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Medeltida byggnader. 

När man i våra dagars Lund ser sig om efter minnesmärken 
frå n den äldsta kulturperiod, som kan tänkas vara represen

terad, nämligen medeltiden, blir resultatet nedslående. Var äro 
de på sin tid till närmare ett trettiotal uppgående kyrkorna, var 
finnas de många kapitelhusen, var andra byggnader av kyrklig eller 
profan art, var de borgerliga hemmen? Krigen, eldsvådorna, re-
iormationens orostider och oförståeligt nybyggande ha i främsta 
i·umrnet så när som på några få by ggnader förstört det medeltida 
Lund. Resterna av trenne medeltidshus ha fått en fristad i Kultur
historiska museet, nämligen den romanska, antagligen på 1100-talet 

I 
; uppförda kyrkan S:ta Maria n:inor, som legat _omedelbart norr om 

V. Mårtensgatan mellan St. Södergatan och Vårfrugatan, likaså 
denna kyrkas företräderska på nyssnämnda tomt, den · från början 
av 1000-talet stammande stavkyrkan, och så de äldsta delarna av 
Kalendehuset, som förut stå tt vid Kyrkogatan på norra hörntomten 
till L. Gråbrödersgatan, fig. 20, och som tillhört det ännu existerande 
Kalendegillet, ett Qiästsällskap, som fanns redan på 1300-talet. 
Ute i staden kan man i några byggnader från senare tid påträffa 
lämningar av medeltida hus, såsom å de tomter, som tillhöra Folkets 
lius och Katedralskolan. Å den förra äro källaren och delar av 
undervåningen av hörnhuset Kiliansgatan-St. Magle Kyrkogata 
från medeltiden, å den senare torde från denna tid förskriva sig 
å tmins tone den av gråsten uppbyggda undre våningen i nordgaveln 
av det s. k. Karl XII :shuset, längan utefter St. Södergatan. Må
hända är den av likartat material uppförda nedre våningen av gamla 
gy mnastikbyggnaden å samma tomt ävenledes från medeltiden. 
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En byggnad har emellertid trotsat århundradenas hemsökelser, 
nämligen Domkyrkan. Visserligen är den, såsom den nu står, icke 
uteslutande ett medeltida verk. Men stora partier av domen för
skriva sig från medeltiden. De från den romanska tiden stammande 
delarna äro först och främst kryptan, vars högaltare invigdes 1123, 
absiden, tvärskeppets baldakinuppställningar, åtskillig figural och 
ornamental dekoration och i det y ttre sidoskeppsportalerna; de 
flesta av långhusets pelare och för övrigt stora delar av murarna 
härstamma också från denna stilperiod. Sidoskeppens valv torde 
stilistiskt kunna räknas till den romanska tiden, fastän de efter 
branden 1234 återuppförts av annat material, av tegel i stället för 
sand- eller tuffsten. 

Det till vår tid bevarade gotiska inslaget i domkyrkans arki
tektur är förnämligast ett spetsbågigt fönster i tvärskeppet, mitt
och tvärskeppens valv med tillhörande kolonetter, vilka flesta valv 
emellertid ombyggts under restaureringen på 1800-talet. 

Under åren 1832-1868 restaurerades domkyrkan av prof. 
C. 0. Brunius, och efter honom leddes restaureringsarbetet av arki
tekten Helgo Zettervall , tills det avslutades 1880, då bl. a. de hel t 
nyuppförda tornen och västgaveln stodo färdiga. De restaurerade 
delarna uppfördes i romansk stil. 

Det söder om . domkyrkan befintliga gotiska huset, det s. k. 
Laurentiikapellet, torde en gång ha varit bibliotekshus i Laurentii
klostret, som med sina olika byggnader och sin korsgång troligen 
!;-gat På något avstånd från domen. Huset är restaurerat av Bru
nius, som bl. a. förändrade fönstren till spetsbågiga och tillsatte 
spetsbågsfrisen. 

En annan byggnad i gotik är S :t Peders Kloster eller rättare 
dess kyrka, som torde stamma från 1300-talet, men som dock hyser 
rester av en äldre anläggning från romansk tid. Klostret har varit 
bostad för nunnor tillhörande Benediktinerorden, och norr om de n 
till vår tid kvarstående kyrkan har klostergården med sin kors
gång legat. 

Det vid Mårtenstorgets norra sida liggande s. k. Svartbrödra
klostret, även det en gotisk tegelstensbyggnad måhända från 1400-
talet, torde icke ha tillhört svar tbrödernas kloster utan varit en 
del av en profan anläggning. Huset har under årens lopp förändrats , 

1 
l 
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fig. 1. Kanhända har det varit en adelsgård, d. v. s. en gård, som Jk i:tJ.~~ 
ägdes av någon adlig person i trakten av Lund och som beboddes ~1 _ ... 1 _ r f/, iw'o.Ad.A !'f 
av denne vid hans besök i staden. Byggnaden har nedanför de .l'rA-~ ..,._'T,!"';.; ' 
tinnade gavelröstena en i konstmurning lagd fris och i stickbågen · 

11 
/J 9 

över andra våningens fönster åt norr fem ornamentsstycken av f tV~ jl;~ /AUA 
sandsten. för några år sedan restaurerades byggnaden av dom-
kyrkoarkitekten Theodor Wåhlin. 

Till andra medeltida adelsgårdar ha måhända hört tomterna 

Fig. I. Det s. k. Svartbrödraklostret före den senas ie restaurerin gen . 

