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Utgrävning i staden Luntertun. 

Av 

OLLE KÄLLSTRÖM. 

land de grävningsföretag, som tid efter annan utföras 
under ledning av Lunds universitets historiska mu
seum, hava de under de två senaste åren bedrivna un
dersökningarna vid Luntertun vuxit ut till ett alltmera 

betydande omfång. Grävningen är ännu ej avslutad, men i en 
preliminär redogörelse framlägges härmed de viktigaste av de 
hittills vunna resultaten. 

På den plats, där enligt traditionen Luntertun, staden Engel-
holms medeltida föregångare, legat, började år 1925 utgrävningar 
företagas, i avsikt att utröna, dels huruvida å den kulle1, där 
spår av murrester kunde iakttagas, Luntertuns kyrka en gång 
varit belägen, dels huru pass bevarade resterna av staden kunde 
vara. Initiativet till grävningen utgick från staden Engelholm, 
där man redan år 1916 haft planer att i en minnesskrift hugfästa 
minnet av stadens 400-årsdag, men på grund av världskrisen 
skrinlades projektet. En tre veckors provgrävning på hösten 1925 
gav vid handen, att synnerligen betydande rester av en större 
byggnad skulle kunna påträffas, men att en dylik grävning skulle 
bli ganska omfattande. Staden hade påtagit sig alla de eko
nomiska förpliktelser, som den första grävningen medförde, men 
då grävningen på våren 1926 skulle återupptagas, visade det sig 
att från Engelholm endast en mindre del av de egentliga gräv-

1 I orten bl. a. benämnd "Kyrkokullen' eller 'Kyrkebacken." 
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ningsutgifterna kunde bestridas. Då det med fog kunde antagas, 
att åtskilliga för medeltidsarkeologien viktiga rön kunde göras, 
om denna grävning genomfördes i hela sin vidd, blev det en 
brännande fråga, huru medel därtill skulle kunna åvägabringas. 
Lyckligtvis funnos personer, intresserade för Lunds universitets 
historiska museum och dess verksamhet, vilka välvilligt gingo 
med på att genom sin ekonomiska mellankomst sätta museet i 
stånd att fortsätta grävningen. Tack vare dessa museets gynnare 
har ett vidsträckt område varit föremål för undersökning under 
sommaren 1926. 

Luntertun, som ligger på norra stranden av Rönne å, en 
kilometer från Skeldervikens vidsträckta sandstrand, och just vid 
den punkt, där den lilla Errarpsån utfaller i huvudvattendraget, 
måste ju i forna dagar hava intagit en viktig strategisk position. 
Huvudvägen från Helsingborg upp mot Halland passerade näm
ligen här floden, och bron vid Luntertun var den enda på en 
avsevärd sträcka. Följaktligen var orten esomoftast skådeplatsen 
för mindre skärmytslingar, varav en under Engelbrekts tåg mot 
Skåne 1436 var den märkligaste. Historiska notiser om Lunter
tun förekomma emellertid mycket sparsamt, och det obetydliga 
lilla samhället torde endast i ringa grad hava tilldragit sig furs
tars och styrandes uppmärksamhet under medeltidens tidigare 
skeden. Under 1400-talet undergår emellertid Luntertun, i ana
logi med Båstad, en kraftig samhällelig utveckling, får rang av 
stad, om ock med begränsade stadsrättigheter, och upplever så
som trafikknut och fiskehamn under det skånska sillfiskets sista 
gyllene tid en kort glansperiod. Liksom Båstad, som år 1523 
räknades bland Skånes städer och då erlade nästan lika stor 
skatt som Hälsingborg, men som 1624 hade degraderats till ett 
fiskläge,1 återsjönk emellertid även Luntertun ännu snabbare i 
ett ringhetstillstånd, som fick ödesdigra följder för samhällets 
hela existens. Ett kungligt maktbud icke blott berövade staden 
dess befolkning utan innebar även ortens materiella förintelse. 

1 BRUNIUS, Skånes konsthistoria, s. 367. 
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t ett brev, utfärdat från Malmö den 25 januari 1516, beordrade 
nämligen Kristian II en del av stadens borgare att överflytta till 
Landskrona och resten att grunda en ny stad, Engelholm, med 
ett för havet mera skyddat läge några kilometer längre uppåt 
floden. Redan vid denna tidpunkt måste byggnader åtminstone 
i viss utsträckning hava raserats i Luntertun för att lämna ma
terial vid den nya bebyggelsen. 

De flesta av de byggnader, som blevo offer för denna rase-
ring voro väl skäligen obetydliga, men även en monumental
byggnad, kyrkan, rönte samma öde. De hittills utförda gräv
ningarna hava nämligen blottat ruinerna av en ansenlig kyrka, 
av allt att döma tillintetgjord genom systematisk nedrivning. 

En notis hos Magnus Matthias1 säger oss, att en kyrka 1471 
uppfördes här i Luntertun, alltså vid ungefär samma tid som 
man även i Båstad, samhället med den parallellt löpande ut
vecklingshistorien, fullbordade ett efter den kraftigt uppblomst
rande stadens anspråk lämpat, storartat kyrkobygge. 

En grävning, i avsikt att utröna Luntertunkyrkans läge och 
plan, har verkligen en gång tidigare företagits. Den litterärt pro
duktive prosten G. H. Mellin i Norra Wram företog nämligen 
hösten 1866 utgrävningar dels — huvudsakligen — på den lilla 
ön Rönneholm i ån, dels emellertid även å den s. k. "Kyrko
kullen", platsen för Luntertun, och trodde sig då kunna konsta
tera, att kyrkan varit 36 alnar lång och 24 alnar bred. 

