Dalby kloster

- lärarhandledning till en historisk mötesplats
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Lärarhandledningen är en del av projektet Dalby kloster – alla
tiders mötesplats som drevs av föreningen Kulturkvadranten i Dalby
Ideell förening 2012/2013, och som bekostades av Region Skåne.
Sparbanksstiftelsen Öresund bidrog till tryckkostnaden.
Foto, om inget annat anges, samt text och layout: Sara Lind
www.kulturkvadrantenidalby.se
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Förord
Det är ett stort nöje att kunna överlämna denna lärarhandledning som en gåva
till grundskolorna i Dalby med omnejd. Tanken är att den ska berika undervisningen med sina kreativa förslag på lektioner som berör inte bara historia utan
även arkitektur, bildkonst, botanik, geografi, hembygd, hälsa, matematik, religion och samhälle. De 15 förslag på övningar den innehållerkan omvandlas till
lika många timmar av lustfyllt lärande. Med sin kunniga text och vackra formgivning har den förutsättningar att stimulera både lärare och elever.
Handledningen har skapats inom ramen för projektet Dalby kloster – alla tiders
mötesplats som drivs av Kulturkvadranten i Dalby Ideell Förening med hjälp av
medel från Region Skåne. Föreningens vision är att tillgängliggöra kultur- och
parkmiljön kring Dalby kyrka och kungsgård med dess gamla klosterbyggnader
och andra historiska lämningar. Vi hoppas att Dalby kloster så småningom ska
återuppstå som en plats för fördjupade möten och berikande samvaro, en
resurs för hela orten. Men redan nu är det tillgängligt för våra tankar och vår
fantasi – det vill den här lärarhandledningen visa!
För idé, text och layout står projektledare Sara Lind. Till sin hjälp har hon haft
Angelica Bondesson, Skånes hembygdsförbund; Kristina Bakran, Kulturen i
Lund; Liselott Strömberg, Hagalundskolan; Karin Mann, Nyvångskolan; Monica
Rosberg och Marianne Lindahl, Örtagårdsgruppen i Dalby; samt Mats Moberg,
Länsstyrelsen Skåne. Bidrag till tryckkostnaden har lämnats av Sparbanksstiftelsen Öresund. Till alla dessa ber jag härmed å Kulturkvadrantens vägnar att få
rikta ett varmt och hjärtligt tack!
Dalby, den 8 juli 2013
Stephan Borgehammar
ordförande, Kulturkvadranten i Dalby Ideell Förening
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Lärarhandledningens upplägg
Denna lärarhandledning är tänkt att ge tips och inspiration till hur man kan använda sig av området kring Dalby kyrka och kloster i undervisningen. Övningarna vänder sig främst till elever i åk 1 – 6, och där koppling finns till LGR11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) är det markerat
med sidhänvisning.
Handledningen inleds med bakgrundsinformation till läraren, och varje avsnitt
inleds sedan på liknande vis. Det står läraren fritt att kopiera materialet till
undervisning, så länge sidfoten finns med eller om det på annat sätt framgår att
Kulturkvadranten i Dalby tagit fram materialet.
Övningarna behöver inte göras i någon särskild ordning, och man behöver inte
heller göra alla. Läraren lägger själv upp vilka delar av handledningen klassen
skall arbeta med. Förutom övningarna finns även små faktarutor som vänder sig
direkt till läraren, dessa kan användas som underlag för kortare berättelser vid
besök på platsen.
Förhoppningen är helt enkelt att läraren skall se denna handledning som ett
smörgåsbord, där man kan välja och plocka hur man själv vill!

Faktarutor
I sådana här rutor kan man finna korta
faktauppgifter om t.ex. detaljer i kyrkan.
Använd dem gärna som diskussions
underlag eller till undervisning för
klassen!

Här finns sidhänvisningar till mål
i läroplanen som
uppfylls genom
övningarna.
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Dalby kloster, historisk bakgrund
Att Dalby har Nordens äldsta stående kyrka vet nog de flesta i Dalby om. Men
något som är mindre känt är att det här på medeltiden även fanns ett kloster –
och att några av de medeltida klosterbyggnaderna fortfarande finns kvar.
Redan på 1060-talet bildades den sammanslutning av kaniker – ett slags präster – som så småningom skulle anta fastare form som kloster. I Dalby fanns vid
denna tid en biskop, Egino. Även i Lund fanns en biskop, Henrik, och när denna
dog tog Egino över som biskop i Lund. Det handlade alltså bara om några år
som Dalby hade en egen biskop, men det hann sätta sina spår. Dels i form av
den stora stenkyrka som började byggas i samband med att Egino kom till Dalby
omkring år 1059, dels i form av ovan nämnda sammanslutning som fortsatte att
utvecklas även efter att biskopen försvunnit.
I det kloster som bildades i Dalby levde augustiner, präster som levde tillsammans efter en klosterregel som var skriven av kyrkofadern Augustinus. Den
första tiden låg klostret troligtvis i en del av en kungsgård som sedan tidigare
fanns på platsen. På 1200-talet utvidgades klostret åt öster, och ett ordentligt
klosterkomplex byggdes upp. Utgrävningar norr om kyrkan har visat att denna
nybyggnation verkar följa de allmänna idéer som fanns kring hur ett kloster
skulle utformas – byggnaderna bildar en fyrkant, där kyrkan själv utgör den
södra delen av fyrkanten.
Den östra längans ovanvåning användes förmodligen till sovsalar medan bottenvåningen bl.a. innehöll brödernas mötesrum, kapitelsalen. Detta eftersom den
östra längan var sammanbyggd med kyrkans kor och bröderna förutsattes be sju
tideböner under dagen – laudes, prim, ters, sext, non, vesper och completorium
– samt en som lästes på natten eller mycket tidigt på morgonen och som kallades matutin. Det var då praktiskt att ha sovsalarna nära kyrkan. Kök och matsal
fanns förmodligen i den norra längan, arbetssalar och rum som användes vid
kungliga besök i den västra längan. Mellan de olika klosterbyggnaderna fanns
en välvd gång som löpte längs med den fyrkantiga innergården – korsgången.
Här kunde klostrets invånare torrskodda ta sig mellan de olika byggnaderna.
1388 brann klostret, delar av kyrkan och nästan hela byn. Kyrkan och byn byggdes upp igen, men i klostret tycks endast den västra längan ha återuppbyggts.
Däremot verkar Dalby klosters affärer ha gått bra i slutet av medeltiden – när
reformationen kom och dess egendomar krävdes in till kronan var klostret det
rikaste i Skåne, med inte mindre än ungefär 450 gårdar i hela Skåne.
Klostret existerade i mer än 450 år, genom hela medeltiden, och måste ha haft
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stort inflytande i den lokala utvecklingen. Än idag sätter det spår i Dalby genom
t.ex. gatunamnen – Konventsvägen, Augustinervägen, Priorvägen och Kommendervägen är alla påminnelser om klostret.
När Carl von Linné passerar genom Dalby 1749 beskriver han hur det strax norr
om kyrkan står ruiner efter ”ett gammalt kloster”. Dessutom fanns det en intakt
byggnad kvar, den västra längan, som var den som byggdes upp igen efter branden. Denna byggnad finns kvar än idag och är bostadshuset på det som kallas
för Kungsgården. Delar i byggnaden härstammar från 1200-talet och bl.a. finns
den välvda korsgången bevarad i bottenplanet. Förutom den västra längan finns
även ett par ekonomibyggnader från medeltiden bevarade inne på gården – ett
stall och ett magasin, båda byggda i sten. Stallet ligger nordväst om bostadshuset, magasinet sydväst om det.

