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Toke och andra aristokratiska kyrkbyggare 
i det medeltida Lund

Inledning

En känd företeelse under medeltiden är de lantliga gårds-
komplex som bestod av ett aristokratiskt gods – en stor 
gård med ansenlig jord – i nära anslutning till en kyrka. 
Kyrkorna har bedömts att ursprungligen ha varit privat-
kyrkor, vilka sedermera övergick till att bli patronatskyr-
kor. I Skåne finns arkeologiskt kända exempel redan från 
den tidiga medeltiden såsom Bjäresjö, men närheten mellan 
huvudgård och kyrka förekommer i ett stort antal fall un-
der medeltiden (Callmer 1992: 432ff; Hansson 2006: 161ff). 
Denna typ av komplex brukar behandlas som ett lands-
bygdsfenomen och inte som ett urbant bebyggelsesmönster.

”Toke lät kyrka bygga och …” står det på en delvis skadad 
runsten (DR 315) från 1000-talet som hittades i ett gärde vid 
Stora Tvärgatan i Lund (Sjöborg 1824: 159). Ristningen har 
tolkats som refererande till en privat uppförd kyrka. Run-
stenen indikerar att någon eller några, kanske ett flertal, av de 
många kyrkor som uppfördes i Lund under den tidiga medel-
tiden, var privata kyrkor grundade av och tillhörande stadens 
elitskikt. Möjligen byggde mäktiga lundensare dessa kyrkor i 
anslutning till sina bostadshus belägna på stora tomter i den 
nyetablerade staden, precis som fallet var på landsbygden.

Krognosätten och Sankt Botulf

På Mårtenstorget i Lund, närmare bestämt i torgets nord-
västra hörn i nuvarande kvarteret Döbeln, reser sig idag 

en medeltida, tvåvånings tegelbyggnad; sliten, lappad och 
lagad efter seklers bruk och ombyggnader, minnande om 
aristokratins forna glans. Dess historia är kopplad till den 
under medeltiden mäktiga skånska frälsesläkten Krog-
nos och kallas därför Krognoshuset (figur 1). Huset är den 
tyd ligaste lundensiska vittnesbörden om ett aristokratiskt 
gårdskomplex med residensbyggnad och agrar mark.

Krognoshuset och dess kringmiljö är beläget på ett nå-
got flackare parti av den sluttning mot sydväst som utgör 
den ursprungliga topografi Lund grundades på. Den östra 
delen av området var sank, och hade i alla fall tidvis öppen 
vattensamling (Andrén 1980: 32; Johansson Hervén 2001: 
7). Den relativt flacka ytan var förhållandevis väl lämpad 
för bebyggelse och lämningar efter bosättningar från det 
tidigaste Lund finns på flera platser i området. Möjligen 
har en gård omfattat både nuvarande Mårtenstorget och 
kvarteret Döbeln precis norr därom, en annan Saluhalls-
området och en bit norröver. Tomterna skulle då ha haft 
en utsträckning mellan nuvarande Skomakaregatan och 
Mårtens gatan, och anpassats efter dessa kommunikations-
leder eller rent utav ha varit styrande vid etablerandet av 
dessa stråk i det tidiga Lund (figur 2).

Under 1200-talet skedde troligen den första stenbyggna-
tionen, en halvkällare, av det numera kvarstående Krognos-
huset. Den däröver liggande tegelbyggnaden i två vå-
ningar antas ha uppförts i slutet av 1200-talet eller början 
av 1300-talet, sannolikt som en representativ salsbyggnad 
i den aristokratiska gårdsbebyggelsen (Andrén 1980: 26; 
Pedersen 1998: 27ff).

Toke and other aristocratic church builders in medieval Lund

Kenth Hansen

sites, a spatial constellation around which the parishes prob-
ably were formed. The Krognos house, together with St Bot-
ulf ’s church and the adjoining agricultural land, is the most 
obvious example of such a phenomenon in medieval Lund. 
However, similar manor sites seem to have existed also in the 
urban parishes of St Mårten and St Stefan.