Lagerföljden tyckes vara tämligen konstant i olika delar av 
ruinkullen, om än givetvis lagrens mäktighet varierat åtskilligt. 
På en del ställen kan det vara ganska svårt att fixera gränserna 
mellan de olika lagren, men detta beror uteslutande på den täta 
och kraftiga träd- och buskvegetation, som täckt hela kullen, och 
vars vitt utbredda rotsystem nivellerat alla eventuellt tidigare be
fintliga skiktningar och t. o. m. i vissa fall utövat en förstörande 
verkan på bestående murpartier. Frånräknat således de större 
trädens och buskarnas rotsystem, vilka nå genom flera skikt, be-

1 MAGNUS MATTHIAS, Episcoporum ecclesice Lundensis series, s. 191. — 
Jfr. BRUNIUS, anf. arb. s. 368. 
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står kullen överst av ett 30—35 cm djupt lager grästorv med 
tillhörande matjord. Redan här förekomma spridda tegelbrockor. 
Därunder börjar det för kullen mest karakteristiska skiktet, för
slagsvis benämnt "raseringslagret", då allt tyder på att dess till
komst sammanhänger med de händelser, varigenom byggnaden 
avsiktligt bragtes i ruiner. Detta i kullens centrala delar minst 
150, ofta 200 cm. mäktiga raseringslager består av ren kalk eller 
av kalkbruk av kraftigaste kvalitet, vari finnes inblandad en rik
lig mängd hela och halva murtegel, taktegel, mestadels fragmen
tariska, formtegel av alla slag, sällan mer än halva, gråstenar, 
större och mindre, oftast obearbetade men även sådana, som ge
nom klyvning eller huggning bibringats en slät sida. Härjämte 
konstateras spridda ben av såväl husdjur som även av människa. 
Under raseringslagret vidtager så det 15—30 cm djupa "fynd
lagret", alltså ofta på ett djup av 2 m. eller mer, och detta be
står av sand, ganska mörk genom inblandade organiska par
tiklar. Smärre tegelbrockor förekomma sparsamt. I fyndlagret 
hittades samtliga mynt och järnföremål och nästan alla fragment 
av fönsterglas. De obetydliga resterna keramik föreföllo snarare 
ligga omedelbart ovanpå än i själva fyndlagret. 

Detta fyndförande skikt ligger ganska svåråtkomligt, då gräv
ningen ju i allmänhet tillgått sålunda, att schakt framdragits längs 
påträffade mursträckningar och fördjupats ända ned till och ge
nom fyndlagret. Följaktligen kunna iakttagelserna angående 
detsamma ännu icke anses vara generella, men samtliga hittills 
gjorda lösfynd tillhöra detta tunna sandskikt, vilket väl får an
ses hava bildats under den tid byggnaden brukades för sitt ända
mål. Fyndlagret begränsas nedåt helt distinkt av ett 3—5 cm 
tjockt kalkbruksskikt, under vilket slutligen ett sand och grus
lager av varierande mäktighet, sparsamt bemängt med tegel
brockor, utbreder sig. För så vitt de vid gravundersökningarna 
i södra delen av kullen gjorda iakttagelserna gälla hela området, 
skulle inga ytterligare lager vara att urskilja. Tillkomsten av 
kalkbrukslagret kan möjligen sammanhänga med valvslagningen 
och den därmed sammanhängande ytbehandlingen av väggar 
20 — Fornvännen 1927. 
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och innertak, och det nedersta med tegelbrockor uppblandade 
skiktet skulle då härröra från byggnadens äldre period. 

Fornlämningens yttre tedde sig före grävningens början som 
en träd- och snårbevuxen kulle, höjande sig c:a 3 meter över 

Fig. 139. Luntertun. Plan över hittills utgrävda mursträckningar. Streckade partier 
gråsten, vita murar tegel. Norr uppåt. Uppmätning av O. KÄLLSTRÖM 1926. 

de omgivande fälten, vilka slutta från öster mot väster, varför 
kullen från väster verkade mycket mera markerad än från andra 
håll. Utgrävningen av denna kulle har blottat ett helt nät av 
murar (se planen fig. 139), somliga raserade ända till bottensulans 
nivå, andra åter alltjämt resande sig till över 2 meters höjd. 

För att börja i kullens norra del, så löper här i öster-väster 
en präktig och till manshöjd bevarad gråstensmur, 120 cm tjock, 
till vilken på norrsidan ansluta sig resterna av trenne strävpelare 
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av tegel. I nordöst bildar gråstensmuren ett hörn, utan skönj
bar hörnsträva, varefter en ännu något tjockare mur, 130—140 
cm, tager av åt söder. Även intill denna mur ha uppförts två 
nästan till grundstenarna raserade strävpelare. Denna östra grå
stensmur är 15,1 meter lång, och från dess sydligaste punkt ut
går den mot nordmuren svarande södra långmuren, vilken dock 
är genombruten av stora tegelomfattade öppningar och f. ö. 
sämre bevarad än nord- och östmurarna. Mot väster förefaller 
den vara så gott som fullständigt utplånad. Dessa tre mursträck
ningar bilda ju tydligen norra, östra och södra omgivningsmu
rarna till en rektangulär gråstensbyggnad, som av åtskilliga tecken 
att döma invändigt varit 24 meter lång och 14,5—15,1 meter 
bred. Byggnadens västra mur är helt nedriven och ersatt med 
tegelmur, ett förhållande, vartill vi senare återkomma. Hela detta 
hus har varit uppfört av till en del obearbetade men mestadels 
kluvna gråstensblock lagda i inre och yttre skalmurar med fyll
ning av smärre stenar däremellan. Invändigt kan konstateras 
omsorgsfull fogstrykning med tegelbrockor här och var insprängda. 
Murarna vila pä en gedigen och omsorgsfullt lagd bottensula, 
skjutande 10—50 cm utöver murlivet. I nordvästra hörnet, där 
kullens sluttning mot den lågläntare terrängen är mest märkbar, 
är denna bottensula något terrasserad. 

Till denna rektangulära gråstensbyggnad ha sedermera fogats 
tillbyggnader i tegel. Dessa ha nästan alla tillkommit samtidigt 
och efter enhetlig plan. Åt söder har företagils en utvidgning 
av samma längd som gråstenshuset och 4,5 meters inre bredd. 
I väster har som förut nämnts den gamla muren nedrivits — 
enär nästan intet blev kvar av muren på grund av torningång, 
fönster och trappor m. m. — och en ny västmur av tegel för 
hela komplexet uppförts, varvid samtidigt å dess mitt anlagts ett 
torn i väster, även det av tegel. Av gammal gråstensmur har 
här endast kommit till användning själva sydvästra hörnet som 
ingår som kärna i västmuren och sydöstlig hörnpelare åt tornet. 
Då tegeltillbyggnaderna tillkommo, genomfördes även enhetlig 
valvslagning i byggnaden, varvid strävpelare blevo nödvändiga, 
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tre ä vardera långsidan, två å östra kortväggen. Härtill komma 
även tvenne hörnsträvor å respektive sydöstra och sydvästra hör
nen av södra tillbyggnaden. Såvitt hittills företagna grävningar 
blottat byggnadens totala planschema, har sedan endast ytter
ligare ett utbygge tillkommit, nämligen ett vapenhus framför 
byggnadens sydvästligaste parti. I samtliga dessa tillbyggnader 
av tegel äro murarna uppförda såsom skalmurar i munkförband 
och däremellan fyllning med kalkbruk, broekor och gråsten. 

