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Lundalänken och Kunskapsstråket 
var två ledord när politiker och pla-
nerare på Gamla Lunds möte teck-
nade visioner av det nya Lund som 
ska byggas i nordost i anslutning till 
ESS och MaxLab 4. Här ska 50.000 
människor bo och arbeta. Publiken 
lyssnade intresserat men efterlyste 
engagemang även för "gamla"Lund. 

Politiker från höger till vänster tycks ha 
förälskat sig i tanken på Lund som spår-
vagnsstad. Lundalänken från Clemens-
torget till Brunnshög, som är den första 
etappen, och även en linje genom stads-
kärnan söderut. Men det är osäkert om 
den senare etappen blir av.
 – Vi ska bygga världens bästa forsk-
nings- och innovationsmiljö, sade Eva 
Dalman som jobbar med att planera ut-
vecklingen av nordöstra ”nya” Lund . Vi 
ska inspireras av Lunds innerstad utan 
att försöka kopiera den. Men vi vill skapa 
en stadsstruktur där människor både ska 
kunna bo och arbeta. Lundalänken ska 
bli ett samlande stråk med butiker, res-
tauranger och annan service utmed ga-
tan. Vi ska bygga tätt och anpassa byg-
gandet efter olika klimatändringar.

En ambition är att nordöstra Lund 
också ska bli ett regionalt utflyktsmål. 
Besökare ska lockas med ett Science cen-
ter och en världspark, Natura Lund, där 
det ska finnas biotoper från hela världen. 
Den storslagna visionen gick inte hem 
hos alla. ”Kommunen har ju inte ens råd 
med förnyelsen av Stadsparken”, mumla-
des det. Men kommunen räknar med att 
både ett Science center och en världspark 
ska finansieras med pengar utifrån.

Lundaborna är duktiga på att cykla 
och åka kollektivt men kan bli ännu bätt-

re, menade trafikplaneringschef Chris-
tian Rydén som presenterade planer på 
hur lundaborna ska ta sig fram. Resandet 
med tåg, stadsbuss och regionbuss har 
ökat dramatiskt det senaste decenniet. 

– Vi har sett på olika buss-system 
som alternativ till dagens naturgasdrivna 
bussar. Både trådbuss och batteribuss är 
tystare. Men vi menar att fördelarna är 
större med spårbunden trafik. Det finns 
flera städer i Europa med gamla stads-
kärnor som har lyckats föra in spårväg i 
miljön, t.ex. Freiburg, Reims och Lyon.

Christer Wallin (m) byggnadsnämn-
dens ordförande tyckte att spårväg var en 
bra lösning för Lund.

– Men inte i centrum, ansåg Han-
delsföreningens ordförande David Perry. 
Han efterlyste fler satsningar på förskö-
ning även av gamla Lund.

Mats Olsson (v) var entusiastisk över 
visionerna för nordöstra Lund. 

– En härlig omsvängning i planering. 
Nu återupprättar vi staden igen. På med-
eltiden förstod man att blanda funktio-
ner så att det blev en stadsmiljö. Det enda 
som kan hota både gamla och nya Lund 
är externa köpcentrum.

Sten Wandel, professor i teknisk lo-

gistik vid LTH, menade att spårväg är en 
gammal teknik och förordade en över-
gång till elektrifierad trafik. Han är med 
i ett EU-stött projekt som drivs av en 
forskargrupp vid LTH i samarbete med 
flera företag. Projektet, Slide in, hand-
lar om att batteridrivna bussar ska kunna 
laddas under fart. Tekniken ska testas i 
Landskrona där det finns moderna tråd-
bussar. Lunds politiker tackade nej till 
att testa Slide in på Lundalänken.

– Jag tror att tekniken sen kan utveck-
las till att kraften kan komma från väg-
banan istället och kunna utnyttjas även 
av bilar. Trafiken blir tyst och vi kan 
minska användningen av fossila bräns-
len, sade Sten Wandel.

– En konventionell spårväg binder 
trafiken i minst femtio år. En nackdel är 
att om en spårvagn går sönder ligger hela 
systemet nere. Och att spårvagnar skulle 
ha större kapacitet är en myt.

