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Fornvännen 105 (2010)

Ett påvligt sigill, en så kallad bulla, från Eugenius
III:s tid (1145–53) har påträffats i marken i Lom-
ma, tio kilometer norr om Malmö (fig. 1). Fyndet
är sensationellt då det är det hittills äldsta mate -
riella belägget för direkta kontakter mellan påve -
dömet i Rom och Skandinavien. Artikeln har som
syfte att presentera själva fyndet, bullan, för fors -
kar samhället och för allmänheten. Vi för också
fram en hypotes om hur sigillet hamnade i Lom-
ma. En möjlighet är att det varit fäst vid ett doku-
ment som det påvliga sändebudet Nicolaus Break-
spear hade med sig på sin resa till Skandinavien
år 1152–54. 

Vårt vidare syfte är att placera in sigillet i dess
samtida kontext och att diskutera det tidig medel-
tida Lomma utifrån den tidigare forskningen.
Bullan ger oss en möjlighet att på nytt fundera

kring 1100-talets Lumaby. Fyndet kan tolkas som
ytterligare ett indicium för en tidigmedeltida ur -
banisering. Platsen är nämligen en av tre som
omnämns som särskilda orter i Knut den heliges
donationsbrev till domkyrkan i Lund år 1085.
Men var det en stad i tidens mening eller var det
en bondby? Vilken var Lommas betydelse under
medeltiden och varför försvinner den urbaniser-
ade orten ur källorna på 1200-talet? Minnet av
en medeltida stad har satt spår också i dagens bild
av Lomma. Kommunens vapen, fastställt 1960,
visar ett ankare och en genomgående krenelerad
mur av guld med röda fogar. Ankaret vittnar om
hamnens betydelse och muren symboliserar den
omfattande tegelproduktionen som bedrivits i
byns omgivningar sedan 1600-talet. Men den sym-
 boliserar också en medeltida stad (Raneke 1998,
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s. 17). Var det för den orten som påve Eugenius
III:s beseglade brev var avsett, eller var det
ämnat för ärkesätet i Lund? Hur hamnade bullan
i grönsakslandet på en av villatomterna? Vad var
det för information som var beseglad med bullan
som så länge legat gömd i den skånska myllan?
Fyndet kan inte ge svar på alla dessa frågor men
det låter oss gå tillbaka i tiden och diskutera ett
sigill på villovägar.

Fyndomständigheter
Den som i dag besöker Lomma vid Höjeås myn-
ning i Öresund har svårt att få intrycket av någon
medeltida marknads- och hamnplats. Lomma var
en tidig industriort med produktion av tegel, ce -
ment och under 1900-talet även eternitplattor.
Dessa verksamheter har gjort stora avtryck, fast -
än samhället i våra dagar omvandlats till en pend-
lingsort med eftertraktade, strandnära bostads -
områden. För dagens Lommabor är det kanske
mindre känt att orten ruvar på ett spännande me -
deltida förflutet.

När Per Olsson 1985 grävde i sin trädgård på
villatomten i Lomma påträffades ett blyföremål,
runt och med en diameter om 32 millimeter. Det
var ett märkligt föremål dekorerat med bilden av
två skäggiga mansansikten på ena sidan och bok-
stäver på den andra. Föremålet var så märkligt att

det sparades i hemmet. Först 2008 kom det un der
sakkunniga ögon, då det för identifiering lämna -
des in till Kungl. Myntkabinettet i tron att det
var ett mynt. Där konstaterades dock att det trots
viss likhet med bysantinska medeltidsmynt var en
på lig bulla.

Fyndplatsen ligger i ett villaområde som be -
byggdes första gången under 1940-talet (fig. 2). I
samband med kommunens expansion upprät-
tades en stadsplan med rätvinkliga kvarter som
bebygg des med villor och radhus. Området hade
dessförinnan varit åkermark och några andra for-
mer av byggnation har inte förekommit i modern
tid (muntlig uppgift från kommunarkivet, Lom-
ma). Bullan kan förstås ha hamnat på vil-
latomten vid schaktning i samband med byggna-
tionen under 1940-talet. Likaså kan den ha kom-
mit till platsen på något annat vis, exempelvis
med jord som köpts på plantskolor etc. Dessa
möjligheter går varken att bevisa eller falsifiera.
För det följande resonemanget nöjer vi oss med
att konstatera att det givet omständigheterna
också kan förklara hur bullan hamnat i Lomma.