St. Södergatan n:r 6 och 8 a, d. v. s. Tornbergska fastigheten och 
norra gatulängan å Borgska tomterna. Den förstnämnda fastig
hetens 2-våniga gatulänga har i år renoverats , fig. 2, och konserve
rats och består av trenne från olika tider stammande byggnader, av 
vilka den längst i norr belägna är från jämförelsevis sen tid. Den 
mellersta byggnaden torde ej heller ha någon högre ålder, även om 
den synes vara äldre än den norra, med undantag dock av källar
våningen, som kan vara från medeltiden. Källarvåningen, som 
består av ett enda rum, är övertäckt av ett vinkelrätt mot gatan 
gående tunnvalv. Dessa tvenne byggnader, St. Södergatan 6 a, ha 
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vid den nyssnämnda renoveringen åter putsats. Den återstående 
södra byggnaden, St. Södergatan 6 b, vars gavel åt St. Södergatan 
nu renknackats och med varsam hand konserverats, är helt visst 
den äldsta av de tre byggnaderna, kanske från tiden omkring 
år 1500, och torde en gång ha Jeg!lt fritt. Detta hus, som går under 
namn av Stäket, har åt gatan en icke ursprunglig, jordfast trappa 
av tegel med smidesjärnsräck. Det har en källarvåning, som inne
håller tvenne med korsvalv övertäckta rum, det ena vettande åt 
gatan, det andra åt gården. Till det åt gatan belägna rummet 
kommer man från den mellersta byggnadens tunnvälvda källarrum. 
Ursprungligen torde man kunnat komma till detta rum medelst en 
trätrappa från våningen ovanför; öppningen för en sådan trappa 
synes ännu i rummets sydvästra hörn. Ingången till det åt gården 
belägria källarrummet befinner sig i byggnadens västra, åt gårds
planen vettande vägg. En ursprunglig nedgång, i senare tid apte
rad till fönster, till detta senare rum finnes å byggnadens sydsida. 
Av ursprunglig inredning torde egentligen endast återstå några 
väggskåp samt en väggfast medeltida fönsterbänk i andra vå
ningens sydöstra del. 

Huset St. Södergatan 8 a, beläget strax söder om de nyss 
I 

nämnda byggnaderna, är, som nämnt, även av medeltida ursprung. 
Det är en tvåvånig byggnad utan källare. På dess norra långsida 
skönjes under putsen de i munkförband lagda teglen, men gaveln 
å t gatan är f. n. överputsad. Vid en i maj 1916 företagen repara
tion, då gaveln renknackades, framträdde vissa säregna drag å 
denna gavel. Det visade sig då, att det mellersta av övervåningens 
tre fönster ursprungligen suttit icke mindre än sju tegelskift lägre 
än de båda andra fönstren. Över vart och ett av de båda yttre 
fönstren fanns en tillspetsad avlastningsbåge, och märken funnos 
efter en likadan båge över det mellersta fönstret. Vid södra sidan 
av den nuvarande dörren syntes den längst ut belägna delen av en 
avlastningsbåge i stickbågens form; möjligen har här funnits en 
ursprunglig dörr- eller portöppning. Av den medeltida inredningen 
torde intet eller föga återstå. 

En egendomlig anordning påträffades vid renknackningarna 
av denna gavel liksom av Stäkets gavel: i väggarna funnos ur
sprungliga, större eller mindre hål, vilka på grund av sin sym-
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metriska anordning i förhållande till fönstren ej kunna anses vara 
hål för byggnadsställningens bjälkar. På Stäkets gavel finnas un
der mittfönstret i övre våningen fyra sådana hål, som omfatta tre 
murskift . i höjd och en knapp tegelstenslängd i bredd. Kanhända 
ha träbjälkar skjutit ut ur dessa hål och uppburit en balkong, 
a ltan eller något liknande. Under mittfönstret i övre våningen av 
St. Södergatan 8 a ha sannolikt ävenledes funnits flera hål , av vilka 

fig. 2. Längst till vänste r på bi lden är St. Södergatan 8 a ett i sena re tid 
förän drat och överputsat medeltida gavel hus. P å bildens mitt synes det s. k. 
Stäket md sin fritrappa , även detta ett medeltida hus, vars gavel åt gatan för 
kort tid sedan renkn ackats. Den putsade delen av ga tul ängan har adressnummer 

St. Södergatan 6 a. 

emellertid endast ett finnes kvar snett nedanför nämnda fönster 
under putsen; hå let ä r fyra murskift högt och nära en tegelsten 
brett. Vidare finnas rakt över detta sistnämnda murhå l och mellan 
mittfönstret och det norra fönstret ännu tre hål, vilka helt visst 
motsvarats av hål på andra sidan mittfönstret; ett av dessa finnes 
också kva r. Har möjligen någon burspråksliknande utbyggnad ur
sprungligen funnits här? .Ett dy likt burspråk fanns å det kapitel
hus vid Kraftstorget, som i nyare tid till 1830-talet tjänade till 

2 
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biskopsbostad. Huset St. Södergatan 8 a torde förskriva sig från 
ungefär samma tid som Stäket. 

Murningssätte t i de av bränt tegel uppförda medeltidsbygg
naderna, såsom Laurentiikapellet, det s. k. Svartbrödraklostret, 
St. Södergatan 6 och 8 a, är det s. k. munkförbandet. I detta mur
ningssätt visar varje skift både löpare, d. v. s. stenens långsida, och 
kopp, d. v. s. stenens kortsida, och med en sådan anordning, a tt 
efter två löpare följer en kopp. 

Renässansbyggnader. 

På gränsen mellan medeltid och renässans står Gamla aka
demien (Bibliotekshuset) på Lundagård. Uppfört av Fredrik Il av 

fig. 3. Gamla akademien (Bibliotekshuset) på Lundagård . Det ursprungligen 
tvåvån iga huset uppfördes av konung J'r ed rik Il och försågs med en tredj e 

våning av prof. Brunius, som också ditsatte tornportalen i romansk stil. 

tegel i munkförband, restaurerades huset under 1830-talets senare 
del av Brunius, som betonade dess medeltida karaktär och försåg 
det med en tredje våning, fig. 3. 



11 

Ett utpräglat renässanshus är det s. k. Karl Xl/:sfmset å Kate
dralskolans tomt, St. Södergatan 22 b. Det är uppbyggt av tegel 
i renässansförband, det murningssätt, där vartannat skift visar 
kopp och vartannat löpare. På bestämda mellanrum finnas skift 
av kritstenar, vilka ibland kunna vara mera än en och en halv 
decimeter breda och inemot fyra decimeter långa. Kritsten som 
byggnadsmaterial synes i Lund ha varit föga använt, och veterligen 
är Karl XII :shuset den enda byggnad i vår stad, som kan uppvisa 
prov å detta material, vilket med undantag av Malmö, där det före
kommit å flera byggnader, är sällsynt i skånska byggnadsverk. I 
Ystad finnes detta material fast i mindre utsträckning å Brahehuset 
vid St. Norrgatan. 

När Karl XII :shuset uppfördes, veta vi ej. I början av 1700-
talet synes det ha genomgått en grundlig omändring. Taket, gavel
röstet och taklisten, såsom dessa nu te sig, äro ett verk av Brunius 
vid en omändring år 1856. Samtidigt torde hela byggnaden ha 
erhållit rappning, som den har än i dag. 

