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Föreliggande skrift avser att lämna en byggnadshistorisk redogörelse för ett par av Lunds till vår tid bevarade medeltida
profanhus. Byggnaderna ifråga ligga invid varandra i kvarteret
Färgaren vid Stora Södergatans västra sida, endast åtskilda av
en portgång. Den ena, Stora Södergatan 6 b, ingår i ett huskomplex av ålderdomligt utseende, vanligen kallat «Stäket».
Det andra, Stora Södergatan 8 a, är det nordligaste huset vid
denna gata i A.-B. C. 0. Borgs Söners stora fastighetskomplex.
För enkelhetens skull komma de i det följande att benämnas resp.
»Stäkets» medeltidshus och Borgska medeltidshuset.
I yngre litteratur om Lunds topografi innehar »Stäket» en
aktad ställning såsom en relikt av stadens medeltida profanbebyggelse. Något mera om byggnaden än ett kort omnämnande på några rader finner man emellertid endast i Carl
Werner: Blick på b yggnadskulturen i det nuvarande Lund (Skrifter utg. av Fören. Det gamla Lund, 7, 1925). Det som givit
impulsen till föreliggande skrift är de omändringsarbeten,
vilka i augusti och septernper 1934 utfördes i »Stäkets» ~källar
våning. Dessa arbeten föranledde Kulturhistoriska museet i
Lund att företaga en genomgående granskning och uppmätning
av byggnaden i samband med de undersökningar i murverken,
vartill omändringsarbetena gåvo tillfälle. Till undersökningarna
lämnades ekonomiskt understöd av Föreningen Det gamla Lund.
Följande år blev b yggnadens sydfasad befriad från puts och
därmed tillgänglig för iakttagelser rörande äldre dörrar och
fönster. Undersökningarna ha i båda fallen för Kulturhistoriska
museets räkning utförts av författaren.
Arkivundersökningarna till kapitlet »Tomten n:r 213» ha till
största delen utförts a v skriftställaren Janne Agri, i mindre grad
av amanuensen fil. stud. Erik Person och förf. själv. Till herrar
Agri och Person ber förf. att här få uttala sitt tack för hjälpen.
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·,,stäkets» fasad mot St. Södergatan. Foto P. Bagge 13 aug. 1934.
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TOMTEN NR 213
År 1758 genomfördes en fortlöpande numrering av alla
staden Lunds tomter, vilken med mindre ändringar förblivit
gällande intill år 1927. Stäkets medeltidshus och det Borgska
medeltidshuset hörde då till en och samma fastighet, vilken
vid numreringen erhöll numret 213. Den äldsta planen över
denna tomt ger oss 1773 års karta över Lund, bild 2, där på
tomten äro utmärkta tvenne med ena gaveln mot Stora Södergatan liggande byggnader, vilka utan tvivel böra identifieras
med de nämnda medeltidshusen. Det framgår av kartan, att
tomtens norra gränslinje sammanföll med norra sidan på }>Stäkets» medeltidshus. Den avgränsade del av tomten, som inrymmer de båda husen, torde markera gårdsrummet, medan återstoden tydligen utgjort trädgård.
Av tomten utgår sedan gammalt jordskyld till Lunds domkyrka 1 ) och följaktligen kan man hämta en del upplysningar
om tomtens ägare i äldre tid i domkyrkans och domkapitlets
jordeböcker 2 ) . Såsom utgångspunkt kan man lämpligen taga
domkyrkans jordebok 1661-1662, vilken bland jordskyldsbetalande upptaget },s. Otte Marsviins Arfuinger af di gamble SteenHuuse wed Syndergade som Jörgen Pietersen i boeP>. Att det
här är fråga om den senare tomten n:r 213 framgår av att de
yngre jordeböckerna icke upptaga mer än en tomt vid Södergatan, nämligen n:r '.U3. Gå vi bakåt i tiden finna vi i }>Lvnde
capitels "iordebog 1650}> i längden över jordskylder från Lund
') År 1618 var jordskylden 4 1/2 mark och år 1741 6 öre sil vermynt. Den
utgår f. n. med ett mycket obetydligt belopp.
2
) Om domkapitlets äldre jordeböcker se Carl Gustav Weibull: Bidrag
till Lunds domkapitels och dess arkivs historia efter reformationen. Hist. tidskr.
för skåneland, band 4, Lund 1910 - 1913.
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Detalj av karta ö ver Lund från
1773. De båda husen å tomten nr QI3
ä ro markerade med s treckning.

Q.

till domkyrkan (Domkirckens förste Partt) posten »Aff S: Welb:
Otthe Marsuins gaard 4 1/2 mk», och i jordeboken från 1639
»Otte Marsuin 4 1/ 2 mk». I Jordeboken från något av åren
16:i3-1626 lyder posten i samma längd »fru giörrels gaard
4 L/2 mk» och i jordeboken från 1618 »Af Fru Görelss gaard
41/2 mk».
Fru Görvel Fadersdotter Sparre av den svenska Sparreätten
var en av de rikaste kvinnorna i Danmark under 1500-talets
senare del. Hon var född omkring 1509 och dotter. till Fader
Nilsson Sparre till Hjulsta. Redan tidigt ärvde hon stora domäner i Sverige och Norge och blev en av Nordens rikaste arvtagerskor. Sitt första äktenskap ingick hon år 1532 med svenska
riksrådet Peder Nilsson Grip, som emellertid drunknade redan
följande år. I början av 1534 stod hon åter brud och vigdes
med danska riksrådet Truid Gregersen Ulfstand. I detta äktenskap föddes en son , som dock dog ung. År 1545 blev fru Görvel
änka för andra gången och 1547 ingick hon med danska riksrådet Lave Brahe sitt tredje och sista äktenskap, som varade i
20 år till makens död 1567. Genom gifterm ålen hade hennes egendom ytterligare utökats, och då hon efter sin siste makes död
kvarstannade i Danmark, blev det danska regeringens mål att
förhindra, att hennes god s efter hennes död skulle tillfalla hen-
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3. Detalj av karta över Lund från
1896 av A. B. Jakobsson, visande
samma område som bild ~ . De båda
medeltidshusen äro markerade mörkare än övriga hus.

nes släkt i Sverige. Under slutet av 1500-talet lyckades också
danska kronan åstadkomma en rad byten, så att fru Görvel
mot gods erhöll inbringande förläningar i Skåne. Denna politik
kröntes med fullständig framgång i och med att fru Görvel år
16o1 insatte kung Christian till sin rätta arvinge. Hon avled år
16o5 på Börringe kloster och begrovs hos sin tredje make i
Peder Lykkes kapell vid domkyrkans södra sida invid södra
tornet, bild 4. Det är belysande för hennes ställning i Danmark, att detta kapell, som som först kallades Mariakapellet
och senare s:t Görans kapell, sedan hon där fått sin viloplats
kallades fru Görvels kapell 1).
Hur fru Görvel fått fastigheten torde väl knappast med
säkerhet kunna fastställas. Att den vid reformationen 1536 tillhörde domkyrkan - icke domkapitlet eller någon altarstiftelse
torde framgå av jordskylden, som i jordeböckerna hänföres
till domkyrkans gods 2) . Ur domkyrkans ägo har den förmod') Dansk biografisk Lexi kon, udgivet av C. F. BRICKA.
) GUNNAR CARLQUIST (Lund på 1690-talet. Skrifter utgivna av Föreningen
Det Gamla Lund. V, 19~3, sid. 36) betecknar gården såsom gammalt kapitelresidens. Detta skulle emellertid betyda, att gården tillhört ett prebende eller
en altarstiftelse och begagnats såsom bostad av dettas innehavare, vilket ej
kan ha varit fallet, eftersom jordskylden i jordeböckerna är upptagen blarld
domkyrkans gods och icke under prebendenas eller altarnas gods.
2
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!igen kommit år 1541, då genom överenskommelse mellan domkapitlet och de skånska städerna större delen av kapitlets och
domkyrkans tomter och gårdar i städerna till evärdelig tid
överlätos åt innehavarna mot årliga jordskylder 1). Vilka som
varit gårdens ägare under den närmaste tiden är i hög grad ·
ovisst, men möjligt är, att det är den som åsyftas i en rad
danska kungabrev 2 ) . Den 3 okt. 1554 fick herr Lave Brahe till
Krogholm egendomsbrev på. en gård i Lund vid s:t Drottens
kyrkogård, kallad S. Drottens Residens. Läget stämmer bra
med fru Görvels gård, värre är det att förklara, varför för en
gård, som tydligen använts såsom residens av sockenprästen i
s:t Drottens kyrka, betalas jordskyld till domkyrkan. Den 19
sept. 1567 kungöres, att mellan fru Görvel Fadersdotter, herr
Lave Brahes änka, och fru Margrete Brahe, Borchart von Bommelbergs änka, slutits en förlikning, enligt vilken fru Görvel
som sin lott bl. a. skall erhålla herr Laves gård i Lund, dock
med villkor, att fru Margretes arvingar efter fru Görvels död
skulle hava rätt att köpa gården för 1000 daler. Den 27 sept
16og skriver kungen till Sivert Grubbe, länsman på Malmöhus,
och meddelar, att Peder Brahe har begärt att få köpa en kronan tillhörig gård i Lund, som kungen har fått av fru Görvel
Fadersdotter, samt begär en värdering av gården. Den 19 nov.
1609 har Sivert Grubbe meddelat, att avdöda fru Görvel Fadersdotters gård i Lund är taxerad för 1000 daler. Synbarligen är
det här fråga om samma gård som i förlikningsbrevet. De bestämda uttrycken »herr Laves gård i Lund» och »fru Görvel
Fadersdotters gård i Lund» synas antyda, att det icke fanns
mer än en gård i Lund i herr Laves och fru Görvels ägo. Emellertid möter man fru Görvels namn i domkapitlets jordeböcker
även bland dem, som betalte jordskyld till Prebendet Maria
') C ARL GUSTAF WEIBULL: anf. arl>. sid. 139. - Danske Kancelliregistranter
535 - 1550, sid. 177 :- 179. - Överlåtelsen var förenad med villkoren, att besittnings tagarna skulle väl bebygga och förbättra gårdarna, särskilt med stenhus ut till
adelgatan, eller, om de icke förmå detta, med annat »merckeligt» hus, två loft
högt, murat mellan stolpar, samt med annan god köpstadsbyggning med stentak
inuti gården. Detta behöver dock icke betyda, att tomten år 1541 låg obebyggd,
ty liknande klausuler äro vanliga i egendomsbreven från medeltidens slut.
2
) Kancelliets Brevb0ger.
I
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4. Lave Brahes och Görvel Fadersdotter Sparres gravsten
i Lunds domkyrka. Kliche ur E. WRANGEL: Konstverk i
Lunds domkyrka. Lund 1923.
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minor, men det måste här vara fråga om en annan gård än
den sedermera med nr su3 betecknade.
Vi få tydligen nöja oss med att veta, att tomten n:r 213 en
gång varit fru Görvels gård.
Otte Marsvin (f. 1573 d. 1647) ägde Dybeck, där han var
född, Burs0, Sandby, Sinclairsholm och Krogholm i Skåne samt
Clausholm på Jylland. De båda sistnämnda gårdarna hade han
fått med sin hustru Mette Brahe (f. 1579, d. 1641), som han
äktade 16o4. Marsvin var under åren 1618- 1646 efter vartannat
länsman på Kristianstad, Aalborgshus och Dronningborg. På
Krogholm och Burs0 uppförde han nya huvudbyggnader, och
namnet på sistnämnda gård ändrades efter honom till Marsvinsholm 1). Förmodligen har Otte Marsvin även erhållit gården i
Lund genom sin hustru.
Den Jörgen Pietersen, som år 1661 ibodde de gamla stenhusen vid Södergatan, kan ha varit Otte Marsvins brorson Jörgen
Pedersen Marsvin (f. 16og, d. 1671). Enligt Danmarks Adels Aarbog 1904 bodde emellertid denne efter Roskildefreden på bondgården Abildgaard i Hornum socken och härad.
Domkyrkans jordebok 1684 upptager »Witus Habereger af
dhe 2~ Storre Steen Huus wester till» (på Söndre gatten). Vitus
Haberegger var en ungersk emigrant, som via Köpenhamn
kommit till Malmö, där han år 1654 vann burskap. Han var
både bokbindare och boktryckare. Efter att år 1666 ha utnämnts
till generalguvernementsboktryckare blev han 1668 även akademiboktryckare och flyttade över till Lund. Här bodde han
till 1676, då han återvände till Malmö. År 1692 bosatte han sig
åter i Lund, där sonen Abraham Haberegger år 1689 blivit
akademiboktryckare, och synes ha kvarstannat här återstoden
av sitt liv. År 1696 benämnes han i mantalslängden Vitus bokbindare. Han var död 1704.
Den 25 febr. 1685 framstod borgaren Torkil Persson inför
Lunds rådstugurätt »och opwijste ett kiöpebref af Booktryckiaren i Malmö m:r Vitus Habereger uthgifwen d. 12 Febr: 1678,
angående 2:ne Steenhuus liggiandes här på S:ra Gatan som han
') Dansk biografisk Lexikon, udgivet af C . F. BRICKA.
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5. »Stäket» 1840. Ur »Rese-Minnen sommaren 1840» av Jacobina Schwartz,
anteckningsbok med anteckningar från en resa Stockholm - Lund och åter. I
texten inlagda illustrationer i sepia eller akvarell av J. Stäck. Orig. tillhör
prostinnan Karin Evers, f. Swartling, Lida säteri nära Norrköpin g. Kliche
efter foto frå n Tekniska museet, Stockholm.

af forbe:de Haberegger förhandlat hafwer som blef läst och påskriwit och som for:de Haberegger förobligerar sig at skiöta
Torkill Persson samma 2 Steenhuus medh tilliggiande hage,
Alltså Comparerar han sielf här i dag för Rätten och tillstår
samma kiöpebref i alla måte och derpå gaf Torkill Persson ett
fullkombligt Skiöde.» 1) Habereger har alltså redan 1678 överlåtit fastigheten på Torkil Persson. Att Haberegger ännu 1684
svarar för jordskylden torde bero på, att lagfarten - förmodligen på grund av de oroliga tiderna - ej erhölls förrän 1685.
Torkil Persson har avlidit före 1688, varefter fastigheten
övergått till hans änka, Elna Matsdotter. I beskrivningen till
1688 års karta omtalas tomten sålunda: >>Elena Torkels 2 store
' ) Lunds rådstugurättsprotokoll 1685.