Rekonstruktion av Petter Lönegård, 2012
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Regler och praktiska saker att tänka på inför besöket
Då flera av övningarna görs i och omkring Dalby kyrka och kyrkogård finns det
några saker att tänka på vid besöket. Prata gärna igenom dessa ordningsregler
med klassen inför besöket och diskutera varför de finns. Att ordentligt gå igen
om dem tillsammans kan knytas till LGR11s centrala innehåll i de samhälls
orienterade ämnena för åk 1 - 3 Normer och regler i elevens livsmiljö.
• Örtagården sköts av en grupp Dalbybor som gör det helt frivilligt och utan
ersättning. Den skall lämnas lika fin som den var när ni kom. Klassen får
plocka lite av vissa växter – det står i övningen vilka det är. Tänk då på att
klippa lite från varje växt – bryt inte av dem för hand, då kan hela växten
följa med upp. Försök också att undvika att trampa i rabatterna.
Att diskutera: Varför skall man klippa lite från varje växt? Varför får man inte
dra upp växter? Vad händer om alla går och tar det som de vill ha i örtagården?
• Både på kyrkogården och inne i kyrkan kan det finnas människor som behöver stillhet och ro. Därför är detta platser där man skall tänka på att inte
väsnas för mycket. Stäng t.ex. av ev. mobiler innan ni går in i kyrkan. Det är
också viktigt att visa respekt för gravplatserna – att inte springa bland gravstenarna.
Att diskutera: Vad är en kyrkogård? Varför går människor till kyrkogården?
Varför skall man inte springa mellan gravarna? Varför går människor till
kyrkan? Varför skall man inte väsnas där?
• Toaletter finns på kyrkogården, i det lilla huset sydväst om kyrkan.
• Kyrkans vapenhus kan användas som samlingsplats för klassen. Här kan man
t.ex. sitta ned och ha genomgång av resultatet av övningarna.
• Kontakta församlingen före ert besök om ni vill göra övningar inne i kyrkan. Detta för att vara säker på att besöket inte krockar med någon annan
aktivitet i kyrkan.
Tel. 046-20 86 00.
LGR11
s. 161
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Ritning över området
Platser som har övningar knutna till sig är markerade med en punkt. Det är:
•
•
•
•

Örtagård
Kyrka och vapenhus
Landskapet
Byggnadsmaterial
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Övningar att göra i skolan
I detta avsnitt finns ett par övningar ni kan göra i skolan, antingen före eller
efter besöket vid kyrkan och klostret. Det inleds med ett textstycke om Dalby
kloster och medeltiden som gärna får kopieras till eleverna – det kan t.ex. läsas
som hemläxa före besöket.
Dalby kloster och medeltiden
I Dalby fanns på medeltiden ett stort, rikt kloster. Medeltiden kallas den tid som
kom efter vikingatiden, och den varade i ungefär 500 år. Den började vid mitten
av 1000-talet och slutade vid ungefär mitten av 1500-talet. Det betyder att när
din mormors mormors mormors mormors mormors mormors mormors mormors mormors mormors mormors mormors mor levde var det precis vid slutet
av medeltiden! Fast om du hade kunnat fråga henne så hade hon inte själv
vetat om att hon levde på medeltiden. Det var nämligen först när den tog slut
som man började kalla den för just medeltiden.

Augustiner
Petter Lönegård 2012

Klostret låg precis bredvid Dalby kyrka, som faktiskt
var dubbelt så stor på den tiden. Här bodde tillsammans en grupp av präster som hade vigt sitt liv till
Gud, och som följde vissa gemensamma regler för
hur man skulle leva. De kallades för augustiner eftersom reglerna som de följde hade skrivits av en känd
kristen författare som hette Augustinus.
Runt om i Europa fanns det många kloster under
medeltiden, och det är en av de stora skillnaderna
mot tiden före medeltiden. På medeltiden hade man
blivit kristen, och börjat tro på Gud. Därför var också
de många klostren och kyrkorna som byggdes viktiga, man trodde nämligen att det var här som man
bäst kunde prata med Gud genom att t.ex. be böner.

Medeltiden tog slut på 1500-talet med något som kallas för reformationen,
och efter den fanns inte klostren kvar här i Norden. Reformationen handlade
nämligen om att man i Europa började tro på Gud på lite olika sätt. Här i Sverige
och Danmark blev vi något som kallas för protestanter, medan människorna i
t.ex. Frankrike och Italien kallades för katoliker. Där fanns klostren kvar, men här
försvann de. Även klostret här i Dalby stängdes, och gjordes om till en stor gård
som kungen ägde. Än idag kallas den för Kungsgården, men ett par av husen
från klostret finns kvar!
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Övning: Vad hade de för mat på klostret?
När Dalby kloster stängdes, år 1530, gjordes en lista på alla saker som fanns där.
Du kan se en del av listan här nedanför, precis så som den är skriven. Försök att
läsa vad som står – det går lättast om man läser ut orden högt.