Den nya, större byggnadskroppen har såsom enhetlig an
läggning en helt annan karaktär än det gamla gråstenshuset, 
vilket senare även på ett ganska kännbart sätt fått anpassa sig 
efter de nya förhållandena. Det lider nämligen intet tvivel, alt 
man eftersträvat en fullt symmetrisk treskeppig anläggning, vilken 
att döma av skeppens inbördes proportioner och frånvaron av 
särskilt korutbygge bör hava haft en utpräglad hallkaraktär. Det 
södra sidoskeppet har man erhållit genom den nyss beskrivna 
tillbyggnaden, helt i tegel. Mittskeppet består av den gamla 
gråstensbyggnadens södra del. För kommunikation mellan dessa 
bägge skepp ha fyra något mer än 2 meter breda öppningar 
uppbrutits i den gamla sydmuren, vilka fått omfattningar i tegel. 
Det norra sidoskeppet har man erhållit genom att inom det 
gamla gråstenshusets plan avskilja den nordligaste delen därtill. 
Detta sidoskepps vägg mot mittskeppet har burits av trenne på 
bottensula vilande pelare, ej förbundna genom någon sträckmur. 
Två av dessa pelare äro konstaterade, om ock i mycket rampo
nerat skick (se planen). 

Tornet, med en invändig längd av 4,66 och bredd av 4,6 m., 
kommunicerar med mittskeppet medelst en något mer än 3 m. 
bred öppning. Förbindelsen med tornets övre våningar har för
medlats genom en spiraltrappa, som börjat i södra sidoskeppets 
västra mur och sedan fört upp i ett polygonalt trapphus i den 
yttre vinkeln mellan tornet och södra sidoskeppet. Här har ruin
kullen haft sin största höjd, och dessa partier äro också kanske 
de bäst bevarade i hela fornlämningen. 

I söder har till södra sidoskeppets västligaste del anslutit 
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sig ett senare uppfört vapenhus. Här återfinner man ej det ge
digna byggnadssätt, som karaktäriserat övriga partier av bygg
naden. De till grunden använda gråstensblocken äro samtliga 
obearbetade och bilda ej samma solida bottensula, som finnes 
överallt annars. En om slarv skvallrande snedvinklighet känne
tecknar dessutom detta i sig själv sä enkla lilla byggnadsföretag. 
Murarna äro givetvis tunnare här, och den östra utgår, såsom 
synes av planen, från en av strävpelarna. 

Källström delin. 

Fig. 140. Luntertun. Parti av södra sidoskcppsmuren med nisch-
systemet å insidan. Endast säkert konstaterade nischer inritade. 

Norr uppåt. 

Såsom ett måhända specifikt karaktäristikum för den bygg
nadsledning, som med dristigt mod av ett enkelt rektangulärt 
gråstenshus skapade en stor treskeppig kyrka, bör väl betecknas 
en med planbildningen sammanhörande detalj, avseende bespa
ring av det dyra tegelmaterialet. Innerväggarna i södra sido
skeppet har man, för att spara tegel, indelat i nischer (fig. 140) 
om en stens djup och med en bredd, ibland något understi
gande 1 m. Nischerna vidtaga blott några dm. över ursprunglig 
golvnivå och ha väl troligen uppgått till sidoskeppsväggens fulla 
höjd och på ett eller annat sätt konsekvent korresponderat med 
södra väggens fönsterindelning. De vid full tjocklek ofta 140 cm. 
mäktiga murarna ha ej i nämnvärd grad försvagats genom dessa 
nischer, under det att en säkerligen väsentlig besparing på något 
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tusental tegel härigenom möjliggjorts. Anordningar, som erinra 
om den nu beskrivna, finna vi exempelvis i rådhuset i Liibeck" samt 
i Helsingborgs Mariakyrka i västra delen av södra sidoskeppet.2 

Materialet i detta heterogena byggnad^komplex är beträffande 
de äldre partierna uteslutande granit, såväl råa som tuktade, så
väl ganska små som mycket stora block; det största mäter över 
2 m. i längd. 

I de yngre delarna ingår visserligen gråsten i murfyllningen, 
men skalmurarna bestå av tegel. Undantagsvis förekomma verk
ligen i den södra och de två åt öster gående strävpelarna tvenne 
sockelstycken av kalksten och i den norra ett dylikt av sand
sten. Dessa tre block äro mycket summariskt behandlade, med 
en ej välhuggen skråkant. 

Teglet är ganska ljusrött till färgen, de sintrade stenarna 
något violetta, homogent till konsistensen och av en anmärk
ningsvärd likformighet. Längdmåtten hålla sig mestadels om
kring 260—280 mm.; med en beräknad medelkrympning av 6 
procent skulle de härstamma från en form som varit 287,2 mm. 
lång eller nästan exakt liibeckerfotens längd. Liibecker- eller 
även danzigerfoten såsom enhet för tegelformarna torde vara 
ganska vanlig i de gammaldanska provinserna, och i ett fall som 
detta, då det rörde sig om ett betydande byggnadsföretag, torde 
icke blott byggmästaren utan även tegelmästaren ha varit någon 
i sitt specialfack känd och kunnig man, hit inkallad enkom för 
det stora kyrkobygget. 

Valvslagningen kan med ganska stor säkerhet utläsas ur 
byggnadens planschema. Såväl mitt- som sidoskepp ha varit 
täckta av fyra kvadrater. Valven ha varit samtidiga med södra 
sidoskeppet. Dettas strävpelare gå nämligen i ett med muren, 
och de invid norra gråstensmuren uppförda strävpelarna äro 
samtidiga med dem, vilket bevisas av de rester av likadan, pro-

1 STIEHL, Die Baustile, Leipzig 1908, s. 190, fig. 219 mittpartiet. 
2 Dessa nischer äro, enl. intendenten T. MARTENSSON, laga, stickbågiga 

och något djupare än i Luntertun (c:a 2 stenar). 1 besparingssyfte torde de 
näppeligen vara tillkomna. Snarare få de betraktas säsom "sittnischer". 
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filerad formtegelsockel, som anträffats både i söder och norr. 
Vid insidan av de två östligaste av de södra mittskeppspelarna 
finna vi löst klistrade, tvåsprångiga pilastrar av formtegel med 
fasade hörn (jfr fig. 144). Norra mittskeppspelarna böra ju rim
ligtvis ha haft liknande pilastrar. Inga dylika ha dock påträffats 
i bevarat skick, men på de platser, där de borde ha stått, hittades 
i fyllningen åtskilliga dylika formtegel med avfasade hörn. I 
fyllningslagret ha påträffats några få tegelfragment, som kunna 
ha varit profilerade ribbstenar, men då dessa äro ytterst få och 
dessutom kunna tänkas härröra från fönstren, tvingas man till 
antagandet, att valvribborna haft vanlig rätvinklig profil. 

