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LUNDS STADSPLAN PÄ 1000-TALET 
AV 
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Iett arbete benämnt Tusentalets Lund har Ragnar Blomqvist givit 
en sammanfattning och överblick av sina forskningar över Lunds 
äldsta bebyggelse och stadsplan. Han har eljest i Kulturens Års
bok under en följd av år lämnat glimtar av detta sitt forsknings

arbete, men då för varje gång samlat kring något speciellt fynd
objekt, brunnar t. ex. I boken om Lund på tusentalet har han mera 
tagit sikte på att ge en problemställning i stort. 

Blomqvists forskningar äro utomordentligt betydelsefulla. Syste
matiskt och redigt har han gått till verket. Åtskilliga av den topo
grafiska stadsforskningens problem ha fått ny eller ökad belysning. 

Klart och åskådligt framläggas förutsättningarna för stadens till
blivelse: Lund ligger på en ort, varest viktiga skånska genomfarts
leder korsa varandra. En viktig mötesplats har här sedan urminnes 
tid funnits, vilken ger sig tillkänna bl. a. såsom tingsplatsen för hela 
Skåne samt en av de största skånska marknaderna, Tre Högars 
Marknad. En hednisk kultplats har sannolikt också funnits på orten. 
Men någon fast boplats, by eller samhällsbildning pd just den plats, 
där staden Lund sedan framträder, torde icke ha funnits. Stads
bebyggelsen framträder först med 1000-talet. 

Det synes vara Knut den store som anlagt staden. Utan tvivel rör 
det sig nämligen om ett planmässigt anläggande, icke om ett fram
växande, därom ger Blomqvist besked. Stadens betydelse framträder 
redan genom den myntning, som Knut förlade till platsen, och som 
utfördes genom huvudsakligen engelska myntmästare. Man kan vis
serligen icke dokumentariskt påvisa en konungens fogde eller gjal-
kare (prmfectus) i Lund förrän på 1100-talet, men existensen av en 
sådan konungens representant kan dock förutsättas redan från 
början. 
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L U N D 
1655 -16J3 
Efter Johanviei Alejer 

Lig. 1. Lunds stadsplan lti55—58. Gammal stadsplan, som omritats med 
riktiga måt t . lifter Blomqvist. 
The town plan of Lund 1655—58. 

Syftet med. anläggandet av en stad mitt inne i den skånska byg
den, invid landstingets samlingsplats och platsen för den stora Tre 
Högars Marknad, vid vilken plats viktiga vägar mötas, har uppen
barligen varit en plan från konungens sida att i hemlandet införa 
något av den från romartiden ännu kvarlevande organisation av en 
bygd eller ett landskap, som han förefunnit i sitt engelska rike, och 
som han där i viss mån utbyggt och fullföljt. På visst sätt var det 
sålunda den sydländska, antika stadens idé, som han sökte inympa i 
Danmark. Staden såsom administrativt och ekonomiskt centrum för 
sin omnejd. 

Jag har tidigare (Byggnadskonsten under medeltiden, sid. 116) 
sökt visa, huru även Vä och Tomarp voro stadsanläggningar av 
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Lig. 2. Oxfords stadsplan under tidig medeltid. Efter Lavedan. 
Town plan of Oxford in lhe early .Middle Age>. 

samma typ och sannolikt även ålder, samt att detsamma möjligen 
också gäller det äldsta Hälsingborg och Luntertun. 

I Lund framträder i detta sammanhang särskill myntningen, som 
väl här fick sin speciella betydelse genom anknytningen till den stora 
marknaden och skånetinget. Det är ju också tydligt, att ifråga om 
Lund syftena med stadsgrundandet slogo synnerligen väl ut. Staden 
»tog sig» på ett storartat sätt, ja dess utveckling kan rent av betecknas 
såsom explosiv. Och denna utveckling synes ha vidtagit omedelbart 
efter grundläggningen. Förutsättningarna ha varit ytterst gynn
samma. Skåne har med ens fått en medelpunkt av helt nytt slag. 
Där förut kungsgård, ting och marknad voro de centrala punkterna 
i olika avseenden, träder nu det för Skåne nya begreppet stad sam
lande i stället. Ty Lund blir hela Skånes medelpunkt, medan Vä och 
Tomarp blott samla mera avgränsade bygder kring sig. 