8 Tønner siild fulle
3 tønner smør
2 tønner torsk
27 Kør
42 faar
13 geess
14 kalfwe
•
•
•
•
•
•

1500

LGR11
s. 175

Vilka djur tror du att de hade på klostret?
Hur många tunnor fisk hade man totalt?
Vilken sorts djur hade de flest av?
Vilka sorters fiskar fanns i tunnorna?
Varför tror du att de har stavat orden annorlunda mot hur vi stavar idag?
Varför tror du att bokstaven ø används istället för ö?

1600

1700

1800

1900

Tips! Ställ upp er på en lång linje för att se hur många som funnits mellan er och medel
tiden – den som står längst fram symboliserar oss som lever idag medan den som står längst
bak symboliserar de som levde på medeltiden. För att nå bak till medeltiden behöver ni vara
ungefär 25 personer…
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2000

Övning: Vad hade de för saker på klostret?
Titta på bilderna av saker arkeologerna har hittat i marken när man grävt där
klostret stod.
1. Vad tror ni att dessa saker kan vara för något och vad har de används till?
2. Vad kan de vara gjorda av för material?
3. Finns det liknande föremål idag?

LGR11
s. 174

Facit finns längst bak i lärarhandledningen
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Örtagården

Medeltida sjukvård
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Medeltida sjukvård
Under medeltiden trodde de som var lärda att det i kroppen fanns fyra vätskor
– rött blod, svart och gul galla samt grönt slem (som nog alla har sett periodvis
ur näsan…). Om någon var sjuk berodde det på att dessa vätskor var i obalans –
därav uttrycket ”Inte vid sina sunda vätskor”… För att råda bot på detta kunde
man t.ex. åderlåta den sjuke, d.v.s. tappa den på en bestämd mängd blod, eller
använda örtmedicin som påverkade vätskorna. T.ex. användes växten älggräs
som svettdrivande – något som verkligen fungerade då växten innehåller salicylsyra som är febernedsättande och idag har förädlats till acetylsalicylsyra – dvs.
Magnecyl och Aspirin.
Om någon blev sjuk eller skadad – eller bara var gammal eller fattig – kunde den
under medeltiden få hjälp vid särskilda vårdinrättningar som kallades hospital
och helgeandshus. Dessa hade sitt ursprung i de sjuksalar och sjukstugor som
fanns vid klostren, som framför allt var avsedda för munkarna, nunnorna och
klostrets lekfolk. Hospital och helgeandshus var däremot öppna för alla.
Hospitalen var oftast specialinriktade på någon sjukdom, t.ex. den sjukdom som
man kallade för spetälska och som vi idag kallar för lepra. Lepra vanställer utseendet och är dessutom smittsamt, varför hospitalen oftast låg en bit utanför
städerna. De som drabbades av sjukdomen räknades som juridiskt avlidna och
isolerades från omvärlden. I Lund fanns under medeltiden ett hospital i stadens
östra del, Sankt Jörgens hospital. Det låg mellan dagens Tornavägen och Botaniska trädgården. På platsen finns idag en park där man kan se ruinlämningar
från hospitalets kyrka.
Helgeandshusen var ofta mer allmänna vårdinrättningar där man tog emot
fattiga, föräldralösa barn, gamla, trötta resande och sjuka. Synen på fattiga var
annorlunda under medeltiden mot efter reformationen – inom det medeltida
samhället hade den fattiga en plats och funktion, då de rika kunde komma
snabbare in i himlen efter döden om de var barmhärtiga mot dem. Dessutom
ansågs den fattiga stå närmare Gud i
Älggräs
och med sin avsaknad av materiella
Älggräs innehål
ting. Helgeandshusen drevs därför
ler salicylsyra
med hjälp av allmosor, där även
– ett ämne som
är febernedsät
stora jorddonationer ingick. I Lund
tande och som
har det funnits ett helgeandshus i
idag förädlats till
den södra delen av staden – mellan
acetylsalicylsyra
nuvarande Tullgatan och Södra esdvs. Magnecyl
planaden låg ett helgeandshus med
och Aspirin.
en tillhörande kyrka.
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Några växter, och vad de är bra till

© Kulturen i Lund

© Kulturen i Lund

Citronmeliss – kallades även
för hjärtans fröjd och användes
mot melankoli och oro, håravfall samt bevarade ungdomen.
Stärkte även minnet, botade
reumatism och läkte sår i munnen.

Johannesört – väckte kärlek om
man bar den på sig och mötte
den man var kär i, samt gjorde
bäraren osårbar i strid om den
bars vid bröstet. Den ansågs
även smärtlindrande vid brännskador och kokta frön dracks
mot diarré.

© Kulturen i Lund

Åbrodd – användes mot bröstvärk, lårvärk, kallsot, spolorm,
ögonsjukdomar och att prata i
sömnen. Lukten skrämde även
bort huggorm.

Läkemalva – krossad ihop med
ister användes den som en salva mot benbrott och krossades
den ihop med pilblad så helades blodiga sår. Läkemalvan
användes även som motgift vid
förgiftning, och mot bistick.

© Kulturen i Lund

Daggkåpa – om man samlade Malört – blandades med ättika,
morgondaggen från daggkåpan och smordes sedan in på kropoch smörjde den på hyn, så fick pen för att hålla lössen borta.
man evig ungdom.

© Kulturen i Lund

Vinruta - ansågs kunna sätta
igång uteblivien menstruation
och fungerade dessutom som
ett anti-afrodisiakum.

Isop – med ett omslag på isop
kunde man stoppa ett blödande sår.
15
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Kryddtimjan – blandat med vin
framkallade kryddtimjan mod
hos den som drack det.
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Skapad av den frivillIga grupp Dalbybor som sköter örtagården

Karta över växterna i örtagården

51. Luther Burbank
52. Perle d’Azur
52. Blue Eclipse

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
X.