I'l

stenhuus, <lerunder en stor kiällare, 3 stugor, 4 kamrar, brygghus, ladhehus, stall och andra småhuus och hage >. 1 ) Beskrivningen ger en antydan om, att den nuvarande sönderdelningen
av utrymmena i de båda stenhusen ännu ej blivit genomförd.
Källaren synes ännu sakna skiljevägg. Före 1693 har änkan gift
om sig med rådmannen Andreas Stumreus. Denne blev år 1693
av rådstugurätten befriad från »den skatt han är uthi satt af
dhe 12 Män» emedan han till dess han blev rådman varit under
akademien och varken nu eller förr brukat någon näring som
borgerskapet kunnat bevisa, ej heller brukat någen stadens jord,
varjämte den gård han bebor ej tillhör honom utan hans styfbarn. Stumreus dog i april år 1709 och begrovs i Krafts kyrkogård. Bouppteckningen förrättades den 3 I maj och visade tillgångar till ett värde av 1452 daler 17 öre silvermynt, varav
huvudparten fast egendom: Hus och gård med tilliggande hage
1000 daler, en jord uti Källbyvången 300 daler samt en liten
lycka vid S:te Måns 50 daler. Änkans son i första giftet, Torkel
Torkelsson, hade ingivit en skrivelse, vari han begärde, att
magistraten ville observera hans ännu innestående arvedel efter
hans sal. fader och avdöda syskon; hela hans fordran gick upp
till l6g6 daler silvermynt. Först år l7I5 blev emellertid Torkel
Torkelsson tillerkänd full dispositionsrätt över kvarlåtenskapen
och lagfart å fastigheten erhöll han så sent som 1721.
I bouppteckningen efter Stumreus omtalas följande utrymmen i fastigheten: dagelige stugan, andra stugan, en kammar
wid stugan, kiöket, kiällaren, stalln, en kammar på låftet, en
annan kammar, en kammar i förstugan. I kiällaren fanns bl. a.
en inmurad bryggkittel, vilket visar, att eldstad fanns.
Torkel Torkelsson var medlem i vagnmanslaget i staden,
och blev 1720 förordnad till dess ålderman. Under hänvisning
bl. a. till att magistraten tidigare för hans svaga krafters skull
beviljat honom att vara grovbrödsbakare anhöll han att slippa
uppdraget, vilket dock icke beviljades. Av olika handlingar framgår, att hans syssla i vagnmanslaget åsamkade honom en hel
del obehag.
') CARLQUIST 1

anf. a rb. sid . 36.
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6. »Stäket», sett från sydost. Foto P. Bagge 13 aug. 1934.
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År 1723 blev Torkel Torkelsson av magistraten förordnad
till ordinarie gästgivare i staden, som sedan någon tid saknat
sådan. Han ansågs lämplig emedan han »tillhandlat sig en gård
näst intill dess egen belägen, så att de 2:ne gårdar tillsamman
lagda uti ett kunna vara beqvämligt till gästgiveriets hållande.»
Nämnda gård förvärvade han av sin granne i söder, pottemakaren Jacob Mattsson, men det .s ynes ha dröjt innan han kunde
disponera denna fastighet, och under mellantiden har han haft
sin gästgivaregård utanför staden. Först år 1727 lyckades Torkel
Torkelsson få sig tillerkänd rätten att inlösa nämnda »mycket
förfallna gård». I motiveringen till beslutet heter det att »Tårkel
Tårkelsson som gästgivare söker denna plats till bebyggande,
och desto bättre accomoditet för de resande, som ofta förmedelst
de fyra stråkvägar, som genom staden löpa, ankomma, och länder dem ifrån de tre vägarna hitresande till stort besvär, att gästgivaregården så långt är avlägsen isynnerhet då de om nattetid
ankomma, i ty att de måste vid 2:ne bommar vänta till dess
för dem må bliva upplåtit, varandes ej heller i Torkelsons nu
iboende gård nog beqväma logementer till de resande.» Torkels-

son torde ha skött gästgiveriet till år 1734, då han begärde att
bli befriad därifrån »emedan han nu börjar stiga till åren»,
eller möjligen till år 1735, då trädgårdsmästaren Jacob Fahrenholtz anhöll att få gästgiveriet åt sig upplåtet.
Torkel Torkelsson dog i april 1742 och begrovs på S:t Petri
kyrkogård. Bouppteckningarna efter honom och hans hustru,
som dött året förut, visa, att boet var behäftat med stora skulder,
och borgenärerna lade beslag på bl. a. gården med de båda
stenhusen.
Från borgenärerna torde gården ha övergått till någon medlem av akademistaten, ty från och med år 1743 är den utelämqad i stadens mantalslängd. Vem den nye ägaren varit är tills
vidare ej utrönt. Senare finna vi såsom ägare till fastigheten
akademiräntmästare doktor Eric Eek. Denne, som var gift med
Anna Maria Svenonius, en dotter till akademiräntmästaren
Christian Svenonius, blev akademiräntmästare 1747· År 1775 tog
han avsked och begav sig ur riket, men erhöll 1779 tillstånd
att fri från vidare tilltal sig i riket uppehålla. Han dog på Gråshult 1782. 1 ) Eeks avskedstagande belyses av en av prorektor
Lars Laurell 1 2 / 5 1775 till rådstugurätten insänd skrivelse, vari
han begär, att Eeks hus, gård och jordegendomar gena st måtte
bliva intecknade kgl. akademiens kassa till Jaga säkerhet, emedan
Eek ännu icke avslutat de sista årens akademiräkenskaper, så
att man icke kunde veta i hur stor balans han häftade för akademiens medel. Eek måste sälja sin gård och av köpebrevet
må citeras: )> - - - att jag med min kära hustrus goda ja och
samtycke - - - - uplåter och försäljer min ägande Fastighet
här i Staden, Hus, Gård och Tomt N:r 215 (felskrivning för 213)
på Södra Gatan belägen emellan Borgaren Nils Arfvidssons och
Färgaren Borgs huus med till ydande Hage Plats samt alla uti
bemelte Gård befintliga Pått- och Järn Kakelugnar, Wägg fasta
Skåp och Tapeter; till Theologire Adjunkten Probsten och Kyrkjoherden, Högwördige Herr Doctor Johan Jacob Hellman emot
en - - - - Kjöpe Skilling Stor Sex Tusende Fembhundrade
' ) M ARTIN WEIBU L L
1868,

Lund

1868,

sid 439 ·

och

E LOF T EGNER :

Lund s universitets hi storia

1668 -
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7. »Stäket», sett fr å n gårdssidan (från nordväst). Foto förf. I'l aug. 1937.

Daler Smt - - - - 1775 den 28 Augusti - - - - Eric Eek,
Anna Maria Svenonius.»
Prosten Hellman innehade gården till sin död år 1812, då
den ärvdes av hans son A. H. Hellman. Denne sålde år 1812
fastigheten »med tillhörande stadsjord» till tracteuren Arvid
Fredric Cederberg för 14.000 Riksdaler Banco. Följande år, 1813
delades fastigheten, vilken så långt bakåt vi kunnat följa dess
öden utgjort en helhet, i två delar. Då försålde nämligen A. F.
Cederberg och Maria E. Larsson tomtens södra del till v. bibliotekarien David Munck af Rosenschöld för 5-555 Rdr 26 Sk. Banco. Den försålda tomtdelen specificeras såsom »södra längan
med uthus och trädgård, i rät linea ifrån södra längans norra
ända, ned till planket där trädgården slutar.» Köparen fick rättighet att ha fönsterlufter inåt gården till den norra andelen, dock
skulle fönstren i nedre våningen förses med säkra järngaller.
Tractören Cederberg synes icke ha haft lycka i sina förehavanden. År 1816 måste han till sina borgenärer avstå sin
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andel av tomten n:r 'l l3, vilken då den samma år utbjöds till
salu förvärvades av jungfru Maria Charlotta Hellberg genom
dennas fader. tractören Petter Hellberg. Jungfru Hellberg ägde
gården till år 1819, då hon bortbytte den till handlande Joseph
Stäck. I utbyte erhöll hon »Herr Handelsman joseph Stäcks i
wästra sidan af dess wid Clostergatan under N~ 316 nybyggda
hus med tillydande tomt», värd 1466 Riksdaler 32 skilling banco,
samt en mellangift av 2533 riksdaler 16 skilling banco.
Stäck försäkrade byggnaderna år 1828 i den samma år
grundade Skånska branförsäkringsinrättningen. Försäkrings brevet
ger en del intressanta upplysningar om byggnaderna. I stort sett
såg »Stäket» då ut ungefär som det gör ännu i dag. Den medeltida tegelbyggnaden samt tillbyggnaden med tunnvalvskällaren
beskrives som ett hus för sig. Brevet omnämner den utvändiga
trappan åt gatan. »af Huggen Sten och Mur vid 2 sidor» (jfr bild 5).
Under huset fanns fyra välvda källare, i en av dem var brygghus
och bakugn. Första våningen inrymde ett kök med engelsk spisinrättning, 5 boningsrum, 1 visthuskammare och 2 )> Contor», samt
en förstuga med trätrappa, d. v. s. samma rumsfördelning som
nu. Detsamma gäller även andra våningen, som hade förstuga,
7 boningsrum, 4 »kamrar eller contor af bräder afstängd» och
och I större »packkammare», vilken torde böra identifieras med
det nordvästra rummet. I huset fanns 12 kakelugnar, alltså en
i varje rum. Den norra, yngsta delen beskrives som ett tvåvåningshus, uppfört av bränd sten åt gatan och ekekorsvirkc
och bränd sten i norra och västra sidorna. I bottenvåningen
fanns en förstuga, som var inredd till salubod, och ett boningsrum. I förstugan fanns även en trappa av plankor till ovanvåningen, som inrymde förstuga och 2 boningsrum. Endast en
kakelugn fanns i detta hus, som angives vara omkring 8 år
gammalt.
På tomten fanns vidare ett omkring 30 år gammalt tvåvånings korsvirkeshus, vars södra gavel låg intill Borgs hus. Längden var 28 alnar. I detta hus fanns packhus, salthus, mangelbod,
vagnsport, loga och bod i nedervåningen. »Övre våningen är ej
till annat än till säd eller foder.)> Utrymmet mellan denna byggnad och tomtgränsen i norr upptogs av ett 15 1/<J, alnar långt
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8. Stora Södergatans norra del, sedd mot norr. Till vänster Borgska medeltidshuset och »Stäket». Foto förf. aug. 1937.