Korsvirkeshus. 

Korsvirkeshus från medeltiden och från den närmast följande 
tiden torde numera knappast finnas i Lund. 

1600-talet. 

De tidigaste korsvirkeshus, som återstå till vår tid, förskriva 
sig från 1600-talet, och från denna tid finnas endast några få hus 
kvar. Äldst av dessa är utan tvivel det s. k. Habitatio Pastoris, 
flyttat från L. Oråbrödersgatan till Kulturhistoriska museet. Huset 
är envånigt, i binningens nedre skinning finnas två varandra ej 
korsande snedstyvor, och takskägget uppbäres av knektar. Dessa 
knektars form och dekoration är egendomlig och enastående. for
men påminner om .den knekttyp i volutkonsolens form, som var 
vanlig å 1600-talets korsvirkeshus i Sverige, men den svängda 
framsidan har ersatts av i stort sett plana ytor, som synas vilja 
härma volutens S-linje. På framsidans plana ytor förekommer en 
sparsam dekor av enkla s. k. karvsnitt, ofta i form av prismor. 
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Knekten vilar på takbjälkens genom stolpen gående tapp och är 
fastsatt vid stolpen medelst tränaglar och grova järnspik. Utseendet 
och anordningen för fastsättandet av knekten tyda på en sen till
komsttid, vilken tid snarare torde sammanfalla med 1600-talets slut 
än med dess mitt. Jielt visst uppfördes byggnaden i fråga efter den 
stora branden 1679. Ett stöd härför finnes i det förhållandet, att 
byggnaden, när den ännu stod kvar vid L. Oråbrödersgatan, var 
uppförd på en medeltida källargrund; dennas första överbyggnad 
hade måhända kommit till skada i den nyssnämnda branden och där
för nedbrutits och ersatts med en korsvirkesbyggnad. På 1680-
talet torde alltså liabitatio Pastoris ha uppförts. 

Då byggnaden flyttades till museet, nedtogs en murad vägg
tavla och uppsattes igen på sin plats. Denna väggtavla är mönster
murad, och den är ett av de få bevisen på att mönstermurning även 
förekommit i Lund. I detta sammanhang behöver kanske påpekas, 
att det i en murad väggtavla i huset nu använda väderkvarns
motivet ej förekom i denna byggnad, när den stod på sin ursprung
liga plats. 

Till 1600-talet, och efter den nyssnämnda stora branden, torde 
man med full säkerhet kunna hänföra det vid St. Oråbrödersgatan 
liggande Tegnershuset med dess exceptionellt kraftiga ektimmer, 
vidare gatulängan å tomten Breduatan 15 samt gårdsbyggnaden 
Kiliansgatan 13. Samtliga dessa tre byggnader ära envåniga samt 
på ena eller båda långsidorna dekorerade med en profilerad list, 
som utmärker platsen för det nedsänkta loftet, en s. k. loftslist. 
En annan byggnad, den norra, tvåvåniga gårdslängan å tomten 
Bredgatan 15, hänvisar främst med . de genom båda våningarna 
gående stolparna, snedstyvorna i byggnadens inre mellan takbjälke 
och stolpe samt mönstermurn ingen på i fråga varande århundrade. 

1700-talet. 

Av från 1700-talet stammande korsvirkeshus finnas ännu 
några representanter kvar. De ära antingen tvåvåniga, nämligen 
gatulängan från 1744 å hörntomten K.vrkogatan 23, vidare St. Söder
gatan 1 från 1779 på hörnet vid Stortorget och Wickmanska gårdens 
gatulänga Bredgatan 2, från 1788, eller envåniga med frontespis 
t. ex. Skomakaregatan 2 från 1768, fig. 4, och Lindforsska gården 
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f ig. 4. Gå rdsinteri ör fr ån Skomakaregatan 2. Korsvirkeshuse t i fonden är 
uppfö rt 1768. Det mell an de båda våninga rna gående fo tträet är profil erat, 

vari genom den öv re vånin gen kommer att någo t överkraga den undre. 

f ig. 5. Wickm anska gård en, i hörnet av Bredgatan och P aradisga tan, ä r ett 
typiskt exempel på en gammal köpmansgå rd . Samtliga byggnadslängor ä ro i 
korsv irke. Den i fond en, utefter Bredgatan, ä r uppförd 1788, de andra längorn a 
byggdes tio år senare utom den tvåvåniga till höger å bilden, som förskriver 

s ig från 1800-talets börj an. 
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i Kulturhistoriska museet, nämligen gårdsidan av längan åt Adel
gatan. Övervåningen resp. frontespisen å dessa byggnader skjuta 
ett s1ycke ut över undervåningen, de överkraga. Denna överkrag
ning åstadkommes av övervåningens resp. frontespisens profilerade 
fotträ . Under loppet av 1700- talet uppfördes ett flertal på detta 
sätt överkragade korsvirkeshus; bland de nedrivna märkas det 
tvåvåniga huset St. Gräbrödersgatan 10 samt med frontespis Stor-

fi g. 6. Den ös tra längan å Wickmanska gård en, som tord e v ar a uppförd om
krin g 1810 . . Obse rvera snedstyvorna, vilka placera ts även med tanke på det 

deko rativa utseend et. 

torget 2 fr ån 1738, där Oleerupska bokhandeln nu finnes. Det vill 
synas, som om just denna byggnadsform, nämligen övervåningens 
eller frontespisens överkragning på grund av det profilerade fot
träet, vore typisk för staden Lund. 

De flesta korsvirkeshusen äro överputsade. Så t. ex. Kyrko
gatan 5, Apoteket Svanens hus. Detta hus, som uppfördes omkring 
1716, omändrades 1898 efter arkitekten Folke Zettervalls ritningar 
och försågs med en av italienaren Antonio Bellio utförd dekorering 
i sgraffito. 