Aristocratic estates with a manor house and private church 
were common in the medieval countryside. It seems that such 
complexes could also be found in an urban environment. The 
non-regal wooden churches in Lund might have been pri-
vate churches, indicating aristocratic urban manor sites. These 
churches were later replaced by stone churches, which, through 
patronage, continued to be connected to the aristocratic manor 
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Figur 1. Krognoshuset. Foto: Irene Hansen, 2014.
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Under slutet av senmedeltiden och början av tidig-
modern tid innehöll fastigheten två förnämliga tegelhus; 
dels det kvarstående Krognoshuset, dels ett senare byggt 
större tegelhus norr därom (Johansson Hervén 2001: 49). 
Kring de båda karaktärsbyggnaderna har säkerligen flera 
mindre hus med olika funktionalitet varit uppförda.

Resten av den stora tomten hade en lantlig karaktär. I 
den sydöstra delen vidgades vattensamlingen till en anlagd 
damm, troligen för fiskodling. Makrofossilanalys indikerar 
att tomtmarken under 1300-talet brukats för bete eller slåt-
ter (Johansson Hervén 2001: 29). Under senmedeltiden och 
in i tidigmodern tid var tomten och gården en solitär rest av 
den tidiga medeltidens aristokratiska storgårdar; möjligen 
så framträdande att dess öppna yta och dammanläggning 
kan urskiljas i Franz Hogenbergs kopparstick från slutet 
av 1500-talet (Johansson Hervén 2001: 10).

Den skånska högfrälseätten Krognos har genealogiskt 
spårats till början av 1300-talet, men kan mycket väl ha 
tillhört den skånska aristokratin längre tillbaka i tiden. 
Med tiden samlade den på sig ett omfattande godsinnehav 
i Skåne. Med stora huvudgårdar i nordvästra (Krapperup), 
nordöstra (Karsholm) och sydöstra (Bollerup) Skåne pas-
sade egendomen i Lund i sydväst väl in för att rumsligt 
täcka in det skånska landskapet.

Den äldsta kända skriftliga noteringen om släktens 
ägarskap av gården i Lund är från 1390 (Rep 1: 3745) men 
redan tidigare fanns dock skriftliga bevis på ättens kopp-
ling till S:t Botulfs socken, där gården var belägen. 1361 
skänkte ärkedjäknen i Lund, Johannes Stigsen (Krognos), 
fem mark penningar till ”min sockenkyrka S:t Botulf i 
Lund” (Test 58). Med tanke på släktens koppling till Lund, 
dokumenterad sedan början av 1300-talet (DAA 1893: 272), 

förefaller det troligt att Krognoshuset, med dess markerade 
högfrälseprofil, har uppförts av Krognosätten. Gården var 
kvar i frälse händer – släkten Krognos och sedermera, via 
kvinnolinjen, släkten Podebusk – till början av 1600-talet 
(Andrén 1984: 80).

Varken någon tidig träkyrka eller en efterföljande sten-
kyrka har arkeologiskt påträffats i S:t Botulfs socken. Kyr-
kans patrocinium var ett anglosaxiskt helgon som levde på 
600-talet. Han blev populär kring millennieskiftet, speci-
ellt i Danelagen i England. Kulten av honom spreds inom 
det danska sjöriket, men var i övrigt föga utbredd (Blom-
qvist 1951: 45; Anglert 1995: 155). Etableringen av en kyrka 
helgad åt S:t Botulf i Lund bör därför ha skett när de eng-
elska influenserna, såväl kyrkligt som politiskt, var starka 
i staden, från 1020-talet till 1060-talet.

Krognosättens patronatskap till kyrkan är skriftligt 
doku menterat 1475 i ett påvligt indulgensbrev (DDL 4: 
246), men redan i Johannes Stigsens ovan nämnda testa-
mente antyds en sådan patronatsrätt. Även om det inte går 
att leda i bevis så förefaller det rimligt att Krognos ättens 
patronatskap till S:t Botulfs kyrka kan härledas från en 
äldre privatkyrkas grundande på 1000-talet, antingen upp-
förd av en anfader eller via ett senare förvärv av gården med 
tillhörande kyrka/patronatsrätt.

Det har antagits att den stora tomten i östra delen av de 
nuvarande kvarteren Saluhallen och S:t Botulf fick en nord-
lig avstyckning vid mitten av 1000-talet på vilken kyrkan 
byggdes (Gardelin i tryck: 39). Det är oklart huruvida ini-
tiativet till kyrkbygget kom från innehavare av stamtomten 
eller från den öster därom belägna storgården.

