0

LUND PA MOGENS
MADSENS TID
FRANZ HOGENBERGS KOPPARSTICK
MOGENS MADSENS LUNDABESKRIVNING
OCH VED ELS KARTSKISS
MED KOMMENTARER
AV

RAGNAR BLOMQVIST

FÖRENINGEN
ÅRSSKRIFT

DET

GAMLA

XXVIII

/

LUND

1946

,•

DET GAMLA LUND

FÖRENINGEN DET GAMLA LUND / ÅRSSKRIFT XXVIII

F'örsättspianscp: LVNDEN, kopparstick i 13raun och Hogenberg.
Theatrum Urbiurn, 4:de boken.

Redigerad av Ragnar Blomqvist

Skånska

Centraltrycker

et

0

LUND PA MOG-ENS
MADSENS TID
FRANZ HOGENBERGS KOPPARSTICK
MOGENS MADSENS LUNDABESKRIVNING
OCH VED ELS KARTSKISS

.
MED KOMMENTARER
AV

RAGNAR BLOMQVIST

I

_J

'.

.i

i .,

I

...... ..

I .

FRANZ HOGENBERGS KOPPARSTICK

T

HEA TRUM URBIUM är den vanliga benämningen på ett stort
geografiskt verk, som vid slutet av 1500-talet och början av

16004alet utgavs i Köln. Det består av sex stora folianter, av vilka
den första, som utkom 1572 bär titeln Civitates orbis terrarum:
(Världens städer) och har ,e n till kejisar Maximilian Il riktad dedikation, undertecknad Georgius Bruin, S imon Nov.eUanus, Fran-

ciscus Hogenber,g ius. De övriga delarna utgåvos under olika titlar,
den sjätte och sista år 1617.
Den som org®iserade utgivandet av detta arbete, det förnämsta bland de äldre topografisk·a verken, var den förstnämnde
av de ov_annämnda undertecknarna, Georg Br.aun, en i Köln bosatt
prästman. Han var född 1540 eller 1541, tog magistergraden 1562,
blev präst vid S :t Georgs kyrka och 1585 dekan vid kollegiatstiftet
vid den lilla kyrkan S :ta Maria ad gradus. Den 10 mars 1622 avled
han, 81 å r gammal.
Braun utverkade understöd till sitt stort upplagda bokverk
från olika håll och lyckades även erhålla bidrag av danske konungen Fredrik Il. Han förmåd·d e också danska lärde att medverka
med ortsbeskrivningar. Som förmedlare hade Braun därvid Henrik

Rantzau, danske lwnungens ståthållare i hertigdömena SleswigHolstein sedan 1556, död 1598, en verklig renässanspersonlighet,
som på grund av sin humanistiska bildning, rikedom och höga ställning spelade en ryktbar r.oll i Danmarks dåtida kulturliv. Braun

6
och Rantzau förde sedan 1583 en livlig brevväxling, som delvis
änn.u. är bevarad (får man hoppas, i Kiel och vVien).
Tack vare Rantzaus medverken blev Danmark relativt väl
r·epresentemt i verket. Sålunda innehåller fjärde bandet en karta
över hela landet, gjord efter Marcus J.ordan, med tillhörande beskrivning samt bilder och beskrivningar av Kvonborg med Helsingör och Öresund, Hven, Köpenhamn , Hälsingborg, Landskrona,
Lund och Malmö, medan Odense, Kolding, Ribe, Tönder och några
a.n1dra städer kommit med i femte bandet. Att det i båda banden
avbildats ett vida större antal orter i Sleswig-Holstein, de flesta
relativt obetydliga, får tillskrivas Henrik Rantzaus insatser.
Varje ortsbeskrivning är illustr,e rad med ett kopparstick, utföi-t efter teckningar på ifrågavarande plats. För foamställnin,gen
av

illustrat~onerna

hade Braun som medarbetare ·e n rad konstnä-

rer, av vilka de förnämsta voro Franz Hogenberg, Simon NovellaIl'US

och Joris Hoefoagel.

Fr.a nz Hogienberg ·var kiopparstickare,

född i Mecheln ·o ch död i Köln c :a 1590,

S·Om

det anses. Han lär

ha vistats i England omkring å r 1560, kom sedan till Köln,,
där han blev medarbetare i Georg Brauns Theatrum Urbium men
också hann utföra åtskilligt annat såsom porträtt, historiska bilder, krigsscener, stadsvyer och kartor. Av speciellt intr·esse för
Danmark och Sverige är att han utfört kopparsticksserier över
»Konung Fredrik II:s av Danmark liktåg » 1588, 21 blad, och
»Danske konungen Fredrik II:s bedrifter » 1588, 16 blad, båda serierna i sa marbete med Simon Novellanus, s amt om »Svenskarnas
krigsbedrifter » före år 1589, 11 blad. Enligt Volhner har det kunnat
påvisas, att Hogenberg vistats i Hamburg 1585 •och 1588.

Simon Nov,eU.anus (van den Neuwel) var en i Köln under 1500talets sista årtionden v·erksam tecknare och kopp.arstickare, som
av en samtida berömmes för sina kopparstick •och sitt goda handLag »sådant det kan ses på städerna och de nederlä'Ildska histo-

rierna i de Hogenbergska böckerna, desslikes i de nya sist ut-
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komna böckerna, som de Bry har publicerat». (Theodore de Bry,

1528-1598, _var från Belgien).
Joris (Georg) Hoefn.agel var född i Antverpen 1542 och verkade som högt skattad tecknare och miniatyrmålare i Antwerpen,
Augsburg, Miinchen., Prag och \i\lien, där han avled år 1600. Han
har tecknat förlagor till stadsbilder framförallt i det Braunska
verkets tredje och femte band.
Lund är sålunda behandlat i fjärde bandet. Detta måste ha
varit avslutat senast 1588, ty den 21 dec. detta år kunde Tyge
Brahe meddela Henrik Rantzau, att

h~

mottagit ·e tt ·e xemplar.

Troligen tillhör.d e detta exemplar den särskilda upplaga, som Braun
lät iordningställa av fjärde bandet såsom en tacksamhetsbetygelse
mot Henrik Rantzau. Det innehöll en tillägnan till lwnung Fredrik Il (död den 4 april 1588), Rantzaus porträtt m. m. såsom hyllning till den lärde ståthållaren och hans land. En tysk upplaga av
bandet har utkommit 1590.
Den latinska huvudupplagan har väl. gjorts färdig ungefär
samtidigt med de båda nämnda, ehuru man i allmänhet finner .årtalet 1594 uppgivet för dess tillkomst. Den har titeln Liber qu.a rtus

urbium pwecipuarum totius mu.n di (Fj·ärde boken om hela världen s
förnämsta städer). Under en dedikation till h ertig Vilhelm V av Bajern står utgivarnas namn: Georgius Br,a un och Fr.anciscus H oge n-

bergius. Lund återgives i en bild, som tillsamman.s med bilder av
Hälsingborg, Landskrona och Malmö upptager ett uppslag i folianten, och på . de båda bladens andra sidor stå beskrivningarna till
de fyra städerna på latin. Eftersom .Franz Hogenberg står som den
ene utgivaren a v bandet, har han fått gälla. som bildernas mästare,
ehuru andra belägg på att så verkligen är fallet ty cks saknas. P å
grundval , av uppgifterna om de båda ovannämnda kopparsticksserierna över Fredrik Il :s liktåg och bedrifter har det antagits,
att både Franz Hogenberg och Simon Novellanus besökt

D~nmark

år.e t 1588 och m!)jligen även 1589. Men man bör nog också taga
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hänsyn till möjligheten .att Fredrik II :s liktåg stuckits i koppar i
Köln (eller Hamburg, där Hogenberg möjligen stadigvarande bodde
vid den tiden) efter teckningar, som utförts i Danmark.av en helt annan person än de båda nämnda. Serien Fredrik II :s bedrifter har i
varj'e fall enligt dess egen titel utförts efter bilder på det privata
monument över Fredrik II, som Henrik Rantzau låtit resa vid sitt
slott Segeb.erg i Holstein. Tyvärr ge de bevarade breven från Braun

till Rantzau inga som helst upplysningar om de lwnstnärliga medarbetarna till avdelningarna om de danska städerna 'o ch således
ej heller någon antydan om vare sig vem som ritat lundavyen eller
vem som stuckit den i koppar. Signatur saknas på denna som p å
de flesta andra. Av de danska bilderna är det endast två, av d·e
holsteinska städerna Heide och Meldorf, som erh'å llit signatur,
varav framgår, att de utförts av ditmarskaren Daniel Frese. Det
har emellertid kunnat visas, att femte bandets utsikt öve r ·Helsingör med Kronborg stuckits efter en förlaga, som utförts av
Fredrik Il :s hovmålare Hans Knieper, och på liknande sätt torde
de övriga danska bilderna ha kommit till. I Danmark fanns. vid
tiden ifråga fler målare än Hans Knieper, exempelvis Y.obi.a s Gem'-

perlin och Antonius Sandfelt. I det nedan återgivna brevet från
Mogens Madsen till Anders Vedel nämnes ·en målare, som låg
sjuk i Lund.
Man kan nog anse som säkert, att Franz Hogenberg icke utfört den ·d irekta avritningen på platsen av Lund, men vem som
gjort detta tycks det vara omöjligt att fastställa. Där.e mot torde
man kunna låta Hogenberg få behålla äran av att vara kopparstickets mästare. Det kan visserligen icke bevisas att han är det,
men det ligger åtminstone en antydan därom i det faktum att han
jämte Braun står som utgivare av Theatrum Urbiums fjärde band.
Det kan här lämpligen påpekas, att Braun i ett brev skriv.e r
om Hogenberg: »Est sculptor, sed non inventor ». Det betyder:
»Han är kopparstickare, men inte tecknare », eller, beroende på
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sammanhanget, som förf. icke haft tillfälle att se: »Han är kopparstickarenJ men inte tecknaren».
Eftersom bandet fördåg färdigt senast i slutet av året 1588,
måste avritningen av Lund vara gjord dessförinnan. De brev från
Braun till Rantzau, som beröra arbetet med de i b81Ildet ingåe.n de
danska orterna, äro skrivna åren 1585, 1586 och 1587. Något av
dess.a år och senast i början av 1588 bör avteckningen av Lund
ha blivit utförd.
Stadsbilderna i det Braunska verket omtrycktes och kopierades länge i geografiska arbeten, varom Hans \Våhlin rutförligt redogör i Scania antiqua. Så sent som 1729 eller 1730 figurerar en
bearbetning av den Hogenbergska lundavyn i ,e tt i Leiden utgivet
stort planschverk med anspråk på att återge samtida förhållanden.
Den hos oss mest kända yngre upplagan av Franz Hogenbergs Lundavy ingår i Daniel Meisners bok Thesaurus philopoliticus, utgiven i Frankfurt 1623- 1631. Där har i

bildens förgrund insatts

en krog, varifrån en person avlägsnar sig, uttalande de nedanför
bildytan placerade or.d en (på latin): »Alltså farväl krögare, härefter skall du icl~e se röken av mig; skamlig girighet skadar sig ·
själv.,,
Sedan slutet av 1800-talet har Franz Hogenbergs lundavy ofta
varit publicerad i olika sammanhang och med mer eller mindre
utförliga kommentarer. Här reproduceras .d en ytterligar,e en gång,
såsom försättsplansch, i originalets storlek. Här skall också lämnas några kommentarer till bild1e ns olika detaljer.
Lunds husgytter upptager bildens mittparti. Där bortom ser
man ett vattendrag, Höjeå, och i övre högra hörnet en flik av
Öresund med ett gungande skepp. Det ser således ut som om staden skulle vara framställd sedd från nordost, och man skulle
kunna tänka sig, att avritningen skett från

höjd~n

vid Tuna. Emel-

. lertid torde det vara klart, åtminstone för var och en som försökt
sig på avritningar av motsvarande slag, att en sådan vy av stad.e n
2
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inte kan ha utförts av tecknaren efter vad han haft för ögonen
medan han suttit på ett och samma ställe. Han måste ha vandrat
ornkring och studerat landskapet, vägars och gators sträckning
och viktigave byggnaders uts,e ende, och ,o m sådana delar, som
han ej hade tillfälle att skärskåda p.å nära håll, måste han
ha inhämtat mU1J1tliga upplysningar. Det är inte allddes säkert,
att en 1900-talstecknare, om han ställdes inför samma uppgift,
skulle ha satt sig uppe vid Tuna (eller var utsiktspunkten nu kan
ha varit), då han skulle sammanfatta de olika detaljerna till en
helhetsbild. Det är knappast troligt, att 1500-talstecknaren gjort
det. Snarare finner man vid studiet av bild,e n, att han sannolikt
haft kort tid på sig i Lund, och därför troligen gjort sammanställningen på annat håll. Den bild, som slutligen blev resultatet, bör
därför betraktas som en syntes av i Lund gjor,d a skisser ,och anteckningar, däremot alls inte som en direkt avbildning. Det måste
man hålla i minnet, då man ventilerar bildens innehåll.
Metoden tycks . ha varit den vanliga vid framställningen av
bilderna i Theatrum Urbium. Den kunde ge goda r,e sultat, som
exempelvis de i fjärde bandet ingående bilderna av Stockholm,
men också sämre. En detaljgranskning får avgöra, om Lundabilden
skall hänföras till den förra eller den senare kategorien.
Staden ligger omgärdad av en vall, den gamla medeltida stadsvallen, som dock ser ut att vara något förfallen. Utanför vallen
ses rester av vallgraven, under medeltiden kallad »gropen ». På
vallen står på vissa sträckor ett palissadliknande staket. Det finnes omnämnt i 1400-talshandlingar och kallades vid