15 

En gård, som uteslutande består av korsvirkeslängor och i 
stort sett från denna tidsperiod, är den redan nämnda Wickmanska 
gården, i hörnet av Bredgatan och Paradisgatan, fig. 5. Denna 
gård är ett vackert exempel på hur stadens köpmansgårdar kunde 
taga sig ut, när korsvirkesbyggandet ännu stod i sitt fulla flor. 
Längan utefter Bredgatan är, som nämnt, från år 1788, de med 
denna sammanhängande län orna förskriva sig från samma år
hundrades sista decennium samt 1800- talets början , och den vid 
gårdsplanens östra sida placerade längan, stadens utan gensägelse 
vackraste korsvirkeshus, står på gränsen till följande period; den 
torde vara uppbyggd omkring 1810, fig. 6. 

1800-talet. 

Under 1800-talets tre första fjärdedelar byggdes ännu flitigt 
hus i korsvirke. Överkragningen hade emellertid nu försvunnit 
från de tvåvåniga husen, likaså synes användningen av de under 
det föregående århundradet brukliga frontespiserna ha övergivits. 
Bland byggnader tillhörande denna epok märkas det år 1815 upp
förda och till Kulturhistoriska museet flyttade Thomanderska huset 
och det för något år sedan renknackade huset S :t Petri Kyrko
gata 4 a från 1827. f lera av 1800-talshusen äro i likhet med tidigare 
korsvirkeshus överputsade. 

En målerisk gårdsinteriör visar Kraftstorg 6, en han tverkare
gård från denna tid. Ursprungligen voro gårdens samtliga hus 
uppförda i korsvirke, men numera äro gatulängan och den närmast 
denna belägna av tegel. De andra längorna inne på de båda gårds
planerna äro emellertid korsvirkeshus och förskriva sig från 1800-
talets andra och tredje fjärdedel. Särskilt det längst in belägna, 
år 1846 uppförda flervåniga huset är intressant; på en låg källar
våning av naturlig sten höjer sig korsvirkesväggen, som egendom
ligt nog erhållit en viss överkragning. 

Nyantik och Karl-Johansstil. 

Under senare delen av 1700- talet inträdde en reaktion mot 
den då allmänt härskande, i mycket godtyckliga och nyckfulla 
rokokostilen. Samtidigt riktades ögonen genom nya upptäckter 
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på Italiens klassiska mark åter på den antika skönhetsvärlden, och 
ett förnyat studium av denna blev tidens lösen. Resultatet av detta 
studium visade sig i både inner- och ytterarkitekturen, och den nya 
stil, som på detta sätt uppkom, har erhållit namnet nyantik eller 
nyklassicism. Eftersom stilriktningen i vårt land vann insteg under 
Gustaf Ill, kallas den hos oss ofta gustaviansk stil, vilken benäm
ning särskilt användes i fråga om inverdekoration, möbler o. dyl.; 
man kallar stilen också »Louis seize», Ludvig XVI :s stil, efter 
den monark, under vars tid stilen konstituerade sig i Frankrike. 
Det är emellertid att märka, att det, allt ifrån högrenässansens 
dagar under 1500-talet, har funnits en med hög- och senrenäs
sansen samt barocken jämnlöpande arkitekturstil, en klassicism. 
som mer än de nyssnämnda stilarna tog antiken till utgångspunkt. 
Skillnaden mellan den förra klassicismen och denna på 1700-talet 
uppkommande nyklassicism är den, att man vid den sistnämnda 
genom utnyttjandet av de senaste utgrävningarna i Italien och 
genom att vända sig direkt till Grekland och Mindre Asien fick ett 
mera fullödigt grepp på den antika, särskilt den helleniska, konsten. 

I vår stad torde få tidigare nyantika byggnader ha uppförts. 
Ett exempel var det nu nedrivna »Kuggis », som låg på Lundagård 
omedelbart öster om Gamla akademien och som uppfördes 1800-
1802 efter ritningar av den bekante arkitekten C. F. Sundevall. 

Ett vackert prov å inredning i gustaviansk stil från år 1814 
finnes i Bredgatan 24, där ytterdörren, omramningen och räcket till 
innertrappan visa denna stil. Exteriören av detta hus har i senare 
tid förändrats. Dörrarna å huset St. Södergatan 27 äro med sina 
girlander ett typiskt exempel på gustaviansk sti l. 

Med Napoleon och kejsardömet i Frankrike gick nyantiken 
över i en skiftn ing, som fått namn empire eller kejsarstil. Till vårt 
land kom stilen på allvar med Karl Johan, varför empirestilen hos 
oss även får namn av Karl-Johansstil. Vår stad fick, synes det, 
i större omfattning känning av denna stil först några år sedan 
nämnde konung lämnat det jordiska. 

Byggnaderna i Karl-Johansstil kunna te sig på olika sätt. 
den tidigast kända byggnaden, Grönegatan 6, fig 7, från år 1847, 
fördelas övre våningens vägg av rytmiskt återkommande smala 
murpelare, s. k. pilastrar eller lisener, med kapitäl och bas . . Pilaster-
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kapitälet är här icke placerat i pilasterns övre ända såsom vanligen 
är fallet, utan ett stycke nedanför takskägget, varigenom bildas en 
övre pilasterdel, som ger intryck av ett förkroppat bjälklag - en 
säregen anordning och av god verkan. Proportionen mellan 
bostadsvåningen och källarvåningen är lyckligt avvägd. En annan 
byggnad, Bredgatan 33 b, från år 1851 , har s. k. genomgående ord
ning : pilastrarna gå genom båda våningarna. Denna vackra bygg
nad bildar en utmärkt fond för Bredgatan . 

• Fig. 7. Gatulängan Grönegatan 6, uppförd 1847 av muraremästaren N. J. 
Ohlsson, är den tidigast kända av de lundensiska byggnaderna i Karl-Johansstil. 
Byggnaden utmärker sig för goda proportioner och en enkel men verknin gsfull 

indelning av övervåningens vägg av s. k. pilastrar eller lisener. 

Bland stadens hus i Karl-Johansstil finnes ett antal byggnader, 
som intaga en plats för sig. Pilastrar saknas, väggarna äro släta 
eller kvaderindelade, fönstren äro i regel försedda med enkel om
ramning, och typiska empireornament uppträda, ofta i form av en 
fris eller ett band i byggnadens längdriktning. 

Byggnader av detta slag äro två- eller trevåniga. De för
skriva sig från 1850-talet eller från något av det därpå följande 
decenniets första år. 