Påvliga bullor i Skandinavien
Den funna bullan är som sagt av den typ som
fästes vid brev som utfärdades av Eugenius III,
påve mellan 1145 och 1153. Sigillets åtsida visar
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Fig. 1 Påve Eugenius III:s (1145–53) bulla funnen vid Lomma i Skåne 1985. Foto Gabriel Hildebrand, Kungl.
Myntkabinettet —Pope Eugene III:s lead bull, found in Lomma, Scania, Sweden in 1985.
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bilder av de båda helgonen Petrus och Paulus på
ömse sidor av ett kors. Aposteln Paulus kan kän-
nas igen på sitt långa skägg och lärjungen Petrus
på sitt krulliga hår och korta skägg. Ovanför hel-
gonens huvuden läser man SPA SPE, vilket är
förkortningar av namnen – S står för lat. sanctus,
helig. På frånsidan läser man uppdelat på tre ra der
EVGENIVS PP III, som tydligt meddelar vems
sigill det är. Åtsidans utformning med de två hel-
gonen förblev oförändrad från Paschalis II:s pon-
tifikat (1099–1118) fram till 1400-talets mitt.
Frånsidans text byttes dock allt efter som nya
påvar tillträdde sitt ämbete. Bullan består av två
runda blybitar som pressats ihop över ett snöre (i
dag bortfallet) av hampa eller silkestråd som var
fäst i pergamentsbrevet. Genom att på så sätt
sammanfoga brev och sigill kunde brevets äkthet
bekräftas (fig.3, von Pflugk-Harttung 1901, s. 373
f; Frenz 1986, s. 42 f; Madsen 1994, s. 17).

Bullan i Lomma är märkvärdig såväl genom
sin ålder som genom fyndplatsen. Den härrör
från en tidsperiod då det blott finns enstaka be -
lägg för kontakter mellan Rom och Skandina -
vien. Av de strax över 600 kända brev som utfär-

dades under Eugenius III:s pontifikat till kyrkor,
kloster och världsliga furstar runt om i kristen-
heten är endast ett fåtal riktade till Skandinavien,
såsom t.ex. skyddsbreven för S:t Michaels kloster
i Bergen och för Esroms kloster på Själland (Jaffé
1851, s. 617–652; DN XII:1; DD 105). Det har
sannolikt funnits fler, men vi har endast upp -
gifter om enstaka och bland dessa inga svenska.
Det äldsta bevarade påvebrevet i svenska Riks -
arkivet är daterat 1164, men vi vet att man mot-
tog numera förlorade skrivelser från Rom redan
tidigare (Winroth 2002).

Eugenius III:s bulla i Lomma är således ett av
de allra tidigaste materiella spåren av de nordiska
ländernas kontakt med påvedömet i Rom. Detta
intryck förstärks ytterligare vid en jämförelse
med tidigare funna bullor i Skandinavien. Fyn-
det i Lomma är äldre än något annat mot sva -
rande fynd från detta område. Enligt en inven-
tering av arkeologiskt funna bullor i Skandina -
vien, publicerad av Per Kristian Madsen 1994, har
sammanlagt 22 stycken tillvaratagits och regist -
rerats. Till dessa kan man lägga, förutom den i
Lomma, ytterligare fem funna på olika platser i
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Fig. 2. Karta över Lomma med markering av fyndplatsen. Lantmäteriets grundkarta bearbetad av Vladimir A.
Sagerlund, Riksarkivet. —Map of Lomma, marking the find spot.
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Sve rige (Norberg 1966; Ringborg 2000 s. 28 f,
144). Av de sålunda totalt 28 kända bullorna är
det dock bara fem som möjligen kan hänföras till
1100-talet. Från det medeltida Danmark känner
vi till två fynd, nämligen en funnen på torget
invid domkyrkan i Roskilde (Celestinus III 1191–
98) och den andra på Jylland utan närmare fynd -
uppgifter (Innocentius III 1198–1216). I Lunds
domkyrka tillvaratogs också två bullor från 1400-
talet tillsammans med människoben och textil-
fragment, när man på 1830-talet under Carl Georg
Brunius ledning gjorde en grundförstärkning av
en strävpelare på norra sidan. Några andra skåns -
ka fynd är inte kända (Madsen 1994, s. 21). 