Rosor och klematis
Guirlande d’Amour
Charles de Mills
Adèle Prévost
Dublin Bay
Leonardo da Vinci
Rosarium Uetersen
Quatre Saisons
Old Blush
Apotekarros
Isapahan
Wild Edric
Honorine de Brabant
Rose de Rescht
Queen of Sweden
Ghislaine de Féligonde
Königin von Dänemark
Russeliana
Belle de Crécy
Maxima
Pimpinellros
Äppelros

Krydd- och läkeväxter
1. Gamander
2. Hornviol
3. Klosterlilja
4. Lavendel
5. Citronmeliss
6. Johannesört
7. Romersk malört
8. Isop
9. Isop
10. Kungsmynta
11. Kungsmynta
12. Kryddsalvia
13. Stenkyndel
14. Kryddtimjan
15. Backtimjan
16. Citrontimjan
17. Temynta
18. Rosenmynta
19. Kyndel
20. Äppelmynta
21. Malört
22. Vinruta
23. Spansk körvel
24. Gräslök
25. Fransk dragon
26. Kungsmynta
27. Daggkåpa
28. Stjärnflocka
29. Stjärnflocka
30. Björnrot
31. Läkemalva
32. Åbrodd
33. Myskmadra

LGR11
s. 161 - 162

Övning: Medeltida medicin
Förberedelser: Kopiera anvisningarna för varje station, se följande sidor.
Ta med: snöre (typ steksnöre eller lintråd), saxar, vitlök, tygbitar, ättika, två små
skålar, sked, senapsfrön, en kniv (till att skära äpple), en liten skärbräda, några
äpplen och ägg till örtagården. (Man behöver inte ha med sig allt, utan gör de
”mediciner” som man själv väljer.)
Dela in eleverna i mindre grupper. De skall gå runt mellan olika stationer i örtagården och bota frivilliga i gruppen med de olika ”medicinerna”. Det finns möjlighet för 6 stationer. Självklart kan man även göra övningen tillsammans, och ta
en station i taget.
1. Öroninflammation
Placera här vitlöken och tygbitarna
2. Kalla fötter
Placera här senapsfröna
3. Löss
Här skall en skål, skeden, ättikan och en sax ligga
4. Huvudvärk
Mot huvudvärk behöver man äpple, kniv, skärbräda, saxar och snöret
5. Skoskav
En skål och ägg
LGR11
s. 113 - 115,
172

6. För att bli smartare
Placera en sax vid backtimjanen.
17
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Öroninflammation
Om någon hade ont i örat så trodde man att det kunde botas med hjälp av
vitlök. Skala en vitlöksklyfta och lägg den i en tygbit. Håll den i örat en stund –
detta trodde man tog bort det onda!
Vitlök innehåller faktiskt ämnen som kan vara bra mot infektioner – än idag
finns det människor som äter vitlök för att bli av med en förkylning. Men tror ni
att det hjälper att stoppa den i örat?
Kalla fötter
På medeltiden så trodde man att olika växters egenskaper kunde föras över till
den som var sjuk, och bota den. Var problemet att någon var kall, och frös lätt,
skulle detta så klart botas med något som upplevdes som varmt. Därför stoppade man senapsfrön i strumporna om man hade kalla fötter! Där skulle de helst
vara hela dagen, så att de krossades, och kunde sprida sin värme. Äter man
senap så känner man ju nämligen att det hettar i munnen av att det är starkt –
den hettan tänkte man sig kunde föras över till de kalla fötterna. Prova själva –
fungerar det?
Löss
Om någon hade drabbats av löss, så kunde den bli av med dem genom att
smörja in sig med ättika och malört. Klipp en liten bit av malörten, det räcker
med några cm. Lukta på den –
luktar det gott? Lägg malörten i den lilla skålen, och häll på lite ättika. Blanda
med hjälp av
skeden, och lukta igen. Skulle ni vilja smörja in er med detta?
Att det luktar så starkt och illa var just det som skulle skrämma bort lössen!
Huvudvärk
Hade någon ont i huvudet botades detta genom att man helt enkelt knöt fast
en äpplebit i pannan, lät den sitta en stund och sedan grävde ner den. Det onda
fastnade då i äpplebiten och följde med den när man tog bort den. Prova själva!
Skär en bit äpple och håll den mot pannan, be en kompis om hjälp med att dra
en bit snöre runt huvudet, och knyta så att äpplebiten sitter fast. Vad tycker ni?
Fungerar det?
Skoskav
På medeltiden fanns det inga skavsårsplåster, men däremot kunde man bota
skoskav med ett ägg! Knäck försiktigt ett ägg i skålen – äggulan skall vara hel.
Runt den finns nämligen en hinna som håller ihop gulan och hindrar den från
att blanda sig med äggvitan. Den hinnan skall ni försiktigt plocka upp från ägget
och lägga mot hälen, där den får ligga på en stund för att bota skoskavet.
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För att bli smartare
Man trodde att backtimjan botade trögtänkthet, och att man skulle äta det om
man ville bli smartare! Så klipp en liten, liten bit av backtimjan och smaka! Det
räcker med ett par blad per person. Känner ni igen smaken? Kanske är det någon som ätit timjan förut, det är en ganska vanlig krydda idag.
Fler förslag på övningar i Örtagården
• Ta reda på mer om en växt
Låt eleverna välja olika växter att dokumentera (t.ex. genom att rita av eller
fotografera) och skriva om. Ta reda på hur och när växten kom till Norden,
och vad man har använt den till. Kan göras både i grupp och enskilt.
• Örtte
Välj tillsammans ut några växter att göra örtte på. Vilka sjukdomar vill ni att
det skall vara bra mot? Gå till örtagården och plocka det som behövs, brygg
te i skolan.
• Medicin då och nu
Diskutera tillsammans skillnaden mellan medeltida medicin och dagens –
vad vet vi idag om sjukdomar som man inte visste på medeltiden? Hur påverkar det medicineringen? Finns det något av det medeltidens människor
använde som medicin som fungerar?

