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De arkeologiska undersökningarna vid Sankt Peters 
kloster i Lund åren 1925—1926. 

Av 

BENGT ENGSTRÖM. 

ên nuvarande S:t Peters klosterkyrka i Lund, som ligger 
på en upphöjning i västra delen av staden, är en 
tegelbyggnad i gotisk stil från tiden omkring år 1300. 
Den utgör stadens, näst domkyrkan, äldsta byggnad 

och är den sista resten ovan jord av de byggnadsverk, som lill-
hört Lunds enda nunnekloster. 

Vad tiden för klostrets stiftelse beträffar1 uppgiver JON 
TURSEN i sin Kirkekrönike, att ärkebiskop Eskil (1137—1177) 
grundat detsamma. Till liknande resultat kommer CORNELIUS,2 

medan REUTERDAHL säger,8 att klostret kan ha uppkommit under 
Eskils ärkebiskopstid, men att det icke är omöjligt, att det här
rör från en senare epok. 

Klostret är emellertid enligt säkra skriftliga källor stiftat just 
under Eskils archiepiscopat. I ett dokument, som anses vara 
från tiden omkring år 1164, finnes bland undertecknarna en 
Escericus, prior vid S:t Peter, och de undersökningar, som LAURITZ 

1 De flesta av de rent historiska uppgifterna i denna uppsats äro hämtade 
ur ett manuskript om S:t Peters kloster av kyrkoherden L. TYNELL. Manu
skriptet, som är ett värdefullt bidrag till kännedomen om klostret och pä det 
högsta förtjänar att publiceras, har efter TYNELLS död överlämnats till Före
ningen Det gamla Lund, som välvilligt ställt det till författarens förfogande. 

2 CORNELIUS, C. A. Handbok i svenska kyrkans historia. 
3 REUTERDAHL, H. Svenska kyrkans historia. 

14—Fornvännen 1927. 
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WEIBULL verkställt rörande Necrologium Lundense,1 giva vid 
handen, att intet namn på personer från S:t Peters kloster finnes 
i dödlistan före 1145. Det kan alltså med största sannolikhet 
konstateras, att S:t Peters kloster stiftats omkring år 1140. 

Klostret möter oss genom tidernas lopp under flera olika 
benämningar, tidigast som S:ta Marias och S:t Peters kloster.2 

Marianamnet försvann dock ganska snart, och klostret kallades 
S:t Peters kloster.2 Emedan det var stadens enda nunnekloster, 
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Fig. 85. S:t Peters kloster. Undersökningsområdet är 1926. 

nämndes det ofta helt enkelt nunneklostret och den tillhörande 
socknen Nunne sogn.8 

Vi veta ej med visshet, vilken orden S:t Peters kloster ur
sprungligen tillhört. Det synes vara ovedersägligt, att det vid 
1303-talets mitt var ett premonstratenserkloster. I slutet av 1400-
talet var det emellertid ett nunnekloster av benediktinerorden 
liksom Bosie (Bosjökloster) och Byrthinge (Börringekloster), vilka 

1 Monumenta Scaniw Historica. Necrologium Lundense, utgivet av LAU
RITZ WEIBULL, Lund 1923. 

2 Lunde Stifts Gavebeger. 
3 Dipl. Lund. III. XXVII. 



Undersökningarna vid S:t Peters kloster i Lund 1925—1926. 195 

alla lydde under priorn vid Allhelgonaklostret i Lund.1 I RHYZELII 

Monasteriologia Sviogothica göres gällande, att klostret varit ett 
fransiskanerkloster, men såväl DAUGAARD2 som REUTERDAHL3 anse 
denna uppgift vara oriktig. CORNELIUS4 ansluter sig till dessa se
nare auktorers åsikt, att S:t Peters kloster tillhört benediktinerorden. 

Ett fullt autentiskt besked om vilken orden det tillhört er
hålla vi genom ett brev, utfärdat år 1508 av ärkebiskop 
Birger Gunnarsson, som meddelar, att ärkebiskop Jens Brostrup 

1 

ÖT P£Teri5 KLOSTER. 
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Fig. 86. S:t Peters kloster. Romanska murrester i kyrkans östra del. 