Utgrävningar av delar av kyrkogårdstomten har genom-
förts 1931 och 1954 (KSA S:t Botulf 2, 1931, 1954). De äldsta 
påträffade gravarna daterades till 1000-talet. Vid 1931 års 
grävning observerades ett djupt liggande brandlager med 
ett murbruksskikt direkt ovanpå, vilket tolkades som att 
kyrkan brunnit någon gång under tidig medeltid (Blom-
qvist 1951: 201). Det är således möjligt att först uppfördes 
en äldre träkyrka, vilket indicierna kring tomtavstyckning, 
patrocinium och gravlämningar antyder, vilken senare er-
sattes av en stenkyrka, möjligen i samband med den tidig-
medeltida branden.

En hypotetisk beskrivning av den aristokratiska miljön 
i S:t Botulfs socken börjar med de första etableringarna 
kring år 1000. Det har föreslagits att två vikingatida stor-
gårdar var lokaliserade mellan de två kommunikations-
leder som österifrån ledde in till Lund. Vid 1000-talets 
mitt avsattes en tomtyta på vilken en träkyrka helgad åt 
S:t Botulf uppfördes. Under 1100- och 1200-talen skapades 
en sockenbildning kring kyrkan och den östra av de båda 
gårdarna. Gårdens äganderätt över kyrkan omvandlades 
till en patronats rätt, men dess innehavare behöll kontrol-
len över kyrkan. Under 1200-talet förändrades bebyggel-
sen då en halvkällare av sten uppfördes i kyrkans närhet. 
På denna halvkällare byggdes sedermera ytterligare två vå-

Figur 2. S:t Botulfs socken med kvartersindelning. Trolig sockengräns 
tjockstreckad, nutida kvartersgräns tunnstreckad, kyrkogårdstomt 
skafferad, föreslagen residensbyggnad ovalmarkerad. Ritning av för-
fattaren efter Andrén 1984:51.
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ningar i tegel så att en praktfull salsbyggnad skapades för 
den skånska frälseätten Krognos. På 1400-talet komplet-
terades gården med en större tegelbyggnad belägen ännu 
närmare kyrkan. Under hög- och senmedeltid samt en bit 
in i tidigmodern tid har troligen hela komplexet fungerat 
som ett urbant beläget lantgods med ståtliga residensbygg-
nader, patronatskyrka samt odlings- och betesmark med 
fiskdamm för den högaristokratiska Krognosätten.

Stenhus och Sankt Mårten

S:t Botulfs socken bjöd på ett kvarvarande medeltida sten-
hus med en känd aristokratisk historia medan kyrkan fort-
farande är arkeologiskt obekräftad. I S:t Mårtens socken 
möter oss det omvända förhållandet. Resterna efter den 
medeltida kyrkan har arkeologiskt konstaterats, men en 
eventuell medeltida aristokratisk gård kopplad till denna 
är fortfarande obekant och oidentifierad.

När grundgrävningen till dagens lundensiska film-
tempel i hörnet av Bankgatan och Västra Mårtensgatan 
skedde 1915 påträffades resterna efter S:t Mårtens kyrka, 
en romansk stenkyrka. Man misstänkte att den haft ett 
västtorn, men då grävningsområdet slutade i höjd med 
västmuren kunde detta inte undersökas (Karlin 1915). Vid 
utgrävningar 1993 sydväst om kyrkan konstaterade man att 
Karlins förmodan varit berättigad, då delar av ett troligen 
sekundärt tillfogat torn verifierades (Carelli & Lenntorp 
1994: 20ff). Kyrkan anses ha blivit uppförd omkring eller 
strax efter år 1100.

S:t Mårtens stenkyrka har troligen haft en föregångare 
i trä, uppförd på 1000-talet. Grunden till detta antagande 
är att gravar i två olika skikt har konstaterats vid flera ut-
grävningar (KSA S:t Mårten 4, 1915; KSA Västra Mårtens-
gatan, 1963). På 1915 års planritning (figur 3) är resterna ef-

ter en nedslagen trästolpe markerad i långhusets nordvästra 
hörn. Sektionsritningar saknas varför det är svårt att exakt 
placera stolpen stratigrafiskt, men en placering under sten-
kyrkans golv förefaller rimlig. Stolpen kan vara en rest från 
en äldre träkyrka.