LGR 2011
s. 113 - 115
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Det medeltida landskapet
20
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Dalby kloster i landskapet
Dalby ligger längst ut på en utlöpare av Romeleåsen, kyrkan är väl synlig från
slätten. Placeringen är knappast en slump – när kyrkan byggdes vid mitten av
1000-talet hade den förmodligen sällskap av en kungsgård, även den byggd i
sten. Att placera sådana viktiga byggnader väl synliga i landskapet var ett självklart sätt att visa upp kungamakten.
Precis som idag passerade då en stor väg österut nere på slätten – väg 11 hade
en föregångare som band ihop västra och östra Skåne – och det är förmodligen
det väl synliga läget från denna väg som förklarar varför Dalby ligger där det
ligger. Eller Dalbyarna som det kanske var på medeltiden – det finns forskare
som menar att Dalby inte var en by utan två, med olika funktioner. Genom
studier av det äldsta kartmaterialet som finns bevarat, från 1700-talet, kan man
se att Dalbys jordar är uppdelade i två områden – Norrejord och Södrejord. De
två områdena har även separata tofter, vilket är namnet på de jordstycken där
gårdarna ligger. Med hjälp av kartmaterialet kan man även läsa ut att det nog
funnits skillnader mellan de två byarna – den södra har karaktären av en vanlig landboby (landbor arrenderade sin mark från en huvudgård, i det här fallet
Kungsgården), med smedja, mölla och stora jordarealer som även Kungsgården
direkt brukar själv. Den norra byn däremot har mycket mindre jordarealer, men
större tofter och ingen jord som
ligger direkt under Kungsgården.
Sammantaget ger detta en bild
av en liten köping. Kanske har
den norra byn hyst en liten handelsplats medan den södra varit
en vanlig landboby – ett arrangemang som känns igen från de
kejserliga centralorterna i Tyskland på 1000-talet.
Närvaron av kungamakt och
Vallen som löper runt ett område i Dalby Söderskog
kloster i Dalby har kanske även
är 1,6 km lång och på sina håll mer än en meter hög
påverkat naturen runt omkring.
I Skånes första nationalpark, Dalby Söderskog, finns en jordvall som omsluter
ett stort område i skogen. Vallen är mer än 1,6 km lång och på sina håll mer
än en meter hög. Någon arkeologisk undersökning har inte genomförts, så det
finns ingen känd datering. Men ända fram till 1823 hade alla skatte-, krono- och
domkyrkobönder i de sju närmaste häraderna s.k. hägnadsplikt för vallen. Det
betydde att de var skyldiga att leverera det ris som placerades ovanpå vallen
och på så vis skapades en inhägnad. I de historiska källorna kallas området för
21
© Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening

hästhagen, och i en källa från 1670-talet berättas att det krävdes 6 000 lass med
”täpperis” till vallen.
Det har nog inte varit hästar innanför vallen från början, utan hjortar – den troligaste förklaring som finns av vallen idag är att den byggdes som en del av en
jaktpark under medeltiden. Dalby kloster ägde då området, och även om inte
kanikerna själva jagade finns det all anledning att tro att kungen ibland kom på
besök till klostret – och kunde då utnyttja jaktparken. Jakten höll ett starkt symbolvärde för kungamakten och frälset, då kopplingen till det militära var stark.
Även om man höjer blicken en aning, och tittar längre bort hade klostret inflytande – på 1530-talet gjordes en förteckning över klostrets egendomar som då
bestod av ca 450 gårdar, spridda i hela Skåne. Att gårdarna ligger så utspridda
kan förklaras av att klostret på det viset fick t.ex. järn från norra Skåne och hö
och annat svårtransporterat från närliggande gårdar. Arrendeavgiften kallades
för landgille och betalades nämligen ofta i natura. På det viset kunde man få in
nästan allt man behövde till klostret i form av landgillet.
Man hade även gårdar inne i städerna - enligt förteckningen ägde klostret två
tomter i Lund och tre i Malmö. Att ha gårdar i Lund var förmodligen motiverat
av det faktum att det var stiftstad, medan gårdarna i Malmö kan tänkas höra
samman med klostrets omfattande handel i staden. Klostret sålde t.ex. kalk,
mjöl, äpple och päron och köpte salt, humle till ölbryggning och fisk. Just fisk
gick nog åt i stora mängder i klostret, då många av årets dagar var fastedagar då
man inte fick lov att äta kött.
När förteckning över egendomarna skrevs noterades även att flera kyrkor låg
under Dalby kloster. Detta betydde att klostret hade mer eller mindre att säga
till om i dessa kyrkor vad gällde tillsättning av präst, och att en del av intäkterna
gick till klostret. I de närmsta kyrkorna betyder det troligtvis att en kanik från
klostret höll i gudstjänstlivet för församlingen. Det gäller åtminstone för Dalby
självt samt BonPilgrimsvandrare
derups och HälDet vanligaste sättet att färdas på medeltiden
lestads kyrkor.
var till fots. Att gå från Dalby till Lunds domkyrka
Klostret i Dalby
tar mellan två och tre timmar – till häst kan
hade med andra
samma sträcka ta under en timme. Att det tog
längre tid att färdas betydde inte nödvändigtvis
ord ett stort inatt man stannade hemma – det var vanligt med
flytande över det
pilgrimsvandringar under medeltiden. Även van
omkringliggande
ligt folk kunde pilgrimsvandra för att besöka ett
landskapet, både i helgon och be om hjälp, t.ex. till S:t Olof i Nidaros
fysisk och i andlig
i Norge eller till aposteln Jakob i Santiago de
bemärkelse.
Compostela i Spanien. I kyrkan i Dalby finns en
medeltida trässkulptur av S:t Olof.
22
© Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening

Övning: Gemensam diskussion om landskapet
Titta på utsikten och landskapet idag. Vad finns idag som inte fanns på medeltiden? Vad hade man sett istället om man hade stått på samma plats för ca 700
år sedan? T.ex. istället för bilar och traktorer, hästar. Istället för asfaltsvägar,
upptrampade stigar. Åkrarna var mindre, kanske fanns det även små skogsdungar.
Varför ligger kyrkan och Dalby där det gör? Hur långt bortifrån kan man se
kyrkan? Varför var det viktigt att visa upp sin makt genom att bygga så att det
syntes? Hur bygger man idag för att det skall synas att man är rik/mäktig? Bygger man fortfarande högt? Finns det något exempel i närheten? (T.ex. Turning
Torso i Malmö eller Ideon Gateway i Lund)
Vilka städer och byar fanns omkring Dalby på medeltiden? Lund grundades omkring år 990, Malmö gick om Lund i storlek först vid slutet av medeltiden. Och i
närheten av Staffanstorp fanns fram till början av medeltiden en stor järnåldersby, nästan som en stad. Idag heter platsen Uppåkra och arkeologiska utgrävningar visar att det var ett stadsliknande område stort som c:a 80 fotbollsplaner.
Dalby kloster hade gårdar utspridda över hela Skåne – varför då? Vad kunde
klostret vinna på att ha gårdar i olika typer av landskap istället för samlat på
en och samma plats? Vad kan man ha fått för produkter från gårdar som låg på
slätten? Hö fick man från gårdarna som klostret ägde i grannbyarna - varför ville
man inte transportera det så långt?
LGR11
s. 159 - 161
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Kyrkan
24
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Den medeltida kyrkan
Dalby kyrka, eller Heliga korsets kyrka som den också heter, är troligtvis Nordens äldsta fortfarande stående byggnad. Den började uppföras i samband med
att den danska kungen Sven Estridsen omkring år 1060 bjöd in en biskop från
Hamburg-Bremen, Egino, till att verka som missionsbiskop i Dalby.
Den tidigmedeltida kyrkan var
en treskeppig basilika med
ett kvadratiskt kor. Invändigt
hade kyrkan, precis som andra kyrkor i Norden vid den
här tiden, ett plant tak. Valven slogs först på 1200-talet,
strax efter att domkyrkan i
Lund hade fått sina valv. Kyrkan byggdes ut och om flera
gånger under medeltiden, särskilt tornet förändrades p.g.a. Utgrävning 1919, öster om kyrkan, som visar hur kyr
bland annat ras. Dagens form kan tidigare var mycket större. Från Lunds Universitets
Historiska Museums arkiv.
fick kyrkan först på 1700-talet,
då de östra delarna av kyrkan rasade. Vill man se hur stor kyrkan var när den var
som störst kan man titta öster om kyrkan, där markeringar i marken visar var de
delar som idag saknas har stått.
En medeltida kyrka var strikt uppdelad i olika religiösa och sociala zoner – t.ex.
fick inte vanliga människor komma fram i koret hur som helst och under tidig
medeltid fanns det i många kyrkor någon form av mur eller träskrank mellan
kor och långhus. I Dalby fanns en s.k. lektoriemur som avskilde koret som ett
särskilt gudstjänstsrum för klostrets munkar, och vid utgrävningar har man även
funnit en nött stentrappa som lett fram till det enklare s.k. lekmannaaltaret,
strax framför muren, dit allmänheten hade tillträde.
Ofta är även de medeltida kyrkorna mer och dyrbarare dekorerade ju närmare
altaret i öster man kommer – en tydlig indikation på vad i kyrkobyggnaden som
ansågs viktigast. Själva altaret sågs bl.a. som en symbol för Kristus grav, och om
man hade någon viktig helgonrelik placerades denna gärna i en försänkning i
altarskivan, ett lock lades över och ”graven” förseglades med blyplomber. I de
medeltida kyrkor där altarskivan finns bevarad kan man fortfarande finna dessa
relikgömmor samt fem stycken inhuggna kors, i hörnen och i mitten av skivan,
symboliserande Kristus fem sår. Om man knackar försiktigt mitt på altaret i
Dalby hör man att där finns en träskiva – altarskivan är alltså medeltida.
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I andra änden av kyrkobyggnaden, i väster, finner man ofta den ursprungliga
placeringen av dopfunten. I Dalby kyrka finns en förhall, eller krypta, i väster där
dopfunten eventuellt har stått. Att man har förrättat dopet i den västra delen
av kyrkan kan tolkas som att man i och med dopet vandrar från det världsliga,
placerat i väster, mot det andliga, placerat i öster.
Det medeltida kyrkorummet var med andra ord fyllt av symbolik och olika former av avgränsningar mellan sociala grupper. Detta kan tyckas främmande för
oss, men vilka delar av en kyrka har vi som vanliga kyrkobesökare idag tillgång
till? Hur ofta är man framme i koret? Och hur många har rört vid ett altare?
Man kan även fundera kring vilka andra byggnader som man inte rör sig fritt i hur är det t.ex. när vi hälsar på hos andra? Vilka rum går vi in i, och vilka är vi i
mer sällan?

En medeltida gudstjänst
På medeltiden började man varje dag i kyrkan med att tidigt på mor
gonen fira mässa. I en vanlig sockenkyrka var det prästen, klockaren
och de i församlingen som så ville som deltog, för kanikerna i Dalby var
detta endast en av flera gudstjänster under dagen.
Mässan bestod till stor del av ritualer och lovsånger, och predikan hade
en mindre roll än i dagens gudstjänstliv. Varje söndag läste dock präs
ten en översättning av evangeliet för församlingen, så hela mässan var
inte på latin. Några av sångerna är vanliga än idag i gudstjänsten t.ex.
Kyrie och Gloria.
Den högtidligaste delen av mässan var nattvarden, bröd som när
prästen uttalade formeln ”Hoc est enim corpus meum” förvandlades
till Jesus kött (härifrån kommer det modernare”Hokus pokus”) och vin
som välsignades av prästen och därmed blev till Jesus blod. Att det
verkligen var en förvandling rådde det inget tvivel om – lärda diskus
sioner fördes under medeltiden om huruvida brödet fortfarande var Je
De liturgiska föremål som används sus kött ifall mössen i kyrkan kom åt överblivna bitar. När vin och bröd
i dagens högmässa i Dalby
var förvandlat bad präst och klockare ett antal böner, där t.ex. Pater
noster (Fader vår) ingick – en bön som fortfarande är vanlig i mässan.
Därefter åt prästen av brödet och drack av vinet, och eventuellt fick
församlingen ta del av brödet – dock aldrig vinet, eftersom man var
rädd för att spilla någon droppe av det dyrbara blodet.
Mässan avslutades med en slutbön och prästen välsignade de försam
lade. Allt som allt tog inte mässan mer än ungefär en halvtimme på
vardagarna, och en knapp timme på söndagarna.
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Stenhuggarmärken
I många medeltida stenbyggnader kan man hitta s.k. stenhuggarmärken.
En del av stenhuggarna var troligtvis inte fast anställda, utan fick betalt
per sten de tillverkade – att markera stenen med sitt bomärke blev därmed
ett sätt att vara säker på att man fick rätt betalt. Att man använda sig av
bomärke istället för sitt namn behöver i det här fallet inte betyda att sten
huggarna inte kunde läsa och skriva – det är ett enkelt sätt att markera på
stenen vem som gjort den. På vissa platser finns det även kvar källor som
kopplar ihop ett namn med ett märke, men i Dalby saknar vi tyvärr det.
Däremot vet vi att samma märke som finns på pelarna i kryptan även finns
i Lunds domkyrka, där de gjordes av någon på 1200-talet. Kanske samma
man, eller någon släkting till honom…

Detaljer att titta närmare på i kyrkan

Nischkolonnen
Mitt emot, på andra sidan
långhuset, har det troligt
vis suttit en likadan kolonn
som idag är borta. Dessa
två tillsammans påminde
förmodligen om två beröm
da kolonner vid ingången
till Salomos tempel, som kallades Jakin och
Boas. Kolonnerna finns beskrivna i bibeln,
och att placera två kopior här kan ha funger
at som en påminnelse om att man nu gick in
i ett heligt rum.