(1482—1497), S:t Benedikts ordens fader i Danmark, hade 
givit de goda, ärliga och regelbundna jungfrurna, priorissan 
och systrarna i S:t Peters kloster i Lund kontrakt och sämja an
gående den ränta, som priorn årligen skulle giva dem. Det heter 
här att nunnorna hade givit sig att tjäna allsmäktig Gud full-
komligen efter Sankt Benedikts regel.8 

1 Dipl. Lund. 
2 DAUGAARD, J. B. Om de danske Klostre i Middelalderen, Kbhvn 1830 

140—141. 
3 REUTERDAHL, H. Anf. arb. s. 464. 
4 CORNELIUS, C. A. Anf. arb. s. 33. 
5 Kirkehistoriske Samlingar IV. 1. 65. 
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Klostrets arkiv är för länge sedan försvunnet, och vi äro 
därmed berövade det värdefullaste materialet till kännedomen 
om klostrets historia. Att arkivet var omfattande få vi veta bl. a. 
därav, att Christian IV år 1605 befallde Lage Urne och Sigvard 
Grubbe att förteckna de brev, som funnos förvarade i en gammal 
kista i klostret, och som blivit bortglömda vid ett tidigare, til 1-

Fig. 88. Romansk grav ONO om kyrkan. 

fälle, då klostrets brev förtecknades. Allt, utom ett enda brev, 
är nu försvunnet, och de upplysningar om klostrets historia, som 
kunnat hopbringas från annat håll, äro ylterst sparsamma. Det 
var därför med högt spända förväntningar som en omfattande 
arkeologisk undersökning startades och spadarna sattes i jorden 
den 9 juni 1925. 

Undersökningen fortgick sedan under juni—november 1925 
och februari—maj 1926. De omfattade grävningar och ren-
knackningsarbeten för utrönande av nedbrutna byggnaders 
placering i och för tillbyggnad och restaurering av klosterkyrkan 
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samt undersökningar i samband med direkt praktiska arbeten, 
såsom sänkning av marknivån, dränerings- och kloaklednings
anläggningar. 

Den första fasen i arbetet bestod i att söka klarlägga, huru
vida rester av en norr om kyrkan octy parallellt med denna lö-

Fig. 89. S:t Peters kloster. Den nuvaranoe gotiska kyrkan från SSO. Förf. toto. 

pande korsgång funnos kvar, för att de eventuellt skulle kunna 
utgöra underlag för en tillbyggnad. 

Innan jag övergår till att beskriva grävningarna och några 
av deras resultat, vill jag nämna något om klostrets förfallsperiod 
och de dråpslag, som riktades mot de norr om kyrkan belägna 
klosterbyggnaderna. 

Efter reformationen, år 1541, gavs S:t Peters kloster i för-
läning åt Aage Sparre med uttryckligt förbehåll att han skulle 
hålla klostret vid hävd och makt samt försörja klosterjungfrurna.1 

1 Danske Magasin IV. 4. 332. 
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Dessa blevo emellertid färre och färre. Men 1560 sändes de i 
Bosjökloster kvarvarande nunnorna till S:t Peters kloster,1 vilket 
dock på sin höjd innebar att förfallet en kort tid fördröjdes. 

Ännu 1587 funnos enligt MOGENS MADSEN,2 alla klosterbygg
naderna kvar. Men länge skulle så icke förbliva. 1606 blev det 

Fig. 90. S:t Peters kloster. Murrester V om kyrkan. Förf. foto. 

för nunneklostrets byggnader särskilt ödesdigra året. Då före
skrev nämligen Christian IV, att Tage Krabbe för återuppbyg
gande av det nedbrända Övedskloster fick taga taktegel från 
Sankt Peters kloster.3 Samma år utfärdades ett nytt brev, som 
ökade ödeläggelsen.4 Tage Krabbe hade tillkännagivit, att klostret 
var alldeles förfallet, och att det skulle störta fullständigt samman 

1Cancelliets Brevbeger 1556—1560, s. 413. 
2 Qu. civ. Scanie descriptio. 
3 Sk. Tegn. III. 258, 262. 
4 Sk. Tegn. III. 261 b. 
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Fig. 91. Den romanska kyrkans norra kormur med begynnande absid. Förf. foto. 

om det icke blev reparerat, något som dock skulle kräva stora 
kostnader. Konungen ansåg ej nödigt att på klostret våga "nogen 
gagnlös bekostning", varför han föreskrev, att Krabbe skulle 
låta nedbryta de hus, som voro kvar av klostret och med den 
sten, han därvid kunde få, låta förbättra ladugården.1 

I ett syneinstrument från 1613 omtalas bl. a. ett förfallet, 
långt gammalt stenhus, som låg i öster-väster och var en del av 
det gamla klostret (sannolikt den norra längan) samt några för
fallna murar, som det heter: "Duer till jntedt andet endt at ned-

1 Sk. Tegn. III. 261. 
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Fig. 92. Den romanska kyrkans södra kormur med pilasterstöd. Förf. foto. 

derbrydde".1 Enligt en karta av år 1667 äro klosterbyggnaderna 
helt försvunna. 