Vad talar då för att kyrkan var en aristokratisk privat-
kyrka? I första hand brukar förekomsten av ett romanskt 
västtorn betraktas som ett uttryck för en världslig elit 
(Karlsson 2015: 270). I tornets östvägg fanns dessutom 
en liten tegelkista, en barngrav, inmurad. Därtill var 
två stenkistor som innehöll ett flertal kranier och andra 
skelett delar belägna under ingången till tornet (KSA S:t 
Mårten 4, 1915). Exklusiva gravläggningar i tornets bot-
tenvåning brukar kopplas till kyrkans världsliga sfär och 
tolkas vanligtvis som gravar för kyrkans stiftare eller pa-
tronus och deras närmaste (Holmberg 1990: 32f; Wien-
berg 1993: 101).

Bebyggelsen i S:t Mårtens socken (figur 4) har varit kon-
centrerad i norr utmed Mårtensgatan samt i viss mån ut-
med nuvarande Bankgatan. På 1600-, 1700- och 1800-talen 
utgjordes de mellersta och södra delarna av kvarteret Galten 
av trädgårds- och odlingsmark (Åsgrim-Berlin & Mårtens-
son 1980: 35). Denna lantliga miljö verkar ha sin upprinnelse 
redan i de första etableringarna under 1000-talet. Arkeo-
logiska undersökningar har flera gånger visat på medel-
tida agrara kulturlager och avsaknad av någon mer påtag-
lig bebyggelse i de centrala och södra delarna av kvarteret 
(KSA Galten 17, 1931; KSA Galten 21–22, 1972–73; Lenn-
torp 2010: 6).

Vid grundgrävning 1905 i nordöstra delen av kvarteret 
Galten påträffades grundmurarna till ett större tegelbyggt 
hus med kolonnbaser och kapitäl av kalksten. De daterades 
till tidigast 1200-talets senare del (Karlin 1915). Det äldsta 
skriftliga omnämnandet av den påträffade egendomen är 
från 1412. Då donerade domprosten Folkvin denna gård 

Figur 3. Planritning av S:t Mårtens kyrka med trästolpe markerad. KSA S:t Mårten, 1915.



Mellan slott och slagg 71

Kenth Hansen

till ett av honom upprättat altare i domkyrkan. Av diplo-
met framgår också att han förvärvat gården av den tidi-
gare borgmästaren i Lund, Johannes Hennekini (SD1401 
2: 1534). I ett liknande diplom tre år senare omtalades att 
gården hade ett stenhus och en apelgård (SD1401 3: 2068). 
Fastigheten hade alltså varit i borgerlig besittning kring år 
1400 för att senare doneras till domkapitlet. Gården be-
satt otvivelaktigt exklusiva kvaliteter, bebyggd som den var 
med stenhus och med tillhörande apelgård. Sannolikt har 
tomtmarken därför också varit stor och även omfattat de 
sydligare delarna av kvarteret, ett antagande som styrks av 
dessas agrara karaktär under medeltiden. Längre i sydväst 
i kvarteret fanns enligt 1600-talsdokument såväl hage som 
en fiskdamm (Andrén 1984: 93). Bilden av en högmedeltida 
lantlig stortomt med en gedigen residensbyggnad, apelgård 
och kanske fiskdamm – en agrar huvudgård liknande den 
på Krognostomten – tonar fram.

Vad går då att säga om gården under den tidiga medel-
tiden? Vid arkeologiska undersökningar 1984 strax öster om 
stenhusresterna påträffades kulturlager med anläggningar 
som hänfördes till 1000- och 1100-talen. Några genera-
tioner av mindre hus fanns på platsen; de äldsta daterade 
till 1100-talet. Fyndmaterialet var rikt och några fynd kan 
möjligen hänföras till en aristokratisk kontext: en doppsko 
av brons och ett rembeslag med silverinläggningar. Från 
1200-talet upphörde kulturlagertillväxten och under res-
ten av medeltiden tycks platsen ha varit obebyggd (KSA 
Galten 26, 1984). Några förundersökningsschakt togs 2010 
upp något längre i söder. Bilden var likartad som vid 1984 
års grävning; några generationer av hus från tidig- och hög-
medeltid men inga spår av bebyggelse från senmedeltiden 
(Lenntorp 2010: 7).

Dessa grävningar i kvarteret Galtens nordöstra hörn vi-
sar att boende och verksamhet under 1000- och 1100-talen 

har existerat i anslutning till platsen för den senare hög-
medeltida residensbyggnaden. Den tidiga medeltidens stor-
gårdar var ofta utbredda boplatser där huvudbyggnaden 
kompletterades med flera mindre byggnader för arbetsfolk, 
hantverk och annan verksamhet. Det förefaller rimligt att 
den komplementära bebyggelsen kan ha varit underordnad 
ett tidigt residenshus belägen på platsen för hög- och sen-
medeltidens stenbyggnad.