Från det medeltida Sverige är åtta fynd kän-
da, varav två möjligen kan hänföras till 1100-ta -
let. Den äldsta bullan härrör från Alexander III:s
tid (1159–81) och påträffades vid arkeologiska un -
dersökningar i Sigtuna, men utan närmare känd

fyndkontext. De bäst dokumenterade fynden
kommer från Otto Frödins arkeologiska under-
sökningar i Alvastra kloster. Vid utgräv ningen av
sakristian påträffades där en bulla som har varit
fäst vid ett brev utfärdat av Innocentius III
(1198–1216). Nära abbotshuset påträffades ock-
så en bulla från Pius II (1458–64). På Lin köpings
domkyrkas gård Tornby, mellan Motala och
Linköping, har man funnit en bulla från Ur ban
IV (1261–64). Bullor från 1300-talet har hittats
nära Skara och Visby, och i Statens Historiska
Museums samlingar finns sedan länge bullor
från Gregorius X (1271–76) och Bonifatius IX
(1389–1404), dock utan känd fyndpro veniens
(Norberg 1966; Ringborg 2000, s. 28).

I de fall där fyndomständigheterna är kända
har bullorna oftast en anknytning till domkyrkor
och kloster, vilket väl knappast är överraskande.
Det var i dessa miljöer påvebreven hanterades
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Fig. 3. Det äldsta påvebrevet i Skan-
dinavien med bevarat sigill:
Alexander III till invånarna i 
Uppsala ärkebiskopsdöme 1169 8/11
(DS 62). Notera bullan och hamp-
snöret med vilket den är fäst vid
brevet. Foto Kurt Eriksson, Riks -
arkivet. —The oldest Scandinavian
papal charter with a preserved seal:
Alexander III to the people in the
archbishopric of Uppsala 1169 8/11
(DS 62). Note the bull and the
string of hemp that attaches it to
the charter.
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och arkiverades, och det var där sigillen kunde
lossna och skiljas från breven. Ett sådant fall är
också dokumenterat redan från 1281. Kung Mag-
nus meddelar då i en vidimation av påven Inno-
centius III:s brev från 1206 att blybullan hade
lossnat när han i närvaro av flera andliga digni -
tärer handskades med brevet, och att han för att
det inte skulle förlora sin giltighet hade låtit
dekanen Ingemund åter fästa bullan vid brevet.
Brevet från 1206 är bevarat i Riksarkivet, men
utan sigill (DS 131 & 713).

Bullor har också påträffats i gravar, vilket ty -
der på en sekundär användning som amuletter.
Talande i detta sammanhang är att de två bullor-
na från Lunds domkyrka är försedda med hål för
att kunna bäras i en rem runt halsen. Det påvliga
sigillet kan ha laddats med ett nytt innehåll och
fått en ny funktion efter att det tagits ur sin
primära kontext i arkivet (Madsen 1994, s. 24 f).

Markus Sanke har nyligen inventerat fynden
av bullor som gravgåvor i nordvästra Europa. Sam-
mantaget har han registrerat ca 60 fynd, främst
från England, Frankrike och Danmark, och där -
vid observerat att det under senmedeltiden fanns
en sedvänja bland högre kyrkliga dignitärer att
låta sig begravas med ett beseglat påvebrev i han-
den. Brevet var inte godtyckligt valt: det var just
den urkund som med påvligt sigill en gång be -
kräftat den dödes installation i dennes ämbete.
Be tydligt vanligare torde dock ha varit att bullan
medfördes i graven i dess egenskap av heligt före -
mål men avskilt från brevet, d.v.s. en amulett som
bars av den döde (Sanke 2009).