I kyrkans torn, som uppförts vid medeltidens slut, kvar-
sitter ännu det västligaste samt en del av ytterligare ett valv, som 
tillhört klostrets södra korsgång, varjämte spår av åtta valv 
synas på kyrkans norra långmur. Denna korsgång har varit upp
förd i två våningar och haft två ingångar till kyrkan från varje 
våning. Vid undersökningen genomschaktades området för denna 
korsgång, 3,5—6,5 m. brett och 0,6—1,8 (fyllningslagrens lägsta 

1 Danska Rigsarkivet S. P. Klosters Lensregenskaber. 
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nivå) m. djupt, utan att andra grundmurar anträffades än en 
mindre sådan omedelbart öster om tornet, på samma linje som 
norra tornväggen, 2,7 m. lång och 1 m. bred, uppförd av na
turlig sten och kalkbruk. 

Området öster och norr om kyrkans kor upptogs däremot 
till stor del av murrester, vilka utåt voro avskurna av ett vatten-

Fig. 93. Grav 111 (nederst pä bilden) och IV. Förf. foto. 

ledningsschakt och sena gravar. En från andra strävpelaren norr
ifrån räknat, åt öster gående grundmur bestod överst på utsi
dorna av hallasten (kristallinisk sandsten) i kalkbruk, inuti fylld 
med tegelbrockor och kalkbruk. Grundmurens nedre parti var 
lagt av stora, ohuggna stenar i jord och tegelbrockor. Från samma 
strävpelare framsprang en mur åt ostnordost och en åt norr, båda 
av tegel på gråstensgrund. I den senare fanns mellan mur och 
grund ett mynt av silver från Valdemar Seier. Tre stycken golv 
på olika nivåer, bristfälligt lagda av tegel, samt rester av tre 
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stycken murar kunde särskiljas å området mellan de båda nord
ligaste strävpelarna. 

Söder om kyrkan funnos inga lämningar av murar, medan 
väster och nordväst om densamma påträffades ett helt komplex. 
Längst i nordväst fanns i detta komplex en murrest, bestående 

Fig. 94. Rest av romansk grav (VI) med huvudnisch i kritstensblock. Förf. foto. 

av på östsidan hallasten, på västsidan tegel, inuti fylld med 
mindre natursten och tegelbrockor, allt i kalkbruk. Muren, som 
var genombruten av kloakledning, fortsatte söderut i en mindre 
rest, bestående av tegel i kalkbruk på gråstensgrund. Väster om 
denna mur, gående parallellt med densamma, fanns en rest av 
en grundmur, ytterst lagd av natursten, inuti fylld med mindre 
stenar, allt i jordblandat kalkbruk med smärre tegelflisor in-
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sprängda här och där. Att dessa murar ha tillhört klostrets västra 
korsgång, därom råder intet tvivel. 

Söderut mötte den västra av ovannämnda murar en i öster 
och väster gående, kraftigt byggd murrest, ytlerst lagd av halla
sten, inuti fylld med mindre natursten, allt i jordblandat kalk
bruk. Från denna mur har söderut gått en mur av samma ka
raktär, avbruten ett par dm. utanför den förstnämnda. F. ö. fanns 
endast ett bottenlager, 4,5 m. långt och c:a 1,76 m. brett, kvar. 

Fig. 95. Urna frän 1100-talets mitt funnen i grav III. 

Dessa murar tillhöra utan tvivel klostrets äldsta byggnads
period. 

Vi äro därmed inne på ett dunkelt kapitel i S:t Peters klosters 
historia, över vilket föreliggande undersökning skulle sprida ljus 
— den klosterkyrka, som funnits före den nuvarande, på 1300-
talet uppförda kyrkan. 