Rent hypotetiskt skulle således en aristokratisk storgård 
ha kunnat etablerats utmed Mårtensgatan i nordöstra delen 
av kvarteret Galten, under första halvan av 1000-talet el-
ler kring seklets mitt. En privatkyrka av trä byggdes, som i 
begynnelsen av 1100-talet ersattes av en stenkyrka. Denna 
kyrka hade en tydlig aristokratisk profil, vilket främst väst-
tornet och gravarna däri tyder på. Storgården förfogade 
förmodligen över en större agrar tomt, som åtminstone 
torde ha omfattat det nuvarande kvarteret Galten. I an-
slutning till huvudbyggnaden fanns kompletterande hus 
och anläggningar för arbetskraft, hantverk och annan pro-
duktion. Denna driftsbebyggelse avvecklades till stor del 
under 1200-talet. Vid 1200-talets slut eller under 1300-ta-
let restes en ny förnäm residensbyggnad i tegel med baser 
och kapitäl i kalksten. Den stora tomten hade en lantlig 
profil med apelgård och möjligen fiskdamm. Egendomen, 
som under de första seklerna troligen hade aristokratiska 
ägare, övergick senast kring 1400 i borgerlig ägo. Möjligen 
skedde då också en överföring av patronatsrätten till S:t 
Mårtens kyrka. Något decennium efter sekelskiftet 1400 
donerades gården till domkapitlet, som innehade den som 
vikarie residens fram till 1500-talet. Därefter fortsatte mar-
ken inom kvarteret att utgöra stadsgårdar med trädgårds- 
och åkermark in på 1800-talet.

Ätten Galen och Sankt Stefan

Grundmurarna till S:t Stefans stenkyrka frilades 1978 och 
spår efter en träkyrka uppdagades under denna. Av trä-
kyrkan återstod några partier av syllsten samt rester ef-
ter tre nedgrävda stolpar, som kunde dateras med hög 
precision; de kom från träd som fälldes vintern 1049–50. 
Kist gravar som tillhörde kyrkogårdens äldsta gravskikt 
daterades till perioden 1050–1110, vilket sannolikt också 
motsvarade stavkyrkans varaktighet (KSA Repslagaren 13–
14, 1977–78; Mårtensson 1981: 19ff). Den stora romanska 
sten kyrkan uppfördes i början av 1100-talet. Under andra 
halvan av 1100-talet byggdes kyrkans västparti om och ett 
brett västtorn tillfogades (KSA Repslagaren 13–14, 1977–
78; Mårtens son 1981: 65ff).

Vad som framförallt pekar ut kyrkan som en aristo-
kratisk patronatskyrka är det tvärrektangulära väst-
tornet. Arkeologerna som grävde fram kyrkan ansåg att 
tornet dessutom hade innehållit en emporvåning. I tor-
nets botten våning påträffades sju gravar, som associera-

Figur 4. S:t Mårtens socken med kvartersindelning. Trolig socken-
gräns tjockstreckad, kyrkogårdstomt skafferad, föreslagen resi-
densbyggnad cirkelmarkerad. Ritning av författaren efter Andrén 
1984:51.
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des till kyrkans patronus och dennes familj, ett förhål-
lande liknande det som tidigare diskuterats avseende S:t 
Mårten. Eftersom kyrkan inte var regal hävdades att S:t 
Stefans patronus tillhörde det skånska frälset (Mårtens-
son 1981: 79f, 100ff).

Ett brett västtorn, sannolikt med empor, och stiftar-
gravar i tornrummet är sammantaget starka indikatorer 
för en patronatskyrka, en kyrka vars patronatsrätt förmod-
ligen har utvecklats ur en tidigare privat äganderätt kon-
stituerad redan på träkyrkotiden. Den intressanta frågan 
blir då vem som svarat för dessa kyrkbyggen. Inte minst 
den stora stenkyrkan med det senare tillbyggda tornet lär 
ha krävt gedigna finansiella och maktmässiga resurser. 
Fanns det personer med tillgångar av sådan kaliber inom 
socknen?