Nicolaus Breakspear – påvlig legat
1100-talets mitt var en tid då påvedömet, i hård
konkurrens med det tyska kejsardömet, aktivt
och framgångsrikt utvidgade sitt inflytande i nor-
ra och östra Europa. För Skandinaviens del ska-
pades då nya ärkebiskopsdömen och nationella
kyrkoprovinser i Norge (Nidaros) och Sverige
(Uppsala) såsom utbrytningar ur det ursprungli-
gen mycket vidsträckta Lunds ärkebiskopsdöme.
Det var också då som Peterspenningen infördes i
dessa länder som ett tecken på deras underkas-
telse under Rom. Det är i denna historiska kon-
text som bullan i Lomma får sin betydelse som en
konkret kvarleva av Skandinaviens europeiser-
ing på 1100-talet (Johnsen 1945 s. 40–65).

Våren 1152 fick engelsmannen Nicolaus Break-
spear, vid denna tidpunkt kardinal av Albano, av
påven Eugenius III i uppdrag att såsom dennes
ombud resa till Skandinavien för att fastare kny-
ta banden till Rom. Han ansågs såsom engelsman
vara särskilt lämpad för uppdraget. Våren 1153
sammanträffade han med de norska stormännen
och biskoparna i Nidaros. Resultatet av mötet
blev att en nationell norsk kyrka instiftades med
Nidaros som ärkebiskopssäte. Bland flera andra
viktiga överenskommelser var införandet av Peters-
penningen, det vill säga en penningskatt till Rom
som skulle samlas in från varje hushåll.

Senare samma år fortsatte påvens sändebud
sin resa till Sverige, förmodligen med samma syfte.
Mötet med svears och göters biskopar och stor-
män ägde då rum i Linköping, som vid denna tid-
punkt var östgötarnas tingsort med kungsgård
och biskopskyrka, men ännu inte hade utvecklat
några urbana former. Möjligen var avsikten att
inrätta ett svenskt ärkebiskopsdöme på denna ort,
men det dröjde ännu ett decennium innan det
blev verklighet och då inte i Linköping utan i Upp-
sala. Enligt den danske krönikören Saxo Gramma -
ticus berodde det på oenighet mellan svear och gö -
ter om såväl ort som person. Vid mötet togs dock
andra viktiga beslut om kyrkans frihet, om äk -
tenskapet, om förbud att bära vapen samt om
införandet av Peterspenningen.

Någon gång på hösten 1153 fortsatte kardina -
len Nicolaus legation till ärkebiskop Eskil i Lund,
där man uppehöll sig till vintern 1154, då man
anträdde återresan till Rom. Enligt Saxo lämnade
kardinalen till ärkebiskopen det pallium som var
avsett för den svenske ärkebiskopen såsom hans
värdighetstecken. Palliet skulle i framtiden över-
lämnas av ärkebiskopen i Lund som ett uttryck
för dennes överhöghet över den svenske ärke-
biskopen (Johnsen 1945 kap. IV, VIII, IX; Nils-
son 1998, s. 95 f, 135, 142). Kort efter sin åter -
komst till Rom valdes Breakspear för övrigt själv
till påve och tog sig namnet Hadrianus IV.

Man kan anta att det påvliga sändebudet för
sitt uppdrag i Skandinavien medförde ett eller
flera beseglade brev utfärdade av uppdragsgiva -
ren Eugenius III. Det är därför en lockande tanke
att bullan ursprungligen varit fäst vid ett av dem
och i Lomma oavsiktligt skilts från brevet. Hur
den verkligen hamnade i Lomma kommer vi ald -
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rig att få veta, men det är väl ett rimligt antagan -
de att den har detta ursprung. Det finns natur -
ligtvis även flera andra alternativa förklaringar.
Bullan förblir dock ett av de allra äldsta materiel-
la spåren av en direktkontakt mellan påven i Rom
och Skandinavien. 