Gravar från den äldre medeltiden (längre fram i denna upp
sats ägnade en speciell beskrivning), som hade påträffats vid 
undersökningen utanför den nuvarande kyrkan, lågo i allmänhet, 
såväl norr som söder om byggnaden, intill och till hälvten inuti 
kyrkans grundmur. Det stod därigenom klart, alt de måste an
sluta sig till en mindre och äldre byggnad. 
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För att bereda större utrymme i kyrkan undersöktes, huru
vida en utmed norra, västra och delvis södra muren befintlig 
cementerad murklack, vilken av TYNELL antagits vara en sitt-
bänk, kunde avlägsnas. Vid kraftiga slag på- cementen med en 
slägga lossnade stora stycken av denna klack från muren, som 
här var ytterst vårdslöst lagd av sandstensbitar. Dessutom blot
tades under detta från 1800-talets slut härrörande skal romanska 
murar, tillhörande den äldre kyrkans långhus. Dessa kunde följas 

Fig. 96. "Jydepotte" frän 1200-talet funnen i grav XIV. 

utmed den gotiska kyrkans norra, västra och södra murar. Den 
gotiska kyrkan hade alltså byggts på den romanska kyrkans 
grundmurar, men på deras yttre hälft, så att den yngre kyrkans 
långhus gjorts något bredare än den äldres. Vid de fortsatta 
undersökningarna påträffades i kyrkans östra del den romanska 
kyrkans korparti och den västligaste delen av dess absid. 

Den norra kormurens bredd var 84 cm. Den var uppförd 
ytterst av huggna sandstenar, inuti fylld med sandstensstycken, 
allt i kalkbruk, vilande på fältstenar, vilka lågo helt obetydligt 
utanför murlivet och detta endast i murens västra sträckning. 
Korresponderande med ett pilasterstöd i södra kormuren fanns 
ett till den norra löst fogat parti av kullerstenar i kalkbruk, sanno-
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likt av relativt sent datum, eftersom inblandning med tegel
smulor var tydlig. Söder om det ställe, där norra kormuren går 
in under den gotiska kyrkans korgavel, fanns fast fogat till den 
romanska kormuren en murklack med svagt rundad kant och av 
samma byggnad som kormuren — början till en absid. 

Korpartiets södra mur var av ungefär samma beskaffenhet 
som den norra. Här ingick dock i huvudsak annan natursten än 
sandsten i fyllningen. Grunden var kraftigare lagd. Murens södra 
sida var spolierad — endast en av dess ytstenar, en huggen 
sandsten, kvarlåg in situ. I denna kormurs östra tredjedel fanns 
ett pilasterstöd. Av anordningarna för en begynnande absid fanns 
endast en med det norra absidpartiet korresponderande grund
stensklack. De båda kormurarna övergingo västerut i långhus
murarna, vilkas inre väggytor lågo på samma linjer som kor
murarnas yttre väggytor. Tyvärr voro de korta tvärmurarna vid 
själva övergången illa spolierade. 

Långhusmurarnas byggnad överensstämde på det stora hela 
med kormurarnas. Den norra långhusmuren var dock i sin väst
ligaste sträckning ersatt med ett parti av fältsten. Den södra 
muren var delvis uppbruten, vilket skett sannolikt redan vid 
byggandet av den gotiska kyrkan, varför sambandet mellan dess 
östra och västra delar, som lågo på olika linjer icke kunde ut
forskas. Rekonstrueras kunde icke heller den romanska kyrkans 
absid, enär omedelbart utanför den gotiska kyrkans korgavel 
funnos moderna gravar. 

Vid undersökningarna påträffades 48 stycken gravar. Halva 
antalet fanns i ett kloakledningsschakt mellan kyrkan och den 
söder därom liggande Trollebergsvägen. Detta schakt drogs 
genom en på 1880-talet lagd kyrkogårdsgång. Samtliga skelett 
lågo i kistor av fur och tillhörde de senaste århundradena, möj
ligen endast 1800-talet. På flera skelett funnos ännu hår och kläd
rester kvar. 

I detta schakt påträffades icke några gravar eller rester av 
sådana från medeltiden. Det är högst sannolikt, att denna del 
av S:t Peters klosters kyrkogärd tillkommit först efter reformationen. 
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Söder om långhusväggen, mellan de båda östligast belägna 
strävpelarna på södra sidan, fanns ett skelett, vid vars fötter in 
situ kvarlåg ett kisthandtag från 1600-talet. 

Inuti kyrkan, i dess mittparti, funnos 6 st. skelett utan spår 
av gravanordningar. 