I ett diplom från 1340 (DD 3:1 nr 33) skänkte riddaren 
Jakob Jensen till Markie en gård i utbyte mot själamässor 
för sig och sin hustru. Av diplomet framgår att gården var 
belägen i S:t Stefans socken och att gåvan inkluderade hus, 
apelgård och övrigt som hörde till gården. Jakob Jensen 
tillhörde ätten Galen, en av de mer betydande grenarna 
av Hvide-ätten, en ätt som dominerande dansk aristokrati 
under tidig- och högmedeltid.

Ätten Galen styrde både världsligt och andligt över 
Skåne under högmedeltiden; flera av ättens medlemmar 
innehade gälkarämbetet eller satt som ärkebiskopar. Före 
Galen-släktens utgrening ur Hvide-ätten satt några av de 
mest namnkunniga Hvidarna på ärkebiskopsstolen, nämli-
gen Absalon och Andreas Sunesen (DAA1893: 152ff; Johan-
sen & Halding 2001: 65ff, 126ff, 181, 194).

Förmodligen var det riddaren Jakob Jensen som inne-
hade patronatsrätten till S:t Stefans kyrka när han donerade 
sin gård till domkapitlet. Med en stor, troligen helt domi-
nerande egendom i socknen var det sannolikt kring denna 
och kyrkan som socknen hade utvecklats under 1100- och 
1200-talen.

Medeltidens viktigaste ekonomiska tillgångar var mark 
och gårdar. Släkters maktpositioner byggdes upp kring 
stora egendomsinnehav. Äktenskap arrangerades för att 
försvara, konsolidera eller förbättra en familjs maktposi-
tion och godsmassa (Hermanson 2000: 108; Småberg 2003: 
230ff). Lagstiftningen stipulerade också bördsrätt till ärvd 
jord, en förhandsrätt för släkten till egendomar när de ut-
bjöds till försäljning (Holmbäck & Wessén 1979: 13, 31). 
Följden blev sannolikt en egendomsstruktur med liten 
dyna mik och långa besittningstider inom samma släkt. 
Mot den bakgrunden förefaller det inte alls osannolikt att 
ätten Galen, och tidigare kanske Hvide-ätten, varit inne-
havare av egendomen i Lund och därmed grundare och 
byggherrar till både trä- och stenkyrka. Hvide-ätten hade 
också gjort sig kända för att ha byggt upp ett stort gods-
innehav på Själland och där varit mycket flitiga kyrkobyg-
gare (Johansen & Halding 2001: 81ff). De besatt otvivelak-
tigt de resursmässiga musklerna för ett stort kyrkoprojekt 

i Lund. Värt att notera är att Absalons ärkebiskopsperiod 
kan ha sammanfallit med byggandet av S:t Stefans aristo-
kratiska västtorn. Kan det ha varit Absalon, denna makt-
person och flitiga kyrkogrundare, som låg bakom torn-
investeringen?

Mycket lite har undersökts arkeologiskt på tomten där 
Jakob Jensens gård var belägen, då området fungerat som 
skola och skolgård med byggnader uppförda på 1800-talet. 
På tomten, längst i sydöst i kvarteret Katedralskolan (figur 
5), reser sig idag en tvåvånings tegelbyggnad murad i re-
nässansförband. Det är det s.k. Karl XII-huset, byggt un-
der slutet av 1500-talet (Andrén 1984: 102). I samband med 
grävningar 1928 blottlades husets grundläggning med kraf-
tiga bokstockar i botten. Det kan inte uteslutas att samma 
grundläggning tidigare hade burit ett högmedeltida hus, 
då ett Kristoffer I-mynt hittades på samma nivå som de 
understa stockarna (KSA Katedralskolan 1, 1928). Med en 
så framträdande placering i gathörnet är det troligt att det 
hus Jakob Jensen donerade låg på samma plats som Karl 
XII-huset. Möjligheten att vissa delar av det nu stående 
Karl XII-huset innehåller rester av det äldre huset kan inte 
uteslutas.