de~

tid det

här är fråga om för »askestubbene» . I vallen ser man på sex ställen öppningar för gator, något som , överensstämmer med vad Mogens Madsen meddelar i sin nedan avtryckta beskrivning (raderna
57-69).
Den gata, som rakt åt vänster fortS<ätter i en väg med bro
över Höjeå, bör vara nuvarande Stora Södergatan, dåförtiden be-
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Kopierad efter Hogenbergs lundabild är stadsvyn i ovanstående
kopparstick över »Lunden», som ingår i Daniel Meisner, Thesaurus philopoliticus (1623-31), men i förgrunden har insatts en
krog, som icke har med de lokala förhållandena att skaffa. Texterna över och under bilden syfta endast på krogscenen. Överst
står: En ·dålig penning, som skadar två. Under bilden står på latin:
Alltså farväl krögare, härefter skall du icke se röken av mig;
skamlig girighet skadar sig själv. Den tyska texten lyder: Du
girigbuk, tag hit ·d alern, du skall ha dålig vinst därav. Du får
ingen kreutzer mer av mig; styvern skall skada dig fyrfalt .
Bilden här är i originalets storlek.

. . _____, ....,.____

.........._..........___.....,.,..

.......

~--.._.

~~~--~----_..
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nämnd Södra gatan (Syndergade). Nästa gata, som går i skarp
krök mot vänster, kan tänkas vara Råbygatan med dess fortsättnin~

Kiliansgatan, den går i varje fall i samma böjning upp mot

domkyrkan som dessa, och närmast vallen kantas den av stora
hagetomter, som fallet säkerligen var på Mogens Mads-ens tid. Den
öppning mitt i vallen, som har en port i palissaden, skulle kunna
vara mynningen till Mårtensgatan, ehuru gatan ej blivit synlig innanför. I så fall skulle gatan därnäst, riktad snett nedåt höger, vara
nuvarande Tomegapsgatan. Öppningen i vallen, där denna gata
mynnar ut, är försedd med ·e n skoning, synbarligen av sten. En
sådan skoning har vid grävningar 1944 påträffats vid Bredgatans
mynning. Detaljen på bilden har således verklighetsu.nderlag, men
tycks ha blivit placerad på fel ställe, det är nämligen icke troligt,
att vallen varit skodd med sten där Tomegapsgatan mynnar ut.
Nästa gata skulle kunna vara San<lgatan, och den rakt åt höger
riktade gatstumpen bör i

så fall tänkas föreställa Bredgatan.

Näm dess mynning och utanför vallen står ·e tt kors, som möjligen
är avsett att utmärka kyrkogården till den här tidigare belägna
S :t Olofs kyrka.
Stadens byggnader gå endast i ett fåtal fall att identifi.era.
Domkyrkan reser sig mäktig över de andra husen, såsom den också gjorde i verkligheten. På absiden ses de ända till Zettervalls
restaurering befintliga små gavelröstena över kolonettgalleriet, och
tornen ha de trappgavlar, som de erhöllo av Adam van Diiren c:a
1512-1518. En del detaljer äro emellertid oriktiga. Absidtaket har
blivit en kupol, norra sidoskeppet ser ut som ·om det vore en fristående byggnad, fönstren äro för få o. s v . .
St~dens

på

förnämsta nybygge vid denna tid var kungshuset

Lundagård,

det nuvarande

seminariebiblioteket.

Det hade

uppförts 1578-84 och var alltså då vyen tecknades tämligen
nytt.

Tecknaren har visat huset all den heder det var värt

och vridit det, så att huvudfasaden, den mot söder, blivit helt

.

'
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exponerad. Men även här har resultatet blivit ·e n bild, som väl
ger originalets relativa ståtlighet men som brister i detaljerna.
Sålunda har det i verkligheten runda trapptornet blivit månglmntigt. Huset står innanför en krenelerad mur, förmodligen den,
som

ärkebiskop

Tuve Nilsson lät uppföra

runt ärkebiskops-

går.den efter Karl Knutssons härnadståg 1452. Byggnaden, som
mellan kungshuset och domkyrkan avtecknar sig mot slätten, måste
vara den dåvarande domskolan, ett grundmurat tegelhus, som
sedermera inrymde universitetets kemiska laboratorium, bokauktionskammare och kapellsal. Beslut om dess rivning fattades 1842.
Husen närmast framför domkyrkans torn och n!Oirra sidoskepp,
torde höra till Lundagård, där de flesta byggnaderna i den medeltida ärkebiskopsgår.den vid denna tid ännu stodo kvar. Flera
av dem se ut att ha varit bastanta stenhus. Vill man sedan låta
fantasien löpa, kan man i huset närmast hitom domkyrkans absid
se det gamla kapitelresidens, där biskoparna nu sedan rieformationen bodde, och i trappgavelhuset omedelbart till vänster och
till synes något bortom tänka sig Laurentiik.1ostrets ännu i våra
dagar kvarstående bibliotekshus såvida man inte däri vill igenkänna K11ognossläktens hus vid Mårtenstorget, numera felaktigt
benämnt Svartbrödraklostret.
Det stora trappgavelhuset vid Södergatans mitt kan tillhöra
fru Görvel Fadersdotter Sparres gård. Den omfattade i verkligheten två grundmurade tegelhus, som ännu kvarstå relativt välbevarade; det ena ingår i »Stäket», Stora Söder.gatan 6, och det
andra är det angränsande Stora Söd·ergatan 8 a.
Bland de övriga husen i staden se några ut att vara av
sten, men alla de övriga tycks vara av enklare beskaffenhet.
Ett enda har synligt korsvirke på fasaden, ett har korsvirke
på hela gaveln, och ganska många ha korsvirke i gavelröstet.
De flesta visa emellertid ingen antydan om byggn:adsskick,e t.
Ungefär en tredjedel ha skorsten, vilket möjligen kan svara

;--

- --
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mot verkliga förhållandet, skorstenen torde nämligen först senare ha blivit obligatorisk till alla eldstäder i Lund. En viss
grad av schablonmässighet är utmärkande för husteckningarna,
och förmodligen har tecknarens arbete på platSien varit så summariskt, att han vid hemkomsten fått inskränka sig till att gre ett allmänt intryck av husgytter i stället för individuella hus.
Terrängen utanför staden ser mest ut att bestå av betesmarker.
Till vänster, alltså öster eller sydost om staden ligga några åkrar, och
en av ·dessa, på vilken ses en plöjare, är inhägnad med något som
liknar ett spjälstaket, men som väl skall vara en risflätad gärdesgård. För trakten mera betecknande är den jordvall, som omger
det odl ade området vid bildens nedre högra hörn. Bildens propor1

1

tioner mellan betesmarker och odlade områden i stadens närhet
kan tänkas någorlunda motsvara verkliga förhållandet. Stadens
jordar best.odo vid denna tid av inhägna de vångar och åkerlyckor,
1

omgivna av stora fäladsmarker.
Utanför stadens vall fanns Lilla Råby by, S :t Jörgens hospital
och Allhelgonaklostret. Den förstnämnda har undgått tecknaren,
den är ej med på bilden. S :t Jörgens hospital, som bestod till 1587
och vars lämningar nyligen utgrävts på området öster om Dövstumskolan och söder om Linnegatan, åsyftas förmodligen med husen
vid bildens nedre högra hörn, men det måste i så fall vara ritat
efter hörsägner. Det odlade området däromkring skulle alltså vara
Galjevången. Byggnadskomplexet inom det inhägnade ,området vid
högra bildsiidans mitt ser ut som ett kloster och skall

tmli~en

också föreställa Allhelgonaklostr.e t, ehuru det ej motsvarar den
uppfattning bevarade beskrivningar och Erik Dahlbergs teckningar
ge om AllheLgonaklostrets utseende.
I .stadens omedelbara närhet, snett till höger över Kungshuset
på Lundagård, ses ytterligare en byggnad, stående inom en krenelerad mur och försedd med takryttare. Den kan tänkas föreställa
S :t Peters kloster, ehuru detta i verkligheten dels låg innanför

•
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stadsvallen och dels vid tiden ifråga fortfarande .stod som en fyrlängad anläggning.
Identifieringar av vad som elj,e st syns i omgivningarna måste
bli rena förmodanden. Den snett uppåt vänster riktade vägen med
bro över Höjeå är möjligen vägen mot Lomma, och hussamlingen
bortom ån kan då vara menad såsom Värpinge by, som dock borde
ha ritats vid åns hitre sida. Herrgården rakt ovanför byn kan vara
Värpinge gård, numera Trolleberg, och det ensamma huset vid
hitre åkanten nedanför samma by kan vara Källby mölla. Kyrkbyn rakt över domkyrkotornen skulle kunna anses vara Flackarp,
som tecknaren insatt för långt åt höger, och den skogomgivna
herrgården nära kusten bör, om man får döma efter skogen, föreställa Alnarp.
För övrigt ser landskapet ut att vara väl rikt p å stubba.möllor,
och man misstänker, att de flesta ditritats mest av hänsyn till
bild.kompositionen. Enligt Vedels kartskiss stod en vädermölla
ut.anför Lunds norra stadsport och en utanför den södra.
Bilden har många svagheter. Men den har, som vi sett, åtskilligt verklighetsunderlag och torde i fråga om tillförlitlighet väl
hävda sig bland de övriga stadsvyerna i Brauns stora verk. Mycket bättre kan man knappast begära av den tidens geografiska avbildningar. Vår egen tid har dock icke stor anledning att förhäva
sig härvidlag. Ingen tvivlar på att det nu skulle kunna göras en
betydligt mera exakt motsvarande utsikt över Lund, men den har
i varje fall inte blivit gjord, om man bortser från den senaste tidens flygfotografier. För Lund har bilden ett utomordentligt intresse och stort affektionsvärde såsom icke blott den' äldsta bland
de kända avritningarna av staden utan också en av de mest fullständiga. Bland senare bilder är det endast Erik D ahlbergs teckning av »Tredie actionen » i slaget vid Lund 1676 som har ett
jämförbart innehåll.
Litteratur se sid. 22.

. ..
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M O GEN S MADSENS LUNDABESKRIVNING AV ÅR 1587

F

ör utarbetandet av beskrivningarna till bilderna av Hälsingborg,
Landskrona, Lund och Malmö i Theatrum Urbium hade Georg

Braun lyckats vinna en av Danmarks lärdaste män, lektorn vid
domkapitlet i Lund Mogens Madsen. Denne var född i Hälsingborg 28/9 1527 och son av sedermera rådmannen Mads Pediersen.
Efter skolgång i Hälsingborg, Köpenhamn och Landskrona blev
han r.edan 1546 vid endast nitton års åld·e r rektor vid latinslmlan
i Landskrona. Fyra år senare utnämndes han till kyrkoherde i Ot-

tarp utanför Landskrona, men for 1552 utomlands såsom hovmästare för en ung adelsman Otte Pors, en brorson till stiftslensmanden på Lundagård Stig Pors. Utlandsvistelsen varade i fyra år,
varav tre år tillbragtes vid universitetet i Köln och ett år vid universitetet i \Vittenberg, ·d är Mogens Madsen särskilt tog för hela
sin teologiska åskådnin,g avgörande intryck av Filip Melankton.
Efter hemkomsten verkade Mogens Madsen som personlig
kapellan hos sockenprästen i Lund Hans Spandemager, blev 1557
kyrlmherde i Borgeby och Löddeköping·e, och var predikant för
prins Fredriks hov på Malmöhus från 1557 till prinsens tronbestigning 1559. På våren 1561 utsågs han att vikariera som slwlmästar.e
vid domskolan och utnämndes strax efter påsk av domkapitlet till
ordinarie rektor för skolan. Ännu hade han ej nått den höga akademis~a

lärdomsgrad, magister artium, som för skolans anseendes
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skull ansågs nödvändig för dess rektor, men den förvärvade han vid
Köpenhamns universitet den 16 april 1562. Något förut, den 20 dec.

1561, hade han erhållit ett kanonikat vid domkapitlet.
Mogens Madsens rektorstid vid. domskolan varade endast ett
år, varefter han av domkapitlet utsågs till »läsemästare i den heliga skrift i Lund », d. v. s. fick att sköta det teologie lektorsämbcte, som domkapitlet genom 1539 års

