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Arkeologisk undersökning 
av danska härlägret från 1676

Under några vårveckor 2018 ge-
nomförde Arkeologerna vid 

Statens historiska museer i Lund 
en arkeologisk undersökning av 
ett stort åkermarksområde vid 
Stångby stationssamhälle norr 
om Lund, där ett nytt bostadsom-
råde ska byggas. Inom området 
berördes en del av det danska 
härlägret från 1676 som låg på höj-
derna mellan Lund och Kävlingeån, 
intill byn Skälshög. 
 Vid förundersökningen fram-
kom det inte några bevarade lämn-
ingar under ploglagret, som kunde 
kopplas till härlägret. Detta kan ty-
ckas märkligt eftersom lägret var an-
lagt för att rymma hela den danska 
armén under resten av vintern, men 
några jordarbeten gjordes säkert inte 
i någon större omfattning.    →

Den 12 februari i år gästades Gamla Lund av arkeologen Kennet Stark som höll ett föredrag under titeln “Hur många dog 
egentligen vid slaget vid Lund 1676?”. Evenemanget var mycket uppskattat och sammanfattas här av föredragshållaren.

Danska lägret på utsnitt av Erik Dahlbergs karta över aktionerna vid Lund 4 decem-
ber 1676. Kartan orienterad mot söder. Den undersökta delen av lägret markerad 
med en röd ring.

Kära medlemmar!
Välkomna till en ny lundavår i (20)20-talets tecken och ett nytt Gamla 
Lund-Nytt som denna gång är lite kortare än vanligt. Mycket har hänt 
i Lund och i omvärlden sedan årets början, men det är vår förhoppning 
att återkomma med ett fylligare nummer i maj. På grund av rådande om-
ständigheter har vi beslutat att ställa in spexevenemanget den 22 maj 
på obestämd tid. Nytt datum meddelas i framtiden. Vårens övriga evene-
mang är för närvarande oförändrade, men vi rekommenderar er att hålla 
utkik på vår hemsida för eventuella ändringar. Vi hoppas att ni alla har 
hälsan i behåll och att vi får träffa många av er på vårens evenemang.

BJÖRLING, CARL GEORG EMANUEL
Föreningen Gamla Lunds

första ordförande

Prorektor, Rättrådig som Aristides, Ålderman och 
vältalare i Knutsgillet. Kommunpolitisk högerman. 

Håller ting vid Tunavägen. Om honom Q:

De lyfte Dig upp
närmast vid Rektors stol,

när tidens tupp
för nytt regemente gol.

I Lundagårds krona
det viskas där fram Du drar ;

fontänens kaskader tona:
»Här vandrar vår andre Far«

Q-vers och teckning ur Lundagård, 
publ. i “Lundalynnen II” 1930.

Medlemsavgiften 2020
Vi vill påminna er som ännu inte betalt medlemsavgiften för 2020. Genom 
ert medlemskap stödjer ni föreningens verksamheter och får möjlighet att 
deltaga i föreningens sammankomster, erhålla vår- och höstprogram, våra 
fina årsböcker och medlemstidningen Gamla Lund-Nytt. Vid eveneman-
gen på Kulturen behöver man vara medlem i antingen Gamla Lund eller 
Kulturen för inträde. Bankgirotalong samt medlemskort finns bifogat på 
sista sidan i detta nummer.  Stort tack för ert stöd och engagemang!      

Tidningen Lundagård 100 år
Den 26 mars 1920 gavs första numret av Sveriges idag äldsta student-
tidning ut.  De planerar att fira under våren med både fest och bok, 
något som vi återkommer till i nästa nummer.

Lundagårds-Quatten, en välkänd symbol sedan 1920-talet.

Obs! Ändrade förutsättningar för vårens evenemang efter 
att tidningen gått till tryck. Vänligen se vår hemsida för 
information!



