 
vården om det nya museet. 

Men även universitetet skulle erhålla vissa rättigheter. 
Sålunda dekreterades som en fundamental utgångspunkt, att 
kapitelhuset med sin museala del skulle förläggas så, att det 
kunde kommunicera med historiska museet och att sistnämnda 
museum skulle äga rätt att för sina kyrtliga. föremål disponera 

Fig. 65. Domkyrkomuseets nordöstra rum från sydost. Dömens sydvistportal 
uppföres Hlngst borta. I förgrunden röjes för kyrkans vti.stportal (jfr fig. 72), 

de utrymmen inom domkyrkomuseet, som domkyrkan icke 
behövde för sina egna äldre inventarier. Denna överens
kommelse var, jämte den självklara uppfattningen att alla de 
kyrkliga samlingarna borde sammanföras till ett helt, orsaken 
till kapitelhusets nuvarande läge och grundplan. En liknande 
tankegång kan utläsas av ordalydelsen i ett kungl. brev av 
d. 2..f. nov. 1916, i villret tillstånd gives till tomtförsäljningen 
men med det bestämda villkoret, att historiska museet får 
rättighet att i domkyrkomuseet avgiftsfritt förvara »föremål, 
som avse äldre- kyrklig konst». Dnrav följer även, att dom
kyrkomuseets nuvarande utställningslokaler icke kunna upplå
tas till �ågot annat ändamål än det rent museala. 
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Slutligen blev förslag till domkyrkomuseum jämte tillhö
rande förbindelsegång efter betydande jämkningar och för
ändringar godkänt av k. byggnadsstyrelsen1 och sedan även 
staden efter omständliga underhandlingar medgivit förbindelse
gängens uppförande, kunde d. 2 januari 1932 ordnandet av 
det nya museet påbörjas 1

• Arbetet bedrevs med så stor inten
sitet, att domkyrkomuseet kunde invigas d. 31 rnai samma år, 
i närvaro av deras kungl. högheter kronprinsen och kronprin
sessan iämte utrikesministern, arkebiskopen, stiftets bisl;:op, 
representanter för universitetet, domkyrkan och staden samt 
riksantikvarien och andra deltagare i det samma dag påbör
jade skandinaviska museimannamöte, som på grund av dagens 
och museets betydelse förlagts till Lund, m. fl. Tilläggas bör 
emellertid, att domkyrkomuseets största inventarium, den utom
ordentligt dyrbara, sex meter (5,96 m) höga altaruppsatsen 
från år 1577 hade börjat uppföras redan i maj föregående år. 
Dess återställande ur- de ruinhögar, som uppstått vid Bn1nius' 
nedbrytande av altaret 1833 och vid dessas transport från 
den ena förvaringslokalen till den andra, tog en tid av 10  
mänader, och av  dessa inföllo 2 under de  5 mänader1 som 
krävdes för museets färdigställande i övrigt 2• 

Arbetet med placerandet av de många stenföremålen från 
domkyrkan var förenat med stora svårigheter. n·et gällde 
dels att söka återuppföra den monumentala altaruppsatsen 
och dels att rekonstruera så mycket som· möjligt av själva 

1 Vissa andra mindre förmåner reserverades ockstt för universitetet. 
Sålunda skulle, då historiska museet genom nvhiindandet av g:irdsplntsen 
saknade utrymme för sopktlrl, torkning av tVLl:tt m. m., pl::i.ts hi.lrför t1pplåtas 
inom kapitelhusets tomt. Di'!. domkyrkomuseet icke erhöll något ordinarie 
årsanslag till reparationer m .  m. ej heller till någon hist. museets amanuens, 
som på grund uv specialundersökningar av kyrkans inventarier e. d. even
tuellt kunde varu förtjänt av till!nl!ig ersättning, besHlmdes det, att ett ama
nuensrum skulle tillhandahållas historiska museet i kapitelhuset. P:\ grund 
av omstilndigheternas makt har emellertid denna fördel i endast ringa grad 
kunnat utnyttjas. 