kyr~o.ordinans

var ålagt att

underhålla, dels såsom en motvikt mot katolicismen, något som

1563 var mindre aktuellt än 1539, och dels för .de blivande prästernas teologiska utbildning. Han hade såsom lektor att »på latin
?ffentligt läsa den heliga skrift, både för kaniker, skoledegne och
förståndiga borgare ». Dessutom skuUe han vara bislwpens särskilde medhjälpare i skötseln av stiftets angelägenheter.
År 1571 blev Mogens Madsen prost i Torna härad, o.ch 1589
utnämndes han till Nils Hvids efterträdare s·å som biskop över
Lunds stift. I detta ärnhete kvarblev han till sin död den 6 mars

1611. Han blev gravsatt i Lunds domkyrka.
Mogens Madsen var främ st teolog, och har S·Om sådan författat
en rad skrifter, men hade trots sina krävande ämbeten tid att
odla ett starkt intresse för historia och förvärvade en omfattande
beläsenhet både i den klassiska och den inhemska litteratur·en.
Hans historiska kunskaper märkas väl i hans teologiska skrifter,
men han har också efterlämnat rent historiska arbeten såsom »Series regum Dani » (Danmarks kungalängd, tryckt i R0rdams nedan
anföuda arbete) och »Episcoporum ecclesire Lundensis series » (Den
lundensiska kyrkans biskopslängd, utgiven 1710 av Thomas Bartholin). Bland sin samtids många historiskt intresserade kyrkomän
står Mogens Madsen i främsta ledet, och det av honom insamlad·e
historiska materialet kom att få en särskild betydelse för Ari1d
Huitfeldts stora Danmarks krönika av år 1650. Om Mogens Madsens historiskt-topografiska intresse vittnar hans »Civitatum quarundam Schanire brevis descriptio » (Kort beskrivning över vLSsa
3
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skånska städer), vilken av Georg Braun utnyttjades i Theatrum
Urbium.
Sistnämnda i)eskrivning är ej bevarad i originalmanuskript,
men väl i en samtida avskrift, som finns i Kongel. Bibliotek i
Köpenhamn i en av Anders Sorensen Vedel hopbragt samling topografiska uppgifter om de skånska provinserna (Gl. kgl. Saml.
2336, 4 :to). På avskriftens första blad står med en hand från slutet
av 1600-talet eller början av 1700-talet skriv·e t: »Author huju.s
descriptionis est Magnus M., Th. L. Occasionem ipse in epistola
ad M. A . S. \V. Lundire anno 1587 d. 18 Februarij data explicat ».
(Författare till denna beskrivning är Mogens Madsen, teologie lek:
tor; de närmare omständigheterna utvecklar han själv i brev till
M. Anders Sorensen Vedel, givet i Lund år 1587 d·e n 18 februari).
Det nämnda brev<et är avtryckt av Rordam (nedan anf. arb. sid
250 ff.) och meddelas här i översättning från latinet av fil. lie. Casimir Fontaine. Parenteserna med deras innehåll är översättarens.

Utanskrift:
Till den vördnadsvärde och högtberömde Man,
framstående i lärdom, förstånd och fromhet,
Herr M. Andreas W ·e Heius, värdigaste dekan
vid Ribe kyrka, min Herre och Vän, som jag
med all vördnad bör dyrka.
Den packe brev, som sänts av Dig, högtberömde Man och vördnadsvärde Herre och Vän, mottog jag för ungefär fjorton dagar
sedan. Vad de (näml. brevskrivarna) ha velat, har jag verkställt
allt. Åt Inger har jag i hennes egen hand överlämnat det brev,
som Du sänt till henne. Jag förstod, att det föll i god jord. Beträffande det, som Du skrivit angående broderns bild, svarade hon så,
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att Broderns namn överallt blivit så bekant äveq bland de utländske, att det icke föreföll vara något särskilt beh9v av en dylik avbildning. Till detta svarade jag: Ditt intresse för saken är värt
allt beröm, och Broderns framstående egenskaper förtjänade att
göras kända även för eftervärlden; . en bild fanns hos Albinus
(biskop Hvid), om det icke fanns någon annan. Jag skuUe gärna
ror:medla brev, om hon tänkte skriva någonting. Beata var själv
icke hemma. Emellertid överlämnades br.ev även åt henne. Likaledes åt dottern, och det genom pålitliga personer i hennes egna
händer. Intet har emellertid svarats. Jag fick blott tack för att jag
förmedlat (breven). Angående min bild, vet jag knappast, vad jag
skall svara, jag som, om jag bör räknas bland de lärde, skall sättas
i sista rwnmet och som hellre vill nämnas studerande än Jär<l.

Emellertid ·erkänner jag gärna Ditt intress·e för och Din enastående
välvilja gentemot mig. Jag för egen del har en bild, som är ett verk
av vår Gemperlin. Det finns också hos o.ss en målare, som lätt
skulle kunna göra en efterbildning, men han kämpar med en långvarig sjukdom, så att han över huvud inte kan lämna oss sitt bistånd. S å snart han tillfrisknat, skall jag kanske sända en bild,
för att Du skall ha den för Dig själv, icke för att den skall förmedlas åt andra och utländske. Ty vad skulle det egentlig.en tjäna till?
Beskrivningen av städerna Hälsingborg, Landskrona, Lund och
Malmö har jag skickat till vår Machabaelli5 på hans enträgna och
ofta upprepade begäran för en månad sedan .eller så omkring. Men
nu har jag skrivit till honom att skriva av den och förmedla den åt
Dig snar.ast möjligt. Det är ett konstlöst och i ha.st tillkommet
opu.s. Men ·d et nya, som är mera anmärkningsvärt i dessa städer,
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har dock sanningsenligt förtecknats . Endast det benediktinska biblioteket hos oss har jag utelämnat. Detta stiftades av M(agister)
Benedik:t den äldr,e, kanik hos os,s, vilken en gång Dr. Hemming
haft till lärare i grekiska språket, två år före hans död. Benedikt
dog år 1583 i en ålder av 83 år. Vad det beträffar att Machabaeu.s
med sådan energi yrkat p å att få denna beskrivning, så har det sin
grund däri, att Bruno från Köln skrivit till abboten i Lund - som
nu ingenstädes finnes i världsordningen utom möjligen i Utopia -med begäran att någonting i den vägen måtte förmedlas åt honom.
Herr Henrik Rantzau sände Brunos brev till Machab.aeus, denne
sände det till mig med bifogande av ett eget brev med den iru-.,ebörd, som jag nu sagt, nämligen att vi skulle tillfredsställa den
gode mannens önskan, vi Ringstedabb9ter,
Lund, han

d~n

som finnas här i

verklige abboten, jag endast nämnd som abbot. Ty

inte heller detta är Dig väl obekant. Brunos brev förvaras hos mig.
Men om detta är nu mycket nog sagt. Om jag i någon sak skulle
kunna stå Dig, högtberömde Man, till tjänst, skall jag helt vara
Din, med hela min varelse och hela min arbetskraft. Din svärfar,
högtberömde Man, jämte bägges Edra hustrur, hälsa vi, jag och
min hustru, nu barnaföderska genom Guds nåd, synnerligen vördsamt och älskeligt. Lev väl.
Lund 18 febr. 87.
Även Herr M. Hegelius skall vara

hälsad av mig och
min lilla hustru.

Din
Magnus M.
Th. L.
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Andreas \Velleius i utanskriften är den latiniserade formen
av Anders Vedel.
Rördam meddelar i noter till brevet, att den där nämnda
Inger utan tvivel är fru Inger Oxe, änka efter Jörgen Brahe till
Tosterup, att brodern är den avhdne rikshovmästaren Peder Oxe
och att Beata är Beata Bilde, Tyge Brahes moder .•
Tobias Gemperlin var den kände målaren . Hans porträtt av
~fogens

Madsen är icke i behåll.

Christian Machabreus (1541-1598) blev kanik i Lund 1567
och förlänades 1585 med archidiakonatet där. 1583 hade han blivit
föreståndare för Ringsted kloster, vilket kunde motivera titeln
»abbot i Ringsted», som han har i handlingar från den tiden.
Den 10 maj 1586 fick han order att överlämna Ringsted klo s ter
till den, som kungen kunde utse till hans efterträdar·e. Därtill synes Mogens Madsen ha varit påtänkt redan i april samma år
(Hördam sid. 91-92), men det är en annan person, som i april

1587 får uppdraget. Detta såsom förklaring till brevets ord »v i
Ring;stedabboter» ·e tc.
Av brevet framgår, att beskrivningen av städerna Hälsingborg,
Landskrona, Lund och Malmö författats av M·ogens Mad.sen och
att det var Georg Brauns av Henrik Rantzau förmedlade brev,
som gav anledningen därtill. Det framgår också, att beskrivningen
varit färdig senast en månad före brevets datum, alltså omkring
den 18 januari 1587, då Mogens sände den till Machaba:ms: Tydligen har den avsänts omedelbart efter det Mogens fått den färdig.
Beskrivningen bör alltså ha avfattats omkring årsskiftet 1586-

1587 och har sannolikt avslutats under förra häiften av januari
1587.
Avskriften av beskrivningen i den Vedelska samlingen måste
emellertid ha blivit komplettera.cl senare. I den omtalas nämligen
gravstenen över Ove Brahe, som inte dog förrän den 10 sept. 1587,
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och det benediktinska biblioteket är icke utelämnat, som det säges
brevet, utan behandlas på hela elva rader.
Braun har i Theatrum Urbium endast tagit med utdrag ur
Mogens Madsens beskrivning, och satt en del vid vyen över Lund
och en annan del, som huvudsakligen handlar om uret i d.omkyrkan,
tryckts -

samma. bands index. Fullständigt har beskrivningen avefter avskriften i den Vedelska samlingen -

av Rördam

i hans nedan nämnda arbete. Den här följande översättningen från

latinet är gjord av fil. lie. Casimir Fontaine efter Rör.dams text.
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OM LUND

D

enna (stad) ligger på ett avstånd av tre tyska mil från

Lands~

krona i östlig eller sydostlig riktning, och är en inlandsstad,

som, där den är närmast havet, ligger på ett avstånd av blott en
enda mil från detta.
Den va1• fordom ärkebiskopssäte alltifrån år 1104 e. Kr. och

5

ärkebiskop Asker I :s tid till religionsskiftet på Kristian III :s tid.
När den grwidlagts., och av vem eller av vilka, finner man
aldrig någon uppgift om i historieböckerna. Ty de som ·i engelsmännen vilja se dess grundläggare, förefalla ha namnlikheten med
Englands huvudstaid som enda bevekelsegrund. Tyskarna kalla 10
näinligen bägge städerllJa för Lli.nden. Danskarna kalla sin stad för
Lund, en benämning, som på danska betyder lund eUer skog. De
som vilja uttrycka dessa olika benämningar på latin, återge dem
än med Lunda, än med Lundia, några även med Lundae i pluralis,
liksom Athenae. Londinum eller Lundinum för Lundia äro nya 15
benämningar, som icke tagits i bruk av

da~skarna.

Tradition.en förtäljer, att engelsmännen fordom talrikt strömmat samman till denna trakt av Skåne, och speciellt Lund, för
köpenskaps skull, och då säges där ha varit en ytterst ryktbar köp-
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20 staid långt innan Malmö och Köpenhamn grundlagts. Men detta
anser ja,g framför allt böra hänföras till de tider, då Danmarks
konungar ännu behärskade England. Och att det fordom existerat
ömsesidi~a

handelsförbindelser mellan ·eng1elsmän och danskar och

att engelsmännen talrikt farit över till Danmark, skall kunna be25 visas även därav att några av dem, som först sådde evangelii frön
i Danmark och sedermera förkunnade och utbredde <len kri.s.t na
relig~onen

bland detta folk, voro engelsmän. Enligt skriftliga källor

har konung Knut den Helige från England till Danmark fört den
Bernhard, som döpte såväl Olof, Trugots son, Norges konung,
30 som dennes namne konungen av Sverig•e, vilken enligt Saxos uppgift skall vara begraven i Lund (vilken stad då utan tvivel var