I "raseringslagret" ha även anträffats rikliga mängder av i 
småstycken krossad puts med rester av senmedeltida kalkmålning. 
Denna dekoration har dels bestått i 1—2 cm. breda band, blågrå 
och röda, dels av i den bruna konturfärgen (caput mortuum) ut
förda kors, stjärnor, krabbor eller våglinjer, korsen och stjär
norna någon gång med en orange-ring kring en blågrön prick 
i centrum. Denna dekoration återfinnes ej blott på lösa puts
stycken utan även å sådana, som ännu faslsitta vid tegelstenar 
med både en, två och tre sidor bemålade. Ett enda litet stycke 
kalkmålning har påträffats, vilket sedermera överkalkats. Detta 
behöver ej innebära annat än att någon lappning av putsen före
tagits någonstädes. Barkåkra närbelägna kyrka har (numera 
restaurerade) kalkmålningar, vilka utgöra en enklare variant av 
Luntertundekorationen och vilka därför kunna anses vara en 
efterbildning av den senare. 

De fönsteröppningar, som en gång öppnat sig i byggnadens 
murar, har man numera inga som helst spär av. Icke ens på 
de ställen där den motståndskraftiga gråstensmuren står bevarad 
till sin största höjd, i norr och öster, synas lämningar av någon 
fönsterbänk. 

Däremot ha kyrkans samtliga tre portaler i större eller mindre 
grad bevarats till våra dagar. Bäst bevarad är den norra (fig. 
141), som för in till sidoskeppets näst västligaste kvadrat. Om
fattningen är av tegel och utåt uppdelad i tre rätvinkliga språng. 
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Den är bevarad till c:a 7 skifts höjd och har till tröskel en 
präktig granithäll. I muren åt väster återfinna vi det väl bevarade 
hålet för den bom, som i ofredstid invändigt kunde skjutas för 
porten. I väster, i tornet, och i söder, i sidoskeppets västligaste 
kvadrat, har kyrkan haft tvänne ganska smala men rikt profi-

Källstrum loto. 

Fig. 141. Luntertun. Norra portalen frän 
nordväst. 

lerade portaler, vilkas formtegelutsmyckning framgår av fig. 142. 
Tyvärr äro dessa portaler blott bevarade till ett, respektive två 
skifts höjd och av bägge blott ena sidan med fullständig profil 
men detta är ju dock tillräckligt för att skänka oss den huvud
sakliga kännedomen om deras utseende, 

I den ursprungliga gråstensbyggnadens sydmur uppbrötos 
vid utvidgningen till treskeppig kyrka av de inbördes avstånden 
att döma fyra öppningar, avsedda att bli det nybyggda södra 
sidoskeppets förbindelseleder med mittskeppet. Av dessa fyra, 
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säkerligen välvda öppningar äro de två östligaste bevarade, den 
tredje kan rekonstrueras, under det att av den sista intet spår 
ännu är påträffat. De två östra äro c:a 2,15 m. breda och hava 
erhållit omfattningar av tegel, endast profilerade genom ett 
språng av en tegelstens längd och bredd (se fig. 144 högra sidan). 
Av den tredje öppningen har blott den östra sidans tegelbe
klädnad återfunnits, men detta är nog för att visa, att den er
hållit en helt annan gestaltning än de Ivä förstnämnda. Dels är 
muren något mer än 10 cm. tjockare här — en möjligen till
fällig detalj. Dels är emellertid tegelomfattningen 
i denna tredje öppning utformad till en två-
språngig pilaster, vars verkan förhöjes genom 
medelst tre rundstavar profilerade formtegel, varav 
de tvänne nedersta skiftena äro bevarade (fig. 
143—144). Av denna pilaster att döma skulle 
profileringen således hava varit rikare i kyrkans 
västra hälft. Trots denna konstnärligare profile-

. , . , . . . . Källström delin. 

ring har man emellertid redan under medeltiden Fig.l42.Luntertun. 
funnit för gott att igenmura denna tredje öpp- Södra portalens 
ning. Detta har skett med gråstensblock i jämn- Profil- Norr "PPåt-
höjd med de tvänne lägsta skiftena i pilastern. I jämnhöjd med 
nästkommande fog i pilastern framgick över denna gråstensmur-
ning ett tydligt iakttagbart, jämnt fogbrukslager, varav kan slutas, 
att igenmurningen därefter fortsattes med tegel. 

Trots det att den med profiltegel utsmyckade tredje öpp
ningen i sig själv måste anses tillhöra ett tämligen sent skede 
av medeltiden, har således någon slags förändring av byggna
dens utrymmes- eller plandisposition varit av behovet påkallad. 
Emellertid har hittills intet fynd gjorts, som kunnat giva någon 
antydan om motivet till denna igenmurning. 

Golvläggning i tegel har observerats pä olika ställen både 
inom och, märkligt nog, även utom byggnadens omgivnings-
murar. Omedelbart innanför norra portalen synes golv av van
ligt murtegel i tröskelhällens nivå (se planen). Västerut från 
portalen räknat är ovanpå detta golv murad en till formen nu 
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obestämbar klack av tegel, höjande sig med ett rullskift över 
det undre golvet. I samma nivå (alltså 14—15 cm. högre än det 
ursprungliga golvet) återfinnas resterna av ännu ett golv av kva
dratiska tegelplattor, 20 cm. i fyrkant. Sju dylika äro bevarade i 
sitt läge. En förklaring över dessa sparsamma rester är ej lätt 

Källström foto. 

Fig. 143. Luntertun. Profilerad pilaster, för
murad under medeltid. Norr nedåt. 

att giva, om man ej vill tänka sig dem såsom underlaget för 
ett sidoaltare. Öster om denna murrest påträffades ett i halv
cirkel gående fogbrukslager, även det ovanpå det undre tegel
golvet. De tegelstenar, som fogats i detta bruk, hava stått på 
kant, men till vilken höjd detta skett, kan ej konstateras. 

I vapenhuset synes man hava nöjt sig med ett golv av till
trampad lera. 