!l BetrUffande den vetenskapliga och konstnttrliga betydelsen av dom
kyrkomuseet (och historiska museet) htlnvisas bl. a. tili uttalanden av den 
utmlirkte kännaren inom detta område JoHNNY RoosiiAL i en uppsats benttmnd 
Otto Rydbeclis niuseer, i tidskriften Ord och Bild 1935, s. 65 f. 
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kyrkans under ärhundradenas lopp rivna arkitekturpartier, om 
vilkas antal och omfång man förut knappast hade någon 
aning. Dessa spillror lågo nämligen spridda dels i magasins
lokaler, dels och huvudsakligen i domkyrkans krypta och dels 
i historiska museet samt på domkyrkans vidstrackta gårds
plats, dnr exempelvis den märkliga tusentalsgravstenen från 
Allhelgonakyrkan (jfr fig. 52) påträffades i jorden. Att bilda 

Fig. 66. Samma rum som :l fig. 65, taget från n1otsatt hflll. Västportalen 
uppföres; i mitten reser sig dörrfttltets Kristusbild. 

sig en föreställning om huru mycket av dessa mer eller mindre 
söndriga, tunga och svårhanterliga arkitekturdelar, gravste
nar m. m.1 som skulle kunna hopfogas till större enheter, var 
omöjligt, förrän de sammanförts i museilokalen. DA dessutom 
anslag till ordnande av det befintliga skulpturmaterialet icke 
ansågs böra begä.ras i domkyrkorådet, förran hela museibygg
naden blivit uppförd, kunde väggarnas lä.ge å de många är 
tidigare uppgjorda ritningarna och uppställningens detaljer ty
värr endast i sina huvuddrag angivas. 
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Det visade sig därför under byggnadsarbetets gång nöd
vändigt att göra en mängd jämkningar å de gamla ritningarna. 
Så gott som alla dörröppningar ändrades till storlek och ut
seende, och i flera omfattningar inmurades kolonnetter med 
kapitäl från 1200-talets mitt. Två kraf6ga mellanmurar om
byggdes, en tredje nästan borttogs. En av de förra flyttades 
dessutom 3/,1 m för att kunna mottaga spillrorna av kyrkans 
efter branden 1234 uppförda väldiga västportal, som inbygg
des i densamma (ifr fig. 66 och 73). I samma rum rekon
struerades även den försvunna1 hundra år äldre, sydvästra 

Fig. 67, Kolonnarkad fr!Ln tornen_ inbygges i stora salen (jfr Hg. 74), 

portalen med hjälp av enstaka, skadade originalskulpturer 
(tig. 65 och tig. 72). Av väggen mot kyrksalen nedtogs undre 
delen och. i stället inbyggdes en av det gamla, norra tor
nets kolonnburna arkader (fig. 67 och fig. 74). För den ko
lossala r�nässansaltaruppsatsen uppfördes ett altarbord i den 
8 m höga, 13,s m långa och 7 m breda tunnvalvda kyrksalen. 

Uppsatsens olika brottstycken hade hänsynslöst skadats 
under förflyttningar från det ena till det an dra magasinet. 
Sålunda hade förf., för att blott taga ett exempel, av en ren 
tillfällighet påträffat åtskilliga fragment av densamma i jord
fyllningen till Lundagårdshusets sydvästra kallarutrymme1 me
dan andra partier funnos i domkyrkans magasin på två skilda 
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Fig. 68 A-C. A (nederst). Lekmannaaltaret under uppförande; i mitten t. h. 
Kristusnischens sidor med årtalet 1577. B (överst t. v.). Kristusnischens båg
fält uppmlltes, C (överst t. h.). I fonden uppsatsens krijn, i förgrunden t. v, 