vi.da berömd). Crantzius gör honom. t .o. m. till biskop i Lund, ehuru
med orätt. Och engelsman var Gothebalid, som för<les till Danmark
av Sven I omkring år 1000, och vilken somliga uppgiva ha varit
35 bisk.op öv·e r Skåne. Men även detta med orätt. Även Vilhelm,
biskop av Roskilde, var engelsman till härstamningen . Likaså
Egino och Richwald, de första biskopar i Lu:nd, som Saxo omnämner. Även Ailnoth, som skriftligen skildrat konung Knut den
Heliges och hans son greve Karls av Flandern, högeligen sorg40 liga lidanden och slut, uppgiver sig själv vara engelsman och skriver, ·att han vistats 24 år i Danmark.
Således är det fastslaget, att engelsmännen haft förbindelser
med danskarna, men .härav följer icke utan vidare, att Lund grundlagts av dem eller fått sitt namn efter Englands huvudstad, hur
45 gammalt London i England än må vara -

Saxo omnämner det

t. •O. m. under Frode I, som var danskarnas nionde konung. Det
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står emellertid utom allt tvivel, att Lund räknas bland Danmarks
ytt~rst

äldsta städer. Och det bör påpekas, att några

ålderdomliga

rim cirkulera hos danskarna om Lunds fornåldrighet, av följande
lydelse:

50

Den thid Christus lod sig fade
Stod Lund oc Schan0r i fegreste grede.
Dessa ords innebörd är d·e nna: Då Kristus föddes, blomstrade Lw1d
och Skanör. Skanör är en ytterst gammal stad i Skåne, numera
nära nog endast en by, på ett avstånd av blott 3 mil från Malmö i 55
sydvästlig riktning.
Lund omgavs fordom av vall 0°ch vallgravar. Det fanns b1ott
tre portar. Den norra, som numera kallas Sankt Olofs port, efter
den helige Olofs kyrka, som förr låg vid denna port: den kallas
ä,ven Bredgateporten, efter den gata, som

i

rak riktning leder 60

fram till den. Den andra var Österport, kallad den helige Mårtens
port, efter den i närheten belägna kyrkan, .efter vilken även gatan
fått nam.n. Den tredje var Söderport, som kallas den röda, och
leder till Malmö. Av dessa portar kvarstå än i dag spår, ty ruinerna av dem äro ännu lämnade kvar på dessa platser. Men &e- 65
dan vallen nedbrutits (när och av vilken anledning detta skedde,
är icke lätt att säga), är tillträde till staden nu öppet för var och
en icke blott genom tre, utan även genom flera, jag skulle tro sex
eller sju vägar.
Förr fanns det i denna stad en hel mängd kyrkor, nämligen 70
icke mindre än tjugotvå församlingskyrkor, bland vilka den laurentianska katedralen städse innehaft främsta platsen. Den är
belägen i stadens mittpunkt, av lwlosis.al storlek och ytterst stor4
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slag,e n utformning. Den är nämligen byggrd av huggen s·t en och helt
7Stäckt med blyplattor. Dess uppbyggnad påbörjades under konung
S ven I (som anses ha dött ungefär år 1017) och fullföljdes av
Egino, den allra förste biskopen på denna plats, och hans närmaste
efterfölj-are Richwald, med konung Knut den Heliges verksamma
bistånd. Invigningen ägde rum år 1085, den 20 maj, d. ä. året när80 mast innan konun:g Knuts mord. Vid detta tillfälle instiftades
också för första gången ett kanikkollegium, varvid kyrkan . och
dess präster på det frikostigaste sätt doterades av konung Knut.
Härom Saxo bok XI.
I börj.an voro kanikerna icke över nio, vartill kom en p11ost,
85 de övrigas, om man så får uttrycka sig, förman .

Under de

efterfölj-ande tiderna ökades emellertid detta antal, då även på
grund av våra fäders frikostighet de årliga inkomsterna växte, så
att utom de fyra så kallade prelaterna, pros.t en, dekanen, ärkedjäknen och kantorn, kanikerna uppgi.n,go till ett antal av 24. Vi90 }.<arier fonnios långt flera. Ehuru emeUerti·d efter reli.gionsskiftet i
Danmark rnässhögtidligheterna upphävts jämte sången och de med
helgonkulten förknippade bruken, så kvarstår dock själva kollegiet obeskuret, i det alla dess egendomar kvarlämnats under förvaltning av personer, som kallas prelater -q ch kaniker och vikaner,
95 och det förekommer dagliga sångövningar, s•om icke äro mycket
olika d en forna tidens och de gamla riterna, bortsett från att, som
jag sagt, åkallan av helgonen är upphävd.
I detta det förnämsta Lundatemplet finnes under själva kor·et
hela dess utsträckning ett hypogaeum, som Saxo kallar det, en
100 krypta enligt putida språkbruk, där förr heliga handlingar förrätta-
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des lika m ycket s om i själva kyrkan. I detta hypogaeurn (för att
använda Saxos uttryck) vilar den engelsman Bernhard, om vilken
vi ovan talat, numera dock ovisst, i vilken del av hy pogaeum.
Birger, den siste av de lundensis ka ärkebiskoparna, s·om invigts och stadfästs av påven i Hom och på samma gång den 26 :te 105
i ordningen bland ärkebiskoparna, bestämde andra året före sin
död (han dog år 1519) , att tidegärd för den heliga Jungfrun skulle
dagligen förrätta s i denna krypta, som återställts av honom med
särskild omsorg, varjämte ej obetydhga intäkter tillades för cl.eras
uppehälle, som skulle förrätta tj;änst vid dessa förrättningar . Denna llO
kult ligger ick e alldeles nere. Intäkterna innehavas emellertid, i
likhet med kollegiets övriga ekoruomiska förmå ner av de pers·one r ,
åt vilka detta överlåtes av konungen.

Till ky rkan ansluta sig mot söder tvenne kapell, det ena, östligare, helgat Dionysius, och uppfört av ärkebiskop Karl, den fj10r- ll5
tonde i ordningen, år 1327 eller kort förut. Det andra ligger västligare, benämnes i

allmänhet Georgs kapell och grundlades av

ärkebiskop Peder Lykke, den 22 :dre i ordningen, då Erik VIIJ
var konung, och ä r icke mindre ryktbart än det förutnämn·da karolinska eller dionysianska, bortsett från det att det dionysianska 120
nu tjänar s-om teologisk skola , dit alla vilja strömma för att höra
den ·o ffentlige och ordinarie teoLogie pl'ofessorn.
Till k yrkan a nsluta sig i väs.t er tvenne höga torn, i likhet
med själva templet uppförda av huggen sten. I det ena av

~essa

var fordom en klocka , kallad Marialaura, tydligen av Maria och 125
Laurentius, de förnämsta av de h elgon, åt vilkas besk ydd Lund va r
anförtrott, och genom vilka det tr-0ddes vara tryggat. Denna över-
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träffa.de genom sm storlek vida den klocka, som finnes i Erfurt,
och som är ryktbar för sin rymd, vilket de kunna intyga, som sett
130 och mätt bägge. Men den lundensiska slogs en gång alltför oför-

siktigt, ·o ch då spräcktes den i någon av sina delar och fick en
springa, så att den gav ett mindre fulltonigt lj.ud och icke längre
kunde vara till n ågon nytta härstädes. Konung Fredrik Il ombesörjde då, att den sönd.ertogs och överfördes till Kroneborg år
135 1577. Av densamma. götos sedan tvenne andra k1oclwr av icke för-

aktlig storlek, vilka nu kunna ses upphängda i Kroneborg.
Visserligen kunde det synas föga nödvändigt att på detta ställe
omnämna Ma.rialaura, eftersom den nu är bortför.cl, om icke ryktet om densamma sedan långliga tider tillbaka varit vida spritt
140 i utlandet. Ty nära nog ingen vare sig fornforskare eller i övrigt

intresserad av att lära känna nya och ovanliga och underbara ting
har under förflutna tider begett sig till Lund utan att antingen ha
sett eUer önskat se densamma.
Jag kommer till det laurentianska horologiet, om vilket det
145 kan anses skäligen rimligt att ge en del upplys ningar. Det skiljre r
visserligen icke med ett särskilt ljud de olika timmarna i tetrader
eller k varter, som vissa andra horologi·er i Danmark göra, och
detsaimna skulle kunna åstadkomma s här utan stort besvär; och
icke heller kan det ståta med musikaliska preludier (vilket är
150 brukligt litet varstans i Belgien ) varj!e gång halv- eller heltimma

skall angivas, vilket plägar göra intryck på och beundras av gemene man ·o ch vanligt folk. M·e n det finns någonting annat i denna
automatiskt verkande apparat, som de lärde mera kunna beundra
och älska. Horo1ogiet är placerat i nedre delen av templet, där
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uppgången är till södra tornet, och där kan man se en kvadratisk 155
tavla fäst vid väggen, avlång, tämligen stor, avdelad g.enom en
del olikfärgade cirklar, av vilka den största har en diameter av
omkring 8 fot. På denna tavla visas på det tydligaste genom härför av.sedda visare både det löpande år·e t och månaden och veckan,
liksom också var dag och var timme för sig, som människJOrna be- 160
finna sig i, varvid även anges,, om högtid, fast eller rörlig, firas .
Där visas likaså, vilken de lysande stjärnorna solens och månens
rördse är och vilken deras ställning i Zodiaken är för var dag
samt deras inbördes ställningar. Detta är det, som kan ses utanpå
sagda tavla. Invändigt driv·es det hela av därför speciellt konstruie- 165
rade maskiner. Till allt detta kommer som ett biv•e rk det utfört med konst -

men även

att varje gång klockslag tillkännager, att

en timme förflutit, ovanför själva tavlan på dess mot kyrkan vända
sida, tvenne bilder drabba samman (man skulle kunna kalla dem
harneskklädda ryttare), vilka angripa varandra med lika många 170
hu~g

som den stora klockan, som är upphängd i tornet och som

anger timmen, ger slag. På samma tavla är ka!llske ·ännu mera att
beundra -

ehuru även det är ett biv·e rk -

att i mitten är liksom

på en tr.on placerad bilden av den gµdafödande jungfrun, som i
skötet håller barnet. Vid sid·o rna därom finnas tvenne dörrar. 175
FI.iamför hennes fötter finnes liksom en teater i halvcirkelform,
vars rundel är vänd mot åskådarna. Inuti finnes en apparat med
bilderna av de tre vise männen, och till dessa äro fogade var sin
tjänar·e för var och en av dem. Sedan apparaten satts i rörelse och det kan ske, närhelst den som sköter apparaten finner för 180

gott -

framträda bilderna. Först ro ch främst svänger ·e n som ser
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ut att vara en härold höviskt sitt svärd och stöter på den dörr,
som är belägen till vänster om jungfrun. Sedan denna öppnats, börjar .e n ordnad procession, varvid samtidigt tv·e nne trumpeter ljuda,
185 vilka lika många bilder av trumpetblås1a re, placerade på bä,gge

sidor, synas blåsa. Den förste av de vise männen går fram över
skådebanan med storvulen ·o ch rent av kunglig gång. Så snart processionen nått till jungfruns bild, bug,ar sig den vise man111en vördnadsfullt vänd mot henne, liksom tillbedjande, och omedelbart där190 efter vänder han sig och forts.ätter framåt följd av de andra.

Detsamma göra de övriga vise männen, den andre och den tredj,e.
Tjänarna, som följa var och en sin herre, skri·d a orörliga framåt, utan
att ge något tecken till vördnad för jungfrun. När den siste av
dem ånyo slutit sig till de sina inuti, stäng1er han dörren till höger
195 om jungfrun efter sig, på så sätt dock, att ett slags ännu klarare

ljud når till åskådarnas öron sedan denna stängts, och för dessa
är det hela ett angenämt skådespel.
Vad horologiet beträffar, så bevisar det otvetydigt, enär
detsmnma en utomordentlig konst kormner till synes, att våra
200 förfäder icke varit oerfarna i matematiska ting. Det är nämlig.e n
ingalunda något nytt arbete, ehuru det icke med visshet är känt,