envåningshus, uppfört av eketimmer med dels murade, dels
klinta väggar. Det var inrett till »stall för 3 par hästar, 3 st.
kor m. m.» och det betecknades som >>uråldrigt». Såsom ej försäkrade uppräknas »ett stycke halvhus eller luta av bräder,
tegeltak, Bodar, Svinstega; aftreddeshus.»
Som vi sett fanns tillbyggnaden med den tunnvälvda källaren år 1820, då »Stäkets» nordligaste del kom till. År 1773
fanns den ännu ej, enligt vad detta års Lundakarta visar. Domprosten · Hellman kan knappast tänkas ha haft anledning att
bygga denna källare, som närmast ger intryck av att ha tillkommit som utskänkningslokal. Det återstår då att tänka sig
den uppförd någon gång mellan 1812 och 1819, antingen av
tractören Cederberg eller jungfru Hellberg.
De båda tillbyggnaderna till »Stäkets» medeltidshus ligga
på en del av förutvarande tomten nr 212, som vid något tillfälle förenats med norra delen av nr 213.
Josef Stäck avled 1849, och efter honom övertog hans son
F. A. Stäck fastigheten. Av ett brandförsäkringsbrev från år 1852
framgår, att sonen år 1851 ersatt de i förra brandförsäkrings3
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brevet omtalade båda större ekonomihusen med ett 43 alnar
långt envåningshus av bränd och obränd mursten, som nådde
från södra till norra tomtgränsen. Enligt brandförsäkringsbrev
186o blev detta hus år 1859 påbyggt med en våning. I första
våningen fanns stall med spiltor för 6 hästar, loge, 3 större packhus samt en genomgång till trädgården. Andra våningen var
spannmålsmagasin. Huset kvarstår ännu och är uthyrt till
Stadsomnibussarna. Josef Stäck lät år 1851 bygga ett mindre
hus pa gårdsplanens södra del, inrymmande brygghus, bakstuga och skafferi. Detta hus är numera rivet.
Efter Josef Stäck övertogs fastigheten av handlanden F. A.
Tomberg, vars vin- och spirituosaaffär torde vara i gott minne
hos äldre lundabor. Efter handlanden Tombergs död äges gården av dennes arvingar. I början av detta århundrade innehade L. A. Larsson - Lantmanna-Larsson - en spannmålsoch spirituosaaffär i gården.
Den södra tomtdelen, vilken år 1813 köptes av v. bibliotekarien David Munck af Rosenschöld, beskrives utförligt i en värdering för brandförsäkring år 1816. »Caracters Byggnaden)>
var täckt med tegel 1 ) . Skiljeväggarna voro av ekefot och furukorsvirke och bränd murtegel. De största fönstren voro IO 1/2
qvarter höga (155 cm.). Åt gatan funnos tvenne halvdörrar.
Nedre våningen var 4 1/ 2 och den övre 5 3 /1 alnar hög. Nedre
våningen var inredd till förstuga, tvenne boningsrurn , kök, spiskammare, pigkammare, visthus och vedbod. I övre våningen
fanns )>åt gatan till svalu, tambur, sängkammare och barnkammare, samt inåt gården till Sal med tvenne Contoir, Förmak
med ett Contoir och Gästkammare.)> Bortsett från en del mindre
förändringar - bl. a. äro samtliga kakelugnar yngre - hade
således huset redan före 1816 erhållit den nuvarande inredningen.
Contoiren torde avse väggskåpen. Intill västra gaveln på detta
hus låg en 20 år gammal mindre länga av ekekorsvirke och
bränd tegel, IO alnar lång och 12 alnar bred, med drängkammare och packhus i nedre våningen samt )>tvenne boningsrum
med ContoiP> i övre våningen. Denna länga var i väster sam') Det nuvarande skiffertaket blev pålagt å r I9'l9· Skiffern har tidigare
legat på Historiska museets byggnad vid Kraftstorg.
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manbyggd med en tvåvånings uthusbyggnad av ekekorsvirke
och bränd tegel, 12 1/ 2 alnar lång och II alnar bred, inryrnmande loge, stall och fähus. Båda de sistnämnda längorna angivas
vara ungefär 20 år gamla. På gårdsplatsen fanns en luta till
svinstia, en luta till avträdeshus samt en till kalkbänk, torvhus
m. m. På gården fanns vidare ))en ganska vattenrik brunn))
samt ))ett litet quarter af hallonbuskar och några fruktträd)). I
trädgården fanns en damm samt ))en stor mängd allehanda rara
fruktträd)).
David Munck af Rosenschöld satt sex år på gården. År
1819 blev han på grund av en skuld på 4.0öo riksdaler banco
till Allmänna brandförsäkringsverket nödsakad att sälja fastigheten. Köparen var factoren J. P. Borg, och därmed var denna
del av tomten n:r 213 införlivad med det Borgska fastighetskomplexet, vilket den ännu tillhör.
Factoren J. P. Borg lät, enligt ett protokoll över brandhusesyn år 1823, grundligt ombygga byggnaden närmast medeltidshuset, så att den kunde betecknas såsom i det närmaste nybyggd. Nedre våningen blev inredd till kök, spiskammare och
vedbod och den övre till tvenne boningsrum. I den västligaste
byggnaden hade nedervåningen inretts till vagnslider och övre
våningen >till torkning av färgeri Estofter.))

L_ _ __

»STÄKETS» MEDELTIDSHUS
Den gränslinje, som år 1813 drogs mellan norra och södra
delen av den gamla tomten n:r '.H3, består än i dag. Den norra
delen ingår nu i tomten n:r 5 i kvarteret Färgaren, tillhörig det
Tornbergska sterbhuset, medan den södra delen tillhör tomten
n:r 2 i samma kvarter, ägd av A.-B. C. 0. Borgs Söner. På
vardera av de båda tomtdelarna kvarstår fortfarande ett stort
stenhus av medeltida ursprung (bild l och 2), vilka vi här närmare skola granska.
Södra delen av tomten n:r 5 i kvarteret Färgaren är längs
gatan bebyggd med ett huskomplex av ålderdomlig karaktär.
Efter handlandena Stäck, far och son, som ägde fastigheten under förra hälften av 1800-talet, har huset tydligen kallats »Stäckens»
(hus) och därav har kommit den numera gängse benämningen
»Stäket».
Redan en flyktig undersökning ger vid handen, att »Stäket» ej
är någon enhetlig byggnad. Vid närmare påseende kan man särskilja trenne vid olika tider tillkomna delar (bild g och ro). Äldst
är den södra delen, ett grundmurat rektangulärt hus med gaveln
mot St. Södergatan och med kraftiga tegelmurar av medeltidskaraktär. Långt fram i nyare tid har detta tillbyggts vid norra
sidan med en något svagare rektangulär tegelbyggnad, och något
senare, år 1820, har ytterligare en tillbyggnad, denna gång i
korsvirke, fogats till norra sidan av den sistnämnda. Vi behandla här de olika delarna i tur och ordning och börja med
den äldsta delen.
Den sydliga, medeltida delen av »Stäket» utgöres av ett bastant tegelhus med tvenne våningar över en källare. Grundplanen
är rektangulär, men med tämligen sneda vinklar. Utsträckningen
är J4,6o X 8,20 meter. K ä 11 ar v å n i n ge n (bild g) har sedan
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gammalt tilldragit sig uppmärksamhet därför att den har valv,
vilket är en sällsynthet i Lund . Murarna äro av respektingivande tjocklek, 120 cm. eller 4 fot, vilket motsvarar en ordinär
medeltida kyrkomur. De äro byggda med skal av tegel av 1/i
stens tjocklek och mellan skalen en kärna av kullersten och
tegelbitar i hårt kalkbruk. Teglet ligger i s. k. munkförband,
d. v. s. i ·varje skift omväxla regelbundet två löpare med en
bindare. I det ursprungliga murverket är teglet av stort format;
längden varierar mellan 32 och 28,5 cm., bredden är 16 a 15 cm.
och tjockleken JO a 8,5 cm.
Taket utgöres av två korsvalv av tegel med tjockleken lika
med en hel tegelstens längd. Formatet på teglen i valven är
26 X 8 cm., således betydligt mindre än hos teglet i murarna
Detta förhållande framkallar givetvis misstanken, att valven
ej skulle vara av samma ålder som dessa. Emellertid visar
valvens kontakt med murarna, att bådadera byggts i ett sammanhang. Murarna ha nämligen vid valvens anfang såsom stöd
för valven en indragning av en halv tegelstens bredd. Mellan
de båda valven är slagen en gördelbåge med den kraftiga bredden av 57 cm., d. v. s. två hela tegelstenars bredd. Under bågen
är murad en vägg, som delar källaren i två rum. Väggen har
ej förband med gördelbågen och är med all sannolikhet icke
ursprunglig. I väggen har vid något tillfälle upptagits en dörröppning. Att denna ej är lik.a gammal som muren framgår av
ett par på östra sidan påklistrade murklumpar (se planen), vilka
tydligen anbragts för att man ville · åstadkomma anslag för
dörren. Då dörröppningen upptogs, har man huggit bort den
däröver varande delen av gördelbågen, ett ingrepp, som förmodligen betingats av att källarens golvnivå under tidernas
lopp blivit höjd.
I rummens hörn (utom i det östra rummets båda norra) äro
uppmurade mer eller mindre grova och oregelbundna stöd, vilka
icke kunna ha funnits från början. Förmodligen ha de tillkommit under en period, då man företagit ändringar i våningen
ovanför och icke riktigt litade på valvens bärkraft. För detta
antagande talar det förhållandet, att det kraftigaste stödet murats
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9. »Stäket», plan av kä lla ren före omändringsarbetena i sept.
1934. Vid a ett år 1934 grävt ledningsschakt med fynd av vattenledningsrör av utborrad furustam.

i västra rummets nordöstra hörn, d. v . s. rakt under första våningens sekundärt tillkomna köksspis.
Som man kan vänta härröra källarens nuvarande dörrar
och fönster icke från byggnadens ursprungliga stadium, men
under ändringsarbetena 1934, då putsen delvis avlägsnades från
väggarna, kunde man- på ett ganska tillfredsställande sätt avläsa hur väggarna sett ut från början.
En i västväggen (bild 14) upptagen stickbågig dörröppning,
i vilken en trappa leder upp till gårdsplanen, har omfattningen
murad med samma slags gulaktiga tegel, som använts i »Stäkets»
mellersta del, och är förmodligen ungefär så gammal som denna.
Omedelbart söder om dörren finnas rester av en igensatt stick-
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10.

»S täket», plan av första våningen.

bågig fönsteröppning med 1 /2-stens båge. Öppningen , som varit
ungefär 43 cm. hög och I meter bred, kan vara ursprunglig,
men ojämnheter i murverket omkring öppningen göra att man
ej kan säga detta med full säkerhet.
Västra rummet upplyses av ett stickbågigt fönster i södra
väggen (bild 16). Vid putsens borttagande år 1934 avslöjades,
att fönstret sitter i källarens ursprungliga dörröppning, vars
nedre del blivit igenmurad. Att öppningen funnits från första
början framgår bl. a. därav att valvet väjer undan för öppningens invändiga stickbåge. Invändigt finnes tvåsprångigt anslag
för dörrar. och i vinkeln mellan sprången finnes upptill på vardera sidan en kvarsittande gammal dörrstapel. Den utvändiga
stickbågen har 2/ 2 stenars bredd (bild 22). Sektionen visar bågen
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»Stäket ». plan av andra våningen .

avtrappad i tre språng, vilket antyder, att öppningen nedtill
haft några trappsteg, som lett upp till markytan.
Hur östra rummets sydvägg tedde sig efter putsens avlägsnande ses å bild 15. Vid väggens mitt synes östra kanten av
ett gammalt stickbågigt fönster, vars höjd varit c:a go cm. För
inte så länge sedan -- enligt uppgift i slutet av förra århundradet - har detta gamla fönster spolierats vid upptagandet av en
76 cm. bred dörröppning, vilken i sin ordning då bensinstationen
i porten kom till fått nedre delen igenmurad och ett fönster i
övre delen. Vid 1934 års ändringsarbeten blev det befintliga
fönstret utvidgat, dock på ett sådant sätt att resterna av det
äldsta fönstret lämnades orörda.
Vid sistnämnda arbete påträffades i muren rakt över det
befintliga fönstret en uppåtgående trumma, fylld med sten och
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»Stäkets» medeltidshus. Längdsektion mot norr, före
omändringsarbetena i källaren sept. 1934·
l~.

sot, till synes en gammal rökgång till en spis, som man måste
förutsätta funnits i muren före det äldsta fönstret 1). Att det senare skulle vara sekundärt synes i viss mån framgå av en del
oregelbundenheter i det närmast omgivande murverket. Det är
troligt, att det brygghus med bakugn, som enligt 1828 års brandförsäkringsbeskri vning fanns i en av källrarna och som synes
ha funnits redan 1709, enligt bouppteckningen efter Stumreus,
bör lokaliseras till denna plats. Över fönstret och något åt väster
finnes i valvet ett stort hål (markerat å bild 9). Enligt uppgift
skall här i yngre tid ha funnits en trappa till första våningen.
Invid hålet kvarsitter i valvet ett stycke av en ekstolpe.
Östra väggen är åtskilligt förändrad under tidernas lopp.
Före 1934 fanns här i mitten en synnerligen oregelbunden fönsteröppning, synbarligen upptagen mycket sent, samt till höger om
1

) Bland rökgångens innehåll fanns två skärvor av »västeuropeiskt» svartgods, från tiden l ~oo - 1400.
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13. »Stäkets» medeltidshus. Östra rummet i källaren, sett mot nordost, före
omändringsarbetena sept. 1934. Foto P. Bagge 6 aug. 1934.