Kristusnischen. 
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Fig. 69. Prinsessan Elisabeths bild faststtttes å lekmannnaltarets arkitrav. 
Pig. 70. Lekmannaaltarets uppsats, sex meter hi:ig, efter uppförandet. 
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ställen och åter andra i historiska museet. Det kan därför 
knappast förvåna, att hela den väldiga arkitraven av svart 
kalksten, på. vilken bl. a. den dåvarande kungafamiliens byster 
varit anbragta och som innehöll en betydande volym vacker 
och brultbar sten fullständigt försvunnit. En ny sådan, vars 
mätt kunde korrekt fixeras med hjälp av bevarade listverk 
och en ganska noggrann teckning, som Brunius låtit utföra, 
höggs av sten, som för ändamålet bröts i Fågelsång, där kalk� 

Fig. 71. Adam van Dilrens sal, hans strävpelare och predikstolsfragment. 

stensmaterialet även tidigare hämtats. Mer eller mindre dew 
fekta och sönderslagna block samt ornamentskulpturer av 
svart kalksten täckte helt den ena hälften av den väldiga mu
seisalens golv, medan mer eller mindre söndriga delar av 
ljusa, i albaster, sandsten och kritsten arbetade byggnads
ocb skulpturpartier fyllde den andra hälften (tig. 66 A-C). 
Dessutom upptogs den angränsande skrudkammaren helt av 
den väldiga alabasterreliefi som utgjort uppsatsens mittparti 
{fig. 5), och de tillhörande många alabaster- och träfigurerna. 
Det gällde att ur detta kaos rekonstruera altaruppsatsen, och 
domkyrkorådet anvisade härtill ett förslagsanslag på 14,500 
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kr. En italiensk bildhuggare, bosatt i Stockholm, hade för 
samma konserveringsarbete begärt ett betydligt högre belopp. 

Så småningom växte uppsatsen fram med sina fasader 
i salens fond. De söndriga styckena av de bärande partierna 
hopsattes med bronsklammer. Tre av fasaderna voro förfät"· 
digade av kalksten jämte alabaster och belgisk marmor, me
dan den bakre fasaden i huvudsak bestod av kritsten. Mate
rialet till alla figurerna, två av kolonnerna (de båda övriga 

Fig. 72. Nordvästra rummet med domkyrkans sydvtlstrn portal (jfr fig. 65). 

voro av belgisk marmor) och den stora altartavlan i mitten 
utgjordes av delvis m·ålad och förgylld alabaster. 

För att icke den centrala alahasterreliefens många brott
stycken skulle helt skingras, hade man ornkr. 1870 vårdslöst 
sammanfogat de må.nga olika bitarna, tyvärr med 1/2 cm breda 
fogar, i en kolossal med cementvälling och armerande jä.rn
tråd fylld trälåda (fig. 5). Det gällde nu att uttaga dessa 
bitar ur cementhöljet, rengöra dem från cementföroreningar 
p:1 yta och kanter och åter sammansätta dem samt passa in 
dem i altarbyggnaden. Under de allra första månaderna hade 
förf. en dugande medarbetare i den danske bildhuggaren Char-
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les Lindströrn. Denne hopsatte de fristående sönderslagna 
alabasterfigurerna och kolonnerna. Men då det gällde att lös
göra alabastertavlans många bitar ur cementlådan, såg han 
sig nödsakad att avbryta arbetet på grund av överansträng
ning. Förf. övertog d�irför helt ledningen och med hjälp av 
två. stenhuggeriarbetare från firman G. Schannong i Lund blev 
altaruppsatsen färdig efter ytterligare sju månader (fig. 68-70). 
Ömtåligast var löstagandet av den väldiga alabasterreliefens 
många brottstycken ur den fasthållande cementen och dess 
hopsättande på nytt. Alabastern ä.r ju mycket mjuk och ce
menten ytterst härd. Detta arbete utfördes av förf. person
ligen med assistans av dåvarande amanuensen Harald Olsson. 