när eller av vem eller på vilkas föranstaltande det utförts.
Utom horologiet, om vilket nu är talat, kan även mitt i den
laurentianska domen ses ett synnerligen magnifikt altare, men
205 dock nytt, fänJigbyggt år 1577 till icke ringa kostnad för kyrkan
på föranstaltan.de av högädle herr Eiler Grnbbe, beskyddare och
styresman för kyrkan, på samma gång som han var Danmarks
statskloke kansler och riksråd, för icke länge sedan avlid·e n i Kö-
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penhamn år (15)85 den 19 nov.ember. Altaret är helt av marmor,
mycket omfångsrikt och högt, av dels vit dels svart och även ·nå- 210
got brokig marmor, i hög grad konstskickligt anordnat och polerat; på detsamma finnas, förutom vissa andra bilder, konung Fredrik Il :s och hans maka Sofias porträtt samt deras insignier framställda. Mitten av tavlan upptages av bilder av Frälsaren och de
tolv lärjungarna, föreställda sittande till bords

i den ordning, 215

som de sägas ha suttit v-id det första firandet av den heliga måltiden, med underskrift av instiftelseord,e n till d·enna m åltid, såsom de läsas hos evangelisterna, av vilka alla s amt av P1aulus och
Petrus, desslikes Maria, Herrens moder, och Laur·e ntius Martyren
bilder synas placerade bredvid. Och om det laurentianska temp- 220
let är mycket nog talat, om icke möjligtvis någon önskar veta,
huru.vida det antingen nu eller förr har varit namnkunnigt för
några andra altaren utom detta nya. Likal·e des vilka mäns gravar,
som här finnas kvar.
Det är alldeles visst, att här funnits en hel mängd altaren, 225
av vilka nu knappast n ågra sp å r äro k var, i synnerhet i den del av
kyrkan, som ligger nedanför kioret, vari nu sammankomma de
evangelii lärare, som skola medv·e rka vid de h eliga förrättningarna, och deras åhörare, eller hela församlingen. Men i kryptan
och det nedre kapellet och några andra mindre bemärkta ställen, 230
som icke besökas av människor, ä,o n ågra utrymmen
ganska få -

~

dock

lämnade med sina bilder överhöljda av damm och

smuts och vanvårdade. E ndast det s. k. större altaret, s om finnes
i koret, har ännu kvar sin utsmyckning, ungefär som i äldre tider,
men vid detsamma förrättas numera ingen gudstjänst. Ty vid dE:t 235
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nämnda nya altaret nedanför koret firas Herrens måltid två gånger
varj,e vecka, nämligen söndagar och varj·e tors.d ag. Detsamma är
bruket i Landskrona och Malmö, liksom litet varstans anI1J0rstä·
des i Danmark, i synnerhet i de mera bekanta städerna.
240

Monument eller gravar finnas Hera i . själva domen liksom i annexkapellen, såväl ärkebiskopars som ädlingars och andra framstående mäns, vilka utvalt gravplats åt sig här till följd av ställets
namnkunnighet. I kryptan är det ståtligaste av alla ärkebiskop
Birgers. I koret jlli'lt vid norra muren Andreas, den fjärde ärke-

245 biskopens. I det dionysianska kapeHet dess grundläggare, ärkebiskop Karls.

I det gregorianska kapellet PedeF Lykkes, den

22 :de, Hans Laxmands, den 23 :dje, Tuves, den 24 :d.e och Brochstorphs, den 25 :te ärkebiskopens. Likaså krigarna och ädlingarna
Lave och Ove Brahes. I själva domen Esger Juels, den 13 :de,
250 Peder, den 15:de, Niels, den 17:de, Magnus, den 18:de, Jakob Ger.a rds, den 20 :de ärkebiskopens, samt Aages, som blott var electu.s,
och Torbern Billes, med vilken ärkebiskopsdömet slutade, då superintendenter

sattes i

deras

stäUe,

av vilka här också vila

Vormordsen, P.alladius, Asmundius jämte de kyrkan8 prelater,
255 som avlidit i vår tid, dekanen Henrik Bruckenhoff, ärkedjäknarna Holger och Baltsar samt kantorerna Severus, Iarus och
Vetzel, för att för ögonblicket förbig.å äldre tiders prelater, kaniker ·o ch vikarier, över vilka här också finnas synnerligen talrika
minnesmärken. På samma ställe synas även några ädlingars gra260 var,. såsom bröderna Trued och Holger Ulstands, Vincent Lung•e s,
Hildebrand Gyldenstierns, bröderna Ahsalon och Holger vVifferds,
Hans Myres och en hel mängd an·d ras. Bland dessa är även Fred-
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rik, friherre och borggreve av Dohna, som .omkom genom drunkning under kriget mot svenskarna i Danmark, begraven mitt i
tempelgolvet, jämte åtskilliga andra danska och tyska ädlingar, 265
som avlidit under det senaste kriget, vilkas epitafier äro fästa på
väggarna; flertalet av dessas gravar äro belagda med marmor. På
detta ställe bör också anmärkas, att icke blott dödas epitafier äro
fästa vid väggarna,

ut~n

även många såväl danskars som tyskars

insignier kunna ses avmåla.de i synnerhet på södra väggen, vilka 270
ha kämpat med i nämnda krig och av vilka många leva än.nu i dag.
I detta laurentianska tempel, och i själva lmret, hålles årligen stiftssynoden, då alla kontraktsprostarna i Skåne, Halland,
Blekinge, Lister och :Er.ån ön Bornholm vid sommarsiols.tå.ndet sammank-01nma dit; med varje priost följa tv,e nne kyrkioherdar från 275
varje kontrakt. Vid synoden presiderar den, som i Skåne kallas
biskop, d. v. s. superintendenten, efter vars bestämmande med
biträde av prostarnas röster rättelse vidtages, om någ1ot felats
vare sig i fråga om läran eller i prästmännens seder. Denna .
akt börjas med böner, varjämte även latinska oratiioner uppläsas 280
av dem, som fått detta uppdrag, över olika med regl,e ringen av
religionen och levernet sammanhör:ande ting. Slutligen avslutas
det hela med böner och fromma löften.
Till domkyrkan sluter sig i sydost biblioteket, i hög .grad
fyllt med alla de bästa författare, hebreiska, grekiska och latinska, 285
och till detta ha alla studerande fritt tillträde. Här kan man finna
kyrkofädernas teologiska skrifter och foommentarer, den heliga
och profana historiens samtliga skriftställare, poeter, filosofer,
läkare, jurister, kort sagt ungefär allt vad som finns av äldre och
5
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290 nyare författare. Detta bibliotek berikades på sin tid av den

vörd~

nadsvärde åldringen Benedictus Arvidus Hallandus, i jämt 52 år
kanik vid den lundensiska kyrkan, desslikes artium liberalium.
magister, vilken i hög grad ivrade för studiet av den vittra littevaturen, men allra främst för studiet av grekiska . sprftket, o.ch
295 vilken var den förste som med all utmärkels·e infövde optimae artes och språken i Skåne, medan barbariet ännu behärskade riket,
så 1att biblioteket numera allmänt kallas det benediktinska,. på
grund av dess utökning med de ypperste författare, vilka han icke
mycket före . sin bortgång, som inträffade år 1583, på det mest
300 frikostiga sätt ställde till allmänt förfogande.
Väster om domen ligger skolan, trivialsfoola, men mycket
ryktbarare än skolorna

Skånes övriga städ·er, i vilka sådana

äro fogade till kyrkorna, liksom tämligen överallt i Danmark.
Men här plägar rektorn alltid vara poomov·e rad artium magister,
305 vilken vid sin sida har fyra hypodidiascali, av vilka .den främste, i

enlighet med Lundakapitlets förordning (ty den huvudsakliga vården
av skolan och lärjungarna åligger detta), är för·eskriven att höra till
dem, som kallas baccalaurei artium. De övriga anses visserligen
i grad vara lägre, men äro dock i lärdom .e somoftast ingalunda
310 underlägsna den, wm av dessa fyra anses vara den främste. De.n na

skola har förvisso hittills givit många präster icke blott i Skåne,
utan även i Danmarks övriga provinser - lägg därtill äv.e n i Sverig:e
(varifrån en icke ringa skara lärjungar plägar strömma samman
hit), och skulle nuförtiden givit ännu flera, om det icke genom en
315 nyligen utfärdad Kungl. Maj :ts förordning stadgats, att ingen finge
ordir.era~

som kyrkans tjänare, som icke dessförinnan någ<m tid
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vistats vid akademien i Köpenhamn och därifrån också medfört
ett hederligt testimonium rörande lärdom och lev·erne. Mot norr
ligger in.vid. kyrkan också biskopsgården, fordom ärkebiskoparnas
säte, som ef.ter reformationen gjorts till kungsgård; den är ytterst 320
rymlig, men fordom dock, då den beboddes av ärkebiskioparna,
långt mera lysande än nu.

l\fot söder, på andra sidan domen, finnes torget, av synnerligen stor utsträckning, jämte rådhuset. Hit strömmar nära nog
dagligen samman en talrik skara säljal'e och köpareJ förutom det 325
att två gån,g er varje år i nästan hela staden firas en ytterst talrikt besökt marknadJ nämligen vid tiden för Kristi himmelsfärdsdag och Laurentii högtid.
Förutom de kyrkor, om vilka ovan talats, finns det 22 församlingskyrkorJ

nämligen den gudafödande Jungfruns större och 330

mindre, Mårtens, Johannes, Korsets, Staffans, Godehards, An<lr.e as,

•

B-0tulfs, Clemens, Tr.efaldighetens, tr.enne .aposteln Petrus, Måns, Jakobs, Olofs, Pauls, Thomas, Mikaels, Nicol; us ;och Kryptan, Sf.>1? även
den fordom var församlingskyrka. Det fanns i staden Lund tvem1e
kloste1· a v tiggarbvöderna, .d et ena, östligare, dominikastrern.as, 335
det andra mera åt väster belägna frauciskan.e rnas. Av dessa tvenne
synas i innevarande tid knappast nå gra spår. Kvar äro tvenne andra,
det ena benediktin·ernas, av cluniacenserorden, för vilka en abbot
förr var ledare, kallat Allhelgonaklostret, vilket li.gger utanför
stads vallen norrut, det andra den helige Petrus nunnrors, nästan på 340
själva vallen, västerut. Av bägge äro ännu alla byggnader välbehållna,
vilka dock, se·d an munkarna och nunnorna avlidit eller utdrivits
eller överförts åt annat håll, nu tillsammans med deras egendomar

-
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och icke föraktliga inkomster, vilka våra fäder foroom tillagt dem,
345 besittas av personer åt vilka detta överlåtes såsom ·e tt särskilt
ynnestbevis av konung.en, vilken efter den påvliga religionens utdriv.ande lagt beslag på alla dessa de fria klostrens ·e gendomar i
Skåne, ja, i hela Danmark.
Återstå tvenne sjukhus, det ena för spetälska utanför staden,
350 österut, kallat det georgianska, det andra nästan i själva södra stadsporten, vilken vi .o van sagt kallas den röda. Gemenligen henämner
man det Helgeandshuset. Bägge barmhärtighetsinrättningarna stå
under den lun.densiske ärkedjäkn.ens överinseende, och ha ege,n-.
domar sig tillagda, av vilka ett visst antal fattiga dagligen och
355 för ett år i sänder livnäres. Och detta är det som synes mest
anmärkningsvärt i Lund.

KOMMENTARER
Rad 5. Årtalet 1-104 anger den tidpunkt, då Asker mottog palliet,

påvens bekräftelse på den ärkebiskopliga värdigheten. (Lau-

ritz Weibull i Lunds domkyrkas historia 1145- 1945, utg. av
Ernst Newman, Lund 1946, I, sid. 173.)
Rad 8. I en handskrift av Adam av Bremens kyrkohistoria finnes
en anteckning, icke mycket yngre än Adam själv, som lyder:
»(Skåne) vars huvudort är staden Lund, vilken Englands besegr.are Knut befallde vara lik det brittanniska London ». Både
Lund och London äro i anteckningen skrivna Lun<lona, dativ
Lundonae. Med all sannolikhet är Knut .d en .store Lunds grundläggare (Blomqvist, Tusentalets Lund. Skr. utg. av Fören.
Det gamla Lund, XXI- XXII), och stadens första tid utmärkes
av starka influenser från England. Det är därför möjligt, att