Såväl söder som öster om södra sidoskeppets östligaste del 
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synas, utanför murarna, rester av golv av vanligt murtegel. Dessa 
golvpartier (se planen) hava icke hittills visat sig vara begrän
sade av några murar. Då ej heller några rester av dörröpp
ningar stå att upptäcka i angränsande sidoskeppsmurar, har man 
intet stöd för exempelvis antagandet att en sakristia här skulle 
hava varit tillbyggd. 

Källström delin. 

Fig. 144. Luntertun. Rest av grästensbyggnadens 
sydmtir, vari sedermera stora öppningar uppbrutits. 
Till h. tegelomfattningen i dylik öppning med en 
stens spräng. Till v. med formtegel utsmyckad 
omfattning, som senare förmurats. I norr (uppåt) 
skräkantprofilcrad tegelpilaster. Skrafferingen ut

märker tegel. 

Några sparsamma spår av likadan golvläggning synas även 
vid den norra av de bägge åt öster utbyggda strävpelarna. 

En ganska rikhaltig formtegelserie kan uppställas. Dels 
återfinnas vissa formtegel i sparsam utsträckning på sina ur
sprungliga platser, såsom i västra och södra portalerna (fig. 142, 
jfr g och h å fig. 145), samt i bevarade sockelpartier. 

Sockelteglen äro av två slag. En enkel skråkantsockel före
kommer å tornets södra yttermur. A södra sidoskeppet, sträv
pelarna medräknade, samt å motsvarande å norra sidan samtidigt 
uppförda strävpelare finnes en annan sockelprofil: liggande rund
stav (a å fig. 145). 

Bland övriga formtegel märkas först det redan omtalade, i 
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tvenne bevarade pilastrar förekommande teglet med avfasade 
hörn (b å fig. 145). 

Övriga formtegeltyper ha hittills endast hittats lösa i rase
ringslagret. Tvänne likartade typer visa en profil av rundstavs-
knippe, antingen den mera vanligt förekommande med tre rund
stavar (c) eller den sällsynta med fem rundstavar. A ett dylikt 
tegel synas spåren av passaren (d å fig. 145). De bägge typerna 
e och f å fig. 145 ha endast återfunnits i ett fåtal exemplar. Ty
perna g och h ha som redan nämnts konstaterats i sitt läge i 
sydportalen. 

_l 
II 
D 

H 

n n 

4- d 4 i r JL 
Fig. 145. Luntertun. De hittills konstaterade formtegeltyperna. 

a : sockel ä södra sidoskeppet och strävpelarna; b : i pilastrar och sydportalens insida; e o c h / 
endast lösa lynd; g och h: sydportalen, g även i västportalen. 

Märken i teglet av olika slag förekomma ganska talrikt och 
äro ofta av den art att de icke kunna tillmätas någon särskild 
betydelse. Alldeles oavsiktliga äro — förutom avtrycken av svin-, 
får- och hundfötter — här och där uppträdande streck på ste
narnas smalsidor, ej att förväxla med någon reffling, utan sna
rast repor uppkomna vid formningen. På ett formtegel med pro
fil av fem rundstavar återfinnas å översidan alla fem i den våta 
leran uppdragna cirkellinjerna och deras medelpunkter (fig. 145 d). 
Efter uppdragandet av dessa cirkellinjer ha rundstavarna utskurits 
med kniv. Å ett fragmentariskt tegel, som hittades löst ganska 
högt uppe i fyllningen, påträffades avtrycket av en originell stäm
pel, föreställande ett mänskligt ansikte, i primitivt utförande 
(fig. 146), och tyckes i någon mån erinra om de tegelstämplar av 
rundat tresidig form med trenne cirkelformiga upphöjningar, vilka 
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THORDEMAN anträffat vid Alsnö hus.1 I stämpeln, som tydligen 
varit av trä, har borrats tvänne hål, motsvarande ögonen, och 
ristats linjer för näsa och mun. Stämpeln har tryckts 5—6 mm. 
ned i den färska tegelstenen. Å tvänne tegelstenar med kvar
sittande kalkvittning, vilka ävenledes hittades lösa i fyllningen, 
ha genom avskrapandet av denna vittning tecknats tvenne kors. 
Till nedre skänkeln å det ena korset ansluter en fragmentarisk 
cirkellinje, sä att korset förefaller att hava suttit på ett "riks-

7 
Fig. 146. Luntertun. 

Stämpelavtryck i en te 
geisten. 

~^?r-sr=-rl 1 

Fig. 147. Luntertun. 
Ankarjärn. 

Fig. 148. Luntertun. 
Dörrstapel, defor

merad. 

äpple". Det andra korset, liksom det första ett i vittningen rit
sal likarmat kors, har över varje skänkel ett litet tvärstreck. 

Av lösfynd, tillhörande byggnaden ha vidare anträffats ett 
murankare (fig. 147) samt en med stor kraft nedböjd dörrstapel 
(fig. 148). Föremålen hittades intill varandra, omedelbart innanför 
södra sidoskeppsmuren, ej långt öster om sydportalen och ända 
ned i fyndlagret. 

Obetydliga rester av rombiskt fönsterglas, samt keramik, så
som ben- och skaftsiycken av jydepotter ävensom ett fragment 
av ett kakel höra såväl till de spridda fynden som till "fynd
lagret". 

De myntfynd, som gjorts, härröra alla från övre delen av 
sandskiklet, "fyndlagret"; de flesta mynten framkommo vid såll-

1 THORDEMAN, Alsnö hus, s. 50 samt fig. 20: 14, s. 48. 
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ning under det alt ett par stycken påträffades i sitt läge i sanden. 
Sju stycken brakteater och ett silvermynt ha hittills framkommit 
(fig. 149). Av brakteaterna ha några ganska väl bevarad prägel, 
andra åter äro mera svårtydda. En överensstämmer fullkomligt 
med den hos OERTZEN, nr 1821, avbildade brakteaten med något 
stiliserat, krönt tjurhuvud med uthängande tunga, omgivet av 
glatt rand. De andra verka snarast som mindre lyckade präg
lingar eller också som något degenererade varianter av samma 

Fig. 149. Luntertun. Silvermynt och 7 brakteater. 

typ. OERTZEN anser dem präglade vid slutet av 1300-talet och 
anger med stöd av de stora fynden vid Sukow och Wamkow 
deras omloppstid såsom i vissa fall avslutad först omkring 1550. 

Silvermyntet,2 en korshvid från konung Hans' tid, visar å 
ena sidan ett krönt h omgivet av majuskelinskriften iohs dei gr 
rex dac samt å andra sidan ett tunt kors skärande inskriptio
nen, vilken lyder mon nov haf nie. Myntet är präglat i Köpen
hamn 1512. 