S:t Olof-statyn
Snidad träskulptur, troligtvis tillver
kad i Tyskland vid början av 1500-ta
let. Olof Haraldsson var en av de
kungar som bidrog till att Norge blev
kristnat och strax efter att han dött
i en strid vid Stiklestad 1030 började
mirakel att inträffa vid hans grav i Ni
daros (nuvarande Trondheim). Hans
son, Magnus den gode, såg till att
han blev helgonförklarad, och hela
medeltiden igenom var han ett av
Skandinaviens mest populära helgon.
Han avbildas ofta med foten på ett
odjur, precis aom här i Dalby, symbo
liserande ondskan.
27
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Övning: Kyrka och vapenhus
Förberedelser:
Ring alltid församlingen före ett planerat besök i kyrkan, så att det inte krockar
med någon
aktivitet. Tel. 046-20 86 00
Samla gärna klassen i vapenhuset innan ni går in i kyrkorummet. Här finns bänkar längs med väggarna, ni kan i lugn och ro gå igenom t.ex. övningen och vilka
regler som gäller inne i kyrkan (att visa respekt för eventuella andra besökare
genom att inte prata för högt, springa och att stänga av ljudet på mobiltelefonen).
Vapenhuset:
I vapenhuset finns även möjlighet till en liten övning, att med hjälp av de äldre
gravhällar som finns där diskutera vilka kläder man hade på sig, och vad de olika
symbolerna på gravarna betyder. Gravhällen nedan är troligtvis från 1500-talets
slut och visar en man, en kvinna och deras barn, från den adliga familjen Armborst. Hällen finns uppsatt på väggen i vapenhuset.
Ju närmare kyrkan man blev begravd
under medeltiden, desto bättre – det allra
bästa var att ligga i takdroppet, då man
trodde att regnvattnet som rört vid kyrkan
var heligt och kunde hjälpa en att komma
in snabbare i himlen. Tätt kring många
medeltida kyrkor har arkeologerna därför
funnit barngravar – man ville hjälpa barnen att komma fort in i himlen. Här i Dalby
fann man dock fint bearbetade stengravar
med vuxna i närmast kyrkan. Kanske var
det munkarna som blev begravda på bästa
platsen. Gravhällen som idag sitter på väggen i vapenhuset har från början troligtvis
befunnit sig inne i kyrkan, även det ett
riktigt bra ställe att bli begravd på.
Använd gravhällen för att tillsammans prata om t.ex. vad de har på sig för kläder, om de varit fattiga eller rika? Om eleverna tror att de varit rika, varför tror de det? Hur är det idag, är alla begravningar likadana? Kanske
kan eleverna komma på någon begravning som visats på TV? Vem
var det som begravdes då? Varför är vissa människors begravningar
LGR11
större än andras?
s. 173
28
© Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening

På gravhällen finns flera barn, vad kan det betyda att de är avbildade som barn?
Är de flickor eller pojkar? Står flickorna och pojkarna tillsammans eller uppdelade? Varför står de uppdelade? Barnadödligheten var mycket hög, det var
inte ovanligt att sjukdomar hade dödlig utgång för barn. Vad är det som gör
att det är mycket ovanligare idag? På medeltiden kan man ofta se i källorna att
om ett barn dör får ett senare syskon samma namn. Det finns både
forskare som menar att detta visar att föräldrarna inte fäste sig
vid sina barn, kanske för att det var så hög risk att de dog, och
forskare som menar tvärtom att detta är ett bevis på hur högt
LGR11
s. 161
föräldrarna älskade sina barn även när många barn dog. Vad
tror eleverna?
Kyrkan:
Inne i kyrkan finns på flera platser bilder av djur – både i form av
stenfigurer och snidade trädetaljer. Djuren har en symbolisk betydelse som presenteras på nästa sida, tillsammans med en planritning över kyrkan. I mindre
grupper får eleverna leta efter djur, och markera på kopior av planritningen var
de finns. Vid återsamlingen diskuterar ni gemensamt vad de olika djuren står
för, och vad en symbol är för något. Vad finns för symboler i elevernas vardag?
(T.ex. vägskyltar, bokstäver, idrottsklubbars märken…)
Fler förslag på övningar i kyrkan
• Stenhuggarmärken
Eleverna får göra frottage på märkena i kryptan, en arkeologisk dokumenta
tionsteknik då man lägger ett papper över en inristning och sedan drar med
blyerstpenna fram och tillbaks över ristningen, så att den framträder på
pappret (eleverna har kanske gjort det själva med ett mynt någon gång).
Diskutera tillsammans om varför man har bomärken, och vad det kan innebära om man inte kan läsa och skriva. Vad kan man och vad kan man inte
göra i så fall? Eleverna kan även testa att göra ett eget bomärke.
• Helgon
Berätta om S:t Olof-statyn (se ”Detaljer i kyrkan”). Diskutera tillsammans,
vad är ett helgon? Hur känner man igen att det är S:t Olof? En av de första
kristna kungarna – vad innebär det? Vad trodde man på innan? Vad förändrades när man blev kristna? Idag är det inte så många i Sveriga som tror på
helgon, varför inte det?
• Fördjupning
Eleverna får välja något i kyrkan som de vill veta mer om. Ta reda på fakta
och skriv om det när ni är tillbaka i skolan.
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Markera på kartan med ett kryss där ni hittar ett djur. I listan bredvid kartan kan ni läsa om vad man tänkte att
de olika djuren betydde på medeltiden.

Leta efter djur i kyrkan!
Se om ni kan hitta alla djur som finns med i listan. Tänk på att den som gjorde till exempel ett lejon på medeltiden kanske aldrig hade sett ett. Idag kanske vi tycker att det inte är så likt ett lejon...