»de som i engelsmännen vilja se dess gru,n<lläggar·e » inte bara
haft namnlikheten med Englands huvudstad som bevekelsegrund.
Mogens Madsens förklaring, att namnet Lund rätt och
slätt betyder lund eller skog tyder på att den av Herman Chytraeus 20 år senare framförda teorien om en offerlund ännu
icke var känd. Jör.(JJl Sahlgren har i en uppsats om De skånska
städernas namn, Sydsv. ortnanmssällsk. årsskr. 1925, kommit
till resultatet, att namnet Lund bör betyda »offerlunden». Jfr

Blomqvist, anf. arb. sid. 29 ff.

38

Rad 28. Här måste i stället för Knut den helige stå Knut den store
(1019- 1035), 8om enligt Adani av Bremen msia tte Bernhard

till biskop i

Skåne. Uppgifterna att Bernhard döpt Olof

Tryggvasson och Olof Skötkonung har Mo.g ens Madsen från
Saxo, de äro icke riktiga. Att Bernhard skuUe vara begraven
i Lund vet ingen mer än Saxo.

R.ad 32. Albert Krantz (c:a 1445- 1517) ; tysk historieskrivllre, i
olika uppdrag verksam i Rostock, Liibeck och Hamburg,. där
han 1508 blev dekan vid domkapitlet. Hans historiska arbeten
trycktes först efter hans död; av dem är "Dennmärckische,
schwedische und norwägische

Cronic~»

och »Ecclesiastica Hi-

storia, siue Metropolis» av betydeLs.e för nordisk -historia.
Rad 33. Gotebald inkallades för missionsv:erksamheten i Skåne

av Sven Tveskägg efter c :a år 1000., och kallas i Lunds domkyrkas nekrologium för bislwp, vilket dock inte behöver betyda att han var biskop av Lund. Bislwparn:a Gotebald och
Bernhard hämtades från England, och därifrån kom också den
av Mogens Madsen ej nämnda Henrik., i Nekro1ogiet antecknad som Lunds förste biskop, 1060- 1066. Egino, biskop i Lund
1066-1072, var ordinerad av ärkebiskopen av Hambut>g-Bremen, och Richwald, biskop i Lund 1072- 1089, hade kommit
från Paderborn' i vVestfalen. Dessa.. av Mogens Madsen n ågot
missuppfattade, förhållanden i den lundensiska kyrkans äldsta
historia ha utretts av Lauritz Weibull

i Hist. tidskr. för

Skåneland, V, sid. 111 ff. Sammanfattning i Blomqvist, anf.
arb. sid. 42 ff.

Rad 38. Ailnoth (JElnod) var från Canterbury och vistades i Danmark vid 1100-talets början. Hans framställning av Knut den
heliges martyrhistoria finnes översatt till danskan i Danske
Helgeners Levned i ov·ers::ettels.e ved
1893-94.

Hans Ol.rik, Kbhvn

39.

Rad 45. London fanns minst 1000 år innan Lund kom till. Vad
Saxo berättar om kung Frode och London tillhör sägnerna.

Rad 54. Skanör är som stad yngre än Lund. Dess ålder kan icke
exakt uppgivas, men den vid fiskeläget och marknadsplatsen
så småningom uppväxande permanenta bebyggelsen torde först
framemot 1200-talets mitt fått stadskaraktär. Jfr Otto Rpd-

beck, Den medeltida borgen i Skanör, Lund 1935, sid. 10--27.
Rrad 59. Att S:t Olofs kyrka legat omedelbart utanför vallen vid

Bredgatas port bekräftas av gjorda fynd av medeltida stenkistgr.avar å planen sydväst om nuv. Allhelgonakyrkans torn.

Riad 62. S :t Mårtens kyrkas grundmurar ha påträffats vid grw1dgrävningen för det hus i hörnet av Västra Mårtensgatan och
Ilankgatan, som inrymmer Apoteket Hjorten och Skandiabio gr.afen.
R!lld 66. Mogens Madsens uppgift att vallen nedbrutits kan ej

tagas bokstavligt, trots att det på rad 57 står, att »Lund omgavs fordom av vall och vallgravR! ». Frans Hogenbergs lundabild visar, att vallen existerade jämte rester av vallgraven.
Vallen omtalas också såsom befintlig under 1600-talet. Den
nämnda nedbrytningen har säkerligen endast omfattat sådana
punk.ter, där gator mynnade ut i vallen. Den åsikten måste
också Hans Wåhlin ha haft, ty han har (Scani·a antiqua sid.
40) för raderna 65-69 givit den visserligen ej adekvata men
med verkliga förhållandena överensstämmande översättningen
»Vallen åter är nu genombruten . . .... icke blott av tre utan
av ännu flera, jag tror sex eller sju vägar, över alla vilka
inträdet i staden står öppet ».

Rad 75. Uppgiften att domkyrkan påbörjats under konung Sven
Tveskägg tycks återgå p å en felaktig notis hos Saxo. Domkyrkan grundlades tidigast 1080 under biskop Richwald. Av
Knut den heliges gå vobrev av år 1085 framgår, att kyrkan då
redan var invigd åt S :t Laurentius, men också att den än.i.1u

40
icke var fullbordad. Jfr Otto Rpdbeck och Lauritz Weibull
Lunds ,domkyrkas historia 1145- 1945, I.

Rad 81. Kanikkollegiet eller Laurentiiklostret omnämnes första
gån,gen i Knut den heliges nyssnämnda gåvobuev.

Rad 88. Kjell Barnek.ow uppgiver i Lunds domkyrkas historia
1145- 1945, Il, sid. 28, prelaturernas antal till fyra, kanonikaten till tjugonfo eller

trett~o

och altarstiftelserna med deras

altarvikarier till femtionio.

R.t:1d 102. Om Bernhard jfr anmärkning till rad 28.
Rad 107. Den handling, som innehåller bestämmelserna om ärk,ebiskop Birgers g;udstjänststiftelse num -

Sanctuarium Birgeria-

är bevarad i original och daterad den 14 dec. 1518.

Men såsom Lauritz Weibull (Ärkebiskop Birgers gudstjenststiftelse i kryptkyrkan i Lund, Hist. tidskr. för Skåneland,
Il~

1904- 08, sid. 273 ff.) visat, har stiftelseurkunden till sin

huvuddel blivit avfattad redan i april 1512.

Rad 111. Rätten att tillsätta innehavare av domkapitlets prelaturer, kanonikat och vikariat tillföll genom

r-eformat~onen
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konungen.

Rad 115. Ärkebiskop Karls kapell, som upptog hörnet mellan
södra tvärskeppet och sidoskeppet, stod under byggnad åren
1327, 1329 och 1330. Sistnämnda år ins,t iftade ärkebiskopen i
kapellet ett altare till jungfru Maria, aposteln Matteus, S :t
Laurentius och S :t D1onysius.

I kapellet fick han 1334 sin

grav, som upptäcktes vid en grävning år 1890. Kapellet, som
var uppfört av tegel, revs 1812. Peder Lykkes kapell var
byggt vid södra sidoskeppet närmast södra tornet. Ar 1424
nämnes det som påbörjat och har förmodligen blivit färd1gt
kort därefter. Det invigdes åt den heliga Treenigheten och
jungfru Maria. Senare byggdes ett altal'e åt S :t Göran i kapellet, s om därefter kallades S :t Görans. Sedan fru Görvel
Fadersdotter Sparre, död 1605, begravits där tillsammans med
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sin tredje man Lave Brahe, blev benämning,e n Giörels kapell.

Äv~n detta var byggt av tegel och revs i812. Se Otto Rpdb,e ck,
Lunds domkyrka, byggnadens och dess inventariers historia
i Lunds domkyrkas historia 1145-1945, sid. 80-86.

Rad 122. Med »den offentlige och ordinarie teo1ogie profess,orn »
tor,d e !åsyftas ~en teologie }.e ktorn, s1om vid denna tid var Mogens Madsen själv. »Under Mogen.s första år som lektor var
kapellet (Dionysii) så förfallet, att föreläsningarna för en tid
måste förläggas till en annan plats. Emellertid blev kapel1et
restaurerat genom domp110sten Eyler Grubbes försorg, ioch i
maj 1567 togs d~t åter i bruk som hörsal för de teologiska
föreläsningarna.» (Kjell Barnekow i Ur Lunds Katedralskolas
historia, 1937, sid. 173.)

.

Rad 125. Kl·o ckan Maria Laura lär ha blivit gjuten år 1215. Vid
omgjutning 1518 ökades vikten . till 9140 kilo, höjden var då
2 1/ 2 meter och diametern

2 3/ 4 meter.

Sönderringningen

skedde före 1564. (0. Rpdbeck, anf. arb. sid. 127.)

Rad 144. Horol.ogiet, som stammade från tiden omkring år 1380,
är utförligt behandlat i Th. W åhlin, HoroLogium mirabile
Lundense, Lund 1923, vari även (sid. 20- 21) 'ingår en översättning av denna del av Mogens Madsens lundabeskrivning.
Uret stod på Mogens Madsens tid på sin ursprungliga plats,
i södra sidoskeppet vid södra tornet.

Rad 205. Eiler Grubbes altaruppsats av år 1577 tillskrives en
från Nederländerna stammande

arkit~kt

och bildhuggare Her-

kules Mida, som under 1570-talet var v,e rksam i Danmark och
som 1580-1596 arbetade i Sverige i hertig Karls tjänst.

(Erik Bohrn, Nyköpings renässansstott och Herkules Mida,
Sthlm 1941) . Altarverket nedtogs år 1834 från sin plats i kyrkan och har sedermera återuppbyggts i Domkyrkomuseet

(Otto Rpdbeck i Meddel. fr. Lunds univ. hist. museum 1943,
sid. 108 och 112- 118). Eiler Grubbe till Lystrup, död 1585,
6

- -- -

---~~------

42

dansk rikskansler och riksråd sedan 1570, förlänades 1560 med
ett kanikdörne i Lund och 1562 med prostämbetets inlmmster.

Rad 233. »Det s. k. större altaret» var det som invigts den 1 sept.
1145. Det stod under bågen mellan domkyrkans kor och absid.

Dess utsmyckning på Mogens Madsens tid var det nordtyska
alta.rskåpJ som år 1398 ny ss hade blivit färdigt och som f. n.
står på högaltaret.

R.ad 236. Det »nya altaret» var Eiler Grubbes altaruppsats av år
1_577. Det stod på ·d et s. k. lekmannaaltar<Ct nedanför koret i

västra delen · av mittskeppets ö.stligaste valvfack. Detta altar.e
hade byggts under ärkebiskop Jakob Erlandsson (1253- --1274)
i sambana m:ed en utv'i·d gning åt väster av kyrkans kor.
Rad 243. Ärk·e biskop Birger Gunnarssons (död 151'9) gravinonu-

ment, utfört av Adam van Diiren och fär.d igt 1512, står fortfarande på sin gamla plats. Det blev restaurerat och undersökt
sei;iast 1940. · (Otto Rpdbeck, Tre lundensiska ärkebiskopar i
arkeo1ogisk-antl'opo1ogisk belysning, i Medel. fr. Lunds umv.
, , , hist. museum 1941, sid. 33 ff. , och densamme, i Lunds dom. k yrkas liistbria 1145.:._:_1945, sid. 94ff.).
Om gravvårdarna i ·d omkyrkan finnas rikliga notiser

Johan Corplanders Berättelse ·om Lunds domkyrka, 1752--54,
'utgi_y·en av µ:artin Weibull 1884. Däri ingår e n förteckning ·Över
domkyrlmns gravskrifter, uppgjord "1665 av 0. Stis en.

nad 244. Ärkebiskop Andreas Sunesson, som . 1224 beviljades avsked från sitt ämbete på grund av att han led ,av en obotlig
sjukdom, vilar sedan sin död 1228 i en i tvär.skeppets norra
gavelmur inmurad sands:tenskista. Grav·e n undersöktes 1923,
och är sedan dess utmärkt

·c. M. Furst

me~

en inskriftstavla. (0. Rpdbe ck,

-0ch Agnes Br.a nting , Ärkebiskop Andreas Sunes-

sons grav i Lunds domkyrka, Lund 1926.) ·

Rad 245. Ärkebiskop Karl Eriksson den rödes (död 1334) grav
påträffades år 1890 vid grävningar för värmeledning i dom-
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kyrkan. Den låg ungefär mitt · i det av ärkebiskopen uppförda
kapellet (se ovan) och bestQd av en välbyggd tegelkista med
nisch för huvudet. Benen flyttades då till en gravkammare i
södra sidoskeppet, .där de anträffades av Otto Rydbeck vid en
grävning för värmeledning 1939. De ha därefter lagts in i
södra tvärskeppsgavelns mur, och platsen, som är ·alldeles
-Ovanför ärkebiskopens gravsten, har utmärkts med en inskrift.

(Carl Wibling, Tvenne medeltidsgravar i Lunds domkyrka,

K. Vitterhets, Hist. o. Antiqvitets Akademiens Månadsblad
~890, sid. 116 f . Otto Rpdbeck, Tre lundensiska ärkebiskopar,
sid. 19ff.).
R.ul 246. Peder Lykkes (1418- 1436) gravsten är försvunnen. Gravstenarna över Hans Laxmand (1436- 1443), Tuve Nilss.o n (1443
- -1472) och Jens Brostrup (1472-1497) ligga numera i kryptan.

Rad 249. Lave Brahe till Krageholm, död 1567, riddare och riksråd, var fru Görvel Fa:dersid otter Sparres make i hennes tredje
äktenskap. Ove Brahe till Tun.byholm och Löberöd avled 'enligt inskriften på hans gravsten den 10 sept. 1587.

Rad 249. Ärkebiskop Esger Juel (1310- 1325) låg mitt för altaret