Utom dessa gravar påträffades 17 st. romanska gravar, 2 st. 

• 
x B H ^ 

Fig. 97. Beslag till gravkistor samt myntstapel med tyghölje. 

hela och 15 st. fragmentariska, av vilka 3 st. lågo inuti kyrkan 
(XIV, XV, XVI), 9 st. voro uppförda av natursten (I, II, III, V, 
VI, VII, IX, X, XVII) och 8 st. av tegel (IV, VIII, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI). 

Inom den förstnämnda romanska gruppen voro 2 st. hela 
gravar uppförda av kantställda, kluvna hällar i allmänhet av 
kvartsit i kalkbruk (I, X). Båda hade nisch för huvudet, i grav I 
satt med tre kantställda stenar. I grav X voro två av nischens 
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sidor bildade av stenar i klostrets grundmur.1 Båda voro sma
lare i fotändan än i huvudändan. Av till synes samma byggnad 
som dessa två hela gravar voro fem fragmentariska gravar. Endast 
en av dessa hade annat golv än det som grundleran (XII), på 
vilken de voro uppförda, erbjöd. En av de romanska gravarna 
hade en fyrsidig huvudnisch uthuggen i ett kritstensblock (VI). 
Tyvärr var av denna grav utom ovannämnda block endast ett 
parti av bröst och överarm bevarat. 

Av de till ett antal av åtta uppgående gravar, som voro 
uppförda av tegel i kalkbruk, fanns icke någon helt bevarad. 
Sex stycken hade så mycket av huvudändan kvar, att ett fyr
sidigt nischparti kunde konstateras. Fem stycken gravar hade 
utåtsvängda långsidor och smalare fotända. En grav hade ett golv 
av liggande tegel (jfr ovan). Av samtliga tegelgravar hade endast 
en. täckhällar kvar, nämligen en fragmentarisk grav i den ro
manska kyrkans kor (XV). Två täckhällar, en av kalksten och 
en av hallasten, lågo här kvar över fotändan. Gravarnas väggar 
voro uppförda av tre lag liggande legel i kalkbruk. Huvud
nischerna voro i fyra gravar uppförda av liggande tegel, i en 
av kantställda. I tre huvudnischer fanns stenbotten (liggande 
tegel). 

Skeletten i samtliga romanska gravar lågo på rygg med 
sträckta nedre extremiteter, i fyra fall voro armarna sträckta ut
med sidorna, i två fall hade armarna böjts, så att händerna lågo 
över bäckenpartiet. Armarna voro i två fall så starkt böjda, att 
händerna lågo på bröslpartiet. 

Skeletten undersöktes av professor Carl M. Furst. Samtliga 
skelett synas härröra från manliga individer. 

Gravarna lågo med sina högst belägna partier mellan 20 
och 60 cm. under underkanten på det romanska nedersta kva-
derskiftet. 

Åtskilliga av de romanska gravarna voro placerade i ome
delbar anslutning till den romanska kyrkan, flera i "det heliga 

1 Jfr EKHOFF, E. S:t Clemens kyrka i Visby, s. 125. 
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takdroppet". Dessa senare ha vid anläggningen av den gotiska 
kyrkan blivit överbyggda eller raserade. 

S:t Peters klosters romanska kyrka har säkerligen anlagts 
vid tiden för klostrets stiftelse, alltså omkring år 1140. Den är 
för stor för att före klostrets stiftande ha varit en sockenkyrka. 
De äldsta, av naturlig sten uppförda gravarna (I, II, III, V, VI, 
VII, IX, X, XVII), måste alltså tillhöra tiden mellan 1140 och 
den tid, då teglet kom i allmänt bruk i Skåne under 1100-talets 
sista fjärdedel.1 En i fotändan av grav III stående urna av svart
gods, med svaga spår av ring- eller hakkors i botten, kring 
buken ornerad med en våglinje och innehållande sparsamma 
rester av träkol, måste datera graven till 1100-talets mitt. 

Av de av tegel uppförda gravarna härrörde grav XV från 
tiden omkring år 1200. Den hade ett horisontellt liggande tak 
av naturstenshällar, en företeelse, som tillhör övergången mellan 
gravar uppförda av natursten och gravar uppförda av tegel med 
sadeltak av samma material.2 I Ringsted var kistan med drott
ning Dagmar (död 1212) den yngsta med naturstenstak, medan 
graven med drottning Berengaria (död 1221), som var försedd 
med sadeltak av tegel, var den äldsta av detta slag. 