Sannolikt har gården varit områdets dominerande en-
het även under tidig- och högmedeltid. I den mån det går 
att koppla bygget av den stora och högaristokratiska S:t 
Stefans-kyrkan till Hvide-ätten, vilken uppenbarligen 
både hade intresse av och resurser till ett sådant bygge, 
kan gården ha varit i ätterna Hvides och Galens ägo sedan 
1000-talet. Ett sådant antagande grundar sig på den kon-
tinuitet av godsinnehav under medeltiden som diskuterats 
ovan. Från mitten av 1000-talet blir då ett möjligt scena-

Figur 5. S:t Stefans socken med kvartersindelning. Trolig sockengräns 
tjockstreckad, kyrkogårdstomt skafferad, föreslagen residensbygg-
nad cirkelmarkerad. Ritning av författaren efter Andrén 1984:51.
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rio att en residentiell gård norr om Svanegatan initierade 
ett bygge av en träkyrka i sydöst. Under 1100-talet ersattes 
träkyrkan av en stor stenkyrka. Till denna stenkyrka fo-
gades ett stort västtorn under seklets andra halva, kanske 
på initiativ av ärkebiskop Absalon. Under första halvan av 
1300-talet fanns i socknens norra del en residensbyggnad 
med apelgård, vilken donerades till domkapitlet. I samband 
därmed överfördes patronatsrätten till S:t Stefans kyrka 
och gården övergick till att bli vikarieresidens fram till 
reforma tionen. I slutet av 1500-talet uppfördes ett stånds-
mässigt tegel hus på tomten som kom att fungera som en 
grönskande stadsgård fram till 1800-talet.

Sammanfattning

I begynnelsen bestod Lund av ett antal storgårdar med en 
agrar försörjningsbas. Tomtstorlekarna var betydande och 
täckte snabbt en stor yta av den blivande staden. De en-
skilda gårdarna var strukturerade kring storhushåll; en elit-
familj omgiven av beroende klienter och arbetsfolk. Kring 
1000-talets mitt avsattes på flera storgårdar ett större stycke 
av tomten till kyrkogård för de kringboende och för att 
bygga en mindre träkyrka åt ägaren och hans familj.

Under början av 1100-talet ersattes de små privata trä-
kyrkorna av större, betydligt kostsammare, byggen i sten. 
Kyrkoinnehavarnas äganderätt omvandlades till ett im-
materiellt patronatskap, men de markerade sin plats i 
och överhöghet över kyrkan i form av imposanta väst-
torn och exklusiva gravläggningar, företrädesvis i tornet. 
Under 1100-talet fick den växande befolkningen ett ökat 
tillträde till kyrkan, vilket kyrkornas större storlek vittnar 
om. Den breda menighetens tillgång till kyrkorummet 
var förmod ligen en viktig del av utvecklingen av socken-
systemet under 1100-talet. Med bakgrunden i privatkyr-
korna och den fortsatta kopplingen via patronatskapet kan 
socknarna ha orga niserats rumsligt kring huvudgårdstomt 
och kyrkogård.

Fram mot högmedeltiden började aristokratin uppgra-
dera sitt boende, vilket Krognoshuset är ett tydligt exem-
pel på. De analyserade gårdskomplexen i Lund synes upp-
träda under högmedeltiden som stora, agrara stadsgårdar, 
med pampiga residenshus och tillhörande apelgårdar, köks-
trädgårdar och fiskdammar samt en anslutande patronats-
kyrka.

Under högmedeltiden, speciellt första halvan av 
1300-talet, donerades många gårdar i Lund till kyrkliga 
institutioner. Aristokratin lossgjorde sin urbana förankring 
och fokuserade intresset på sina landsbygdsgods medan 
kyrkliga institutioner övertog kontrollen av egendomarna 
i staden. Krognosättens bibehållna besittning av stads-
gård och patronatsrätt var ett klart avsteg från vad som 
verkar vara den generella trenden. Det är svårt att ha nå-
gon uppfattning om anledningen till deras kvarhållande 

av sin stadsbesittning, och kanske även av patronatsrätten 
till kyrkan, långt in i tidigmodern tid. Möjligen hamnade 
aldrig egendomsinnehavet i Lund i händerna på någon reli-
giöst betungad, doneringsvillig familjemedlem. Möjligen 
sågs innehavet som strategiskt; det har noterats att släktens 
godsinnehav fanns i Skånes fyra hörn, varav det lunden-
siska innehavet svarade för det sydvästra benet.

Troligen kan flera andra tidiga icke-regala kyrkor i Lund 
associeras till liknande urbana gårdsanläggningar. Kyrkor 
som S:t Andreas (Hansen 2014), S:t Mikael, Heligkors och 
S:t Peter vid Bredgatan kan därför utgöra komponenter i 
sådana aristokratmiljöer i staden.
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