Vid museets ordnande i övrigt följdes Vissa riktlinier. Det 
gällde att åt dessa minnen från svunnen tid skapa en naturlig1 

från förkonstling fri uppställning i den lämpligaste omgivningen 
och mot en i fråga om fä.rgvalörer och proportioner passande 
bakgrund. Varje bildverk skulle dessutom förfoga över en 
viss rymd, en luftvolym så stor, att skulpturens egenart, ostörd 
av angränsande .ting, helt kunde framträda. 

Efter denna summariska skildring av domkyrkomuseets 
tillkomst återtaga vi den avbrutna rll.Ildvandrjngen i histo
riska museets sydöstligaste run1, varifrån förbindelsegången 
till domkyrkomuseet utgår. Mitt i denna gång står på södra 
utställningspallen av kalksten samlingarnas och landets äldsta 
akantuskapitäl från Dalby år 1060 eller. omedelbart därefter 
påböriade heligkorsltyrka. Kapit,j.Jet (fig. 64) hade vid en un
dersökning av- mega.litgravar i början av 1930-talet påträffats 
liggande vid en gånggrift på Espö dornkyrkohe·mman nr 16, Vem
menhögs hd, ungefär 3 mil från Dalby. · En föregående ägare 
hade från Sjötorp helt nära Dalby medfört kapitälet, vilket 
apterats till bordsfot men sedermera kasserats och utkastats 
på gravhögen 1. Förbindelsegången möbleras dessutom av ak
vareller av kyrkliga interiörer) skänkta av arkitekten Ferdi
nand Boberg. 

Österut mynnar förbindelsegången mellan museerna i 
Adam van Diirens sal, som huvudsakligen inn�håller inven* 

� Jfr MONICA RvoBECK, Ett 11y/1tnnet JOOO*talsliapital och nischkolon* 
nen i Dalby heli!Jkorskyrka, Medd. fr. Lunds univ. ldst. m1tseum, 1933, s. l ,  
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tarier från 1500-talet (fig. 71). Till dettas första fjärdedel höra 
van Diirens skulpturer från dom.kyrkan. I inre södra hörnet står 
en fyllning med en Mariabild i relief, vilande· på ett djurprytt 
underlag och härstammande från den av biskop Celsius på 1780� 
talet nedrivna predikstol, som mäster Adam uppfört i sydöstra 
hörnet av I{rafts kyrkogård 1• Från denna skall, om man vågar 
tro Sjöborg, avlatskrllmaren Arcimboldus år 1517 ha utdelat 
syndernas förlåtelse. Till vänster om predikstolsreliefen .har 
upprnurats en av samme byggmästare huggen inskriptionstavla 
av sten från den nu borttagna strävpelaren omedelbart väster 
om doml-::yrkans södra ingång. Inskriften hugfäster minnet 
av slaget vid Lund år 15251 då konung Fredrik I:s fältherre 
Johan Rantzau besegrade Kristian II:s anhäng�,re under Sören 
Norr by. Den lyder i översättning från plattyskan : »Gud hjälpe 
ADAf\1S barn. Början är lätt gjord men avslutningen mödo
sam. Då man skrev år 1525

1 
fredagen efter S. Markus dag

1 

skedde vid Lund en stor jämmer. Där blevo mer an- 1500 
dödskjutna och slagna. Det månde de skånska kvinnorna Yäl 
klaga över». 

Även den gåtfulla bärande gestalten över minnestavlan 
kan hänföras till .van DU.rens produktion1 medan de flanke
rande trä.skulpturerna under 1500-talets första tredjedel tillfo
gats kyrkans korstolar. De båda sengotiska gallerdörrarna 
(t. h. å fig. 71), som öppna sig i söder

1 
hade fordom sin plats 

i uppgången från ärkebiskop Jakob Erlandssons tvärmur tiil 
tvärskeppet i Lundad6men och tillhöra säkerligen 1500-talets 
andra fjärdedel. Fylln"ingarnas ornamentik är ren reni\ssans. 
De övres skulpturer ha blott på.limmats en slät yta1 medan 
de nedre äro skurna i ett med fyllningarna. 