2 GA ML A LUND - N Y T T | NR 2 -  2020

 Det vi vet idag om det 
danska lägrets utseende och sam-
mansätt¬ning härrör i mångt och 
mycket från den detaljerade karta 
som Erik Dahlberg upprättade över 
aktionerna kring Lund 1676. Kar-
tan som är orienterad mot söder 
återger det danska lägret med en 
långsträckt form med två rader av 
trupper på ömse sidor av en läger-
gata, i närmast väst– östlig riktning, 
från Skälshögs mölla i öster i rik-
tning mot Stångby kyrkby. Sydost 
om lägret ser man Odarslöv, som 
Dahlberg benämner som Sillarp, 
och norr om lägret återfinns Igellö-
sa som benämns som Mönkarp. Vid 
godset Svenstorp anges två förlagda 
matrosbataljoner (ü). Lägret lades 
tvärs över landsvägen, som här än 
idag löper från Örtofta in mot Lund. 
Avsaknaden av referenspunkter på 
Dahlbergs karta gör det svårt att 
avgöra hur långt lägret sträckte sig 
västerut, men från väderkvarnen vid 
Skälshög till Stångby stationssam-
hälle är det cirka 3 kilometer så med 
en bredd av lägret på ca 500 m skulle 
lägerområdet uppgå till ca 150 hek-
tar. 
 Frånvaron av fasta lämning-
ar innebar att undersökningen av 
härlägret genomfördes i form av en 
avsökning av ploglagret med metall-
detektor. Denna insats ledde till att 
462 metallföremål tillvaratogs som 
bedöms vara kopplade till härlägret 
och de händelser som utspelade sig 
där. Ungefär två tredjedelar av fynd-
materialet bestod av musköt- och 
pistolkulor. 
 Övriga fynd utgjordes av 
personliga föremål som mynt, knap-
par och söljor, men även ett par 
svärdsknappar och seldonsdetaljer. 
Fyndspridningen visar ett tydligt 
mönster med flera koncentrationer 
längs ett öst – västligt orienterat 
stråk genom området, vilka tolkas 
som förläggningsytor där de danska 
soldaterna hade sina tält. Spridnin-
gen ger således en bild som stäm-
mer väl överens med Erik Dahlbergs 
karta över härlägret.  
 Det mest överraskande re-
sultatet var att det påträffades en 
soldatgrav i form av en cirka 2,5 x 
1,25 meter stor, oregelbundet grävd 
grop. Endast tio centimeter av gro-
pen var nedgrävd i moränleran un-
der det cirka 30 centimeter tjocka 
ploglagret, vilket betyder att graven 
inte hade grävts djupare än cirka 35 
centimeter vid begravningstillfället, 
då den anlades ute på den dåvarande

ängsvången. Moränleran runt om-
kring och under graven rödbränd, 
vilket visar att man eldat på platsen, 
sannolikt för att tina upp marken 
tillräckligt för att kunna gräva ner 
sig i tjälen. Det lilla som fanns kvar 
av fyllningen utgjordes också av 
svart, sotig jord med ett påtagligt 
stort inslag av träkol.
 Av de gravlagda återstod 
endast fragment i form av tänder 
och ben av två individer. Merparten 
av skeletten var försvunna och det 
som återstod var i princip bara delar 
av en underkäke och spridda lösa 
tänder. Benmaterialet i övrigt var 
mer eller mindre upplöst och smu-
lades sönder vid minsta beröring. 
Det var därför inte möjligt att plocka 
upp några ben för analys. Tänderna 
var däremot ganska bra bevarade 
och det stora flertalet av dem hade 
också bevarade rötter. Den osteol-
ogiska bedömningen är att tänder-
na sannolikt kommer från en äldre 
tonåring 19–20 år och en yngre 
vuxen 25–30 år. I gravfyllningen 
fanns några föremål som sannolikt 
kan tolkas som skräp eller borttap-
pade föremål som mer eller mindre 
slumpvis hamnade i graven vid ig-
enfyllningen, även om det inte kan 
uteslutas att något föremål tillhört 
de gravlagda.  Vid vattensållning av 
fyllningen påvisades en mängd små 
benfragment från ej närmare iden-
tifierbara djur, vilket bör tolkas som 
rester efter soldaternas kosthålln-
ing. Här fanns även enstaka brän-
da hasselnötskal, bitar av kritpipor 
och ett flertal små fragment av bly-
smältor. Fyndsammansättningen 
visar att markytan i lägret måste ha 
varit rejält skräpig vid tiden för be-
gravningen, vilket kan betyda att