En av de tidigare är St. Södergatan 23 a, från 1853. Detta 



fi g. 8. Systembolagets hus, Ky rkoga tan 15, uppfördes 1855 och få r med sin lu gna 
väggy ta, fasadens något betonade mittparti och dekorationsfri sen mell an första 
oc h andra våningarna anses vara en ståtlig represe ntant för Karl-Joh ansstilen . 

fig. 9. Borgska fas tighetens hörn hus, St. Södergatan 8 c, förskriver sig frå n 
1857 och är ett vackert prov å Ka rl-Joh ansst il. Hä r löper den dekorerade 

fri se n omedelbar t under takskägget. 
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hus har, jämte sina två våningar, överst en halvvåning, en s. k. 
mezzaninvåning, med cirkelrunda ljusöppningar. Mellan de båda 
våningarna löper ett med vinranka dekorerat band, bildat av terra
cottaplattor. Ett sådant av plattor sammansatt vinranksband av 
just detta utseende sy nes ha varit en gärna använd dekoration å 
byggnader i vår stad. Så förekommer det å 0. Mårtensgatan 3; 
å 0. Mårtensgatan 11, ävenledes från 1853, har förut funnits ett 

fi g. 10. Jä rnvä gshotell et, Bangatan 8, fr ån 1864, ä r med ingångsportalens 
halv kolornie r och gavel, med nischern a och med fri sen und er takskägge t ett av 

Karl-J ohansstil ens vackra re hus. 

dekorationsband, som borttogs för några år sedan, och det har 
säkerligen haft precis samma utseende. Systembolagets hus, Kyrko
gatan 15, fig . 8, uppbyggt 1855, får väl anses vara stilens stå tligaste 
hus med sin med sfinxer och bladrankor dekorerade fri s och sitt 
järnräck å balkongen. St. Södergatan 8 c, fig. 9, Borgska fastig
hetens hörnhus, är också ett vackert hus. Nedre våningen är 
kvacterindelad, över fönstren finnas enkla men typiska krön, och 
under takskägget löper en bladranka. tluset förskriver sig från 
år 1857. Samma år blev huset Sandgatan 6 färdigt. Nedre vå-
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ningens kvaderfogar äro egendomligt nog upphöjda. Under fönstren 
förekomma ty piska empireornament och under taklisten finnes en 
fris. Ytterdörrar i empire komplettera exteriören av detta hus, 
som är av ett högt skönhetsvärde. Vid slutet av år 1864 stod nu
varande Järnvägshotellet, Bangatan 8, fig. 10, klart å tminstone i 
avseende på murarna. Portalen med sina halvkolonner och sin 
gavel, frisen och nischerna sätta även denna byggnad på en este-

f ig. 11. Brunnströmska huset, St. Södergatan 41, uppfördes i Karl-Johansstil 
1856 av kapten en M. C. Brunns tröm. Ett dekorativt inslag äro de tre små 

balkonge rna. 

tiskt sett framskjuten plats. Det dekorativa inslaget kan stundom 
utgöras endast av de kvaderindelade sidoframsprången såsom å 
huset Skomakaregatan 3 från år 1855. 

Några byggnader i Karl-Johansstil verka mera genom sin 
massa. De äro ofta trevån iga med i regel släta y tor. Vanligen 
skjuter någon del av fasaden, t. ex. mittpartiet eller sidopartierna, 
ett ofta obetydligt stycke framför den andra murytan. Ett enkelt 
listverk kan kröna vissa lokalt bestämda fönster, och en fris av 
cirkellinjer och räta linjer kan löpa under takskägget. föga fram-
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springande sidopartier har huset St. Södergatan 41, fig. 11, från 
1856; ett dekorativt element å detta hus äro de tre små balkongerna 
med sina järnräck. Skomakaregatan 1, uppfört 1857, visar det fog
strukna teglet. Andra hus äro de Gleerupska husen St. Söder
gatan 5, från 1860, och St. Södergatan 7, från 1863. I Kemiska in
stitutionen, uppförd 1862, springa flyglarna något framom mitt
längan, och konturen å det låga gavelröstet brytes av en vågrät 
list. Iiuset Tegnersplatsen 6 och 8, gemenligen kallat Bondpinan, 
från 1854, med sin vackra, lugna indelning, sina typiska järn
balkonger å framsprången, kan ävenledes räknas hit. 

Några av de nyssnämnda byggnaderna, såsom St. Söder
gatan 5, 7 och 41 , vi sa ett kanske stelt men dock tilltalande y ttre. 

Bruniusstil (l 840- och 50-talen). 

Under århundradena närmas t efter medeltiden torde, såsom 
i det för egående kommit till synes, endas t helt få grundmurade hus 
ha uppförts. framemot mitten av 1800-talet började emellertid 
sådana hus å ter allmänt resas. P å den andliga odlingens område 
härskade på denna tid den riktning, som vi kalla romantiken, vilken 
som bekant innebär en viss å tergång till medeltiden . Även inom 
den bildande konsten å terfinna vi tidens romantiska strävan, och 
arkitekturens män rikta sina blickar till de medeltida minnes
märkena. Både i .England, Tyskl and och f rankrike visar sig in~ 
tresset för romansk och gotisk byggnadskonst. Även i Sverige 
och, man kan nästan säga, särskilt i Lund se vi exempel på detta 
intresse. Iios oss är Brunius den förs te och den främste ivraren 
för de medeltida stilarna. Detta sammanhänger väl till stor del 
med hans många ky rkorestaureringar och hans under 1830-talets 
senare del företagna om- och påbyggnad av Gamla akademien. 

År 1840 kunna vi anse denna byggnadsperiod begy nna, ty 

från detta år förskriver sig det av Brunius byggda och bebodda 
huset Kiliansgatan 17, och då började den i Stockholm bosatte, 
framstående arkitekten A. Nyström uppföra nuvarande Historiska 
museet. Två år därefter påbegyntes av Brunius byggandet av nu
varande Biskovslmset, fig. 12. Akademiska föreningens byggnad 
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grundlades 1848 och stod färdig 1851; dess upphovsman var då
varande studeranden av Göteborgs nation, sedermera stadsarkitek
ten i Göteborg Ji. J. Strömberg. Nuvarande Geologiska institutio
nen vid Sandgatan uppfördes 1853, huset Kraftstorg 4 år 1850 och 
Skomakaregatan 8 år 1854. År 1842 fick den i annat sammanhang 
nämnda envåningsbyggnaden av gråsten å Katedralskolans gårds
plan en övre våning i denna s til och inreddes till fäktsal; denna två-

f ig. 12. Biskopshuset, va rs uppförand e påbegy ntes 1842 efte r ritnin g av Bruni us 
och i en stil, som eft e r upphovsmann en e rhållit benämnin gen Bruniusstil. 

våningslänga innehåller nu avklädningsrum för den i långt senare 
tid uppförda gy mnastikbyggnaden. Även in på 1860-talet fortsatte 
man med att bygga hus i denna s til. Så uppfördes Katedralskolans 
portbyggnad, St. Södergatan 22a, och fornlänga, den förra 1862 och 
den senare, som är den västligaste av byggnaderna utefter Svane
gatan, tre år därefter. 