Örn – symboliserar inspiration från den heliga
Anden

Grip – ett fabeldjur, till hälften örn och till
hälften ett lejon som symboliserar att Jesus var
både människa och Gud

Hjort – en symbol för själen

Hund – symboliserar trofasthet och lojalitet

Björn – symbol för styrka och mod

Duva – symbol för den heliga Anden

Får/bagge – symbol för dem som tror på Gud,
Jesus avbildas ibland som en fåraherde

Lejon – en symbol för kunglig makt och för
Jesus

Vad djuren kan symbolisera:

Medeltida byggnader
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Medeltida byggnader
Dalby kyrka och kloster byggdes av sten och tegel – två dyra material som få
hade råd med. De allra flesta på medeltiden bodde i hus tillverkade av trä eller
lera. Väggen bestod då av flätade träpinnar som kläddes med lera – en teknik
som kallas lerklining.
Att det var dyrt att bygga med sten och tegel berodde på att det var material
som krävde mycket arbete. Tegel tillverkade man av lera som man först ältade,
dvs. att man bearbetade leran på ungefär samma sätt som man bearbetar
en deg. Sedan slog man ut den genom träformar till den storlek man ville ha och lät dem
ligga och torka innan man slutligen brände
teglet i stora ugnar, något som krävde mycket
ved. I Dalby har arkeologerna funnit spår på
Påskagänget efter en sådan tegelugn. Den
har varit i användning på 1200-talet. Ungefär
samtidigt gjorde man förändringar inne i kyrkan,
t.ex. slogs det valv i taket. Kanske är det i kyrkan
som teglet från Påskagänget har använts?
Sten i byggnader kan antingen vara mycket bearbetad – som stenarna i botten
våningen på kyrkans torn – eller knappt bearbetad alls – som de stenar man
murat med i den gamla magasinsbyggnaden väster om kyrkan, på den norra
sidan av meditationsplatsen. Det första kräver skicklighet av stenhuggarna och
stenarna kallas kvader p.g.a. sin kvadratiska form. Ibland kan man på dessa finna s.k. stenhuggarmärken, ett inhugget märke som man tror att stenhuggarna
har satt på stenen för att visa vem det är som gjort den – och därmed vem som
skall ha betalt. Den andra varianten,
där stenarna fortfarande har kvar sin
naturliga form, kräver mer skicklighet
av dem som skall mura.
Själva murningen gjordes med kalkbruk, ibland blandat med djurhår
för att öka bindningskraften i bruket.
Kalken fick man från kalksten som först
brändes i ugnar och sedan släcktes
med vatten. Närmsta kalkbrott ligger
i Fågelsångsdalen, där man bröt kalksten till just bruk under medeltiden.
Kalkmålning i Brunnby kyrka som bl.a. visar
hur en kvinna blandar kalkbruk.
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Hit till Dalby har stenhuggarna och murarna kommit flera gånger under medel
tiden – först vid mitten av 1000-talet när kyrkan skulle byggas, sedan på
1200-talet när man bestämde sig för att bygga om kyrkan och dessutom bygga
ut klostret med nya byggnader, och sedan återigen på slutet av 1300-talet efter
en brand som härjade i både kloster och kyrka år 1388. Minst tre gånger under
perioden har alltså området varit en byggarbetsplats, och spåren efter dessa
förändringar går att se om man letar bland sten, tegel och murbruk. Ett och
annat stenhuggarmärke finns också att hitta, tydligast syns de som finns på de
grova pelarna nere i kyrkans förhall.
Övning: Medeltida matematik
Förberedelser: Tag med ett långt måttband (sådant som man använder i längdhopp) samt ett långt snöre (t.ex. steksnöre).
I denna övning används magasinsbyggnaden, väster om kyrkans torn (se bilden
på nästa sida).
• Mät tillsammans upp hur lång magasinsbyggnaden är med hjälp av måttbandet.
• Låt eleverna mäta hur lång byggnaden är i fot. Det gör de genom att gå längs
med hela byggnaden, hela tiden med en fot precis framför den andra. Även
läraren gör detta.
• Resultatet av mätningen i fot kommer förmodligen att variera något, speciellt mellan lärare och elever. Diskutera tillsammans med eleverna vad detta
kan bero på, och om det finns någon fördel med att mäta i fot jämfört med
att mäta med måttband? (Man har alltid foten med sig...)
• Först på 1800-talet började måtten i Sverige att standardiseras, före dess
använde man mått som fot, aln och famn. En aln är avståndet mellan armbågen och spetsen på långfingret. En famn är avståndet mellan långfingerspetsarna när händerna är rakt utsträckta. Alla dessa mått utgår från människokroppen. Finns det några fler sådana mått? (T.ex. tum.)
• Ett medeltida måttband bestod av ett snöre med knutar på som markerade
varje fot/aln. Klassen kan enkelt själva göra ett sådant genom att bestämma
vems fot/aln som skall användas. Använd sedan det medeltida måttbandet
till att mäta hur brett västtornet är.
LGR11
s. 65
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Fler förslag på övningar, medeltida byggnader
• Material
Eleverna får i grupper varsin del av magasinets vägg. Vad finns det för material där? Kan man se om det har gjorts några ändringar i väggen? (T.ex. igensatta dörrar eller fönster.) Vad byggde man hus av på medeltiden? Är detta
ett vanligt hus? Hur kan de vanliga husen ha sett ut?
• Spår av stenhuggarna
Undersök stenarna i västväggen på tornets utsida närmare. Kan man se
några spår efter hur man har bearbetat stenen? Stenhuggarna använde sig
av olika sorters mejslar som de slog på med en träklubba för att forma stenen – ser alla stenarna likadana ut, eller kan man hitta olika ränder/prickar/
mönster i stenen efter mejslarna? Om stenarna ser olika ut, kan det säga
något om stenhuggarna? Att det var flera olika stenhuggare som hade olika
stilar på stenen? Eller att stenarna är gjorda vid olika tidpunkter?

Den nedersta delen av västtornet är uppbyggd av fint huggna
kvaderstenar. Genom att studera de olika spåren efter mejslar
på stenen kan man se om de är gjorda av en och samma sten
huggare.
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Magasinsbyggnaden.

Facit för uppgiften på s. 12: Fr. översta bilden till vänster är det målat glas, handtag av kera
mik, järnspik och en benkam på bilderna.
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