Av de övriga tegelgravarna kan grav XIV, tack vare sitt 
gravgods, en "jydepotte" av svartgods, fylld med aska, vilken 
stod bakom kraniet, dateras till 1200-talet. Till samma tid torde 
ytterligare fem tegelbyggda gravar kunna hänföras (IV, VIII, XI, 
XII, XIII), vilka ansluta sig till den romanska kyrkan. 

Några rester av kläder, eller annat gravgods än det ovan 
nämnda, funnos icke i de romanska gravarna. 

Av det gravmaterial, som icke kvarlåg in situ, må här 
nämnas skelettrester av ett hundratal individer, funna huvud
sakligen inuti och söder om kyrkan, åtskilliga rester av grav
stenar, såväl medeltida (inuti kyrkan) som yngre (söder om 
kyrkan), ett hundratal beslag och handtag till likkistor från 

1 Jfr LÖFFLER, J. B. En Kirkegaard fra den äldre Middelalder. Aarböger 
for nordisk Oldkyndighed og Historie 1897, s. 229. 

8 Jfr LÖFFLER, anf. arb. s. 231. 
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16-, 17- och 1800-talen, till största delen funna på området söder 
om kyrkan. Söder om den västligaste slrävpelaien fanns bland 
omrörda skelettrester 9 stycken i en stapel hopärgade svenska 
kopparmynt från Carl XI. Mynten voro omgivna av rester av en 
tygpåse. 

Dessutom funnos bl. a. 165 stycken medeltida formtegel till 

Fig. 99. Spär av arkadbågar på den gotiska kyrkans norra långvägg. Förf. foto. 

valvribbor av vilka 90 % lågo norr om kyrkan, c:a 100 stycken 
medeltida golvplattor, av vilka 75 stycken påträffades inuti och 
norr om kyrkan, samt c:a 130 stycken krukskärvor, av vilka 96 
stycken norr om kyrkan. Söder om kyrkan saknades såväl form
tegel som golvplattor och krukskärvor. 

Av övriga lösa fynd kunna nämnas en synål och två finger
borgar av brons, en sigillstamp med elt M i mitten och om
skriften S. MART1NI PRESBITE, två flaskor av glas, en slylus 
av brons, en öppen fingerring av samma metall och två ring
spännen av förgyllt silver, det ena med majuskelinskriften AVE 

^ ^ m H 
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MARIA (fig 98). Fjorton mynt av silver och fyra av koppar funnos 
löst liggande i fyllningslagren. De härröra från tiden från 1000-
talets början till 1800-talets mitt. Några synas vara förut icke 
kända varianter. Åtskilliga äro präglade i Lund. 

Helt nära altaret, omedelbart under ett trägolv, påträffades 
en urna av rödbränd, glaserad lera innehållande 2 stycken skedar, 
8 stycken maljor till kvinnodräkt, 24 stycken knappar till sanno
likt mansdräkt samt 82 stycken mynt, allt av silver. Urnans övre 
del hade skadats vid nägot tidigare tillfälle. Huvudmassan av 
mynten, 44 stycken, voro av danskt ursprung (två och fyra mark 
danske). Dessutom funnos mynt, Ihaler och motsvarande, bland 
annat från Sachsen, Braunschweig-Liineburg, Baden-Baden, Ne
derländerna, Spanien, Frankfurt, Nurnberg, Magdeburg och Ham
burg samt Sverige (1). Det äldsta av mynten var präglat år 
1535 och det yngsta år 1691. 

Vid putsavknackning av väggytorna inuti den gotiska kyrkan 
påträffades på båda långväggarna i kyrkans västra del spår av 
arkadbågar i samma plan som murytan, tre stycken på vardera 
långväggen.1 I den västligaste bågen på norra sidan fanns spår 
av en stickbågig dörröppning (tre bågar i tegel, samma plan), 
igenmurad med tegel av 23 cm. längd och 6 cm. i bredd, medan 
formatet på teglet i omgivande partier var medeltida. I den väst
ligaste arkadbågen på södra långväggen fanns spår av en fönster
öppning. Pä kyrkans västra kortvägg framknackades svaga spår 
av två arkadbågar. 