i . stora mittgången, ärkebiskop Peder Jenssön (1334-1 355)

också i mittgången. Den 17 :de ärkebiskopen Nils J on.sson
(1361-1379) lär ha legat begraven »inom kyrkans väs.tra
valv». Ärkebiskop Magnus Nilss.ons (1379- 1390) .gravsten låg
förr i nrittgån,gen mitt för predikstolen, 'o ch ett stycke därifrån
låg stenen över ärkebiskop Jacob Gertsson (1391- 1410). Aage
Jepsson Sparre, som blott var electus, d. v. s. han var ,.,ald av
domkapitlet men hade icke erhållit palliet, påvens stadfästelse,
fråniTädde archiepiskopatet 1532; ·o m hans gravplats nämnes
ingenting i 0. Stisens anteckningar från 1665. Mer än electus
blev icke heller · Torbern Bille, som vid reformationen 1536
fick frånträda sitt ämbete; istället förlänades han med dekanatet vid domkapitlet och med Bosjökloster. Han cfog 1553
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och begrovs förmodligen i mittgången, där hans gravsten låg
1665.

Rad 254. Superintendenterna Frans Vormordsen (1537- 1551), Nils
Esbernsen Plade (1551-1560) och Tyge Asmundsen (1560- 1577) lågo alla i mittgången.

Rad 255. Henrik Bruchofen (Buscoducensis), född i Hertzogenbusch i Brabant, blev dekan i Lund 1557, död 1576. Arkedjäknen Holger Ska1dre död före 3/ 12 1562, då Baltasar Jakobssen, död 1585, förlänades med ärkedjäknedömet.

Rad 256. Vessel Pallesen (Vetzel Pal·emonius) fick 1562 jörläningsbr.e v på kantorsämbetet, död 1584.

Rad 260. Truid Ulfstand till T ·o rup, danskt riksråd och riddare,
död 1545, var Görvel Fadersdotter Sparres andre man. Brodern Holger Ulfstand till Skabersjö och Häckeberga, dog 1542.
Vincent Lunge till Askerstorp, nämnes 1555 som konungens
befallningsman på Lundagård, död 1557.

Rad 261. Hildebrand Gyl.densti·ern till Tiim »döde her udi Lund
den XXX dag Novembr. Ailiilo 1503 » enligt den av 0. Stisen
antecknade inskriften på hans

gravst~n,

som låg i koret 1665.

Axel (Absalon) vViffert till Axelvold, danskt riksråd, blev
kort före sin död 1580 lensman<l på Mahnöhus. Brodern Holger
Wiffert »boed.e paa Naes i nör Jutland och död.e paa Landtzkr.one den 11 Januarii 1564 » enligt inskriften på hans gravste nJ som 1665 låg framför altaret i koret.

Rad 262. Jens Myre, kanik, död 1575.
Rad 263. Borggreven Fredrik av Dohna kom som officer i dansk
tjänst 1559 och omkom vid en förlisning i Öresund 1564.

Rad 273. Den årligen sammankommande stifts.synoden, även kallad lan,demöte, var en gammal institution, som fanns redan
på 1100-talet. P å Mogens Madsens tid arbetade s.tiftssynoden
fortfarande i huvudsak enligt föreskrifter utfärdade av ärke-
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biskop Hans Laxmand, 1436-1443. (C. G. Weibull, Synodalia
Lundensia, Hist. tidskr. f. Skåneland, Il, 1904-1908, sid. 294 ff.)

Rad 284. Bibliotekshuset var den ännu kvarstående byggnad, som
länge kallats Laurentiikapellet, möjligen på grund av att akademiska musikkapellets övningar en tid under 1800-talet voro
förlagda dit. Någon uppgift om att huset fordom använts som
kapell i betydelsen gudstjänstlokal finnes inte.

Rad 295. Optimae artes =de högre vetenskaperna.
Rad 297. Jfr Mog;ens Madsens brev till Anders Ved,el, ovan sid. 20.
Rad 301. Domskolan var sedan slutet av medeltiden och fram till
kriget 1676-79 inrymd i ett stort tvåvånings tegelhus, som
låg strax väster om domkyrkans norra torn. Jfr ovan sid. 13
samt Vedels kartskiss.
Benämningen

tri~ialskola

undervisningen i

har samband med att den lägr·e

äldre tid huvudsakligen omfattade de tre

ämnena grammatik, retorik och dialektik, de s. k. triviumämnena. På Mogens Mads,e ns tid torde i domskol.an i Lund ha
.u ndervisats i enlighet med den skolordning, som ingår i 1537
års kyrkoordiruans.

Rad 304. Artium (liberalium) magister, mästare

i

de sju fria

konsterna grammatik, retorik, dialektik, aritmetik, geometri,
astr·o11.0mi och musik, den högsta akademiska lärdomsgraden,
motsvarande vår tids doktorsgrad.

Rad 306. Hypodidascalus = underlärare; den danska benämningen
var » hörare ».
Rad 308. Baccalaureus artium, en lägr·e akademisk lärdomsgrad.
Rad 315. Förordningen att ingen fick prästvigas utan universitets-

studier i Köpenhamn utfärdades 1569.

Ra.d 320. Märkligt nog har Mogens Madsen inte ru\got särskilt att
säga om det 1578-84 nybyggda kungshuset på Lundagård.
Rad 323. Torget va: det nuvarande Stortorget, som efter en ut-

vidgning åt öster då nuv. rådhuset byggdes år 1836 är större
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nu än på Mogens Madsens tid. Förmodligen har Mogens Madsen i torget inräknat Torggatan, eftersom han kan tala ·Om
dess stora utsträckning.

Rad 324. Enligt Vedels kartskiss låg rådhuset på 1580-talet på
samma plats som de senare byggda rådhusen hade tills det
1836 byggda stadshus et gjordes till rådhus, alltså på sydvästra
delen av nuv. S ydbankens tomt, kvarteret Sankt Laurentius
n :r 1. Just på 1580-talet var emellertid ett rå<lhusbygge aktuellt, ty den 11 januari 1586 gav kung Fredrik Il borgmästare
och råd i Lund »på tre års tid deras byskatt fri till hjälp att
uppbygga deras rådhus med ».
Had 325. Ordinär torgdag i Lund var av gammalt lör<lagen. Sta-

den hade två å rs å rsmarknader: Trehögarsmarknaden, som
enligt ett privilegiebrev 1516 inföll måndagen näst efter Kristi
himmelsfärdsdag, och Laurentiusmarknaden den 10 augusti.
Den förra var troligen äldre än staden, den senare hade tydligen den stora kyrkofesten på Laurentiusdagen att tacka för
sin tillkomst.

Rad 329. »De kyrkor, ·om vilka ovan t.alats » åro endast domkyrkan. Räknar man vad Mogens Madsen här nämner av sockenkyrk<>r, kloster och sjukhus med egna kyrkor, får man, inberäknat domk)Tkan, summan tjugonio. Detta är två för mycket.
Mogens har nämligen inräknat S:t P.eters klosterkyrka blan<l
de »trenne aposteln Petrus » samt som särskild församlingskyrka nämnt kryptan, där »Kraffts socken» under medeltiden
höll sina gudstjänster. Skall man ange antalet kprkobpggnader
i Lund under medeltiden, måste summan bli tjugosju.
Om kyrkornas läge se. vid Vedels kartskiss.

• l

•

VEDELS KARTSKISS

D

en äldsta kända plankartan över Lund är ·e n summariskt uppritad skiss, .som ingår i Anders Sörens-en Vedels samlingar i

Kongel. Bibliotek i Köpenhamn, Gl. Kgl. Saml. n:o 2336 4:to. såsom illustration· till M·ogens Madsens lundabeskrivning. Den är
tidigare avbildad av Lauritz \ i\Teibull i

För.eningen D et gamla

Lunds första årsskrift 1919. Till Hogenbergs kopparstick och Mogens Madsens lundabeskrivning är den ett upplysande komplement.

Anders Sörensen Ved.el var en av Danmarks stora humanister
under 1500-talets senare del. Han född·es 1542 i Vejl.e, där fadern
var handelsman och rådman. Efter .att ha gått i · Ribe latinskola
ki0m han till Köpenhamns universitet, men blev strax dä11efter .anställd som hovmästare för den fyra år yngve Ty.g e Brahe under
dennes· år 1562 påbörj.a de studieresor till tyska universitet. Under
utlandsvistelsen förvärvade Vedel magistergraden i

Wittenberg

1566 och återvände året därpå till Danmark. Där genomvandrade
har. aU.a stiften och sökte anställning .som rektor vid någo n slwla,
dock utan vesultat. I stället blev han 1568 predikant på Köpenhamns slott. Här kom han i beröring med männen i konungens
närmas te omgivning, såsom Johan Friis, Peder Oxe och Niels
Kaas., i vilka han fann mäktiga gynnare. Vedel uppmuntrades till
historiskt författarskap, och ,som inledning därtill utförde · han en
öv·e rsättning tiil danska av Saxos .stora Danmarkskrönika, den utkqm av trycket 1575. Två år tidigare hade Vedel begåvats med ett
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kanonikat i Rlbe, och 1578 fick han konungens löfte om dekanatet
vid Ribe domkapitel mot ·utfästelse att strax börja skriva en- fullständig Danmarks historia. Det sägs, att Vedel endast av nödtvång påtog sig den stora uppgiften.
Den stora danska krönikan skulle enligt Vedels år 1584 färdiga plan omfatta icke mindre än tjugotvå böcker, och Vedel satte
igång med förarbetena. Dekanatet i Ribe lmnde han tillträda 1585.
Emellertid tyckte man på högre ort, att r·e sultaten av historieskrivningen inte kommo snabbt nog, och då det 1594 uppträdde e.i : professor Niels Krag, som åtog sig att skriva Danmarks historia,
vann han de styrandes förtroende. Till förmån för Kr.ag fick Vedel
frånträda icke blott insamlat material och redan färdiga bearbetningar utan även dekanatet i Ribe. Det kanonikat, han fått 1573,
fick han behålla till sin död 1616.
Enligt Vedels plan skulle den försfa av de tjugotvå histori.eböckerna innehålla »Danmarckis Rigis. Beskriffuelse rnet sin Landtafle». En »Landtafle» eller karta över Danmark hade utgivits av
Marcus Jor·d an 1552, men det var Vedels mening, att själv utföra
en sådan. Därtill saknade dock Vedel den fulla kompetensen, och
när han igångsatte fältarbetet för sin Danmarkskarta, skedde det
också med hjälp av en av Tyge Brahes assistenter på V.e n vid
namn Elias Olsen Morsing. Den 11 juni 1589 startade Vedel och
Morsing från Ven till Skåne. Resan gick över Landskrona till
Lund, där de voro den 12 juni, samma dag som superintendenten
Niels Hvid dog. Den gick vidare

~ver

Malmö, Trälleborg, Ystad,

Simrishamn och Fjälkinge, där observationer gjordes den 21 jruni.
Efter fortsatta undersökningar återvände Morsing till Hven den
1 juli, och Vedel var i början av augusti åter hemma i Ribe. Vedels kartografiska material från denna resa ingår i den ovannämnda Gl. Kgl. Saml. 2336. och har utgivits av Herman Richter
(Cartographia Scanensis).
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Det kan vara sannolikt, att den i cl.en Vedelska s amlingen rngå,ende kartskissen över Lund tillkommit under Vedels och Mi0rsings nyssnämnda bes ök i Lund. Emellertid skall Vedel redan
1586 ha rest omkring i Danmark och samlat material till sin
historia. Huruvida det är Vedd själv eller någ-0n annan, som ritat
kartskissen, är inte avgjort.

I den Vedelska samlingen 2336 4:to b finnes även följande till
kartskissen hörande text, skriven av samma okända hand, som
skrivit texterna på kartskis s-en. Den meddelas h är efter Herman

Richter, Cartographia Scanensis :
Templa quae quondum ·erant Lundis.
1. Templum B. Virginis vor frue Magle mal!oris ecclesia.
2. S. Martinj . 3. S. Johannis .

J

4. S. Crucis . 5. S. S tephani.

6. S. Gotehardj . 7. S . Andrere. 8. B. Marire minoris. Ecclesim lille
vor frue kircke. 9. B. Botulphj. 10. D. Clementis.
11. S. Trinitatis, Drotens kircke. 12. S. Petrj vdj Grönegade, som
frue BEATJE: gaard. 13. S. Magni. 14. Monialium D. P etrj . 15.
S. J.acobi. 16. D. Petri in lata platea.
17. D. Olaj extra porta borealem. 18. S. Paulj. 19. S . Thomre.
20. D. Michaelis. 21. Cryptre quam visitare cepebantur german.j

iuxta diploma archiepisoopi M. D.
garpen
22. S. Nicolaj. 23. Omnium sanctorum extra vrbem: Benedicteij
ordinis cum adiuncta curia.
Poetre [ !] vrbis tres.
24. D. Laurentij.

1. Röde port: passu s in vaUo ah eo.

Monasteria

1 ad crenobium monialium.

franciscanorum 1

2 ad

Dominicanorum 2

2. Nörport et Brede gad, port.

Benedicti ex -

3. S. Monens port et öster port.

3

tra vrbem supra.
7

5o
Curire prrecipure.