denna en smal glugg, vilken utvändigt är förbyggd av fritrappan mot gatan. Sedan en del av putsen avlägsnats från
denna vägg, framträdde den såsom bilderna 17 och 18 visa. Som
man ser av bilderna har här ursprungligen funnits tre stora,
stickbågiga nischer, av vilka den mellersta varit högre och bredare än de båda andra. Nischerna ha vid något tillfälle blivit
igenmurade, varvid man i den mellersta och den södra utsparat
en smal glugg. Då den nämnda sena fönsteröppningen uppbröts
i den mellersta nischen, har norra sidan av den där befintliga
gluggen blivit spolierad.
År 1934 upptogs en dörr i den mellersta och ett fönster i
den norra nischen, och härvid kunde en del iakttagelser göras,
vil~a tillåta en del slutsatser angående nischernas ursprungliga
karaktär. Bortbrytningen av den norra nischens igenmurning utfördes med stor försiktighet av Kulturhistoriska museets arbetskraft, och i förhoppning om att anträffa nischens inre vägg av-

14. »Stäkets » medeltidshus. Västra väggen i källaren sedan putsen delvis avlägsnats. Foto förf. sept. 1934.

skalades successivt skikt efter skikt av igenmurningen. Murens
ytterliv nåddes, men icke någon avslutning på nischen. Den
hade tidigare blivit bortbruten, men kunde spåras på nischens
vägg, vilken intill 3/ ,1_ av murens tjocklek hade vacker godsida,
medan den återstående fjärdedelen utgjordes av genombrutet
murverk, vilket tydligen markerade den mur, som avgränsat nischen utåt. Nischens från källaren synliga stickbåge når endast
till murens mitt. Därutanför har efter ett språng uppåt om en
halv stens höjd vidtagit en annan stickbåge. Hur långt ut denna
senare nått, kunde icke avgöras, eftersom murens ytterskal även
här blivit ommurat, men troligen har den nått ända ut till ytterlivet. Nischens yttre begränsningsmur synes ha slutat 46 cm.
nedanför den yttre bågens hjässa, därovanför bör ha funnits
ett fönster.
Även i den mellersta nischen kunde såväl en yttre begräns-

15. »Stäkets» medeltidshus. Södra väggen i källarens östra avdelning sedan
putsen delvis avlägsnats. Foto förf. sept. 1934.

ningsmur som en yttre och högre stickbåge påvisas på samma
sätt som i den norra.
Dörren i östra rummets norra vägg har antagligen blivit
upptagen då tunnvalvskällaren byggdes. Den blev år 1934 igenmurad.
Golvet i källaren är av cement. Före 1934 låg det Q30 cm.
under valvhjässan, nämnda år sänktes golvet i östra rummet
QO cm. Det ursprungliga golvet har icke påträffats, men det
torde ha legat i jämnhöjd med eller obetydligt under golvet i
östra väggens nischer, vilka befinna sig Q65 cm. under valvhjässans nivå.
Vi göra en sammanfattning om de lämnade uppgifterna
om källarens äldsta utseende (bild Q7). Den har utgjort ett enda
stort rum med ingång på södra sidans västra del. Mot öster
ha funnits tre fönster i djupa nischer. Huruvida fönster funnits
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16. »Stäkets » medeltidshus. Södra väggen i källarens västra avdelning sedan
putsen delvis avlägsnats. Foto förf. sept. 1934.

i västra väggen är ovisst. Troligt är att en eldstad funnits vid
södra väggens östra del.
Förs ta våningens utseende framgår av planen bild IO
och sektionen bild 12. En tvärmur i mitten av tegel delar våningen
i två avdelningar. I östra avdelningen är medelst 1/2-stens tegelmur avskild en förstuga, återstoden upptages av ett rum. Västra
avdelningen delas av korsvirkesväggar i kök, kammare, skafferi
och skrubb. I kökets östra del är uppmurad en öppen spis.
Golven äro lagda med plankor på bolsterstockar. Dessa golv
markera dock icke det äldsta tillståndet. År 1934 vid upptagandet av källarens muröppningar mot gatan påträffades ett
äldre golv av halva tegelstenar, liggande 23 cm. lägre än plankgolvet. Tegelgolvet vilade på en över valvet anbragt utfyllnad
av starkt benhaltig kulturjord, varav ett parti uttogs och sål-

30

1:
I

17. »Stäkets» medeltidshus. Källarens östra vägg sedan putsen delvis avlägsnats. Foto förf. sept. 1934.

lades. Utbytet blev ett antal krukskärvor, vilka närmare specificeras i fyndförteckningen sist i boken.
Från gatan finnes en dörr in till förstugan, och utanför är
uppmurad en fritrappa. Dörren är av ek och mycket bastant;
den är av barocktyp med lameller på utsidan, och dess placering
i denna dörröppning är sekundär. Från gårdsidan kommer man
på en timrad, delvis överbyggd trappa (bild 7) till köket genom en
dörröppning mitt på västra gaveln. Fönstrens placering framgår
av planen bild IO. De äro icke ursprungliga.
Liksom källaren har även denna våning under tidernas
lopp undergått betydande förändringar, vilka i huvudsak kunna
utläsas ur planritningen och de rengjorda fasaderna.
Det urspungliga tillståndet är givetvis i första harid föremål för vårt intresse, och vi börja med en redogörelse för vad
de utförda undersökningarna givit för resultat om detta.
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18. »Stäkets» medeltidshus. Sektion mot öster genom källarens östra avdelning före ä ndringsarbetena 1934.

Den · kr~ftiga tvärgående skiljeväggen i mitten måste antagas vara ursprunglig. Dess beskaffenhet har icke kunnat närmare undersökas, men en person, som varit med att slå hål i
den vid värmeledningsinstallation år 1934, har meddelat, att den
bestod av stora röda tegel. Alla övriga skiljeväggar synas däremot vara resultat av senare förändringar. Våningen bör alltså
i början ha bestått av två nästan lika stora rum. I södra delen
av den kraftiga mittväggen finnes en nisch efter en äldre möjligen ursprunglig dörröppning i muren.
De båda nuvarande ingångarna äro ej ursprungliga. Beträffande dörren mot gården är detta sannolikt på grund av smygarna äro sneda och sakna språng för dörren, beträffande dörren mot gatan gäller detsamma om sprången, och här kan man
vidare i murverket tydligt avläsa att öppningen uppbrutits i
tidigare hel mur, vartill kommer det förhållandet, att den utanför befintliga trappan murats framför en glugg i källaren. De
äldsta dörröppningarna ha suttit i södra muren, den ena nära
murens mitt och den andra nära östra hörnet. Båda öppningarna äro bevarade i form av nischer i murens insida. På utsidan
(bild 22) framträder den västra öppningen mycket tydligt, ehuru
dess kanter · delvis förstörts genom yngre rubbningar i murverket, bl. a. har ett senare åter igensatt fönster brutits upp i
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igenmurningens övre del. Av den östra dörren äro spåren på
utsidan synnerligen minimala. Där dörren suttit har sydfasaden
på ett stort parti blivit ommurad med smalare och ljusare tegel
i blockförband och av dörröppningen har hittills endast framkommit tre skift av östra kanten.
I sydfasadens murverk synas inga spår av ursprungliga
fönster till första våningen, men murens ytterskal är på stora
partier ommurat och yngre fönster ha upptagits, varför frågan
om ursprungliga fönster åt detta håll helt får lämnas öppen.
En oregelbundenhet i det västligaste fönstrets östra smyg (se
planen bild rn) når ända ned till golvet och torde snarare antyda, att där en gång funnits en spis. Fasaden mot öster visar
ej heller några direkta spår av ursprungliga fönster, men även
här har skett så pass kraftiga förändringar i murverket, att något
annat ej heller kan väntas. Emellertid är det rimligt att antaga,
att första våningens östra rum upplysts av tre~ne fönster i
östväggen, belägna rakt under de fönster i andra våningen, som
senare skola nämnas, och detta antydes också av några små
detaljer i murverket. I närheten av ursprungliga öppningar i en
tegelmur ser man ofta i de för övrigt regelbundna skiftgångarna
små korta tegelstumpar, vilka inpassats i de luckor, som uppstått, när skiftens stenar vid öppningen avpassats efter en vertikal linje. Ett par sådana tegelstumpar ses strax till höger om
det norra fönstret <bild 1).
Västra och norra väggarna äro helt täckta av puts och
endast den senare har något att berätta om äldre anordningar.
Vid den stora spisen i köket finnes i yttermuren en smal nisch
av en dörröppnings höjd (bild IO och 12). Nischens östra sida
är sekundärt deformerad. Troligen har här varit en dörröppning.
Eftersom den egentliga ingången till rummet otvivelaktigt varit
den redan omtalade på södra sidan, ligger det nära till hands
att förmoda, att denna smala öppning lett till ett utbyggt avträde, ett s. k. privet, anordnat på samma sätt som exempelvis
i »Kalendehuset» på Kulturen i Lund eller på Glimmingehus.
Första våningen har således, såvitt nu kan utrönas, ursprungligen bestått av tvenne rum, åtskilda av den ännu befintliga
tegelmuren. Rummen ha möjligen stått i förbindelse med var-

19. »S tä kets» medelli dsh us. In te ri ör frå n k öket i förs ta vånin gen. Foto för f. a ug. 1937.

andra genom en dörröppning i skiljeväggens södra del. Vardera
rummet · har i söder haft en direkt från det fria ledande dörr.
Östra rummet har förmodligen haft tre fönster mot Södergatan.
Om västra rummets fön ster veta vi tillsvidare ingenting, men
det synes rimligt att antaga, att ett eller ett par fönster funnits
i rummets v ästvägg. I västra rummet har en spis möjligen funnits mitt på södra v äggen och en utgång till ett utbyggt avträde vid rummets nordöstra hörn.
Första våningen hade 1828 den nuvarande plandispositionen,
enligt brandförsäkringsbeskrivningen av nämnda år. Däremot
5
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svarar planen icke mot de i 17og års bouppteckning efter Stumreus uppräknade utrymmena. Någon gång mellan dessa båda
år bör alltså våningen ha ombyggts till denna rumsfördelning.
Mellan den ursprungliga tvårumsplanen och det nuvarande utseendet har emellertid skett en del förändringar i våningen,
vilka antydas av vissa detaljer.
Det sydligaste fönstret i v ästgaveln har, såsom framgår av
planen bild rn, tidigare haft samma storlek som det norra fönstret i samma gavel. Då det knappast är troligt, att man upptagit
ett så stort fönster för den här befintliga skrubben, måste man
antaga, att fönstret är äldre än skrubben. Placeringen av dörröppningen i östgaveln i förhållande till fönstren visar, att dörren
är yngre än fönstren, och den vägg, som avskiljer förstugan , är
av sträckningen att döma samtidig med dörren. Det vill synas,
som om mellan den ursprungliga tvårumsplanen och den nuvarande rumsfördelningen legat ett stadium i våningens utveckling, till vilket hört samtliga de nuvarande fönstren utom det
västra i sydväggen.
Granska vi sydfasaden (bild 22), finna vi, att en dörr en gång
blivit uppbruten på den plats, som nu upptages av det västligaste fönstret. Dörröppningens kanter synas fullt tydligt under
fönstret. Vidare ser man, att ett smalt fönster en gång funnits
på platsen för den ursprungliga ingången till våningens västra
rum, och av murverket framgår, att detta fönster tillkommit samtidigt med att dörren igenmurades. Vid detta tillfälle har förmodligen den överliggare av ek, som ännu ligger över den igenmurade öppningen, tillkommit. En sådan överliggare är även
placerad över det bredvidsittande fönstret.
Andra v ån in gen (bild 11), till vilken man kommer på
en trappa från förstugan i första våningen, är uppdelad i svale
samt fem rum. Denna fördelning av utrymmena ha säkerligen
tillkommit på samma gång som den nuvarande indelningen i
första våningen, d. v. s. någon gång mellan åren 1709 och 1828.
Mellanväggarna äro av korsvirke. Samtliga rum äro. försedda
med kakelugnar från 1800-talets förra del.
Våningen har inalles 7 fönster, av vilka de båda i väster
samt de två västra på södra sidan äro av ordinärt utseende och
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tydligen stamma från samma tid som innerväggarna. De övriga
tre skilja sig från de förra därigenom att smygarna gå nästan
ända ned till golvet och äro försedda med sittbänkar, en i det
södra och två i vartdera av de östra fönstren (bild 20 o. 21).
Det södra sittbänksfönstret sitter rakt över trappan från första
våningen och visar därmed, att dessa tre fönster höra till en
tid, då rumsfördelningen i våningen var en annan än den nuvarande.
Våningen rymmer ännu en del relikter av äldre, nu slopade
anordningar. I norra murens västra del finnas tre stora nischer
(se sektionen bild 12) till fönster, vilka förmodligen igenmurats
då tillbyggnaden på norra sidan ' kom till. Dessa fönsteröppningar äro troligen ej ursprungliga, därtill äro de för olika till
formatet. De måste dock vara äldre än den stora öppna spisen
i köket, ty man kan knappast tänka sig, att den östra av öppningarna skulle ha upptagits sedan spisens skorstenskappa förts
upp endast 6o cm. från väggen. Med en omvändning av resonemanget kan man säga, att skorstenskappans läge i andra våningen utgör det tydliga beviset för att köksspisen ej är ursprunglig.
I sydvästra rummets södra vägg finnes en mindre nisch, nu
använd som väggskåp. Det är nischen till ett gammalt fönster,
som bättre kan studeras på utsidan. I nordöstra rummet finnes
i norra väggen en liknande nisch, som förmodligen även den
hör till ett gammalt igenmurat fönster. I nordöstra hörnet i
samma rum finnes en från golv till tak nående smal nisch, som
knappast kan ha varit något annat än en öppen spis. Utvidgningen intill nischen i östra muren gör det troligt, att spisen
hört till byggnadens ursprungliga stadium.
Slutligen ha vi en hög nisch i östra ytterväggen, i samma
rum. Den tjänstgör nu som garderob. Från början har här varit
en dörröppning.
De båda från puts befriade fasaderna mot öster och mot söder avgiva även en del vittnesbörd om de gamla anordningarna.
På östfasaden (bild 1 o . .24) framträder tydligt igenmurningen
till den nyssnämnda stora dörröppningen. Vederlagen till den
stickbåge, som utgjort öppningens övre avslutning, synas tydligt,
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~o. »Stäkets» medeltidshus. Sittbänksfönster
i andra våningens nordöstra rum . Foto förf.
aug. 1934.