Dessa bågar tillhöra ett lektorium, som i kyrkans mittlinje 
vilat på tre stycken pelare. Fundamenten till dessa återfunnos. 
Det längst i väster belägna utgjordes av en kolonnbas av sand
sten med attisk profilering och plint med skråkantade överkanter, 
det mellersta av en liknande kolonnbas med attisk profilering 
och hörnblad. Dessa, som sannolikt ursprungligen tillhört den 
romanska kyrkan, befunno sig i sekundärt läge, likaså det tredje 
fundamentet, ett avhugget bladkapitäl av kalksten. 

1 Jfr BRUNIUS, C. Q. Skånes konsthistoria för medeltiden, s. 312. 
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Fig. 100. Nisch- och balkonganordning på kyrkans norra längvägg. Förf. foto. 
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Läktaren eller västemporen har utan tvivel varit det ställe, 
där nunnorna under gudstjänsten hade sin plats, skilda från 
profanum vulgus. Det är sannolikt att denna läktare kvarstod 
ända till 1810. Enligt ett protokoll från nämnda år beslöts näm
ligen lektoriels borttagande, bl, a. för att vanartiga personer 
under gudstjänsten dolde sig där, stojade och förde oväsen. 

Slutligen undersöktes ett nischparti i andra travéen öster
ifrån på norra långväggen, kring vars ändamål otaliga giss
ningar knutits. Utrymmet tillåter tyvärr icke en närmare beskriv
ning av detta nischparli, varför jag endast nämner, att under 
nischen funnos fyra stycken större, horisontellt in i väggen gå
ende, fyrsidiga hål, på samma höjd. Under dessa hål funnos 
två rader av snett inåt-nedåt huggna, avlånga hål, vilka sanno
likt tjänat som stöd åt strävor till bjälkar, som stuckit ut ur de 
fyrsidiga hålen ovanför. Det hela ulgör alltså ett balkongparti,1 

där väl priorissan under gudstjänsten haft sin plats, och därifrån 
hållit uppsikt över bl. a. nunnorna, som befunno sig på det lägre 
liggande lektoriet. Ingången till balkongen har varit från kors
gångens andra våning. 

Undersökningarna vid S:t Peters kloster äro ännu icke helt 
avslutade. Några viktigare resultat, utöver de ovan skildrade, 
torde dock de återstående undersökningarna, som komma att 
försiggå i samband med restaurering och tillbyggnad, icke komma 
att lämna. 

1 Enhgt vad professor HELGE KJELLIN godhetsfullt meddelat förf. finnes 
en liknande anordning i Karris kyrka pä Ösel. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

Bengt Engström: Die a rchäologischen Un te r suchungen bei dem St. 
Pe t e r s -Klos t e r in Lund in den Jahren 1925 und 1926. 

Die gegenwärtige Klosterkirche, aus Backstein in gotischerr Stil um 1300 
erbaut, ist nächst dem Dom das älteste Bauwerk der Stadt. Sie biidet den 
letzten oberirdischen Rest eines Nonnenkloslers, das, unter Erzbischof Eskil 
um 1140 gestiftet, während des 14. Jahrhunderts als ein Prämonstratenser-
kloster, vom Ende des 15. Jahrhunderts an aber als ein Nonnenkloster des 
Benediktinerordens bekannt war. Nach der Reformation begann das Kloster, 
dessen Gebäude nördlich von der gegenwärtigen Kirche lagen, zu verfallen. 
Im Jahre 1587 waren noch alle Gebäude erhalten, neunzehn Jahre später aber 
fielen sie der Verwtistung anheim. Das Archiv des Klosters ist seit länge ver-
schwunden. 

Die Untersuchungen, die in den Jahren 1925 und 1926 zehn Monate 
hindurch betriebcn wurden, umfassten fur die Zwecke eines Anbaus und der 
Restaurierung der Klosterkirche vorgenommene Qrabungen und Freilegungs-
arbeiten behufs Feststellung der Placierung niedergerissener Gebäude sowie 
Untersuchungen im Zusammenhang mit direkt praktischen Arbeiten. 

Die Grundmauern eines ehcdem an der nördlichen Längswand der Kirche 
gelegenen Kreuzgangs, von welchem noch Spuren von zehn Gewölben erhalten 
sind, wurden nicht wiedergefunden. Dagegen wurden östlich und nördlich von 
dem Chor der Kirche sowie westlich von derselben verschiedene Mauerreste 
von den Klostergebäuden angetroffen. Siidlich von der Kirche fanden sich 
keine Mauerreste. 