På den motstående väggen hänger ett mycket stort .epi
tafium från slutet av 1 500-talet över den preussiske adelsman
nen Hans Spiegel (Spegel t 1592) sedermera herre till Borgeby 
och gynnad av konungarna Kristian III och Fredrik II samt 
hans hustru Catharina v. Ahlefeldt (i" 1582), till vilket efter 
den sistnämndas frånfälle fogats en bild med Spegels andra 

1 Lokaliserad i 0. RYDBECK, Knut d. heliges Laurentiil�).>rka, Meddel. 
fr. Lunds univ:s hist. museum 1942, fig. 13. 
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hustru, 1-Iilleborg Lindenow. Dessa tre personer äro i kropps
storlek .målade på släta fyllningar omgivna av listverk med an
vapen och krönta av en gavel, som ursprungligtn avsetts endast 
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för de två första fyllningarna. Detta inventarium jämte två 
mä.sshah:::ar är hittills det enda i domkyrkomuseet, som icke 
direkt har med domkyrkan att skaffa, om man undantar före-
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målen i magasinsutrymmena. Francis Beckett anser, att de 
båda första porträtten målats av }\ntonius Sandfeldt 1• 

Genom en rundbågig dörröppning, flankerad av kolon
netter från Jakob Erlandssons tvärmur (1250-talet) kommer 
man in i våningens nordöstra rum. I västra vaggen, bredvid 
den föregående dörröppningen, är en portal inmurad, vilken 
leder till byggnadens trapplopp och har ett fragmentariskt 
tympanon med en relief förestiUlande häst och ryttare med 
en jaktfalk på handsken och i omfattningen flankerad av lejon- , 
figurer, som mäste ha tillhört den sydyttstra portal till dom
kyrkans södra sidoskepp, som försvann vid tillbyggnaden av 
Peder Lykkes kapell omkr. 1424. Överst i norra väggen har 
inmurats en bildprydd rundbågsfris samt reliefer från norra 
domkyrkoportalens omgivningsmurar och därunder det orne
ra.de, avbrutna partiet av ett vederlag, som burits av norra 
portalens västra kolonn (fig. 72, mitten). 

Den motstående väggen upptages nästan helt av ett re
konstruerat parti av den efter eldsvådan 1234 uppförda väst
portalen till Lunds domkyrka. Hela kapitälbandet, det mesta 
av de från 1100-talet härstammande, med ursprunglig färg 
belagda märkliga tympanonskulpturerna (Kristus och en ärke� 
ängel, vars pendant saknas) samt en av de omgivande kolon
netterna jämte förkroppning äro gamla. Portalens nedre 
tredjedel är avskuren, men man får dock en ganska god före� 
ställning om dess· forna helhetsverkan (fig. 73). 

Geno� denna över 2 1/2 m breda portalöppning skymtar 
en kolonnb.uren arkadmur, vars bågöppningar leda in i museets 
största rum, den tunnv'älvda kyrksalen. I den lilla, snarast 
som tornrum arrangerade förhallen ha inmurats vissa detalj� 
skulpturer t. ex. frän domkyrkans lekmannaaltarnisch (vid, 
fönstret) och från .själVa tornen. Från dess .mitt "hänga -de 
båda frän det -ctäVar�ri'4e Oanmar·k enda· bevarade·; ·målade· 
processiönsfaTlOr�a:,f;å:n·· slti.tet av medeltiden. De framträda 
svagt å fig. 74). Till to_r:-npartiet höra även de förut Omtalade 
arkadkolonnerna, vilkas samtliga kapitäl äro gamla liksom tre 
av kolonnskaften och de flesta baserna. De saknade partierna 

1 F. BECKF.TT, Reruessancens Portrcetmalen� Kbhn 1932, s. 15 f. 
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ha kopierats i granit) medan materialet till originalen är sand
sten. På abaken till det mellersta (se fig. 74) med två män
nislroansikten ornerade dubbelkapitälets 'Viistra sida läses i ru
nor namnet Jakob. Man har i detta velat se namnet på och, 
bilden av tornets byggmästare 1• 

Både portal- och arkadväggen måste på grund av äe 
tunga konstruktionerna ombyggaS under arbetets gäng. Hela 
detta ombyggnads-, inmonterings- och upphängningsarbete i 
museet tog endast 5 månader i anspråk. 