Byggnaderna äro i regel uppförda av fogstruket tegel i det 
medeltida munkförbandet. R.undbågen och spetsbågen användas, 
ibland kan en klöverbladsbåge inskrivas i rundbågen. R.undbågs
frisen är ett särdeles omtyckt dekorationselement. Romanska och 
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gotiska arkitekturdelar förekomma ofta blandade om varandra på 
samma byggnad. Stundom kan byggnaden ha en mer betonad ro
mansk karaktär som t. ex. Bredgatan 14 · från 1842, stundom går 
den mera i gotik som t. ex. det år 1851 byggda huset Bredgatan 12, 
fig. 13. Lisener och andra mer eller mindre . framspringande mur
partier liva tegelytorna. De större byggnaderna ge ett ståtligt och 
förnämt intryck, och stilen är i sin helhet lyckad och tilltalande. 

f ig. 13. Bredgatan 14 (till vänste r å bilden) och 12 (till höger) , tv å enkl a, 
men ty pi ska byggnader i Bruniusstil, den förra uppförd 1842 och den senare 1851. 

Utan gensägelse torde byggnaderna i denna stil få anses tillhöra 
tadens estetiskt sett mera framträdande byggnader. Låt vara, att 

<let är fråga om en efterklangskonst; den bottnar emellertid i en 
kulturströmning, som var egen för sin tid, och den är frukten av 
ett djupgående intresserat medeltidsstudium. 

Reproduktionsstilar. 

De tre sista decennierna av 1800-talet och början av det föl
jande århundradet kännetecknas av ett användande inom byggnads
konsten av snart sagt alla stilarter. Tiden var eklektisk, man ut-



------------- --- - . . -

24 

valde av gångna kulturperioders formskatter det, som man tyckte 
passade. 

Från antiken och särskilt från antikens Grek land lånade 
Zettervall ett antal motiv, då han 1878-82 uppförde Universitets-
17.uset. Stora delar av denna byggnad tyckas nästan vara direkt 
kopierade från förebiider i Hellas självt eller från hellenistiska om
råden såsom de låga taken och tempelgavlarna med sina akroterier, 

fi g. 14. Zetterv allska huset, Sandgatan 14 c, en i italiensk stil å r 1871 uppförd 
smakfull och vacke r bygg nad. 

sfinxerna, de förut vid huvudingången placerade, nu borttagna 
-kary atiderna, bjälklagen och de dem uppbärande kolonnerna med 
attisk-joniska och grekisk-korintiska kapitäl samt dekorationen av 
palmetter och lotus. Bland antikens och den italienska renäs
sansens by ggnader ha vi att öka förebilderna för den av Zetter
vall byggda och bebodda Sandgatan 14 c, fig. 14, en 1871 uppförd, 
smakfull och vacker by ggnad. Även Stiftelsen Melins minne, 
Magle L. Kyrkogata 3, från 1881, återgår till byggnader tillhörande 
de nyssnämnda kulturperioderna. 

De få byggnaderna i en om den italienska ungrenässan-
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sen påminnande stil ansluta sig närmast till Lombardiets ung
renässanskonst. Här liksom i det nämnda italienska landskapet 
äro byggnaderna uppförda av fogstruket tegel med fönster och 
dörromramningar om inte i terracotta så i cement. 

Det Ekelundska huset, Klostergatan 4, uppfört 1875, påminner, 
om man bortser från 
den rusticerade un
dervåningen, rätt 
myc_ket med de övre 
våningarnas s läta 
yta, mittpartiets 
rundbågiga föns ter, 
den jämförelsevis 
enkla fönsterom -
ramningen samt fri
sens anordning om 
lombardisk konst. 
Tydligare kommer 
kanske överens
stämmelsen fram i 
Olinska huset, L. 
Fiskaregatan 4, fig. 
15, från 1887. Ty
piska ungrenässans
drag eller lombar
diska drag äro den 
betonade horisontala 
indelningen genom 
listerna mellan vå
ningarna, taklistens 
rika utsmyckning, 
den rundbågiga be-

fig. 15. Olinska huset, L. Fiskaregatan 4, uppfört 1887 
i en om italiensk ungrenässans erinrande stil. 

täckningen och omramningen av fönster, dörr och port 
samt den sirliga ornamentala dekorationen å dessa omram
ningar och å de band, som genomdraga husets nedre delar. 
Hästpanneskölden över ingångsdörren, med byggherrens ini
tialer och årtal, ansluter sig lyckligt till stilen i övrigt. Å 
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huset Bantorget 5 b visar särskilt dörrportalen norditalienska ung
renässansdrag. 

Ett flertal av stadens byggnader erinra om den italienska 
högrenässansen. Väggen kan ha föga framspringande mitt
eller sidopartier. Somliga byggnader ha en utsmyckning av endast 

Fig. 16. Kyrkog atan 7, hörnet av Klostergatan, bygg
des 1874 i italiensk högrenässans. 

enkla lister om
kring fönstren eller 
mellan våningarna, 
och väggen eller 
delar av den kan ha 
en enkel kvader
indelning. Andra 
äro rikare gestal
tade. :Fönstren 
kunna omgivas på 
s idorna av kraftigt 
listverk eller kapi
tälförsedda pilast
rar, krönas av ett 
ofta omfå ngsrikt 
bjälklag med raka 
eller svängda gav
lar och dekoreras 
undertill av orna
ment i kraftig re
lief eller av balus-
terverk. Väggytan 
kan visa det fog
strukna teglet eller 
vara putsad. Den 
doriska ordningens 
pelare och bjälk

lag med frisens triglyfer och droppar samt metoper uppträda på 
några hus. En ofta kraftig rusticering kan förekomma i nedre vå
ningen och inrama de andra våningarna i form av hörnkedjor. 