I södra sidoskeppets östra del ha påträffats tre gravar. Den 
ena av dessa synes ha blivit rubbad antingen vid någon för
ändring, som vidtagits inom byggnaden medan denna ännu var 

1 OERTZEN, Die Mecklenburgischen Munzen des Grossherzogligen Mttnz-
kabinets. I. Schwerin 1900. 

2 THOMSEN, Collection de Monnaies II: 3, sid. 159. nr 11156. 
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i bruk eller också vid den tegelhämtning, som efter övergivandet 
av Luntertun tid efter annan ägt rum i ruinerna. Denna förstörda 
grav, av vilken hälften av bäckenet, ett överarmben och fem rev
ben påträffades i sanden nästan uppe i ursprunglig golvnivå, 
blev orsaken till att schaktet fördjupades på detta ställe. Något 
längre ned påträffades så vänstra lårbenet, andra bäckenhälften 
och några ryggkotor. Samtidigt kom emellertid en alldeles orörd 
grav i dagen omedelbart under de förstnämnda spridda ben
resterna. A fig. 150 synas dessa benrester i sitt läge över den 
därunder hittade orörda graven. I denna låg skelettet orienterat, 
med huvudet i väster, lutat mot högra axeln samt med hän
derna korslagda över bröstet. Skelettets längd var 174 cm. 
Kring detsamma syntes i den ljusa sanden tydligt spåren av en 
träkista, vars hörnspikar kvarlågo på sina platser i den mörka 
mullranden. Denna kista var vid gavlarna 44 cm. bred, vid bröst-
och knähöjd var den 41 resp. 43 cm. bred. Totala längden var 
187 å 190 cm. Höjden kunde ej fastställas. Vid grävning söder 
om denna kista påträffades skallen av det förstörda skelettet. 
Denna grav har således i orört skick legat alldeles intill och 
parallell med den bevarade kistgraven men en halv meter längre 
åt öster (se figuren). Den tredje graven, även den i orört skick, 
påträffades invid den mellersta av pelarna mellan mittskeppet 
och södra sidoskeppet. Den var av samma karaktär som den 
nyss beskrivna. Vid avvägning av den sannolika ursprungliga 
golvnivån visade det sig att gravarna torde ha legat högst 60 
cm. under golvet. 

Med redogörelsen för gravarna äro emellertid icke alla ske
lettfynden avfärdade. I fyllningslagret påträffades nämligen tid 
efter annan, bland kalkbruk och tegelbrockor, delar av mänsk
liga skelett, såväl partier av skalle som även kotor eller frag
ment av långa ben. De lågo icke på något bestämt djup, kunde 
icke identifieras såsom tillhörande samma individ och anträffades 
f. ö. i de mest skilda delar av kullen. Man kan ju såsom för
klaring möjligen tänka sig att dessa ben liksom den nämnda 
förstörda graven rubbats från sina platser vid tegelrofferierna. 
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Källström foto. 
Fig. 150. Luntertun. De tvä östligaste gravarna. Frän öster. 
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Ytterligare ett skelettfynd, för vilket väl ej ens denna förklaring 
kan anses tillfyllest, gjordes vid vapenhuset. Invid dettas östra 
mur anträffades en mängd skelettdelar av två, möjligen tre indi
vider, vilka tycktes vara huller om buller nedstoppade i ett hål 
och ej djupare än att benen lågo i nivå med vapenhusmurens 
bottensula. Man får tänka sig att några personer, sysselsatta 
med "skattgrävning" i kullen, påträffat några gravar, och ange
lägna att undgå eventuella konsekvenser av sin grävning skynd
samt nedmyllat de ben de stött på och i mörkret kunnat återfinna. 

Utom människobenen ha påträffats talrika skelettrester av 
de vanligare husdjuren ävensom av olika fåglar samt av råtta. 

Om således Luntertuns kyrka på konung Hans' tid har tett 
sig som en treskeppig anläggning, rakt avslutad i öster, saknande 
särskilt korutbygge, samt med torn i väster och vapenhus i sö
der, ger den exempel på ett planschema, som, trots avsaknaden 
av kor, ingalunda kan anses ovanligt men som är sista fasen av 
en utan tvivel ganska märklig utvecklingsgång. 

De skånska lantkyrkorna av genomsnittslyp uppstodo i all
mänhet under 1100-talets senare hälft. Den form för kyrko
rummets uppdelning — långhus, kor, absid — de representerade, 
var visst icke den enklaste möjliga. Tvärtom kan man säga, att 
de skånska kyrkorna följde en plantyp, som var något rikare än 
åtskilliga andra nordiska provinsers. Gemensam för alla de första 
romanska kyrkorna av såväl enklare som rikare plantyp är emeller
tid en ganska strängt iakttagen symmetri i kyrkans längdriktning. 
En dylik kyrka ägde, i sin ursprungliga gestalt, intet utbygge 
som förtog detta intryck av symmetri. Ville man, enligt geome
triens mönster, vika kyrkans plan längs längdaxeln, komme de 
bägge hälfterna att bli så gott som kongruenta. 

Denna stränga symmetri blir ej länge förhärskande inom 
provinsen. Det romanska nybyggandets tid följes ganska snart 
av tillbyggandets period, visserligen infallande olika för olika 
kyrkor men ständigt karaktäriserad av trenne konstanta huvud
företeelser: torn och valv samt det hart när oundvikliga vapen-
husutbygget. Andra, mindre vanliga utbyggen kunna väl också 
21 — Fornvännen 1927. 
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uppföras: nytt kor av stora dimensioner såsom t. ex. Skanör, 
vilket väl varit avsett att ansluta till ett likaledes större och från 
grunden nyuppfört långhus, eller en vid valvslagningen företagen 
förlängning åt öster eller väster av en å två travéer av långhu
sets bredd. Att sakristia tillbygges är mera sällsynt, medan de 
ovan nämnda trenne partierna torn, valv och vapenhus, utom 
all fråga äro de vanligaste. 