men bågen är bortbruten. Bågen har nått högre än den nuvarande lejden, och vi ha här ett tecken på att gavelmuren ursprungligen nått högre upp. Förmodligen har den nått upp
. till taknocken. Omedelbart nedanför den igenmurade dörröppningen synas fyra igensatta hål i murverket, de tre fullt
oskadade, det fjärde något deformerat vid igenmurningen. Tydligen är det hålen för fyra kraftiga bjälkar med dimensioner
c:a 30 X 18 cm., vilka måste ha uppburit ett litet golv utanför
dörren. Hålen torde antyda, att här funnits ett burspråk. Ett par
mindre oregelbundenheter i skiftgångarna på ömse sidor om
dörren vid dess halva höjd skulle kunna betyda, att där suttit
ett par mindre trän, motsvarande löshulten i en korsvirkesvägg.
Till vänster om dörröppningen se vi nära det där sittande
fönstret en stötfog, och mellan denna och fönstret en halvstensbred igenmurning av yngre tegel. Här har tydligen ursprungligen
funnits en fönsteröppning, som spolierats, då den nuvarande
öppningen upptogs. Stötfogen går helt rak ned till ett skift nedanför det nuvarande fönstrets mittspröjs, och det gamla fönstret
har troligen icke nått längre ned. Efter sex stenars höjd blir den
åter svagt oregelbunden. Möjligen kan fönstrets kant ha varit
sju skift hög, d. v. s. samma höjd som hos det något bättre bevarade fönstret i sydväggen.
Med all sannolikhet har ett motsvarande fönster funnits

37

~I. »Släkets » medellidshus. Siubänksfön ster i an dra vå ningens svale. Foto
förf. aug. 1934.

norr om dörröppningen, men det har helt försvunnit för öppningen till det nuvarande fönstret. Den jämna norra kanten vid
detta fönster är icke murad med samma slags tegel som det
ursprungliga murverket och antyder således icke någon ursprunglig anordning.
I sydfasaden finna vi spår av tvenne ursprungliga fönster
till denna våning. Detta ena har suttit tre meter från västra
hörnet och dess östra kant är bevarad jämte bågens övre del.
Bild 25 visar hur det kan rekonstrueras. Vid något tillfälle har
det blivit förstorat i alla riktningar utom mot öster, och det är
den inre nischen till detta yngre fönster, som ännu finns bevarad i väggskåpet innanför. Det andra fönstret röjes av den jämna kant, som bildas av åtta skift vid det nuvarande västligaste
fönstrets östra sida. Detta fönster har suttit ett skift högre än det
föregående samt varit åtminstone åtta skift högt. Vid västra kanten av det nuvarande fönstret ligga fogarna till de närmast fönsterkanten belägna teglen i en rak vertikal linje längs fönstrets övre
två tredjedelar, något som antyder, att det ursprungliga fönstrets
västra kant knappast kan ha befunnit sig mer än en halv tegel-
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22 . »Stäkets» medeltidshus. Fasaden mot söder sedan putsen avlägsnats. 1935.
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23 o. 24. »SLäkets » medeltidshus . Schema över ursprungliga muröppningar i
sydfasaden (t. v.) och fasaden mot St. Södergatan (t. h. ). De prickade fönstren
i gatufasadens första våning äro rent hypotetiska.

stens bredd från den nuvarande kanten. Den troliga bredden för
det ursrungliga fönstret här skulle i så fall ha varit go cm., och
höjden obetydligt mera. Den övre avslutningen bör ha varit en
stickbåge av samma slag som hos det lilla fönstret längre västerut, men ett sådant antagande förutsätter, att muren blivit
avkortad upptill.
Tillträde till våningen har under byggnadens äldsta stadium
skett genom två dörrar på sydsidan. Den ena dörren har suttit
på samma plats som det mellersta av de nuvarande fönsterna,
under vilket nedre delen av den igenmurade öppningen kan
iaktagas. Bredden är 82 cm. och tröskeln befinner sig 44 cm.
ovanför rullskiftsbården på väggen. Strax öster om fasadens
östra fönster se vi nederdelen av den andra dörrens östra kant.
Kantens övre del synes ha spolierats vid upptagandet av en
föregångare till det nuvarande fönstret. Hur långt ned dörröppningen nått kan ej med säkerhet avgöras, men den nedersta be-

25. »Stäkets» medelti<lshus. Rekonstruktion av
sydfasadens västligaste fönster i andra våningen.
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'26. »Stäket» medeltidshus. Takstolar. Heldragna linjer markera nuvarande ·
takstol, streckade linjer rekonstruktion av ursprungliga takfal!et.

varade stenen i östra kanten befinner sig i samma höjd över
rullskiftet som tröskeln i den andra dörren.
De båda dörröppningarna visa, att tillträdet till våningen
från början förmedlats av en utvändig trappa, säkerligen av trä.
Denna måste ha fört upp till en svalgång, som sträckt sig framför
större delen av andra våningens sydfasad. Ett tecken på att en
sådan svalgång en gång funnits utgör rullskiftet mellan första
och andra våningarna (bild 22). Detta har säkerligen icke, som
man möjligen skulle kunna tro, tillkommit i dekorativt syfte,
utan har sannolikt haft samband med den förmodade svalgången.
Under rullskiftet bör nämligen ursprungligen ha legat en bjälke,
och på de ställen i rullskiftet, där tegel med bredsidan utåt äro
placerade, kan ha suttit utskjutande bjälkar, på vilka svalgångens
golvplankor legat. Ett motsvarande förhållande mellan rullskift
och bjälklag kan iakttagas i tornet i den 1591 byggda Genarps
kyrka, 2 mil sydost om Lund. Med ett sådant läge för de bä-
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27. »Stäkets» medeltidshus.
Planer av källaren och bostadsvåningarna, rekonstruerade till ursprungliga tillståndet. Rent hypotetiska
äro fönstren i första våningen .

rande bjälkarna skulle emellertid svalgångens golv komma att
ligga hela 40 cm under dörrarnas tröskel, vilket knappast är
antagligt. Golvet måste ha legat högre, och man kan tänka
sig, att ett par längsgående bjälkar legat mellan de bärande
bjälkarna och svalgångens plankgolv. En tredje möjlighet är
att de bärande bjälkarna suttit högre upp och stöttats av strävor, som då böra ha vilat mot den längsgående bjälken i
muren. Denna anordning har försökts å rekonstruktionen bild 46.
De båda dörröppningarna visa också, att våningen äldst
varit delad i åtminstone två rum. Med hänsyn till de båda dörröppningarna är det knappast troligt att rummen varit flera än
två. Skiljeväggen kan ha varit av korsvirke och har troligen
stått rakt över motsvarande vägg i första våningen.
Vi kunna alltså göra följande sammanfattning av våningens
äldsta utseende. Den har troligen bestått av tvenne rum, vart6

28. »Stäket». Tunn valvskällaren s ö s tra rum sett mot vä s ter, före ändringsarbetena 1934. Foto P. Bagge 6 aug. 1934.

dera försett med en dörröppning mot söder till en på denna
sida befintlig trappa och svalgång. Östra rummet har haft ett
fönster mot norr och troligen två åt öster. Mot öster har dessutom funnits en dörr, troligen till ett burspråk. En spis synes
ha varit belägen i rummets nordöstra hörn. Västra rummet har
haft två fönster mot söder. Huruvida de tre igensatta fönsteröppningarna på norra sidan äro ursprungliga är ovisst.
Även i denna våning finner man antydningar om ett stadium i rumsfördelningen som legat mellan det ursprungliga och
det nuvarande. Det är de tre fönstren med sittbänkar, av vilka
det ena sitter rakt över den nuvarande trappan och alltså icke
kan höra till samma stadium som denna.
V in d och tak. Taket över andra våningen utgöres av
ett brädloft på synliga bjälklag. Därovan vidtager vinden, till
vilken man kommer på en trappa i svalens södra ända.
Yttertaket är avvalmat såväl i öster som i väster. Det är
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29. »Stäket». Tunn valvskällarens östra rum, sett mot väster under pågående
ändringsarbeten. Den å bild 28 synliga brädväggen är borttagen. Fönstret t. h.
döljes å bild 28 av brädväggen. Nederst t. h. skymtar en av tegelbågarna i
grunden. Foto förf. sept. 1934.

lagt med takpannor av den sort, som vanligen kallas vingtegel.
Eftersom byggnaden säkerligen tillkommit före vingteglets uppträdande, måste man förutsätta, att taket tidigare haft tegel av
annan typ. I murverket omkring det östra fönstret på första
våningens södra sida har lagats med helt plana takpannor av
42 cm:s längd och en överända av en sådan takpanna ha hittats
vid grävningar i källaren (se fyndförteckningen i slutet). Möjligen är detta rester av en äldre takbeläggning.
Takstolarnas utseende visas av bild 26. Under södra delen
av de nedre hanbjälkarna sitter en längsgående bjälke, som
stöttas av fem stolpar med snedsträvor upptill. Stolparna stå
på en på vindsgolvet liggande kraftig bjälke. I de avvalmade
delarna äro såväl sparrar som hanbjälkar av fur, men för
övrigt är virket av ek. Det framgår härav, att avvalmningen
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icke är ursprunglig. Här är alltså ytterligare ett förhållande,
som antyder, att gavlarna från början varit uppmurade till full
höjd. Det sannolika är att huset haft trappgavlar.
I de gamla eksparrarna finnas en del med tapphål försedda
urtagningar, vilka icke ha någon funktion i takstolarnas nuvarande uppställning. Med ledning av dessa urtagningar kan man
konstatera, att de äldre (och troligen ursprungliga) takstolarnas sparrar blivit avkortade nedtill, varigenom takvinkeln kom
mit att bliva större. En följd härav har blivit, att de nedre hanbjälkarna ej passat vid sina ursprungliga föreningspunkter med
spa:rrarna; nya urtagningar ha därför för dem måst huggas upp
högre:·-' upp·. på dessa. Det strävsystem, som antydes av övriga
urtagningar på spanarnas nederdel, kan rekonstrueras på flera
olika sätt, varför någon rekonstruktion därav ej utförts å bild Q6.
D a t e r in g. För bedömandet av byggnadens ålder ha vi i
första att utgå från dess egna karakteristika, men dessa äro
icke i något fall av mera pregnant beskaffenhet. Murverkets
munkförband har i våra trakter använts ända sedan teglets
första uppträdande och fram till medeltidens slut, då det synes
ha kommit ur allmänt bruk i och med att den holländska
renässansen och dess blockförband - skift med enbart löpare
omväxlande med skift med enbart bindare - vinner insteg
strax efter 1500-talets mitt. Teglet i murarna är av den stora
sort, som gemenligen benämnes ))munkte~el», men såsom
dateringsunderlag torde tegelformatet icke kunna användas.
Muröppningarna synas samtliga ha varit stickbågiga, en bågform, som praktiskt taget förekommit i alla tider. Bågens konstruktion av två halvstensbågar, som vid källarnedgången och
det lilla fönstret i andra våningen på södra sidan, torde huvudsakligen ha använts under medeltidens senare del, men ger icke
heller den någon fast hållpunkt för en snävare åldersbestämning. Källarens ribbvalv sakna ribbor och ha relativt låga kupor, varjämte tjockleken är lika med en tegelstens längd. Inom
kyrkoarkitekturen hör det ribblösa kryssvalvet med låg kupa
till romansk tid och helstensvalv till tiden före höggotiken. Men
inom profanarkitekturen gäller icke samma tidsbegränsning för
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30. »Stäket•. Längdsektion mot norr genom tunnvalvskällaren.
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dessa företeelser, såsom man bl. a. kan se av de ribblösa korsvalven på det år 1499 byggda Glimmingehus.
Större betydelse torde man däremot böra tillmäta byggnadens förhållande till jordlagren samt keramikskärvorna från
- ·llningen över källarens valv (se fyndförteckningen i slutet).
et förhållandet, att samtliga skärvor äro av godstyper från
.nedcltidens mitt, c:a 1200-1300-talet, medan yngre rödbränt
glacerat lergods helt saknas, måste anses tyda på, att byggnadens tillkomst icke ligger alltför långt efter de yngsta skärvornas frekvenstid.
Jordlagren på platsen utgöras av fyllningsjord till uo cm:s
djup och därunder den för Lunds centrala delar så karaktäristiska
mörka gyttjeartade kulturjorden, som förmodligen når ned till den
fasta bottenleran. Jordlagren visa, att huset byggts efter den tidpunkt, då tillväxten av det svarta gyttjelagret under fyllningsjorden
upphört. Som förf. i en annan utredning hoppas få til!fälle att visa,
synes denna tidpunkt ha infallit någon gång i slutet av 1300-talet
eller omkring år 1400. Då det ovan angivits, att markytan vid
tiden för byggnadens tillkomst legat minst 1/2 meter lägre än
.,.u och då gyttjelagren vidtaga 120· cm under markytan, skulle
alltså fyllningslagren då ha erhållit en mäktighet av högst 70 cm.
Desa förhållanden utgöra visserligen icke någon grundval för