J Blomqvists framställning, som i sin allmänna uppläggning gi
vetvis bygger på äldre forskning, samlar sig ett huvudintresse kring 
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LUND 
CA lOJO 

L ig . 3 . L u n d s s t a d s p l a n u n d e r s t a d e n s ä l d s t a t i d . B l o m q v i s t s r e k o n s t r u k t i o n , 
The town plan ot Lund at the hesinning of the l l t h century, as reconslructed hy 

H. Blomqvist, Dr Phil. 

behandlingen av stadsplanen. Undersökningen av stadens och omgiv
ningens topografi är synnerligen upplysande och klargörande. Färde
vägarna och gatunätet få sin inbördes relation. Kyrkornas läge och 
förhållanden framträda åskådligt. 

Blomqvists rekonstruktion av den äldsta staden, som i viss mån 
anknyter till en av mig tidigare försökt sådan (Byggnadskonsten sid. 
114—116), väcker på några punkter invändningar, som äro av prin
cipiell art. Utgångspunkten för Blomqvists framställning är ju så
som ovan anförts att Lund tillkommit såsom en ren nyanläggning. 
Man väntar sig då en klart utstakad plan för staden, och Blomqvists 
rekonstruktion uppvisar också en sådan. Men genom hela framställ
ningen löper också såsom en röd tråd det gamla vägnätets betydelse 
för stadsplanen. Man kan vid sammanförandet av dessa båda led
motiv, den regelbundna anläggningen och det äldre vägnätet, inte 



39 1 E R I K L U N 1) I I I R G 

riktigt hålla fast, huru Blomqvist egentligen tänker sig grundläg
gandet och den första utvecklingens förlopp. 

Väg under den avlägsna tid, varom här är fråga, är ju näppeligen 
någonting fast och permanent i samma mening som en modern väg. 
Blott över sumpmark och vid vattendrag ligger vägen alldeles fast på 
sin plats, är den beroende av vägbygge. Vägbank, vad, vadstenar och 
kavelbro äro stabila, men eljest måsto man föreställa sig vägen så
som ridstig, kanske ofta grenande sig i flera spår och ej sällan ta
gande ny linje på ett eller annat stycke. Väg betyder här mera någon
ting som anger riktning och mål än fast vägfåra. En dylik väg flyt
tar lätt. 

Lägger man nu ett samhälle, en stad, vid vägen och rutar upp dess 
gatunät och tomtindelning, så kan givetvis inte vägens just då före
fintliga sträckning vara avgörande. Snarare få vi tänka oss, att man 
lägger ut sin stadsplan, där terrängen är lämpligast, samt låter vä
gen söka sig fram till de punkter, där huvudgatan har sin mynning 
i plank eller palissad. Det är då knappast heller sannolikt, att man 
gör en väggrening inne i staden. Det naturliga är i stället att låta de 
två vägarna mynna vid en och samma stadsport. På detta sätt äro 
också de engelska städerna anlagda. Gatunätets regelbundna plan är 
det primära i anläggningen. Vägen är visserligen det äldre momentet 
men ej såsom fastlagd vägbana, blott såsom färderiktning. Vägarna 
få anknyta till stadsportarna. Lunds plan visar också ganska tydligt, 
att man på ett relativt plant markområde mellan två bäckfåror lagt 
ut tvenne parallella långgator, av vilka den ena är bredare och utgör 
torg eller torggata på dåförtiden vanligt engelskt sätt. Det är icke 
torggatan, som är mittaxel i staden, utan kvarteret mellan båda lång
gatorna. Till dessa sistnämnda anknyta så tvärgator. 

