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Dalby i Skåne är en av endast tre platser i Sverige där medeltida klosterbyggnader finns 

bevarade. Jämfört med de båda andra platserna – Vadstena och Ystad – är Dalby rätt okänt. 

Anonymiteten står i skarp kontrast till platsens kulturhistoriska betydelse. Under några år på 

1060-talet Dalby var biskopssäte. Kyrkan som stammar från denna tid innefattar det äldsta 

bevarade murverket i Norden, samt en unik förhall i två våningar från 1100-talet. Väster om 

kyrkan finns grundmurar från 1000-talet som tolkats som resterna av en kungsgård. Den 

danske kungen Harald Hein - en av Sven Estridsens fjorton söner - ska enligt Roskildekrönikan 

ha begravts i Dalby. Omkring år 1100 nämner benediktinmunken Ailnoth (Knut den Heliges 

hagiograf) Dalby som locus celebris, ”den berömda platsen”. Vid samma tid etableras 

augustinerklostret, som kom att bli ett av de rikaste klostren i hela Danmark. 
Konferensen samlar experter från olika discipliner och från olika länder.  Syftet är att söka en 

fylligare, mer mångfacetterad förståelse av denna plats som varit så betydelsefull kyrkligt och 

politiskt och på flera geografiska nivåer – i Skåne, Danmark, Norden och Europa. Genom att 

sammanföra forskare med vitt skilda frågeställningar och referensramar vill konferensen bidra 

till en helhetsförståelse av Dalby, och i förlängningen även av andra liknande platser.  

Vid konferensen kommer ett trettiotal personer från åtta olika länder och en rad akademiska 

discipliner att medverka med föredrag och presentationer. Till konferensens första dag, 

lördagen den 24 april, bjuds allmänheten in. De övriga dagarna kommer sessioner på olika 

teman att hållas. Till avslutningsdiskussionen på tisdagseftermiddagen är representanter för 

myndigheter och kulturmiljövård särskilt inbjudna.  Dalby är en ort stadd i tillväxt och 

förändring, och samtidigt en tusenårig kulturmiljö.  Dokumentation, restaurering och 

levandegörande är viktiga frågor som kommer att behandlas.  

Initiativtagare och ansvariga för konferensen är Stephan Borgehammar, Centrum för teologi 

och religionsvetenskap, och Jes Wienberg, Institutionen för arkeologi och antikens historia, i 

samarbete med Hanne Sanders, föreståndare för Centrum för Danmarksstudier. Samtliga är 

professorer vid Lunds universitet.  

Alla intresserade är välkomna att anmäla sig till de 25 fria platser som finns.  

Konferensavgift: 1000 kronor (luncher & kaffe ingår) + 300 kronor för middagen 24 april.  

Skicka anmälan till barbro.bergner@hist.lu.se. Ange namn och adress, eventuell institution, 

samt om du önskar specialkost.  

Avgiften sätts in på Lunds universitets bankgironummer 5051-4728 (SE-banken). Deltagare från 

utlandet inkl Norden anger SWIFT-kod ESSESESS och IBAN SE55 5000 0000 0543 9103 1116. 

Ange som betalningsreferens: 859575 och ditt namn.  

Sista anmälningsdag är den 31 mars 2010. 