Tornen uppstå under skilda skeden av medeltiden, utseendet 
och planen variera. I de flesta fall ansluta de i väster och under
ordna sig lydigt den ursprungliga symmetriaxeln. Valven åstad
komma givetvis i och för sig ingen förändring av kyrkans sym
metriska karaktär, men då de svaga, för trätak avsedda murarna, 
ej alltid kunna bära de nymodiga valvens tryck, tillkommer 
stundom en eller två eller ett helt system strävpelare eller t. o. m. 
strävbågar, som i icke oväsentlig grad för åskådaren förtaga in
trycket av att han står framför en byggnad av symmetrisk grund
plan. Vad slutligen vapenhuset beträffar förlägges det i den 
största procenten av fallen på ett sådant sätt att det i hög grad 
desavouerar den ursprungliga symmetriaxeln.1 I några fall ut
växer det oftast framför sydportalen anlagda vapenhuset till ett 
torn, såsom i. Stehag eller Wä, varigenom den nyssnämnda ver
kan ytterligare understrykes. 

Då här omtalade förändringar och tillbyggnader i huvudsak 
äga rum under gotisk tid, torde man med ett visst berättigande 
kunna säga, att även om kyrkoplanens symmetri fortfarande är 
idealet — gotiska nybyggnader anläggas givetvis fortfarande fullt 
symmetriskt — så existerar ej längre inom den allmänna opi
nionen någon deciderad smak för den ur själva byggnadens ar
kitektur utläsbara symmetri, som var så karaktäristisk för den 
strängt romanska skånska landskyrkan. Församlingarna hava ju 
växt till; även andra orsaker ha kanske nödvändiggjort utvidg-

1 Endast i mycket ringa utsträckning ha grävningar företagits invid lands
kyrkor i provinsen, vavför det är svårt att avgöra, i huru mänga fall tvä vapen
hus, ett i söder och ett i norr, verkligen funnits. Måhända ha vapenhusen dä 
ej heller blivit samtidigt uppförda. 
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ningar och, tvingad därtill av omständigheterna, har man i stället 
gjort sitt bästa vid gestaltandet av de nytillkommande rumsen
heterna och åt kyrkan skänkt en vanligen mycket pittoreskt ver
kande exteriör, osymmetrisk, nyckfull, individuell, allt egenska
per, dem vi vant oss att betrakta såsom karaktäristiska för go
tiskt kynne. 

Denna gotiska oräddhet för osymmetrien innästlade sig obe
tvingligt i sinnena och behöll sin makt över dem medeltiden ut. 
Nyss nämndes, att gotiska nybyggnader anlades med iakttagande 
av längdsymmetrien. Men även dessa erhöllo, snabbt nog, sina 
symmetrien upphävande tillbyggnader, oftast väl först kapell e. 
dyl. men även torn. Om tvänne torn varit planerade framför 
västgaveln på Hälsingborgs Mariakyrka, så har i varje fall blott 
det södra blivit uppfört, och i St Peders Kloster i Lund har tor
net uppförts vid långhusets nordsida. Även dessa exempel tyda 
på, att man icke funnit något störande i dylika anordningar utan 
snarare av fritt val fullföljt densamma, ty endast i undantagsfall 
kan man påstå, att utrymmes- eller platsfrågan spelat någon av
görande roll för planerandet av de osymmetriska tillbyggnaderna. 

Mot bakgrunden av dessa hastigt beskrivna variationer i 
kyrkornas planschema måste man se uppförandet av kyrkan i 
Luntertun. 

Den uppfördes — man kan gärna säga såsom nybyggnad 
— under en tid, då den gotiskt pittoreska kyrkotypen var gängse 
mod. Den byggmästare, som erhöll uppdraget att utforma pla
nen för den nya kyrkan, hade att taga hänsyn till en redan på 
platsen befintlig byggnad av rektangulär plan, uppförd av kluvna 
gråstensblock i kalkbruk. Vartill denna byggnad användes, veta 
vi ännu ej, lika litet känna vi till, om den var i fullgott skick 
eller om den kanske låg till hälften i ruiner, då det stora kyrko
bygget beslöts. 

Begagnande sig i högsta möjliga grad av den äldre bygg
naden, uppförde så byggmästaren sin treskeppiga tegelkyrka. 
Fullständigt frigörande sig från gråstensbyggnadens symmetri-
axel och i strid med tidens sed tillbyggde han ej utan nybyggde. 
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Resultatet blev också en stolt treskeppig anläggning med sin 
egen symmetrilinje, efter vilken även det i väster uppförda tor
net rättade sig. Det senare tillbyggda vapenhuset kan man san
nolikt ej tillskriva denne byggmästare. På grund av såväl sam
tidigheten som även likheten i byggnadsdetaljer vill man gärna 
antaga, att samme man, som var mästare för den ståtliga kyrkan 
i Båstad, även lett bygget i Luntertun. Huru härmed än må för
hälla sig, så har Luntertuns byggmästare ägt en frigjordhet i 
åsikter, som var mindre vanlig hos hans samtida. Hans sätt att 
skapa sig sitt nya symmetrischema och bryta med platsens tra
ditioner är på en gång ett uttryck för det nyrika samhällets 
expansionssträvan och ett varsel om renässansen. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Olle Källström. L u n t e r t u n — Ausgrabungen . 

Die sehr ergiebige Heringsfischcrei, die während des Mittelalters so vielen 
schonischen Ortschaften eine grossartige Bliite und eine Bedeutung verlieh, die 
die meisten derselben nun wieder verloren haben, war sichcrlich die wichtigste 
Einnahequclle fiir die nunmehr vollständig verschwundene Stadt Luntertun am 
Fluss Rönne, 1 km oberhalb der Mtindung desselben in den Skelderviken. Der 
Aufschwung dieses Gemeinwesens wurde sicherlich auch durde die Lage beför-
dert — an der grossen Landstrasse von Helsingborg nach Halland hin, die hier 
auf einer Briicke iiber den Fluss fiihrte. Die Stadt und die Briicke waren indessen 
den Stormen vom Kattegatt her sehr ausgesetzt, und als der Heringsfang an 
Ergiebigkeit abzunchmen begann, legte Christian II. 1516 eine neue Stadt, 
Engelholm, einige Kilometer weiter aufwärts am Flusse an, worauf Luntertun 
bald zu Ruinen verfiel. Nicht einmal der einzige Monumentalbau der Stadt, 
die Kirche, — laut einer Notis des Magnus Matthias — i. J. 1471 crbaut worden 
sein soll, entging diesem Verfall. 