Det tidigmedeltida Lomma
Lomma har av forskningen utpekats som en av
Skånes tidigmedeltida stadsbildningar (Skansjö
1980, s. 7–8 och där anförd litteratur). Anled -
ning en är omnämnandet i Knut den heliges dona -
tionsbrev från 1085. I brevet förtecknas alla till-
gångar som Knut skänkt till domkyrkan i Lund.
Där omnämns Lomma som en av tre orter, till-
sammans med Lund och Helsingborg, vilka ska
betala en viss tomtskatt till kyrkan: De annuali
pecunia quę datur pro areis in Lumaby tres marce, vil -
ket betyder »av den årliga penning som gives för
tomterna i Lomma 3 mark». Omnämnandet här-
rör från det äldsta nordiska diplom vi har be varat
i textform. Citatet ovan kommer från av skriften
i Necrolo gium Lundense (Skansjö & Sundström
1988, s. 15–16).

Bedömningen av Lomma som tidigmedeltida
stadsbildning hänger samman med denna speciel -
la tomtskatt som nämns i donationsbrevet. Skat-
ten kallades senare midsommargäld efter dess för-

fallodag och är välkänd genom hela medeltiden.
Genom sambandet mellan tomtskatten i dona -
tionsbrevet och midsommargälden har Lomma
betraktats som en medeltida stad redan 1085.
Den kungliga grundskatt som fastslås i gåvobre -
vet är med stor säkerhet densamma som omtalas
i kung Valdemars jordebok från 1231. Då erhöll
domkapitlet i Lund 27 mark av den kungliga tomt-
 skatten, med skillnaden att hela summan togs
från Lunds stad. Tomtskatten finns omnämnd i
flera andra skriftliga källor och avsåg beskattning
av tomter, area, till skillnad från landsbygden
som beskattades i bol eller mansus. Formuleringen
i gåvobrevet antyder därför att det 1085 fanns tre
platser i Skåne som skilde sig från den omgi-
vande landsbygden och bildade egna fiskala om -
råden (Carelli 2001, s. 126). Det ska understrykas
att Lomma inte ska uppfattas som en stad när det
gäller belägg för stadsrätt eller stadsprivi legier.
Men, som Skansjö konstaterat, Lomma be trak -
tades år 1085 ur kungamaktens judiciella och fi -
 skala perspektiv som »en stad i den tidens mening»
(Skansjö 1980, s. 10, hans kursivering). Samtidigt
är belägget i gåvobrevet från 1085, som Anders
Andrén slår fast i sin avhandling om medeltida
städer i Danmark (1985, s. 164), Lommas enda
uppfyllda urbaniseringskriterium.

Namnet Lomma (i äldre stavning Lumaby eller
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Fig. 4. Lommas belägenhet vid
Höjeås mynning. Notera även läge-
na för Lund, Malmö och Lödde kar.
Utsnitt av Gerhard Buhrmans karta
över Skåne 1684. Foto Bertil Olofs-
son, Krigsarkivet. —Lomma at the
mouth of the small river Höjeå.
Note the positions of Lund, Malmö
and Lödde kar.
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Lummæ) tros vara härlett ur det gamla namnet på
Höjeå, ån kring vilken byn uppstått och fort-
farande är belägen. Lum betyder ljum, alltså den
ljumma, eller möjligen lugna, ån. Byn har så ledes
fått sitt namn från ån och inte tvärtom (Ejder
1951, s. 576).