På den mot . kyrksalen vettande sidan av nämnda arkad
vägg hänga partier av domkyrkans medeltida urverk, komplet
terande de i kyrkan befintliga. Dit hör sålunda kalendertav
lans ram, den tronande madonnan1 visare och visarhjul. Ovan
för detta, under taket, sprides vid mörkrets inbrott genom en 
väldig vatten.kastare från Adam van Diirens sydöstligaste sträv
pelare ett sparsamt ljusskimmer över salen. 

På en konsol, huggen av samme mäster Adam, står vid 
västra långväggen en karakteristisk, djärvt och kraftigt sku
ren senmedeltida bild av den helige Kristoffer (fig. 75, längst 
t. h.), som av Paatz tillskrivits den berömde Bernt Notke, S. 
Göransgruppens i Stockholm skapare :i_ På motsatta v�iggen 
utställes en tyvärr skad�d, ungefär sa1ntidig reliefgrupp av 
S. Göran och draken, f'örmodligen utförd av den förres med
tävlare inom Nordeuropas skulpturkrets, Henning v. cl. Heide, 
som även förfärdigat en s. 98 (fig. 59) omnämnd, fragmentarisk 
S. Göran frän Trolle�Ljungby 3• 

Om man bortser från de båda ovannämnda skulpturerna 
och en skadad Kristusbild av trä frän 1300-talet, alla från 
domkyrkan, är kyrksalen avsedd att giva en förestäilning om 
utseendet av mittskeppets . östra del i Lunds domkyrka, det 
s. k. lekmannakoret, före den på 1 830-talet påbörjade rivnin
gen av detta. På sidorna ha delar av de dåvarande bän
karna inpassats, och »gången» dem emellan tillslutes av grin-

l Danmarks Runeindsl:rifter, udg. ved LIS JACOBSEN og ERtl( MOL'tKE, 
Te:a, s. 585. 

� Jfr WALTF.R. PAATZ, Bernt Notke und sein J{reis, Tafeln, Berlin 1939, 
fig. 173. 

3 Ibid., s. 151 L, fig. 174-175. 
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dar i ett med bladverk i akantus snidat meterhögt skrank, 
som åt väster begränsade lekmännens kor. På sidorna fram
träda två av de fyra tillhörande med Karl XII:s namnchiffer 
krönta, höga gallerdörrar, som där avskilde lekmannakoret 
från sidoskeppen (se fig. 75), medan de båda motsvarande dör
rarna, som ej fingo plats bredvid de övriga, uppställts i dom
kyrkomuseets bottenvåning. Deras upphovsman var snickare
mästaren Nils Hansson Örn, och de fullbordades med biträde 
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Fig. 76. Den heliga- Margaretas !intyg, en medeltida mässkjorta. 

av bildhuggaren Johannes Andre samt levererades år 1706. 
Salens märkligaste inventarium är den (utom altarbordet) 

ornkr. 6 m höga och över 2 1/2 m breda, delvis bemålade och 
förgyllda altaruppsats, som åt söder. utgör rummets fond. Ma
terialet utgöres, såsom förut omnämnts, av svart kalksten, 
alabaster, belgisk marmor, sandsten och ·kritsten (baksi
dans masker och ornament m. m.) Monumentet uppfördes 
1577 av kanslern och riksrådet Eiler Grubbe, som var kapit
lets prost och förvaltare. I stä1let för de smala vingar av 
sten, som funnits e11er varit planerade, hade den skånska re-
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nässansens mest kände och populäre rnästare1 Jakob I{rem
berg, vid tiden omkr. eller något efter år 1600 till altarupp
satsen fogat ett par rikt ornerade vingar av ek iamte enstaka 
nischfigurer. Med sina många snirklar och detalier passa 
dessa emellertid knappast samman med den tunga kraftiga 
uppsatsen (fig. 70). Denna har antagligen utförts av en ne
derländsk mästare efter italienskt renässansschema. Man 
skulle gärna vilja sammanställa de båda italienska kulturkret
sarnas skapelser i Skåne, Lundaaltaret (och dess västdanska 