Blomqvist invänder gent emot denna min rekonstruktion, att den 
ej tar hänsyn till S:t Clemens stavkyrkas läge, ett stycke på sidan 
om den tänkta staden. Men med den hastighet, varmed staden ut
vecklar sig, torde en »Clemens-stadsdel» redan mycket tidigt ha 
kunnat fogas till. 

Alla topografiska skäl tala för alt det är den gård, som en gång 
legat ovanför staden på det senare Allhelgonaklostrets plats, som ut
gjort den utgångspunkt, det godscentrum, varifrån staden anlägges. 
Dokumentariska svårigheter stå dock därvidlag i vägen, vilka här ej 
skola tagas upp till behandling. Lundagård synes av nyligen gjorda 
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Lig. 4. Lunds ursprungliga stadsplan. 1000-talets början. Lörfaltarcns rekon
struktion bearbetad i enlighet med Blomqvists nya rön. 

The orginal town plan of Lund, beginning of 11-th century. Author's reconstruclion, 
as modified in accordance with the views of R. Blomqvist, Dr Phil. 

fynd att döma ha utgjort denna gårds ättebacke. Och det synes vara 
på denna ättebackes närmast den rekonstruerade ursprungliga sta
den belägna del, som Knut den heliges domkyrka bygges. 

Domkyrkan förlägges frapperande nog tvärs över den väg, som 
går norrut i torggatans förlängning. Kanske är detta dock i så gam
mal tid inte så förvånansvärt. Ty staden är näppeligen avsedd eller 
tänkt såsom genomfartsort på modernt sätt. Den utgör en ändpunkt 
ocb ett mål, varifrån man än kommer. Färdevägar leda dit och utgå 
därifrån. Leder, som föra tvärs genom staden, får man s. a. s. på 
köpet, ty alla infarter syfta mot centrum. När domkyrkan anlägges 
torde det ha varit ganska naturligt att betrakta detta nya byggnads
verk såsom en ny medelpunkt, såsom stadens verkliga grupperings
mitt. Det är dit alla leder skola syfta. Men helst måste kyrkbyggna-
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den placeras i möjligaste mån vid sidan om bebyggelsen, d. v. s. på 
fritt tomtutrymme. 

För att liksom ytterligare poängtera detta nya centrum lägger 
man ut en ny torgplats söder om domkyrkan, i den gamla torggatans 
riktlinje. Så får monumentalbyggnaden verklig dominans i stadsbil
den, samtidigt som torggatan efterträdes av ett rymligt torg. 

Men införandet av detta nya centrum har hämnat sig. Tankegången 
vid »stadsplaneändringon» har inte riktigt svarat mot de praktiska 
liehoven. Den gamla, nu övertvärade vägleden norrut eller norrifrån 
har sökt sig annan bana. I oregelbundet lopp tar den sig fram mot 
nordost. Och märkligt nog är det just detta gatustycke, som bär 
namnet Adelgatan, d. v. s. betecknas såsom stadens huvudgatustråk. 