Flera forskare har genom åren diskuterat Lom-
 mas funktion och ålder. Ett vanligt påstående är
att Lomma skulle ha varit en vikingatida och ti -
dig medeltida handelsplats, eller rent av en vi -
kingatida stad. Idén framförs exempelvis av Sven
Nordengren i hans lokalhistoriska bok om Lom-
ma (1973, s. 12; samt Holmberg 1977, bl.a. s. 75).
Tolkningen saknar arkeologiskt stöd och baseras
på analogier med liknande platser, exempelvis
Hedeby och Birka. Olika teorier har också fram-
förts om Lommas tidigmedeltida placering och
tidpunkten för dess tillbakagång till bondby (Ca -
relli 2001, s. 136–137 och där anförd litteratur).

På grund av Lommas nästan obefintliga arkeo -
logiska material får vi förlita oss på det skriftliga
källmaterialet. Detta indikerar att orten betrak-
tades som en stad i samband med Knut den he -
liges gåvobrev 1085, men att staden upphörde
strax därefter. Forskare har haft olika åsikter om

när denna nedläggning ska ha skett. Sten Skansjö
hävdade före 1230, medan Anders Andrén mena -
de att nedläggningen skett före 1186, eftersom
Lomma inte förekommer i detta års bekräftelse-
brev av Knut den heliges donation (Skansjö 1980,
s. 15; Andrén 1985, s. 164). I sin undersökning av
det äldsta källmaterialet om staden förde Skansjö
fram hypotesen att Lomma kunde ha varit den
tidigmedeltida föregångaren till Malmö. Skansjö
försökte finna samband mellan Lommas ned -
gång och Malmös uppkomst. Resultatet blev ne -
gativt, så till vida att det inte går att se några di -
rekta kronologiska samband mellan de båda stä -
dernas försvinnande respektive uppkomst (Skan-
sjö 1980, s. 15). Peter Carelli anser, med stöd i
tidigare forskning, att bebyggelsen i Lomma bör
ha etablerats någon gång under 1000-talets lopp,
kanske rent av under dess andra hälft. Carelli
menar att platsen förlorade sin centrala betydelse
mot slutet av 1100-talet då hamnen inte längre
var fullt duglig, till följd av införandet av mera
djupgående fartyg (Carelli 2001, s. 138).

Lommas viktigaste funktion kan därför ha
varit som handels- och hamnplats för den skåns-
ka och själländska Öresundstrafiken (fig. 4). Det
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Fig. 5. Vallanläggningen vid Lom-
ma väster om Höjeås nedre lopp.
Utsnitt av skånska rekognoser-
ingskartan från 1810-talet. Foto
Bertil Olofsson, Krigsarkivet. —
Earthworks and possible ramparts
at Lomma, to the west of Höjeå.
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enade danska kungariket behövde ett fungeran -
de kommunikationssystem och en transportled
över sun  det. Mycket talar dessutom för att kyr -
kan intres serade sig för leden. Genom en stiftsre-
form i Danmark år 1050 uppstod ett behov av
ständiga kommunikationer inom den kyrkliga
administ rationen, främst mellan Skåne och Själ-
land. Detta behov ökade sannolikt efter att Lund
upp höjdes till danskt ärkesäte år 1104 och det
blev nödvändigt med än tätare kontakter mellan
stifts orterna. Lomma kan ha tjänstgjort som
hamnplats på den skånska sidan för denna trans-
portled mellan Lund och stiftet i Roskilde. På den
västra sidan av sundet har Havn (Köpenhamn) ut-
pekats som den själländska hamnen i denna kom -
munikationsled. Något som stöder denna tolk-
ning är att Valdemar I överlät Havn till biskopen
av Roskilde på 1160-talet. På den skånska kusten
har man antagit att Lödde kar, väster om Lödde -
köpinge, övertog rollen som hamnplats någon
gång mot slutet av 1100-talet. Hamnen i Lödde
kar tillhörde Borgeby och överläts troligen av
kungen till ärkebiskopen i Lund redan under ti -
diga medeltiden (Carelli 2001, s. 136–138). Chris -
tian Theander undersökte Lödde kar, och en av
hans slutsatser var att Lödde kar eventuellt kan ha
övertagit Lommas funktion som hamn (Thean-
der 1999, s. 86–87).