en mera exakt datering, men man får dock därur termini post
et ante quem av obestridlig betydelse. Efter c:a 1400 och före
medeltidens slut skulle man kunna angiva såsom trolig tillkomsttid för »Stäkets>> medeltidshus.
T i 11 byggnader. Vid 1800-talets början - tidpunkten har
ovan på försök fixerats till någon gång mellan 1812 och 1819 har det medeltida huset längs hela norra sidan erhållit en tillbyggnad, uppförd av gulaktig tegel av formatet 27,0 X 13,r, X 7 cm. .
/
på grund av kvartsitblock. Grunden har ej överallt förts djupare
ned, utan man har nöjt sig med att på fem ställen i norra långsidan gräva hål, vilka fyllts med stenblock, så att man i varje
hål fått en slags stenpelare. Mellan dessa pelare samt mellan de
båda yttersta och medeltidshusets båda norra hörn har slagits
valvbågar av tegelsten, och på detta system av pelare och bågar
ha sedan murarna uppförts. Anledningen härtill torde ha varit
markens gyttjiga beskaffenhet (bild 29 o. 30).
Tillbyggnaden, som i huvudsak är bevarad i sitt ursprungliga skick, har nederst en källare och däröver två våningar.
Källarens tak utgöres av ett längsgående tunn valv av 1/2 tegelstens tjocklek. Valvets södra vederlag har inbilats i medelti(I
husets vägg. Valvet slutar c:a 1 meter från västväggen, ett fö_
hållande, som är ursprungligt, eftersom ingen inbilning för vederlag skett i sydväggen väster om valvet, och som tydligen beror
på att man behövt svängrum för västmurens dörr, vilken når
högre än valvet. De tre stickbågiga gluggarna i norra väggen
äro alla ursprungliga. Den östra har blivit igensatt i sin yttre
del då det tillstötande huset i norr byggdes.
Östväggen hade före sista ändringen en dörr, flankerad av
ett par fönster. Dessa tre öppningar ersatte en äldre dörr och
två fönster, vilka för c:a 50 år sedan befunnos för små. I öst- väggen påträffades år 1924 resterna av ett stickbågigt fönster,
c:a 8 cm. brett och 70 cm. högt, sittande så att det till 2/s doldes
av valvet. Säkerligen var det återstoden av det norra av de ursprungliga fönstren. År 1934 ersattes de befintliga fönstren med
ett par stora skyltfönster, varvid närmaste delen av tunnvalve ·
avkapades.
Skiljeväggen, som avdelar källaren i två rum, är tydligen
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31 - 33. K a kelugnar i »Stä k et ». Bild 3 I i m ed el tidshusets nordöstra rum i andra våningen, bild 3'l i tunn va lvs huse ts fö r sta och bild 33 i samma byggnads
a ndra vånin g. Foto förf. a ug. 1937.

ursprunglig, eftersom den är placerad vid den mellersta grundpelaren. Den har en sti ckbågig dörröppning, som v arit igenmurad men återupptogs år 1934· Söder om dörren sitter en glugg
om 36 cm:s bredd och höjd.
Första våningen är delad i tre rum. Till varje rum har uppbrutits en dörröppning i medeltidshusets mur. I det östra står
kakelugnen bild 32. A ndra våningen har troligen i början varit
vindsvåning med takfall mot norr ä ven över delen närmast
gatan. Rumsfördelningen i sistnämnda del torde stamma från
den tid, då den nordligaste tillb yggnaden kom till. I rummet
mot gatan står kakelugnen bild 33.
År 1820 (se ovan sid. 16) har handlanden J. Stäck låtit bygga
Jen nordligaste delen i komplexet. Det är en tvåvåningsbyggnad
utan källare, med tegelmur mot gatan och korsvirkesväggar för

övrigt. I bottenvåningen, som först inrymde en till handelsbod
inredd förstuga samt ett rum, med skiljeväggen förmodligen gående i norr och söder, är nu delad i förstuga med trappa till
andra våningen samt ett över husets hela bredd gående run __
uthyrt till butikslokal med ingång från en förstuga i det i norr
angränsande huset. Åt gårdssidan har butiksutrymmet utvidgats
genom en liten tillbyggnad i trä. Andra våningert upptogs i
början av ett enda rum, men är numera uppdelad i tvenne,
använda såsom bostad. I rummet mot gatan är höjden 369 cm.,
medan den i rummet mot gården endast är 278 cm. Detta beror på, att ovanför det senare finnes ett utrymme, vilket endast
är tillgängligt genom en lucka på vinden. Här finnes alltså en
väl dold plats, som husets byggherre, handlanden J. Stäck,
tydligen avsett såsom ett hemligt förvaringsrum .

BORGSKA MEDELTIDSHUSET
»Stäkets» närmaste granne i söder - det nordligaste av de
A.-B. C. 0. Borgs Söner tillhöriga husen vid Stora Södergatan är liksom Stäkets sydligaste del ett tegelmurat medeltidshus.
Det har såväl till det yttre som det inre undergått en hel del
förändringar, men ännu torde åtskilliga spår av de ursprungliga
anordningarna finnas kvar under de putslager, som täcka alla
murytor. Husets nuvarande utseende framgår av bilderna 34-37.
Liksom »Stäkets» medeltidshus ligger det med ena gaveln mot
Stora Södergatan.
Längan, som har de ansenliga måtten 19,so X 7,50 meter, är
uppförd av tegel i två våningar utan källare. Murtjockleken i
bottenvåningen är mo cm. i gavlarna och 75 cm. i långmurarna.
I andra våningen är murtjockleken 8 cm. mindre. Tegelformatet
är 28,5 X 14 X g,5 cm. Ytterväggarna äro putsade, men tegelmurverket är synligt på några ställen på norra sidan, där putsen
fallit av. Man ser där, att muren från början varit fogstruken.
Planerna, bild 36 och 37, v isa den nuvarande rumsfördelningen i våningarna. Bottenvåningen har från gatan en ingång till en förstuga med trappa till andra våningen. Söder om
en längsgående skiljevägg ligga från gatan räknat ett stort boningsrum, kök och två mindre boningsrum. Norr om samma
skiljevägg ligga skafferi och andra ekonomiutrymm rn. Köket är
försett med en stor, öppen spis med bred huv. Spisen har i
senare tid blivit moderniserad, först med en järnspis för koleldning och därefter med en gasspis. I andra våningen finna vi
i öster trappsvale, tambur och boningsrum samt garderob och
skafferi, i mitten ett stort boningsrum, som upptager byggnadens hela bredd och i väster ett mindre boningsrum och en
kammare. Båda våningarna ha ännu i huvudsak den rums7
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34. Borgska medeltidshuset. Fasad mot St. Södergatan. Foto
förf. aug. 1937.

fördelning, som beskrives i brandförsäkringsvärderingen av år
1816.
En sak att lägga märke till är den olika våningshöjden.
Medan bottenvåningen endast är 240 cm. från golv till tak är
ovanvåningen hela 320 cm.
Takstolarnas utseende framgår av bild 42. De äro synbarligen icke av någon högre ålder. Allt virke är av fur. Taket har
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35. Borgska medeltidshuset. Fasad mot norr. T .v. »Stäket». Foto förf. aug. 1937.

varit täckt med tegel intill år 1929, då den nuvarande beläggningen av skiffer pålades. Vindens västra del har brädgolv, lagt
för några år sedan. Östra delen har golv av dels murtegel av
formatet 27,5 X 14,5 cm., dels kvadratiska golvplattor av format
24 X 24 cm. Detta tegelgolv omnämnes i brandförsäkringsvärderingen år 1816.
Av äldre anordningar visar byggnaden i sitt nuvarande överputsade tillstånd givetvis ej så mycket som dess granne i norr.
Men det som nu kan och tidigare kunnat iakttagas är värdefullt nog (bilderna 38-41). I första hand må citeras de iakttagelser, som vid en år 1916 utförd omputsning av gaveln mot
Stora Södergatan gjordes av fil. doktor Carl Werner, sedan den
äldre putsen avknackats 1 ) . »Det visade sig då, att det mellersta
av övervåningens tre fönster suttit icke mindre än sju tegelskift
' ) CARL WERNER: Blick på byggnadskulturen i det nuvarande Lund.
Skrifter utgivna av Föreningen det gamla Lund, VII, Lund 1926.
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36. Borgska medeltidshuset. Plan av ovanvåningen. Uppmätning av L.
Kolmodin, kompletterad a v förf. 1937.
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37. Borgska medeltidshuset. Plan av bottenvåningen samt del av
våningens norra innervägg. Uppm ät ning av förf. 1934.
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40. Fasad mot väster.
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4r. Fasad mot söder.
38-4r. Borgska medeltidshuset. Fasader, med markering av hittills konstaterbara äldre muröppningar. Hypotetiska öppningar äro ritade med prickade
linjer. I bild 39 äro öppningarna i ovanvåningen angivna på grundval av uppgifterna i C. Werners o van citerade arbete.
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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. - - - - - En
egendomlig anordning påträffades vid
renknackningarna av denna gavel liksom av Stäkets gavel: i väggarna funPJ9t
o~_,__~"'-"_1.__
",.__.___,s
nos ursprungliga, större eller mindre
1937
hål, vilka på grund av sin symmetriska
4\l . Borgska medeltidshuset. anordning i förhållande till fönstren ej
Tvärsektion mot öster. Uppkunna anses vara hål för byggnadsmätning av förf. 1937.
ställningens bjälkar. - - - - - Under
mittfönstret i övre våningen av St. Södergatan 8 a ha sannolikt
ävenledes funnits flera hål, av vilka emellertid endast ett finnes
kvar snett nedanför nämnda fönster under putsen; hålet är fyra
murskift högt och nära en tegelsten brett. Vidare finnas rakt
över detta sistnämnda murhål 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 kvar.
Har möjligen någon burspråksliknande utb yggnad ursprungligen
funnits här? Ett dylikt burspråk fanns å det kapitelhus vid Kraftstorget, som i nyare tid till 1830-talet tjänade till biskopsbostad»
Vid en år 1935 utförd lagning av putsen på nedre delen av
byggnadens gavel mot gatan kunde förf. iakttaga den av Carl
Werner omnämnda stickbågen. Det visade sig även, att det
gamla murverket på stora partier ersatts med yngre tegel.
Putsen på södra fasaden har varit avlägsnad år 1927, och
därvid voro en del bågar till äldre muröppningar synliga. Detta
enligt meddelande av portvakten Nils Nilsson.
För övrigt har kunnat spåras ytterligare en hel del relikter
av äldre anordningar.
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43. Borgska medeltidshuset. Hissbjälke av ek, nu liggande i vindsgolvet.