Några av fynden från undersökningen. Ett skedskaft, en öltapp och söljor i mässing, 
samt svenska och danska mynt.

begravningen skett först efter det att 
soldaterna lämnat platsen. Graven 
var dessutom belägen i nära anslut-
ning till platsen där tälten bör ha 
stått. Det förefaller inte troligt att 
man begravde de döda så nära den 
egna förläggningen. Kanske låg de 
döda kvar, eller sjuka som dog sen-
are på platsen, när slaget inleddes 
den fjärde december och som jor-
dades först senare. I enlighet med 
det skriftliga källmaterialet kan be-
gravningen ha skett i slutet av jan-
uari, då allmogen fick i uppgift av 
landshövdingen Lejonsköld att ta 
hand om alla döda.
 Förekomsten av soldatgra-
var inom lägerområdet är ett viktigt 
resultat vilket dels visar att där fak-
tiskt finns fasta lämningar förutom 
fynden i matjorden och dels att dessa 
bidrar till förståelsen av var och hur 
alla de tusentals döda begravdes efter 
händelserna vid Lund. Att man eldat 
i samband med gravgrävandet måste 
betyda att detta skedde när det var 
tjäle i marken och att gravarna därför 
blev grunda och därmed känsliga för 
det moderna jordbruket. Det finns 
därför en stor risk att flertalet gravar 
odlats bort eller skadats svårt.
 Det stora lägerområdet 
som ännu till större delen är oexp-
loaterat rymmer information som 
ger en unik bild av lägerliv och ma-
teriell kultur i 1600-talets arméer. 
Om fyndsammansättningen inom 
den undersökta ytan vid Stångby är 
representativ så finns i åkermarken 
inom lägerområdet ännu tusentals 
fynd i form av projektiler, mynt och 
personliga föremål som är värda att 
tillvarata och studera.

KENNET STARK
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Hälsning från kansliet
 
Nästan ett år har gått sedan Amelie Andersson tog 
över Föreningen Gamla Lunds kansli. Hon har med 
stort intresse tagit sig an sin nya roll, metodiskt satt 
sig in i arbetet som krävs för att hålla administra-
tionen i gång samt noggrant bokfört varje medlem 
och registrerat våra avgifter.
 
”Jag är både stolt och glad över min arbetsplats, 
varje dag väntar nya besök från våra medlemmar, 
med allehanda frågor som rör det mesta mellan 
himmeln och Lund. Det har varit en lärorik tid för 
mig, jag har fått se detaljplaner som jag aldrig an-
nars hade känt till. Känslan att befinna mig mitt i 
kärnan för denna centrala och grundmurade fören-
ing är riktigt spännande.
 
Efter en intensiv höst med vår årsboksutlämning 
har jag fått träffa en stor del av våra medlemmar 
och det har blivit många glada skratt och uppiggan-
de kommentarer. Det värmer!
 
Jag hoppas att våra besökare känner sig riktigt väl-
komna och omhändertagna i vårt kansli.
Till min hjälp har jag vår fantastiska styrelse, som 
besitter stor kunskap om byggnation och historik 
kring Lund, och det känns tryggt. De finns alltid till 
hands att rådfråga och det behövs! Jag är trots allt 
själv från den lilla kuststaden Bjärred, ett par mil 
i från det pulserande stadslandskapet som utgör 
Lund.”