Det skriftliga källmaterialet kring urbanise -
ringen och bebyggelseförtätningen i Skåne och
Danmark under 1000-talets slut och 1100-talet
visar ingen entydig bild. Källorna omvittnar dock
att städerna vid denna tidpunkt åtskildes fiskalt
från den omgivande landsbygden. I stä derna var
det tomterna som beskattades, medan det på
landsbygden var gårdarna. Denna åtskillnad för -
stärktes under 1100-talets lopp (Carelli 2001, s.
127). Skåne hade ur ett nordiskt perspektiv ett
förhållandevis stort antal städer under me del ti -
den. Dessutom fanns flera vikinga- och me del -
tida handelsorter i inlandet (Skansjö 1980, s. 6).

En fråga om Lommas tidiga historia som int -
res serat forskningen är placeringen av den me-
deltida byn. Var låg Lomma under 1100-talet?
Frågan har ännu inte besvarats tillfredställande,
främst beroende på frånvaron av arkeologiska
undersökningar. Markområdena runt Höjeå har
förändrats mycket kraftigt sedan medeltiden. En
omfattande industrialisering och många lertäk-

ter har under de senaste tvåhundra åren sanno-
likt i stort sett förintat spåren av den medeltida
bebyggelsen.

Det som framför allt väcker intresse när det
gäller Lommas placering är en vall som tros ha
funnits runt staden (fig. 5). Vallen bör ha till -
kommit under 1100-talets första hälft, i samband
med liknande vallar kring Lund och andra
platser i det danska riket (Carelli 2001, s. 138).
Den är känd genom gamla kartor, men ingen del
av befästningsverket återstår i dagens landskap.
Undersökningar av kartor från 1700- och 1800-
talen har visat en vallanläggning som sträckt sig
framför allt på den västra sidan av Höjeå, men
också över på den östra. Exempelvis talas det på
en lantmäterikarta från 1763 om »en upkastad
wall». Samma benämning återkommer på flera
andra kartor, och på den skånska rekognoscer-
ingskartan från 1810-talet är vallen tydligt utri-
tad. Så ledes rör det sig inte om någon naturbild-
ning. Med utgångspunkt från vallens troliga be -
lägenhet har man framfört ett antal olika hy -
poteser om var det medeltida Lomma låg. Var -
ken konsensus eller klarhet har så här långt kun-
nat bringas i frågan (Pauli 1983, s. 30–32; Skansjö
1980, s. 18–20).

Fyndet av Eugenius III:s bulla i Lomma kan
ses som ytterligare ett indicium för den tidig -
medeltida stadens existens. Det skulle i så fall
vara ett av de första materiella spåren vi har av
Lomma som marknadsplats och hamn. Närmast
till hands ligger tolkningen att transporter över
Öresund skötts via denna ort, som ligger strate-
giskt placerad vid Höjeås mynning. En sådan
förklaring skulle göra det rimligt att sigillet ham-
nat i Lomma i samband med resor över sundet.
Eventuellt under den resa som Nicolaus Break -
spear gjorde 1154 och som redogjorts för ovan. 

Avslutande diskussion
Vi har ovan framfört hypotesen att Eugenius III:s
bulla som hittats i Lomma kan komma från det
påvliga sändebudet Nicolaus Breakspears resa till
Skandinavien 1152–54. Att det är på det viset går
inte att slå fast, men det finns stöd för en sådan
tolkning. Vi har också diskuterat det tidigmedel -
tida Lomma, en ort som av den tidigare forsk -
ningen utpekats som en stad i den tidens mening.
Materiella belägg saknas, främst på grund av att
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det inte gjorts några arkeologiska utgrävningar i
Lomma. Fyndet av bullan är därför ett av få in -
dicier för Lommas status som stad under 1100-
talet. Avslutningsvis ska vi sammanfatta våra skäl
för dessa tolkningar. Våra huvudsakliga argument
är två. 