Det äldsta huset i denna stil torde vara Kyrkogatan 7, hörn
huset till Klostergatan, som uppfördes 1874 med en rik men ej över-
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lastad dekoration, fig. 16. År 1879 byggdes Klostergatan 8 a i en 
liknande s til. Sedan kommo på 80- och 90-talen andra såsom 
St. Södergatau 4, byggd 1885, och L. Fiskaregatan 6 från 1886. 
Dorisk frisanordning visa Bantorget 8, hörnhuset till Bangatan, från 
1886, L. Fiskaregatan 5 och L. Fiskaregatan 8, den senare uppförd 
1891 med åtskilliga nyantika drag. Det tidigare uppförda Sand
gatan 4 fick under denna tid en omklädsel i renässans med delvis 
nyantikt inslag. Rådhuset, ~.om byggdes redan 1835, erhöll nu sin 
renässansutsmyckning. Bland andra hus i stilen kunna antecknas 
Grönegatan 26 och Grönegatan 28, det senare så gott som helt och 
hållet i rustik eller med kvaderindelning, vilket verkar väl över
lastat, och med vissa lån från den nyantika stilen. Bantorget 6 har 
särskilt i sin takanordning fått ett stänk av fransk renässans. 

I Lund träffa vi även senfödda ättlingar av den byggnadsstil, 
som vid 1500-talets slut kom från Nederländerna till Danmark och 
som steg till sin höjdpunkt under 1600-talets förra hälft, nämligen 
nederländsk-dansk renässans; den kallas ofta Kristian IV: s 
st il. Bekanta minnesmärken äro i Danmark Kronborgs, frederiks
borgs och Rosenborgs slott samt Börsen i Köpenhamn, i Skåne 
Svenstorps slott och Kristianstads kyrka. Byggnaderna i denna 
stil äro i regel uppförda av fogstruket tegel; höga tak och svängda, 
»Snirklade» gavelrösten äro utmärkande för den. Gavelprydda tak
kupor förekomma ofta. Infattningarna omkring dörrar och fönster 
äro av sandsten, hörnkedjorna samt väggarnas och röstenas list
verk, band och andra dekorativa element äro av samma material. 
På gavelröstenas avsatser förekomma ofta pyramidformade de
korationer. Smidda ankarslutar kunna pryda väggarna. 

I de lundensi ska byggnader, som imitera denna stil, har sand
stenen ersatts av cement utom i det här nedan sist nämnda exem
plet. Ett ty piskt och vackert prov å stilen se vi i Thomanderska 
studenthemmet, Sandgatan 16, uppfört 1895, med sina takkupor och 
svängda gavlar. Ett snarlikt hus är Bredgatan 3. Det tvåvåniga 
Agardhska huse t, Kraftstoru 10, fig 17, presenterar en rikare fasad
behandling. I Bredgatan 23, från 1893, och Bredgatan 25 samt i 
Bangatan 4- 6 är stilen använd för trevåniga hus. Till slut visar 
Skånska Brandförsäkringsinrättningen, Tegnersplatsen 4, uppförd 
1906-08, stilen tillämpad i äkta material och på ett delvis modern t 



fig. 17. Agardhska huset, Kraftstorg 10 a, ä r ett vackert prov å imiterad 
nederländsk-dansk renässans. 

fig. 18. :Elmqvistska huset, V. Mårtensgatan 6, som egentligen består av tven ne 
äldre hus, fick omkring å r 1870 en pilasterindelning i övre våningen. 
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sätt. Den höga tornspiran å denna byggnad är av god dekorativ 
verkan. Byggnadens arkitekt var dåvarande stadsarkitekten i 
Landskrona Fr. Sundbärg. 

flera av stadens byggnader visa sig såsom sena utlöpare av 
empire eller Karl
J oh ansstil. Pi
lastrar i övre vå
ningen fick huset 
V. Mårtensgatan 6. 
fig. 18, där pilast
rarna stå på posta
ment, mellan vilka 
finnes ett mönster 
av cirkellinjer och 
räta linjer. Huset 
i fråga, som egent
ligen består av 
tvenne äldre hus, 
torde ha fått denna 
fasadindelning om
kring år 1870. Cirka 
tio år senare torde 
huset St. Söderga
tan 3, även detta 
ursprungligen tven
ne äldre hus, ha 
erhållit pilastrar i 
både övre och 
nedre våningen. 
L. Fiskaregatan 16, 
fig. 19, har på pos
tament stående pi-

Fig. 19. Det prydliga huset L. Fiskaregatan 16 upp
fördes 1880 av prosten Ach. Kahl med motiv från 

Karl-Johansstilen och renässansen. 

!astrar i övre våningen och nedanför denna våningens fönster ett 
rätlinjigt mönster med en kvadrat i mitten. Denna senare byggnad, 
från 1880, hänvisar, på grund av sin jämförelsevis rika utgestalt
ning, på förebilder inom den italienska renässansen. 

Stilens genomgående ordning påträffa vi i Rönströmska flick-



fig. 20. Studentkårens Konviktorium, Kyrkogatan 19. Huse t har genomgående 
pilastrar och för övrigt en rik fasadutsmyckning; det förskriver sig fr ån 1876. 
Bilden är tagen , innan Kalendehuse t, som synes till vänster, flytt ades till 

Kulturhistoriska museet. 

fig. 21. Lunds studenthem, f. d. Enskilda studenthemmet, Bytaregatan 20, 
uppfördes 1879. 
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skolan, St. Södergatan 57, från 1871 , där de genom båda våningarna 
gående pilastrarna inskränka sig till byggnadens hörn. Tvenne 
andra, trevåniga hus nämligen Skånska Livränteanstaltens hus, 
Klostergatan 7, från år 1875, och Studentkårens Konviktorium, 
Kyrkogatan 19, fig. 20, från 1876, ha genomgående pilastrar i de 
båda övre våningarnas mittparti och däröver låga gavlar prydda 
med akroterier. Dessa båda hus höra till sfadens mera bemärkta 

fig. 22. Huset Skomakaregatan 5, som ursprungligen visade ett enkl are yttre, 
fick under senare delen av 1800-talet s in nuvarande dekorering . . 

byggnader. Det sistnämnda påminner med sin rika fasadindelning 
om den italienska renässansen. 