Onsdagen den 25 mars kl 18.00 
Historiska Institutionen, Lux (Aulan), Helgonavägen 3
Samarrangemang med studentföreningen Klio
Professorerna i historia Kristian Gerner, Klas-Göran Karlsson 
och Ulf Zander berättar om sin forskning utifrån tre olika tid-
sperspektiv.

Onsdagen den 22 april kl 18.00 
Akademiska Föreningen, Sandgatan 2 
Besök på Akademiska Föreningen
Vi besöker det nyrenoverade Akademiska Föreningen, dess 
Arkiv och Studentmuseum samt konstsamling. P.g.a. be-
gränsat antal platser krävs föranmälan till kansliet fr.o.m. 
den 1 april kl 9.00 via telefon eller e-post.

Onsdagen den 29 april kl 18.00 
Kulturen, Tegnérsplatsen 6
Årsmöte och presentation av årsboken 2020

Onsdagen den 13 maj kl 18.00
Kulturen, Tegnérsplatsen 6
Paneldebatt: Det öppna kulturlandskapet
i sydvästra Skåne
Paneldebatt med bl. a. forskare från SLU- Alnarp om hur det 
återstående öppna kulturlandskapet i sydvästra Skåne, sär-
skilt mellan Lund och Malmö, kan skyddas mot att byggas 
igen. Går det att bevara den traditionella strukturen med ”be-
byggelseöar i åkerhavet” och fria utblickar mellan tätorterna?

Kommande evenemang 
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Posttidning B
Avs.
Föreningen Gamla Lund
Kattesund 6 A
222 23 Lund

Skriv namn och inbetalningsdatum på medlemskortet

Föreningen
Gamla Lund

Namn Datum

Medlemskort 2020
Medlemskortet berättigar till inträde vid 
föreningens föredrag och evenemang. 
Kontroll av erlagd medlemsavgift kan i 
vissa fall förekomma vid entrén.



Styrelsen 2019/2020: Erik Larsson, ordförande, Cecilia 
Nelson, vice ordförande, Margareta Wickström, sekre-
terare, Claes Axelsson, skattmästare, Bengt Aronsson, 
Rie Hägerdal, Bo Larsson, Monika Lennartsson, Sten 
Skansjö, led., Henrik Schyllert, suppl., Sven Ingmar An-
dersson, kommunens repr., Jan Torsten Ahlstrand, ers. 
för kommunens repr., Henrik Borg, adj.

• att öka intresset för byggnadsvård
• att genom årsboken dokumentera Lunds historia och      
sprida kunskap om person-, miljö- och kulturhistoria.

Kansliet
Kanslist och ekonomi: Amelie Andersson
Post- och besöksadress: Föreningen Gamla Lund, 
Kattesund 6 A,  222 23 Lund.
Telefon: 046 – 12 12 65 
E-post: gamlalund@telia.com 
Hemsida: www.gamlalund.se
Öppettider: Måndag–onsdag 9–13, torsdag 14–18 
samt fredag 9–13
Bankgiro: 325-1675   Swish: 123-422 78 07

Har för närvarande ca 2000 medlemmar som 
stödjer dess syften:
• att följa bevarande och förnyelse i staden
• att slå vakt om vårt kulturarv

Föreningen Gamla Lund
Grundad 1918.

Styrelsen sammanträder följande dagar vt 2020: 
27 januari kl 16.00,  23 mars kl 16.00 och 25 maj kl 16.00.

Notera att kansliet är stängt under dessa dagar.

Gamla Lund-Nytt
Ansvarig utgivare: Erik Larsson.
Redaktion: Solveig Ståhl, Petter Lönegård, 
Henrik Schyllert (red.).
Tryck: All-Media Öresund, Kävlinge.

Stort tack till våra sponsorer

Fabriks- och Hantverksföreningens 
i Lund Fastighets AB