· skulpturfränder) samt Uranienborg1 men ifråga om Lunda
mästarens identifiering kommer man honom likväl knappast 
närmare in på livet än Gregor Paulsson, som gav honom 
namnet Eiler Grubbes bildhuggare 1• Signaturen P S iämte 
ett bomärke å uppsatsens baksida kan beteckna mästaren siälv 
eller kanske en medhjälpare. Med Steenwinklarnas konst har 
skulpturen och tiden föga gemensamt. 

Alabasterreliefen i mitten återgiver den vanliga natt
vardsscenen samt ovanför denna Markus och Lukas1 medan 
Matteus och Johannes som fristående figurer fylla två nischer 
i uppsatsens basparti. Mittavlan flankeras av dubbla kolon
ner, mellan vilka i nischer ärO anbragta ett par höga smala 
bilder av J\ilaria med barnet och S. Laurentius, kyrkans båda 
skyddshelgon, en egendomlig placering i en lutersk helgedom 
så sent som 1577. På arkitraven över mittreliefen sitta by
ster av Fredrik II, drottning Sophie och förmodligen prinses
san Elisabeth. Ovanför d.essa reser sig i en nisch en bild av 
Kristus flankerad av konungens och drottningens vapen samt 
årtalet 1577. I det stickbågiga gavelpartiet högre upp sitter 
en brOstbild av Gud fader, medan den avslutande uppsatsen 
är försedd med en nischstaty av en symbolisk figur, som döpts 
till Tron. På uppsatsens gavel vilar en träbild av lammet 
med .korsfanan, förmodligen en tillsats av Jakob Kremberg. 

Från den stora kyrksalen leder en dörröppning, flanke
rad av kolonnetter ur ärkebiskop Jakob Erlandssons tvärmur 
från mitten av 1200 talet, in till skrudkammaren (fig. 75 t. h.). 
Redan från begynnelsen stod det klart, att detta långsmala, 

1 Sk&.nes dekorativa konst, Lund 1915. 
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över ingång sporten belägna rum skulle användas för utställ
ning av de dyrbara och ömtåliga textilierna. Dess belysning, 
läge och form hade predestinerat detsamma till skrudkam
mare, och dennas helgd och betydelse pointerades ytterligare 
genom det trappsteg, som från kyrksalen leder upp till den 
som sakristia till den förra behandlade kammaren. Skrudarna 
förvaras i två stora tunna skåp, helt t�ckande sidoväggarna 
och med särskilda, av förf. utexperimenterade anordningar för· 
att göra dräkterna åtkomliga trots skåpens ringa djup - fond
väggarna kunna skjutas dels bakåt och dels åt sidan. Glas
rutornas storlek medförde, att de ej kunde passera ingåhg
arna utan miste upphissas genom ett av de höga gotiserande 
fönstren i kyrksalen, varjämte dörröppningen in till skrud
kammaren tillfälligt förstorades. I dessa montrer bevaras de 
oskattbara mässkläder, kåpor, mässhakar och mitror, som 
Lunds domkyrkas prelater och präster burit vid processioner 
och altartjänst- från början av 1200-talet fram till 1 800-talet, 
samt den heliga 11argaretas !intyg, den unika alba, som av 
tusentals troende å.kallats med fromma böner (fig. 76). Och 
längst framme mot fönstret innesluter en sarkofagliknande 
monter den mitra (fig. 77) och de övriga dräktdetaljer, som 
år 1923 påträffades i den lärde och fromme ärkebiskop Andreas 
Sunessons grav (t 1228) i Lunds dornkyrkas tvärskepp 1• 

I det angränsande rummet i nordväst exponeras bl. a. 
ett dyrbart 11andriskt broderi från år 1509, kyrkligt silver och 
de intressanta fynd, som vid restaureringen på 1830-talet 
gjordes bakom och under kyrkans korstolar. 