L Bispgaarden vetus 2 et noua. 3. Schola. 4. Bibliotheca.
5. Domhuset. 6. Her LAUGE BRADIS. 7. M. TORBERN BILDIS
a domina BEATA restaura ta. 8. Crenabij monialium.
9. Hospitalet intra vrbem D. Spiritus. 10. Nrenotochium ·e xtra
vrbem domus lepros:orum. 11.

12.

Kartskissen är synnerligen schematisk. Gatunätet har :fått ett
mycket regdbundet uts·eende, eftersom tecknar·en nöjt sig med att
rita huvudgatorna och de viktigare tvärgatorna till dessa och helt
utelämnat sträten och gränder. i periferin. Forum är stadens då
enda torg, numera Stortorg.et, och T ·orgegade är dess fortsättning
söderut., där man längS't bort finner Port·a rubria, Röde port eller
Söderport. Lat.a platea är det latinska namnet på Bred.gatan, som
når till Porta borealis, Norre port eller Bredegade port. Den med
Bredgatan parallella gatan är nuvarand·e Sandgatan. Av tvärgator
ses på vänstra sidan nedifrån räknat Tomegapsgatan, som g år till

S. Thome gav, gapet eller öppningen i vallen, vidar·e Stora Algatan, Skomakaregatan och dess fortsättning Magle lilla kyrkogata,
Mårtensgatan, som slutar vid Porta S. M.a rtinj, S :t Mårtens port,
samt Stora Tvärgatan. På andra sidan identifierar man lätt S :t
Petri kyrlwgata, likaså utan stor tvekan Kloster.gatan, och vidare
Kattes!llnd, som åsatts benämning·en grpneg.ade, samt Svanegatan.
Mitt i

kartbi1den har markerats Templunt Laur / entii] och

Crppt.a, domkyrkan S :t Laurentius med kryptan.

I den senar.e

fingo staden gästande tyska köpmän under medeltiden hålla sina
gudstjänster, såsom antydes i den V.edelska texten till kartan.
Söder .d ärom ligger Cremiterium, kyrkogården, och i norr Alt.eria

Ca>miterii pars, kyrkogårdens andra del. Därinvid s es Curiia episcopalis, bislwpsgården, d. v. s. den gamla ärkebislwpsgården Lundagår.d, som då kartan ritades · varit kungsgård i väl femtio år;
den dåtida biskopsgården är uppta.gen i

den · Vedelska texten
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under »Curire prrecipure », de förnämsta gårdarna, men har ej kommit
med på kartan. Gymnasium betecknar domskolans stora hus väster
om domkyrkan och Biblioth ec.a den ännu kvarstående biblioteksbyg:gnaden söder om domkyrkans kor. Prcetorium är rådhuset.
Samtliga m edeltida sockenkyrkor äro medtagna, och vi nämna
dem här efter numren på kartan och i Vedels text. S . Maria M.aior,
den större Mariakyrkan, i texten kallad »Templum B. Virginis
vor frue Magle maioris ecclesia », vilket som språklig blandning är
ännu mera häpnadsväckande än namnen på de gat.ar, Magle stora
kyrkog:ata och Magle lilla k yrkogata, mellan vilka kyrkan en gång
v,ar belägen. Den är rätt placerad på kartan. -

2. S. Martifllls,

S :t Mårtens kyrka. Om dess läge se ovan sid. 39. På kartan ligger
den rätt. -

3. S. J.ohannes. Denna kyrka, som enligt kartan legat

söder om Stora Tvärgatans östra del, kan ha haft sin plats i kvarteret Bagaren (öster om Råbygatan), vars södra del varit kyrkogå11d under medeltiden. -

4. S . Crucis, Heligkorskyrkan, skulle

enligt kartan ha legat strax norr om Stora Tvärgatans östligaste
del. Varken kyrkan eller dess kyrkogård har ännu hittats. ·- 5.

S. Stephanj, S :t Stefans kyrka, har kommit på fel plats, den låg
i verkligheten p å södra hörntomten mellan Stora Södergatan och
Kattesund. -- 6. S. Godehardi, har också kiommit fel, dess plats
borde ha varit vid Stora Tvärgatans norra sida, ungefär mitt för
Prennegatans mynning. -

7. S. Andreas har kommit för långt åt

söder , den låg vid Dr·ottensgatan. -

8. S. Maria minor, den mindre

Mariakyrkan, i Vedels text kallad »B. Marire minoris. Ecclesire
lille vor frue kircke », låg, &om kartan riktigt angiver, vid Mårtens-.
gatans norra sida, nära Stora Södergatan. -

9. S. Botulphv.s, (på

kartan har ej medtagits den felstavade och öv·e rstrukna formen
på originalet) låg som p å kartan strax söder om Skomakaregatan,
närmare bestämt mellan Vårfrugatan och Svartbrödersgatan. 10. S. Clemens låg strax söder om Klostergatan, dock något längre
å:t öster än vad kartan visar, nämligen på tomten i sy·döstra hörnet
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av Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan. -

11. S. Trinitatis,

j

Vedels text även »Drotens kircke», låg som på kartan vid Kattesund . (kartans grpnegade), ehuru icke fullt så långt åt väster. 12. S. Petri, i texten »S. Petrj vdj Grönegade, som 'frue BEAT JE
g:aard», har kunnat lokaliseras till tomten i västra hörnet mellan
Grönegatan och Svanegatan, dess läge på kartan är något obestämt.
-

13. S. Magnus, S:t Måns kyrka, låg icke som kartan visar norr

om utan söder om Svanegatans förlängning, riktigare uttryckt i
vinkeln mellan S:t Månsgatan och Vallen i Stadsparken. -

14.

Mon.a sterium D. Pet.ri, S:t Peters kloster, i texten kallat »Monialium», nunnekloster, har kommit för långt åt söder, dess kyrka ligger
ännu kvar i Klostergatans fond västerut. - 15. S. J,a oobus har riktigt
placerats norr om Klostergatan, den låg vid Bytaregatan.s mellersta
del. -

16. S. Petras, i Vedels text »D. P.etri 'in lata platea », S :t

Pete.r vid Bredgatan, lå,g som kartan anger i norra hörnet av
Br.edgatan och S :t Petri kyrkogata, dess gamla kyrkogård är den
nuvarande Petriplatsen. porta

.

·r

borealem»~

17. S. Olaus, i texten »D. Olaj e xtra

S:t Olovs kyrka utanför Norre port, låg, som ovan

sid. 39 nämnts utanför vallen på planen sydväst om nuvarande
Allhelgonakyrkans torn. Den skulle alltså rättelig:en ha markerats
öster om Bredgatans förlängning. -

18. S. Paulus har riktigt in-

satts ös.ter om Sandgatan och söder om Tomegap.sgatan, där har
också dess kyrkogård anträffats vid grund.g rävningen för Akademiska föreningens norra del; kyrkan bör ha leg.at strax DJ()rr därom.
- - 19. S. Thomas är någorlunda riktigt utmärkt söder om S . Thome
g·a u, den har nämligen legat i norra delen av kvarter.e t S :t Thomas.
- - 20. S. Michaelis bör sökas i sydöstra delen av kvarteret S:t
Mikael, på kartan är den fullt riktigt inlag:d söder om 'St. Algatan.
- - 21. Crppta, är redan omtalad. -

[22]. S. Nic.olaus har fått sin

plats väster om -d omkyrkans nordliga kyrkog.ård, i · verkligheten
~ör

den ha legat någ10t längre norrut, mitt emot Lundagård.
Av klostren har S:t Peters nunnekLoster redan nämnts. Norr

54
om Si:indgatan har kartan Monasterium omnium Sanct,oram, Allhelgonakl·ostret,

i

texten omnämnt såsom »O.mnium sanc.torum

extr.a vrbem: Benedicteij or.d inis cmn adiuncta curia », Alla helgons
[kloster) utanför staden, av Benedikts or;den, med tillhörande gård.
Det har legat i nordvästra delen av parken kring univ•e rsitetsbiblioteket. Söder om Stora Algatan och öster om Bibliotheoa lä5es Cre-

nobium Dominfoan!Drum, dominikanernas k1o.ster ·e ller Svartbrödraklostret. Platsen är den rätta; klostret låg i sydvästra delen av
kvarteret S :t Mikael. Däremot har M onasterium Fr.ancisc.anorum,
franciskanernas kloster eller Gråbrödraklostret, oriktigt kommit
a:tt ligga i Klostergatans förlängning; det låg i stället öster om
S :t Jakobs kyrka invid Klos tergatans norra sida.
Båda hospitalen äro riktigt placerade, Nosocomium S. Spiritus,
Den helige andes sjukhus, Helg;eandshuset, strax innanför Söderport vid Södergatans ö.stra sida, och Domus leprosorum, de spetälskas sjukhus, utanför Mårtens port (se ovan sid. 13). På förslag av
ärkedjäknen Mag. Christian Machabaeus utfärdade konung Fred,.
rik Il 9/ 6 1587 en befallning till domkapidet, att med det första
träffa anstalter till de två hospitalens sammanflyttning till den av
platserna det kunde finna mest lämplig. Det blev platsen vid Söderport.
Kartans övriga texter nämna vi uppifrån.

En weirmölle stod tydlig.e n utanför Söderport, eller kanske på
s jälva vallen.

Corf itz Viffe.rtz Gaard ligger i förhållande till S :t Andreas
kyrka så, att den kan ha motsvarat nuvarande Katedralskolans
tomt. Den namngivne ägar.e n var 1580-91 lensmand p:å Malmöhus,
även en kort tid förlänad med

Allhelgon~ostret,

och 1585-89

landsdomare i Skåne; han dog 1592.

Lilde r.aabpe är utsatt i Stora Tvärgatans förlängning, det
är i det närmaste riktigt.

Aula bonifaciana står ungefär där fru Görvel Fadersdotter
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Sparres gård (se ovan sid. 13) kunde ha varit markerad. Aula betyder palatsliknande gård, och d:en gåtfulla beteckning.e n bör översätta-s med » Bonifaciusgården ».

Frue Beatis g,a ard, belägen i södra hörnet av Grönegatan och
Stålbrogatan, tillhörde Tyge Brahes moder, fru Beate BiUe på
Knutstorp. Går«:Len hade av henne förvärvats 12/ 10 1572 och, som
Vedels text .anger, nyligen r·e staur.e rats. En tidigare ägare hade
varit Torbern Bille (se ovan sid. 43) .

Mpnterg1aarde.n har placerats någ;ot oriktigt, den upptog tomten i norra hörnet av Grönegatan och Stålbriogatan och låg alltså
väster om S :t Trinitatis kyrka.

Gabriel Sparres väster om torget och strax norr om kyrkan
S :ta Maria minor bör innebära, att Gabriel Sparre till Svaneholrn
(1549-1611) innehade en gård i ifrågavarande kvarter.

Balnea publica betyder »offentlig badstuga ». I den angivna
trakten fanns på 1600-talet

>~ Badstufwehagen » .

Habitatio pasti0ris är den 1558 till residens åt sockenprästen
anslagna vikariernas kalend.egård.

Re.sidenti,a Wilhelmi Dr,e selbergij. Vilhelm Dresselberg (1545
/

- 1620) förlänades 1576, d å han tjänstgjorde i det kungliga kansliet, med dekanatet i Lund. Han innehade på 1580-tal·et Harlösa
gård.

lnsu[,a Magunensis, Moigens tomt, tillhörde Kalendegillet och
hade 1577 arrenderats av Mogens Madsen.

Sten Bilde torde markera läget för en gård, v.ars innehavare
var it Sten Bille till Vanås (1527- 86). Denne utnämndes 1577 till
landsdornare i Skåne, men måste redan följande år taga av sked
på grund av sjukdom.

Residentia altaris S. Chrislopheri, residenset för vikarien vid
S. Chris tophers altare i domkyrkan, låg ungefär där Industrirestauranten nu ligger.

Sepulchrum Ruthenj kan översättas med »ryssens grav » (Casi-

\
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mir Fontaine). Utan andra upplysningar i saken än kartans text kan
man tro, att en ryss fått sin grav på den angivna plats·en öster om
Allhelgonak1ostret. Måhända är det den som avg.es med korset
utanför Bredgatan på det Hogenbergska kopparsticket.

En Weijrmölle stod utanför porten även vid norra ändan av
staden.
I den Vedelska texten nämnas under »Curii:e prrecipui:e» ytterligare några lokaliteter, som ej utmärkts på kartan. »Domhus·e t »
syftar på ett stort stenhus, beläget mellan Lundagård och domkyrkan, som genom kungl. brev 20/ 9 1581 skänktes till den skånska
adeln att begagnas för dess möten. »Her LAUGE BRADIS» kan
"V1ara fru Görvel Fadersdotter Sparres gård (se ovan sid. 13), som
hon torde ha ärvt efter sin tredje man, Lave Brahe till Krageholm,
död 1567. Jämför Aula bonifaciana på föregående sida.
Kartan upptager i allt 56 namn. Av dessa äro 39 riktigt eller
det närmaste riktigt placerade, beträffande 9 har förf. icke kunnat avgöra •o m läget är rätt eller ej, och endast 8 kunna sägas vara
direkt fel inlagda. Kartan är ett gott historiskt dokument.
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