Während der Jahre 1925—26 haben ausgedehnte Ausgrabungen die Rui
nen dieser Kirche, die sich besonders durch ihre eigenartige Anlage auszeichnet, 
blossgelegt. Auf dem Platze hat zuerst ein rcchteckiger Bau mit Mauern 
aus gespaltenen Feldsteinblöcken mit Kalkmörtel verband gestanden. Ob er 
urspriinglich kirchlichen öder profanen Zwecken gedient hat, ist noch nicht fest-
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gestellt worden. Dieser Bau ist dann später (1471?) als liestandteil in eine 
grosse, dreischiffigc Kirche aus Backstein, einbezogen worden ohne be
sonderen Chorausbau, aber mit einem Turm im Westen (siehe Fig. 1; die 
gestrichelten Partie,i bezeichnen die Reste des urspriinglichen Feldsteinbaus, 
das iibrige ist die Backsteinanlage). Die Veränderung von einem einfachen 
rechtcckigcn Bau zu einer grossen dreischiffigen Kirche ist in der Weise vor 
sich gegangen, da>s im Siiden das von Grund auf aus Backstein errichtete siid-
liche Seitenschiff angebaut worden ist, der siidlichc Teil des Feldsteinbaus hat 
das Mittelschiff abgegebcn, und das nördliche Seitenschiff hat man dadurch er
halten, dass man das nördlichste Drittel des Feldsteinbaus fiir diesen Zweck 
abgesondeit hat. Die Sudmauer des letztgenanntcn Baues istan vier Stellen durch-
brochcn worden, und die iibriggebliebenen Partien haben, mit Backstein be-
kleidet, die Pfeiler zwischen dem siidlichen Seitenschiff und dem Mittelschiff 
gebildet. Zwischen diesem und dem nördlichen Seitenschiff hat man von 
Grund aus drei Pfeiler neuerrichtet. Der Turm im Westen ist aus Back
stein etbaut, und zu seinen oberen Geschossen gelangte man durch eine Wen-
deltreppe in einem polygonalen Treppenhaus an der Siidseite des Turms. Später 
hat die Kirche eine Vorhalle vor dem westlichsten Teil des siidlichen Seiten-
schiffs erhalten. 

Das Material bilden in den älteren Teilen Feldsteinblöcke, bisweilen sehr 
grosse, 2 m öder mehr im Durchmdsscr haltend, in den jiingeren Teilen Ziegel 
von sehr guter und gleichmässigcr Qualität, mittelst einer Form hergestellt, 
die genau 1 Liibecker Fuss an Länge mäss, ein Ziegelmass, das in der Provinz 
sehr gewöhnlich gewesen ist. Um an dem zweifellos kostspieligen Ziegel-
material zu spåren, hat man, ohne deshalb die Mauern zu schwächen, in dem 
siidlichen Seitenschiff die Innenwand in Nischen von 1 Stein Tiefe und za. 
1 m Breite eingeteilt (Fig. 140). Ein ähnliches Verfahren lässt sich an dem 
Rathaus in Liibeck und an der Maricnkircke in Helsingborg beobachten. 

Bei der Umwandlung des Baues in dreischiffiger Kirche wurden Qe-
wölbe angebracht, 4 Quadrate sowohl im Mittel- wie in den Seitenschiffcn. 
Die Qewölbe wurden mit Malereien vcrziert. dekorativen Strichen, Sterncn und 
Blumen in der gewöhnlichen Konlurfatbe Caput mortuum, sowie mit sparsamer 
Verwendung von Orange uud Blaugriin. 

Fenster sind nicht erhalten, dagegen alle drei Portaje, im Norden, Westen 
und Siiden, die beiden letzteren mit vierfacher Formziegelprofilierung (siehe die 
Abbildungen 141—142).— Ein schöner Formziegclpilaster an einem der Pfeiler 
zwischen dem siidlichen Seitenschiff und dem Mittelschiff ist bereits während 
des Mittelalters wieder vermauert worden (Fig. 143—144). Die wichtigsten Form-
ziegel sind in Fig. 145 abgebildet. Wie fast stets kommen verschiedene Arten 
von Marken an dem Ziegelmaterial vor, wie z. B. die Spuren des Zirkels auf 
dem Ziegel Fig. 145 d. Die interessanteste Ziegelmarke ist jedoch der Abdruck 
eines Holzstempels in Form eines primitiven Menschengesichts, Fig. 146. Der 
Stempcl ist 5—6 mm tief In den frischen Zicgelstein eingedrilckt vorden. 

Ausser einigen verschiedenartigen lösen Funden, wie einem Tiirslapel 
(Fig. 148) und einem Maucranker (Fig. 147) sowie Fragmenten von Keramik, 
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Kacheln und rhombischem Fensterglas, sind 8 Munzen angetroffen worden (Fig. 
149), eine in Kopenhagen 1512 geprägte Silbermunze und 7 mecklenburgischc 
Brakteaten aus Bronze mit gekröntem Stierkopf, Ende des 14. Jahrhunderts 
geprägt und vielerorts noch bis gegen 1550 in Umlauf. 

In dem siidlichen Seitenschiff wurden drei Gräber angetroffen (siehe Fig. 
150). Die Skelette lagen, mit iiber der Brust gekreuzten Armen, in einem schmalen 
Sarge, der sich noch als ein dunkler Modcrstreifen von dem hellen Sande abhob. 
Das eine Skelett war 174 cm läng, der Sarg war 44 cm breit und 187—190 cm 
läng gewesen. Die Tiefe unter dem Fussboden der Kirche diirfte etwa 60 cm 
betragen haben. 

Die Ausgrabungen bei Luntertun haben ja bisher keinen besonderen 
Rcichtum an Gräberfunden und Funden löser Alterttimer zutage gefötdert, dies 
diirfte aber leilweise darauf beruhen, dass mehr als 2 m mächlige Sand- und 
Schuttlager die Ruinen bedecken, und dass wir nur an einer geringen Anzahl 
von Stellen die Bodenschicht erreicht haben. Als wichtigstcs Resultat der Aus-
grabung ist ja der Fund des grossen Bauwerkes selbst zu verzeichnen, dessen 
Existenz bisher unbekannt gewesen ist. Der Baumeister, der hier tätig gewesen 
ist und die bedeulende dreischiffige Anlage durchgefuhrt hat, ist eine Kapazi-
tät in seinem Fach gewesen und möglicherweise mit dem Baumeister der 
Kirche in Båstad identisch, einer Ortschaft, deren mittelalterliche Geschichte 
zahlreiche Analogien mit der Luntertuns aufweist. Seine originelle Art, sich 
sein neues dreischiffiges symmetrisches Planschema unter Verwendung des 
alten Bauwerker zn schaffen, in einer Zeit, wo es gewöhnlich war, Erweite-
rungen von Räumlichkelten durch die verschiedenartigsfen Anbautcn durchzu-
fiihren, zeugt von einer gewissen Freiheit und Kiihnheit und hat etwas von 
dem Geist der Renaissance an sich. 