Byggnader med framspringande murpartier krönta av låga 
gavlar med akroterier äro Lunds studenthem, f. d. Enskilda s tudent
hemmet, Bytaregatan 20, fig 21, från 1879, och Botaniska träd
gårdens södra institutionsbyggnad, från 1892. 

En del redan färdiga hus fingo under senare delen av århund
radets andra hälft sin empiredekoration. Så t. ex. St. Gråbröders
gatan 17 a, som över och under fönstren i andra våningen erhöll 
en sparsam men verkningsfull dekor, Skomakaregatan 5, fig. 22, 

I 
1 
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med något rikare utsmyckning, nuvarande Gleerupska universitets
bokhandeln, Stortorget 2, samt, som det vill synas, Bredgatan 9. 
Stortorget 4 har en accentuerad empirekaraktär å åtskillig dekora
tion men därjämte element, som knappast äro· typiska för empiren 
eller som denna stil ej är ensam om såsom de kraftiga fönsterkrö
nen samt dekorationen under övervåningens fönster . 

Intresset för de medeltida byggnadsstilarna fortlevde på sina 
håll århundradet ut och ännu längre, och flera byggnader restes 
under denna tid i vår stad i en stil, som mer eller mindre hade 
släktskap med medeltidsstilarna. Det var nu framför allt go.tiken, 
som man intresserade sig för. I gotisk stil byggdes Allhelgona
kyrkan 1887-91 av Zettervall, en av de ivrigaste förkämparna för 
denna stil. Arkitekten i ttälsingbori; A. ttellerström uppförde i en 
om gotiken erinrande stil Katedralskolan 1895-96 och Universitets
biblioteket på ttelgonabacken, som stod färdigt 1907, medan samme 
arkitekt gav Gamla Sparbankens hus, Kyrkogatan 9, från 1898-99, 
en mera modernt hållen gotik. Akademiska föreningens tillbyggnad 
fick en viss medeltidsprägel, då den 1909-11 byggdes av Sundbärg, 
vilken arkitekt även ritat huset Sandgatan 12. Arkitekten 
Henrik Sjöström har givit ett visst gotiskt kynne åt de av 
honom ritade byggnaderna Clemenstorget 8 och 10, från resp. 
1898 och 1901. 

Om venetiansk arkitektur påminner det efter prof. L G. Cla
sons ritning 1916-17 byggda ttypoteksföreningens nya hus, Kyrko
gatan 13, och från den spanska gotiken äro motiven hämtade i 
Holmbergska huset, Bantorget 4, som ritats av ark itekt N. Arwidius. 
I Grand Hotell, ritat av ttellerström och uppfört 1898 i »fransk 
slottsstil », finnas både medeltiden och renässansen representerade. 
Olika byggnadsstilar ha fått lämna bidrai; vid gestaltningen av det 
y ttre av institutionsbyggnaderna vid Biskopsgatan. 

Nyare stilriktningar. 

Vid det tjugonde århundradets inbrott vann den s. k. jugend
stilen hastigt insteg i ytterarkitekturen för att vid slutet av det 
första decenniet lika hastigt försvinna. Denna stil minner i de 
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svängda gavelröstena om barocken. Väggarna kunna vara putsade 
eller visa det fogstrukna gula teglet. Den av masker, blad, blom
mor och girlander bestående dekorationen lokaliseras till vissa be
stämda platser såsom å gavlarna, ovan eller nedanför fönstren, 
lägges upp direkt på den bestämda platsen i puts eller något lätt 
modellerbart ämne. Husraden å Clemenstorgets östra sida, Cle
menstorget 2- 6 är uppförd 1904-09, Bantorget 5 stammar från 
1905, under åren 1906-10 restes Magnus Stenbocksgatans hus och 
1910 hörnhuset Svanegatan- Gyllenkroks alle~ 

Under den nu tilländalupna första fjärdedelen av tjugonde år
hundradet har vår stad erhållit en del byggnader med mer eller 
mindre modernt in s 1 ag. Dessa byggnader visa ofta den fog
strukna ytan av handslaget tegel, naturlig sten kan stundom finna 
rik användning, särskilt till den merendels sparsamt förekommande 
dekorationen, som inskränkes till vissa bestämda partier av bygg
naden. Arkitekten söker åvägabringa en lämplig fördelning mellan 
fönsteröppningar och väggytans odekorerade lugn. 

:En av de vackraste och mest lyckade byggnader av mer mo
dernt slag torde utan tvivel vara telegrafstationen och postkontoret 
L. Gråbrödersgatan 6, uppförd 1914-15 efter ritningar av arkitekten 
Aron Johansson. flera bankhus höra hit, såsom f. d. Skånes :En
skilda Banks hus, Kyrkogatan 11, med barockelement, ritat av stads
arkitekten i Malmö S. Sörensen år 1906, Skandinaviska Kredit
aktiebolagets, L. Fiskaregatan 2, av arkitekten Carl G. Bergsten år 
1911, Sydsvenska Bankens hus, Stortorget 1, med renässansdrag, 
av domkyrkoarkitekten Th. Wåhlin år 1913-15, Sparbankens för 
Lund stad och kringliggande land, Stortorget 6, av arkitekten Hel
lerström år 1914 och Svenska Handelsbankens hus, Klostergatan 6, 
av arkitekten Aug. Stoltz år 1918-19. Arkitekterna Hagström och 
:Ekman äro upphovsmän till Lunds fullständiga läroverks för flickor 
byggnad, som uppfördes 1914-16, och arkitekten A. Ahmen till 
Folkskoleseminariet 1919. Av institutionsbyggnaderna kan särskilt 
nämnas det nya Botaniska museet vid Östra Vallgatan, tillkommet 
efter domkyrkoarkitekten Wåhlins ritningar. Av god verkan 
äro de 1917 färdiga nya Lasarettsbyggnaderna med kloster
artad »omgång» samt gatuövergångar, vars skapare är arkitekt 
Sörensen. 

• 
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Bland de få inne i själva staden uppförda privathusen .kan · 
nämnas huset Tomegapsgatan 8, ombyggt efter arkitekten Sörensens 

• ritningar. Norr, öster och väster om staden har åtskilliga år på
gått och p' går ännu en livlig byggnadsverksamhet, där man kan 
spåra mer eller mindre lyckade försök till modern gestaltning av 
byggnadens yttre. 

I 
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