För det första utfärdade påven inte många
brev till Skandinavien under 1100-talet. Nico-
laus Breakspears legation är ett av mycket få be -
lägg för direkta kontakter mellan Rom och Sve -
rige under denna tid. Det är sannolikt att han för
sitt uppdrag medförde påvliga brev med sigill,
och mycket möjligt att något av dessa var avsett
för ärkebiskopen i Lund eller den danske kungen.
Med tanke på Lommas kontakter med det när-
belägna Lund är det därför rimligt att tro att si-
gillfyndet har ett samband med det påvliga sän-
debudets resa.

För det andra fungerade Lomma som hamn
för trafiken till Själland och kontinenten. Flera
forskare har fört fram tesen att orten fungerat
som hamn för Lund och för de kontakter som
fanns mellan Lund och bland annat Roskilde.
Christian Theander har dragit slutsatsen att
Lom ma kan ha varit hamn för trafiken över Öre-
sund fram till en bit in på 1200-talet. Om så är
fallet har Nicolaus Breakspear sannolikt färdats
vägen över sundet via Lomma. Färdvägen place -
rar sigillet på fyndplatsen genom ortens plats i
kommunikationssystemet. Sigillet är samtidigt
ett av de ytterst få materiella spåren av aktiviteter
i det tidigmedeltida Lomma.

Eugenius III:s bulla har låtit oss diskutera fyn -
den av påvliga bullor i Sverige och Skandinavien
på nytt. Ovan har vi presenterat fyndet och en
tolkning av sammanhangen bakom dess upphov.
Någon visshet i hur sigillet hamnat i marken går
inte att få. Vad vi däremot kan slå fast är att bul-
lan från Lomma är ett av de äldsta materiella spår
vi har av direkta kontakter mellan Skandinavien
och påvedömet i Rom under den tidiga medelti-
den.

Underlag och hjälp i arbetet med denna artikel har vi
fått från följande personer: Michael Andersen (Natio -
nalmuseet, Köpenhamn), Ulrika Bornestaf (Kungl.
Myntkabinettet), Peter Carelli (Archaos), Lars O. Lager-
 qvist (Kungl. Myntkabinettet), Elisabet Regner (Sta -

tens Historiska Museum), Anders Winroth (Yale Uni-
versity) och Ulla von Wowern (Lunds Universitets
Historiska Museum). Varmt tack till er alla!
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Summary

A papal bull from the pontificate of pope Eugene
III (1145–53) has been found in Lomma, a small
community 10 kilometres north of Malmö in the
south of Sweden. The find is sensational as the
papal bull is the oldest material evidence so far
for contacts between Scandinavia and the Holy
See. 

With support from previous research on
papal bulls in Scandinavia and Sweden it has
been possible to present a hypothesis of how the
bull ended up in Lomma and where it might have
come from. This paper presents arguments for an
interpretation that the bull emanates from the
expedition of the papal legate Nicholas Break -
spear. In 1152 he was sent on a mission to Scan-
dinavia which lasted until 1154. Amongst other
places he visited Lund, where he met with the
archbishop. Lund is very near Lomma and the
papal bull may have been lost there in conjunc-
tion with Breakspear’s journey. This hypothesis
is strengthened by the early medieval back-
ground of Lomma. The place is thought to have 

had some significance during the 11th and 12th
centuries. In a deed of gift from 1085, given to the
church in Lund, Lomma and two other places are
mentioned as towns. Historical sources also
speak about the community as a place that, dur-
ing the Early Medieval period, was more than a
farm village. One explanation that has been put
forward is that the locality served as a harbour for
transport across Öresund, the narrows separat-
ing modern Sweden and Denmark. If this was the
case, Nicholas Breakspear would have travelled
through Lomma on his journey to and from
Lund.

The result of this article is clearly hypotheti-
cal. However, we argue that the discussion pre-
sented lends some support to the explanation of
how the bull ended up in Lomma. Nicholas Break-
spear did travel to Scandinavia in 1152, and the
find of a papal seal in Lomma can be connected
to this journey. The indication of Lomma as a
place of importance during the 11th and 12th
centuries further supports this explanation.
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