Genom de förut omnämnda höga gallerportarna från 
1 500-talets andra fjärdedel, vilka fordon1 avstängde domkyr
kans mittskepp från tvärskeppet, kommer man sedan in i ett 
rum med 1500-tals inventarier, det redan beskrivna van Dii.
renska rummet, och från detta genom salen med domkyrko
portalerna till den trappa, som förbinder ·de olika våningarna. 

En våning högre .upp förvaras bl. a. en serie planer, 
teckningar och akvareller från kyrkans restaurering, varjämte 

1 0. RYDBECK, C. M. FURST och ACNES BR,\NTINC, .Ärliebiskop Andreas 
Sunessons grav i Lunds doinkyrka, Lund 1926. 
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dä.r liksom på vinden finnas syn
nerligen spatiösa magasinsutrym
men. 

I husets bottenvå.ning inrym
mas i ett större rum några 1600-
tals skulpturer1 däribland en stor 
fritt svävande ängel, skuren. av 
Jakob Kremberg, en ansenlig kyrk
klocka1 gjuten i 11almö år 1774 
av Maria Wetterholtz, »styck- och 
klockgjutaränka» m. m. Ett av 
domkyrkans gallerskrank från år 
1706 avskiljer det större rummet 
från ett mindre i söder, där en 
garderob gömmer sig bakom ett 
liknande skrank. En liten mitt
monter innesluter 6 stycken kra
nier, genomslagna med var sin 
kolossala järnspik. Dessa kranier 
påträffades i en kyrkogård, som 
upptäcktes vid grundgrävning till 
själva kapitelhuset. De inkapsla
des då i gips och frampreparera
des först 1932. Spikarna, jämte 
ett par tvärt avhuggna halskotor, 
visa, att kranierna tillhöra indivi
der1 som halshuggits och därpå 
fastnaglats vid hjulet. De symp
tom på galliska sjukan, som fram
träda på ett par av kranierna och 
som även kunde konstateras på 
många av de skelett, vilka fram
grävdes :1 kyrkogården ifråga, tyda 
jämte andra förhållanden på början 
av 1500-talet.4 Ej osannolikt är att 
det rör sig om avlivade upprorsma-

Fig.77°. Ärkebiskop An- kare,som deltagitidetavvanD-0.ren 
dreas Snnessons(t1228) hugfästa slaget vid Lund år 1525. 

mitra. 
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I källarvåningen är den första välvda salen avsedd att 
mottaga stenskulpturer, dopfuntar, gravstenar o. d. Dit har 
även förts domkyrkans tvärläktare över lekmannakoret från 
är 1626. J\iiittmontern i en inre ?al förvarar de fynd, som 
gjordes :1 tomten vid kapitelhusets anläggning. Å bänkar 
längs väggarna utställas kapitäl och- skulpturdelar från kyr� 
kan, vilka visa, huru domkyrkomuseet skulle ha sett ut, om 
man, utan intim kännedom om kyrkans historia och tillbörligt 
uppskattande av dessa arkitekturfragments· stora konstnärliga 
betydelse, framlagt hela det, dyrbara skulpturmaterialet ·frän 
Lunds domkyrka på detta bekväma, men för åskådaren föga 
njutbara sätt. Innanför denna sal finnas mindre rum, där kistor 
av sten och trä samt byggnadsstenar från domkyrkan förvaras. 

I portöppningen till kapitelhuset samt i de arkader, som 
i norr och öster begränsa den kvadratiska gården med dess 
springbrunn; ha en serie gravstenar, vilka fordom legat i dom
kyrkan, blivit uppresta. Den äldsta står längst åt väster 
norra arkaden, medan de yngsta äro placerade österut. 
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