Även i övrigt är det påtagligt att domkyrkans tillkomst och för
läggning infört en ny attraktionspunkt i »kraftfältet». Det är uppen
bart, att domkyrkan verkligen blivit centrum i staden, att dennas 
tyngdpunkt kommit att flytta på det avsedda sättet. Kanske är det 
dock riktigare att uttrycka saken så, att det är det nya torget nedan
för domkyrkan, som blivit centrum genom omläggningen, ty 'det är 
till torget snarare än till domkyrkan, som infartslederna draga sig. 
Tidigare torde lederna från öster och väster ha mynnat in i någon av 
de tvärgator, som utgå från den gamla torggatan i mitten av dess 
sträckning. Vid den ena av dessa gatukorsningar hade S:ta Maria 
Minor stavkyrka sin plats alldeles på den gammalengelska stadens 
sätt. Nu attraheras däremot intartslederna av torget. — och en helt ny 
stadsplan framträder. I motsats mot den gamla får denna stadsplan 
i viss mån växa fram och det nya gatunätet får därigenom en annan 
prägel. I detta gatunät göra sig också de gamla väglederna gällande 
och för detsamma ägor uppenbarligen Blomqvists tankegång rörande 
de lokala vägarnas samband med stadsplanen sin giltighet. Hans be
handling av vägarnas sträckning — hade ursprungligen och i senare 
förändringar — är f. ö. i inånga avseenden både klargörande och väl-
liehövlig för uppfattningen av stadens topografiska problem. Bild 5 
visar min tidigare rekonstruktion av stadsplanen bearbetad i enlighet 
med Blomqvists rön av olika slag, inte minst beträffande vägarna. 

I det skick som staden Lund synes framträda efter domkyrkans 
tillkomst, har den tagits till förebild vid stadsanläggningar eller stads-
utvidgningar annorstädes i Norden. Jag har i annat sammanhang 
sökt visa att detta gäller för Skara, Skövde och sannolikt även Väs-
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4LLH1UOMA 

J KIOMTB 

Lig. 5. Lunds stadsplan efter domkyrkans tillkomst (c:a 1080). Lörfattarcns 
rekonstruktion bearbetad i enlighet med Blomqvists nya rön. 

The lown plan of Lund after the ereclton of the cathédral (abt. 1080). Author's recon
struction, as modificd in accordance wilh the views of ii. Blomqvist, Dr Phil. 

leras (Byggnadskonsten etc. sid. 119 ff.). Mycket talar för att även 
Sigtuna planlagts enligt principer besläktade med dem, som synas 
framträda i det äldsta Lund. 

Det är naturligtvis inte möjligt att bevisa så värst mycket ifråga 
mn ursprungligt och yngre i eu stadsplan. Men såsom Blomqvists 
framställning visar kan dock med till buds stående medel åtskilligt 
uppnås. Att sedan tolkningen av fakta kan göras något olika ligger 
i sakens natur. Mycket vore emellertid vunnet för stadsforskningens 
topografiska sida, om de medeltida städernas planbildniug toges upp 
till principdebatt med utgångspunkt från de senaste årens undersök
ningar på olika orter. 
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SUMMARY 

The town plan of Lund in the elevenfh ERIK LUNDBERG: 
century. 
In a recently published book, T u s e n t a l e t s L u n d (»The Lund of 

the Eleventh Century») Ragnar Blomqvist, Ph. D., bas taken up the 
question of the origin of Lund and its earliest town plan, thereby re-
arousing on an important point the discussion as to the oldest Scandi
navian town system. 

Towns are not a feature of the original and natural settlements in 
Seandinavia. The farm and the village are the original forms here. 
The contrast with the town-settlements of antiquity stånds out clearly. 

The emergence of Lund shows just how the town system of antiquity 
found its way to us. Lund was undoubtedly founded by Canute the Great, 
who, with the founding of this and other towns, wished to introduce 
into his country something of the building system of antiquity, which 
he had found preserved and subsequently expanded in bis English king
dom. In other words he tried to introduce the ioum as the central point 
of the settlement and the province. 

It should then be noticed that the town system ho aimed at is not (he 
new Medieval purely trading centre which appeared incrcasingly clearly 
just in the eleventh century, but the town as the central point for larger 
or smaller rural districts. At the time in question this antique town system 
will hardly have persisted any where north of the Alps in the same way 
as in England. 

Not until during tbo twelfth century does the new Medieval town system 
reach us and then from Germany. 

The author, who in an earlier work (»Building Art in Sweden during 
the Middle Ages, 1000—1400>, Stockholm 1910) has taken up these problems 
for treatment, discusses the different possibilities of roconslructing tbo 
earliest (own plan for Lund. 