Bei der Untersuchung ausserhalb der Kirche waren verschiedene Gräber 
aus dem älteren Mittelalter angetroffen worden, die neben und zur Hälfte in 
der Grundmatter der gotischen Kirche lagen. Es war somit klar, dass diese 
Gräber sich an einen kleineren und älteren Bau — eine romanische Kirche — 
anschliessen mussten. Diese wurde bei der Untersuchung innerhalb der go
tischen Kirche aufgefunden (vgl. Fig. 85—87 und 91— 92), und zwar die Mauern 
sowohl des Langhauses wie des Chores und ferner das Anfangsstiick einer Apsis. 

Bei den Untersuchungen wurden 48 Gräber und ausserdem Reste von 
etwa 100 Skeletten angetroffen. In einem von Norden nach Siiden sich hinzie-
henden Schacht, siidlich von der Kirche, wurden 24 Gräber aus den letzten 
Jahrhunderten gefunden, keine Gräber aber, nicht einmal Spuren solcher, aus 
dem Mittelalter. Es ist daher höchst wahrschienlich, dass dieser Teil des Fried-
hofs erst nach der Reformation entstanden ist. 

Innerhalb der Kirche wurden sechs Skelette ohne Spuren von Qraban-
ordnungen angetroffen. Ausserdem 17 romanische Gräber, von denen 3 inner
halb der Kirche gelegen waren. Neun Gräber waren aus Naturstcinen errichtet 
(I, II, III, V, VI, VII, IX X, XVII) und acht aus Backsteinen (IV, VIII, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI). 
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Die Gräber lagen mit ihren höchstgelegenen Partien zwischen 20 und 
60 cm unterhalb des unteren Rändes der romanischen untersten Quaderschicht. 

Die romanische Kirche ist zweifellos bei der Stiftung des Klosters um 
1140 herum angelegt worden. Die ältesten, unter Verwendung natiirlichen 
Steinmaterials errichteten Gräber (I, 11, III, V, VI, VII, IX, X, XVII) gehören 
also der Zeit zwischen 1140 und der Zeit gegen Ende des 12 Jahrhunderts 
an, wo der Backstein in Schonen in allgemeinen Gebrauch kam. Eine Urne in 
Grab III datiert das Grab in die Mitte des 12. Jahrhunderts. 

Von den Backsteingräbern riihrte Grab XV aus der Zeit um 1200 her, 
einer Zeit, in welcher horizontale Dächer aus Naturstein gebräuchlich waren. 
Das 13. Jahrhundert ist als Entstehungszeit fiir Grab XIV, im Hinblick auf die 
Beigaben, einen •jydepotte", sowie fur die Gräber IV, VIII, XI, XII, XIII anzu-
setzen. 

Von Einzelfunden bei der Untersuchung sind zu erwähnen gegen 100 
Beschläge und Griffe zu Sargen aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert, 165 
mittelalterliche Formziegel von Qewölberippen, 100 mittelalterliche Fliesen 
sowie 130 Topfscherben, allés zum grössten Teil innerhalb und nördlich von 
der Kirche gefunden. Ausserdem wurden u. a. angetroffen ein Petschaft mit 
einem M in der Mitte und der Umschrift S. MART1N1 PRESBITE, zwei Spången 
aus vergoldetem Silber, die eine mit der Majuskelinschrift AVE MARIA, sowie 
14 Silber- und 4 Kupfermiinzen, aus der Zeit von Beginn des 11. bis Mitte 
des 19. Jahrhunderts herruhrend. Mehrere sind in Lund geprägt worden. 

Bei dem Altar wurden in einer Tonurne 2 Löffel, 8 ösen zu weiblichen 
Gewändern, 24 Knöpfe wahrscheinlich zu Mannskleidern sowie 82 Munzen 
gefunden, sämtlich aus Silber. Die Hauptmasse der Munzen, die zwischen 1535 
und 1691 geprägt sind, Ist dänischen Ursprungs. 

Beim Abklopfen des Putzes der Wandflächen in der gotischen Kirche 
wurden im westlichen Teil der Kirche 8 Arkadenbögen, einem Lektorium ange-
hörig, sowie in der zweiten Travée, von Osten gerechnet, an der nördlichen 
Längswand eine Nischenpartie mit Balkonanordnung angetroffen. 