En ursprunglig, stickbågig dörröppning, sedan gammalt omändrad till fönster, sitter i bottenvåningen mitt på norra långsidan. Öppningen har invändigt ett tvåsprångigt anslag för
dörr. Bågens hjässa befinner sig nu endast 145 cm över golv
och 165 cm över markyta, vilket visar, att dessa under tidernas lopp höjts c:a 1/ 2 meter.
I samma vägg i bottenvåningen ses invändigt (bild 37) närmare västra gaveln en utåt igenmurad fönsteröppning med låg
spetsbåge. Den är utan tvivel ursprunglig. Vid murens innerliv
är öppningen 97 cm hög och 80 cm bred, medan den stickbågiga <lageröppningen har höjden go cm och bredden 55 cm.
Den inre solbänken ligger horisontellt.
Synbarligen ursprunglig är också den dörr, som i bottenvåningen befinner sig längst norrut i västgaveln (bild 40). Öppningens omfattning är murad av samma slags tegel som i det
äldsta fasadmurverket, och på insidan kan man genom den
tunna putsen tydligt skönja stenarna i bågen, som har form av
en spetsig stickbåge.
Nära mitten av samma gavelmur befinner sig på utsidan
en till garderob apterad murnisch av en dörröppnings storlek.
Den sitter betydligt högre än nyssnämnda dörr och kan därför
icke ha varit med från början.
I östra delen av bottenvåningens sydmur finnes på insidan
en hög murnisch med sneda smygar och rak avslutning upptill.
Den utgör relikten av ett gammalt fönster, vars yttre östra kant
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kom i dagen aug. 1937 v id nedtagandet av en kakelugn vid
murens utsida (bild 41 ). Dess förmodade yttre utsträckning har
antytts med prickade linjer. Det torde icke vara ursprungligt,
men synes vara äldre än de nuvarande fönstren i bottenvåningens sydfasad, eftersom det når längre ned än dessa.
I ovanvåningen granska vi först nordväggen (bild 38). Denna
har i våningens nordöstra rum en stickbågig murnisch till ett ·
möjligen ursprungligt fönster. Utsidan döljes av fasadens puts. I
salen finnas i norra väggen tvenne tapetdörrar, av vilka den
västra icke kan öppnas på grund av att kakelugnen står i vägen. Innanför den östra synes en utvändigt igenn,mrad fönster.::
öppning, vars inre, stickbågiga smyg når ned till golvet. Troligen döljer sig en likadan öppning bakom den andra tapetdörren. Utvändigt under fasadens puts avteckna sig på platserna
för dessa båda fön ster ett par höga och till synes spetsbågiga
igenmurningar. Med all sannolikhet ha vi här haft en par ursprungliga. fönsteröppningar.
Västvii.ggen i samma våning (bild 40) har i mitten en murnisch efter en säkerligen ej ursprunglig dörr. Den nuvarande
dörren strax söder därom har i norra smygen en liten dörr till
ett väggskåp, som vid närmare undersökning v isar sig ha den
utsträckning, som å bild 40 angives med streckade linjer. Här
har tydligen suttit ett ursprun gli gt fön ster med den k araktäristiska låga spetsbågen. Invid den norra nu vara nde dörre n i
samma vägg finne s ytterliga re ett li tet väggskåp, vars inre emellertid är kl ä tt med bräder så att man icke kan iakttaga m urnischen s fo rm. Möj li ge n utgör väggskåpet rel ikten av ett det
n yssnämnda m ots varande spetsbågigt föns ter, vars förm od ade
utsträckning å bild 40 a ntytts med pricka de linjer.
Slutligen m å nämnas den å bild 43 återgivn a hissbjälken,
vilken för närvarande ligger i tegelgo lve t i vin dens östra del.
Beträffande denna kan man rimli gtvis antaga, a tt den suttit
över en hissport till vinden i en a v b yggnadens gavlar, i så
fall i den västra, eftersom det på grund av det förmodade burspråket på östgaveln icke k an h a v arit möjligt att ha en sådan
hissanordning där. V i böra tydligen tänka oss, att gav larna i
begynnelsen varit uppmurade med tegel upp till taknocken, nå-
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got som bekräftas av att husets gavelmurar äro kraftigare än
långmurarna.
Vad byggnaden själv berättar om sitt ursprungliga utseende
kan samma_nfattas sålunda. Bottenvåningen har legat ungefär i
markplanet, som vid byggnadens tillkomst befunnit sig c:a 50
cm lägre än nu. • Bottenvåningen har varit lägre än ovanvåningen; rumshöjderna ha varit resp. c:a 290 och 320 cm.
Huvudingången till bottenvåningen har sannolikt varit den numera till fönster omändrade stickbågiga dörren mitt på norra
sidan. Fönsteröppningarna till denna våning ha varit tämligen
små och försedda med låga spetsbågar. Ovanvåningen har haft
tämligen stora fönsteröppningar med låga spetsbågar utvändigt
och stickbågar invändigt. Mot gatan ha suttit två fönster och
en dörr till ett på bjälkar vilande burspråk. Mot söder ha suttit
en del öppningar och mot norr åtminstone tre fönster. Västgaveln
slutligen har haft minst ett och troligen två fönster i denna
våning. Gavlarna ha varit murade ända upp till taknocken.
Anmärkningsvärt är, att ovanvåningen tydligen varit betydligt mera ståtlig och representativ än bottenvåningen.
Om den ursprungliga rumsfördelningen lämnar byggnaden
som den nu står inga antydningar. Möjligt är, att rester av ursprungliga skiljeväggar finnas bland de nuvarande, men så länge alla
väggytor döljas av puts kunna vi icke få någon klarhet härom.
Beträffande byggnadens ålder gäller i tillämpliga delar detsamma som i detta hänseende sagts rörande »Stäkets» medeltidshus. Markytan har vid husets uppförande legat på ungefär
samma höjd som då dess norra granne byggdes, och detta
visar, att byggnaden uppförts tidigast under 1400-talet. Det lilla
fönstret i bottenvåningen visar med sin något tillspetsade båge,
att gotisk stil gjort sig gällande, men detta ger ingen ledning
för en snävare datering 1 ).
' ) Professor Ewert Wrangel har meddelat, att framlidne direktören Bernt
Borg en gång visat honom ett golv av glaserade plattor, vilka vid någon reparation upptäckts under ett golv i ett av ekonomiutrymmena i det Borgska
medeltidshusets bottenvåning. Plattorna voro försedda med liljemönster, och
såvitt professor Wrangel kunde erinra sig voro de av en senmedeltida typ,
varav Lunds universitets historiska museum äger en hel platta från okänt
ställe i Lund och Kulturen ett fragment från kvarteret S:t Jakob n :r g.
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FRU GÖRVELS GÅRD
I de båda föregående kapitlen har redogjorts för vad de
båda stenhusen i fru Görvels gård själva berätta om sin äldre
historia, och vi ha kommit till det resultatet, att båda byggnaderna till karaktären äro medeltida, samt funnit tiden för deras
uppförande böra fixeras till medeltidens slut. Av första kapitlet
framgår att de båda husen ända sedan fru Görvels tid och
ända fram till år 1813 tillhört en och samma fastighet. För ett
bedömande av husens ursprungliga funktion är det av stor vikt
att erhålla klarhet just i frågan om husen i begynnelsen hört
till en och samma eller två olika gårdar. Något exakt svar på
detta spörsmål är det emellertid för närvarande icke möjligt att
ge, men en kort redogörelse för medeltidens bostadsskick i
tillämpliga delar kan dock ge ledning för vissa förmodanden.
Den västerländska medeltiden kände och nyttjade för profanbyggnader endast tre olika hustyper: tornet, salbyggnaden
och tvårumshuset. 1) Även de till synes mest invecklade medeltida byggnadskomplex visa sig vid närmare penetrering vara
sammansatta av någon eller några av dessa typer. Tornet
har i profanarkitekturen mest kommit till användning i borgarna, där det såsom kärntorn i regel utgjort borgens centrala del
och varit inrett antingen såsom permanent bostad eller såsom
sista tillflyktsort vid belägring. Nordens bäst bevarade exempel
på ett till bostad inrett medeltida kärntorn är den på Erik av
Pommerns tid byggda kärnan i Hälsingborgs slott. Tomhusen
nyttjades även som civila bostadsformer, på vissa ställen i
Mellaneuropa i betydande utsträckning, och även i Norden ha
byggts civila bostäder av denna hustyp, såsom vi kunna se av
) Redogörelsen för hustyperna ä r gjord efter
nens bos tad. Stockholm 1935.
1

ERIK L UNDBERG :

Herreman-
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ett par exempel från Lund. Tvårumshuset eller rättare t v år u m s plan ens hus typ åskådliggöres utmärkt av abbotshuset på den från 800-talet stammande planritningen för klostret i S. Gallen. Ritningen visar första våningen av ett rektangulärt hus, genom en skiljevägg i mitten delad i två rum, på
ena sidan abbotens stuga eller dagligrum (mansio abbatis) och
på den andra hans sovrum (dormitorium) med därtill fogat avträde vid gaveln. I våningen över skulle enligt påskriften ligga
kamrar och sal (supra camene et solarium) . Mer eller mindre
varierad har denna hustyp under medeltiden flitigt använts vid
de högre ståndens bostadsbyggen såväl på kontinenten ·som i
Norden, där den äldst torde ha förekommit i cistercienserklostrens abbots- och abbedissebostäder men där typen framförallt
tillhör medeltidens senare del. Såsom kännetecken för en stor
del av de i Sverige kända representanterna, bl. a. Torpa hus
och Tynnelsöhus, gäller, att delningsmuren mellan rummen ligger så att det ena är större och salsartat och det andra mindre.
Ingången leder till det större rummet och ligger ungefär mitt
på husets ena långvägg. Trappan ligger vanligen inne i det
större rummet i anslutning till ingången.
· Sa 1 bygg n ad en, som vanligen har större mått än hus
av de båda nyssnämnda typerna, har i regel endast markvåning
och ovanvåning, av vilka båda eller åtminstone den övre inrymmer en större sal. Mången gång upptager denna sal hela
våningsutrymmet, men ett mindre rum kan också vara avdelat
i husets ena ända. Av betydelse för avgörandet om en verklig
salbyggnad är för handen är, att i slotts- eller gårdsanläggningen andra delar fungera som egentlig bostad. Ofta innehåller bottenvåningen kök och förrådslokaler. Bland förnämligare
salbyggnader från tidig medeltid böra framhållas de stora palasbyggnaderna vid kejsarpalatset i Goslar och Henrik Lejonets
borg Dankwarderode i Braunschweig, vilka representera utgångsläget för en betydande del av den senare utvecklingen av
denna hustyp. Av nordiska salbyggnader kunna nämnas den
stora salbyggnaden i Roskildebiskoparnas borg Dragsholm, med
en 23 1/2 meter lång festsal i ovan våningen och troligen uppförd av sedermera Lundaärkebiskopen Jakob Erlandsson eller
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hans närmaste föregångare 1), vidare Haakonshallen i Bergenshus, färdig 1261, och salbyggnaden i biskopsborgen i Linköping
från 1400-talets senare del.
I medeltidens stormansgårdar ingingo i regel minst två
hus, oftast representerande olika av de nämnda hustyperna.
Såsom överskådligt exempel kan tagas biskopsgården i Linköping, nuvarande länsresidenset. Anläggningen, som stammar
från 1400-talets senare hälft, bestod av en långsträckt rektangulär salbyggnad, 28 X 9,5 meter, samt en mindre, yngre byggnad,
17 X 12 meter, som av allt att döma inrymt biskopens egentliga
bostad. Salbyggnadens bottenvåning, som ligger i markplanet
och har källare endast under en mindre del, har inrymt två
stora rum, det ena
med kryssvalv, på ömse sidor om en tvärs
I
igenom våningen gående tunnvälvd förstuga, samt dessutom två
mindre rum vid ena gaveln, av vilka det ena utgjort kök. Av
de tre ursprungliga ovanvåningarna är endast den nedre bevarad. Den delas av en tvärmur i ett mindre gemak vid ena
gaveln samt en stor sal, som upptager återstoden av våningsutrymmet. Bostadsbygg.naden, vars bottenvåning utgjorde bagarestuga, har tillkommit något senare än salbyggnaden, dessförinnan har biskopen troligen haft sin bostad i ett i anläggningen ingående torn.
Ett äldre exempel på en stormansgård erbjuder BiskopsArnö gård i Uppland, under medeltiden tillhörig ärkebiskopen
i Uppsala. Den består av en stor salbyggnad, endast bevarad i
bottenvåningen, samt ett tvåvånings bostadshus. Husen ligga
bredvid varandra och torde stamma från 1300-talet. 2)
Erik Lundberg har i sitt anförda arbete visat, att dylika
gårdsanläggningar, där huvudbyggnaden utgöres av ett rektangulärt hus eller ett torn för bostadsbruk samt en salbyggnad
med underordnade utrym men i bottenvåningen och en stor sal
för representationsändamål i ovanvåningen äro typiska för de
högre folkklasserna i väs terlandet under den feodala medeltiden.
Men även de lägre samhällsklassernas gårdsanläggningar visa
') FRANCIS BECKET: Danm a rks Kun st, II, 19l7 sid. 84.
) ERIK LUNDBER G: anf. arb. sid. 174.
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44. »Stäkets» medeltidsh~s och
Borgska medeltidshuset. Plan
visande husens inbördes läge.
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i stor utsträckning s~mma beståndsdelar som stormansgårdarna, ehuru i mindre skala, och detta gäller framförallt borgarnas
gårdar i städerna.
Den medeltida stadsgården å det svenska fastlandet bestod
i regel av två huvudbyggnade.r: en manbyggnad och en loftbod i två våningar med utbyggd svalgång i ovanvåningen.
Loftboden inrymde normalt i varje våning två lika stora rum,
varje rum med direkt ingång från husets framsida, men däremot utan dörrar i mellanväggarna. Loftboden var avsedd för
förråd, men rummen i ovanvåningen fingo ofta tjäna som sovrum. Lundberg ser i dessa loftbodar en speciell salbyggnadstyp, avpassad för en samhällsklass, som icke ägde de högre
ståndens umgängesvanor, och som därför icke hade s.amma
behov av tillgång till stora festlokaler. Att loftboden i vardagslag nyttjades till magasin hindrade icke, att den kunde tagas i
bruk för fester då så behövdes. I det danska området torde
borgargården ha haft samma karaktär, som man bl. a. ser av
bestämmelserna rörande tomternas bebyggelse i r54r års överenskommelse mellan Lunds domkapitel och de skånska städerna
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(se ovan sid. 8, not 1): en god köpstadsbyggning åt gatan och en .
annan god byggnad inne på gården, den ena tydligen motsvarande bostadsbyggnaden och den andra magasins (sal-) byggnaden.
En god beskrivning av en senmedeltida köpstadsgård i våra trakter lämnar dekanen i Malmö Jens Hjorts vittnesmål den
4 jan. 1498 om Niels Hacks på Häckeberga framfart i ärkebiskop
Birgers gård i Malmö. 1) Gården hade förvärvats av Birgers
företrädare Jens Brostrup, och ärkebiskoparna brukade taga in
i den då de kommo till Malmö. Huvudbyggnaden i gården utgjordes av ett stenhus, vi lket inrymde 1i11 a kam m aren,
innehållande en säng med 3 dynor, 2 huvudkuddar, 2 täcken, 1
par lakan och en dundyna, gemaket med en dyna i fållbänken och ett sängkläde, I kistbänk, 7 röda »herra~ fadh», en
bordduk, en lång bänkdyna och 6 skinnhyenden, samt i två
skåp i muren i små vinkannor och 3 tennfat, vidare den 1 i I I a
k a m m ar e n u t a n f ö r, innehållande en träsäng med dyna
samt ett fällbord. K ä I I ar e n nämnes utan att det framgår att
den låg i samma hus. Den innehöll 2 tunnor av ärkebiskopens
') Lunds ärkestifts urkundsbok, utgiven av

LAURITZ WEIBULL,

V , nr 384.
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46. »Stäkets» medeltidshus. Försök till perspektivisk rekonstruktion av äldsta utseendet.

landgillesmör, en tunna sill och en tunna öl, kött och fläsk, en
del tomma tunnor m. m. I stek ar e huset fanns köksredskap, grytor, kittlar, Q tennkannor, fat och tallrikar. Bryggh u set innehöll en bryggkittel. I ett h u s för sa It ni n g av
s i 11 fanns en tunna med lake, en läst sämre och bättre tomma tunnor samt Q baljor och andra redskap för insaltning av
sill. H är b ä r g e t i apelgården innehöll Q träsängar med tillhörande sängkläder. I b o r g stugan fanns en del bord och
bänkar.
Vi se, att gården, som torde representera en i de skånska köpstäderna under medeltiden icke ovanlig typ, innehöll en bostadsbyggnad av sten samt ett härbärgeshus förutom en del lokaliteter,
som åtminstone delvis torde ha varit inrymda i ettdera av dessa
båda hus. Härbärgeshuset synes motsvara de svenska stadsgårdarnas loftbodar.
Efter denna utvikning återvända vi till de båda husen i
fru Görvels gård. Det nordligaste - »Stäkets» medeltidshus erinrar ju i hög grad om abbotsbostaden i S:t Gallen, men å
andra sidan äro överensstämmelserna med de svenska loftbodarna påtagliga. Varje rum har haft direkt utgång till svalgång
på sydsidan. Den väsentliga skillnaden gent emot loftbodarna

~---

____

_ _ ___

-----..

ligger i att >~Stäkets» medeltidshus synes ha haft ursprungliga
eldstäder, vilka alltid saknas i loftbodarna, samt att det har
källare. Likheterna med loftbodarna skulle kunna antyda, att
vi i detta hus ha att se en magasinsbyggnad, men eldstäderna
och källaren tala i stället för, att det varit ett bostadshus. Anordningen med direkta utgångar till det fria kan synas olämplig, men olägenheterna kunna ha neutraliserats av att åtminstone
den övre svalgången varit sluten. Ett exempel på en sådan
sluten svalgång synes ha funnits i den s. k. Dronninggården i
Odense, vilken kung Hans änka drottning Christine år 1y.u
stiftade till ett franciskanernunnekloster. Under 1500-talets första
årtionde hade byggnaderna på . gården utökats med ett grundmurat stenhus i två våningar, vilket att döma av drottningens
hovhållningsräkenskaper varit försedd med en svale i korsvirke
med tegel i facken och ·försedd med 11 glasfönster. Huset, som
förmodligen blev gårdens nya huvudbyggnad, inrymde änkedrottningens bostadsvåning, synbarligen belägen i andra våningen, där svalen fanns. 1 )
Det synes, som om loftbodskaraktären icke behövde utesluta, att »Stäkets>> medeltidshus ursprungligen liksom senare
varit en bostadsbyggnad, och förmodligen bör man betrakta
den som en sådan. Beträffande användningen av de utrymmen
som enligt byggnadsbeskrivningen funnits ovan källaren - två
ungefär lika stora rum i varje våning - kan för närvarande
ingenting sägas med bestämdhet.
Det sydliga huset i fru Görvels gård - Borgska medeltidshuset - synes, såvitt man nu kan döma, vara en salbyggnad
av ungefär den art som den ovan beskrivna i Linköpings biskopsborg. Härpå tyder den underordnade bottenvåningen och
den ståtliga ovanvåningen. Vi kunna därför tänka oss, att ovanvåningen i likhet med den senare inrymt en stor sal samt ett
eller två mindre rum vid ena gaveln, medan bottenvåningen
kan ha haft kök, borgstuga, förrådsrum m. m. Det bör emeller-
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påpekas, att detta endast är en försöksvis angiven disposition
av byggnaden.
Det ovanstående är avsett att klargöra, att de båda stenhusen k u n n a betraktas såsom huvudbyggnader i en stormansgård av exempelvis Linköpingsborgens art. Förutsättningen
härför är givetvis, att bägge husen från början tillhört en och
samma gård. Med den utgångspunkt, man för närvarande har,
nämligen att båda husen måste ha ingått i fru Görvels gård
- det framgår av att jordskyldsbeloppet är detsamma för
denna som för »di gamble Steen-Huuse» på 166o-talet - torde
det vara naturligast med denna syn på husen. Med häns yn till
det fullständiga dunklet kring husens första tid äro emellertid
även andra förklaringar möjliga. 1 )
Det torde för närvarande icke vara lämpligt att gå längre i
förmodanden om de båda medeltidshusens ursprungliga ändamål. Undersökningen av murarna, speciellt i det Borgska huset,
har ej kunnat göras fullständig, och man bör taga med i räkningen, att detaljer av betydelse för husens karaktärisering i
framtiden kunna komma i dagen. Man bör också räkna med,
att grävningsundersökningar på området omkring husen kunna
') Å grundritningen över staden Lund från senare hälften av .1580-talet
i Vedels samlingar i Kongl. bibliotek i Köpenhamn (LAURITZ WEIBULL : Kartor
över staden Lund och dess jordar från tiden före 1705. Skrifter utg. av Föreningen Det gamla Lund , I, 1919.) står i kvarteret söder om den »grynegade»,
som synes beteckna nuvarande Kattesund angivet »Aula bonifaciana» på den
plats, som skulle motsvara läget för fru Görvels gård. Såvitt författaren har
sig bekant, är detta end a gången denna lokalitetsbenämning förekommer, och
det är därför ovisst, vad den kan beteckna. Namnet synes antyda, att platsen
haft samband med välgörenhet. Aula kan beteckna såväl sal som inhägnad
gård .samt palats, borg eller hov. Någon möjlighet att avgöra, om »Aula
bonifaciana» haft samband med fru Görvels gård eller ej , ser författaren f. n.
icke. Grynegade kan även motsvara nuvarande Drottensgatan. Kattesund går
tvärs över S:t Drottens ky rkogård, och kan rimligtvis icke ha kommit till
förrän denna övergivits. Gatans u·tseende på äldre kartor ger ganska tydligt
vid handen, att den utvecklats ur en genom kvarteret upptagen smal passage.
Det är föga sannolikt, att denna passage, som på 1580-talet icke kan ha haft
n ågon högre ålder, skulle på den Vedelska kartan ha erhållit en så framträdande markering som den med »grynegade» betecknade gatan. ·Kartan är
emellertid så schematisk, att det torde vara lönlöst att närmare diskutera
vi lken gata som nu kan motsvara »grynegade»
9
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komma att lämna bidrag till belysande av deras förhållande
till varandra.
Det är dock klart, att båda husen äro byggnadsminnesmärken av obestridligt historiskt värde. Och det må såsom
avslutning påpekas, att här föreligger en sällsynt möjlighet till
ett friläggande och åskådliggörande av en detalj av Lunds medeltida bebyggelse, en möjlighet, vars utnyttjande skulle medföra så väl vetenskapliga vinster som ett värdefullt tillskott till
Lunds alltför fåtaliga presentabla bygnadsminnesmärken från
den tid, då staden var Nordens andliga medelpunkt.

BILAGA

Föremål och fynd från kvarteret Färgaren nr 5 i Kulturhistoriska museet Lund, tillvaratagna vid ändringsarbetena i " Stäkets"
käl/rar aug.-sept. 1934.
K. M. 37 029. Fynd från grävningar för sänkning och dränering
av golven.
S 1 än d stav av brons. Medeltid. Längd 23,4 cm. - Brännv in sk r an av tenn. Innehöll vid hittandet en väska, som
luktade brännvin. Längd 13,s cm. - Stycke av fönsterp röjs av bly. - Mejsel av järn. - Överfall av järn. Gångjärns stapel av järn. Längd 35 cm. - Fragment av
s. k. v ä v kam av ben. Medeltid. - Skifferstyck e med
genomgående hål vid ena ändan. På ena sidan ristad bröstbild
av man med båthatt, på andra sidan cirkelornament. Amulett?
Längd 4 cm. Bild 47. - Sk i f fe r s t y c k e. På ena sidan ristad
manlig bröstbild, lik motsvarande å föregående, andra sidan slät.
Hål saknas. Längd 4 cm. bild 47. - Knivliknande föremål av
trä. - Handske av skinn. - Diverse skode 1ar av läder.
- S vart gods, baltisk-vendisk typ, 4 st. skärvor. - Svartg o d s, västeuropeisk typ, 1 st. skärva. - S v art g o d s, 6 st.
skärvor av s. k. jydepottor. - Tyskt stengods, medeltid,
5 st. skärvor. - Sten g o d s, nyare tid, 10 st. skärvor. - Rödb r än t g 1 as era t 1 e r g o d s från medeltidens mitt, 4 st.
s kärvor. - Rö d bränt g 1 as era t 1ergo d s, delvis från
medeltidens slut, delvis från ny are tid, 22 st. skärvor. - Rödb ränt g 1 as era t 1 ergo d s från 1600-1700-talen, 4 st. skärvor. - Takt e ge 1: övre delen av plan takpanna med initialerna L. B. Bredd 19,s cm. - Takt e ge I: övre delen av »nunna».
- Takt e ge 1: övre delen av »vingtegel«. - Knivskaft:
bred, mot bladet smalnande tånge av järn, beslagen med 2 ben-

68

47. Två skifferstycken, funna vid grävningar i »S täkets" källrar.
K. M . 37 O'lg.

skivor. Överändan utformad som ett djurhuvud. Längd 8,s cm.
Skaft av ben, runt och slätt, till kniv eller verktyg. Längd
7,s cm.
K . M . 37 030. Fynd vid sållning av c:a 1/ 4 kbm. av jordfyllningen ovan kryssval ven i »Stäkets » medeltidslws.
Svartgods, baltisk-vendisk typ, 19 st. små skärvor. - Svartg o d s, västeuropeisk typ, 18 st. skärvor. - Skärva av lergods, tjock mörkbränd. - Skärva av degel av stengods. Rödbränt 1 ergo d s från medeltiden: 1 st. liten oglaserad
skärva.
K. M. 37 031. Fynd i nedrasad fyllning från rökgång i medeltidshusets södra källarvägg :
S v art g o d s, västeuropeisk typ, Q st. skärvor.
K. M. 37 032. Dörr av trä med tillhörande Q st. gångjärnsstaplar. Dörren satt sekundärt placerad i öppningen mellan tunnvalvskällarens östra del och medeltidshusets källare.
K. M. 37 033. Mur tegel: Q st. från tunn valvskällarens valv
samt Q st. från tegelgolvet över medeltidshusets källare.
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