Mats Olsson: Ibland kan det vara bra 
att låsa strukturer. Byggs en spårväg så 
kommer det att gå spårvagnar där. 

Sten Wandel: Tänk på att utveckling-
en går snabbt idag. Om tjugo år kan det 
ha utvecklats nya, effektiva och klimat-
snåla kommunikationsmedel.

Men i Lund fortsätter planeringen 
för spårväg. Ambitionen är att de första 
vagnarna ska börja rulla år 2015. Finan-
sieringen är ännu en öppen fråga men 
Christer Wallin är inte bekymrad.

– Det är både ett regionalt och ett na-
tionellt ansvar och vi är övertygade om 
att få finansiering.

Åhörarna var inte säkra på att en spår-
väg är svaret på innerstadens problem. 
Ett uttalat krav på en handlingsplan för 
centrum applåderades kraftfullt.

SOLVEIG STÅHL

Satsa också på ”gamla” Lund!

Spårvagn utmed Allhelgonakyrkan.
Fotomontage av Josefina Brismar.
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Historien upprepar sig vid forna Grå-
brödraklostret. En kylslagen novem-
berdag förra året skulle ledningar 
grävas ner vid lämningarna efter 
Gråbrödraklostret i Lund – och precis 
som för sextio år sedan påträffades 
fynd från klostrets ruiner.

Arkeologen Ragnar Blomqvist var den 
ansvarige arkeologen på plats år 1948 då 
klostermurarna kom i dagen den gången. 
En tidningsartikel över fyndet av klos-
termurarna i Lunds Dagblad, finns ur-
klippt och bevarad i mappen över kvarte-
ret Gråbröder i Kulturens arkiv. En syn-
nerligen frustrerad Ragnar Blomqvist 
undrar varför inte hela Gråbrödraklos-
trets rester grävs fram en gång för alla för 
att säkerställa dokumentationen.

Gråbrödraklostret i Lund grundades 
år 1238 och tillhörde Franciskanerorden 
och tomtmarken till klostret skänktes 
troligen av Biskop Uffe samma år. År 
1438 inrättades ett studium generale på 
klostret, vilket innebar att Nordens för-
sta universitet var grundat. 

Gråbrödraklostret revs år 1538 efter 
att Christian den III befallde detta och 
troligen återanvändes delar av klostrets 
byggnadsmaterial vid andra byggnatio-
ner. Själva klosterkyrkans murar påträf-
fades år 1934 mitt ute i Klostergatan vid 
schaktningsarbeten. De övriga byggna-
derna som hörde till klostret låg norr om 
klosterkyrkan grupperade kring en gård, 

varav Ragnar Blomqvist påträffade mu-
rar från klosterlängorna norr och öster 
om kyrkan år 1948. 

Ny mur påträffades 2010
I november år 2010 grävdes flera schakt 
på en bakgård i kvarteret Gråbröder för 
att åtgärda problem med avloppen på en 
fastighet. Stora mängder raseringsmassor 
i form av storstenstegel och kalkbruk på-
träffades ganska omgående. Bland dessa 
massor dök flera vackra profilerade tegel 
upp, precis sådana som visades upp för 
Lunds Dagblad den 22 februari 1948. De 
profilerade teglen användes sannolikt i 
klostrets kapitelsal, ett stort sammanträ-
desrum för de styrande i församlingen.

En mur med bastanta gråstenar i ba-
sen, påträffades i närheten av den tidiga-
re dokumenterade grundmuren. Således 
har ytterligare en del av Gråbrödraklos-
trets murar kunnat fogas samman i en 
större enhet. Det markanta vid den ”nya” 
grundmuren var att det söder om muren 

fanns mängder med raseringsrester från 
tillfället då själva klostermurarna revs. 
Storstenstegel och kalkbruksrester samt 
de stora grundstenarna lämnades kvar 
på plats, liksom en och annan detalj från 
klostrets valvslagna delar. 
 På norra sidan om grundmuren fanns 
överhuvudtaget inga raseringsrester. Jor-
den var av odlingskaraktär och cirka 3 
meter norr om grundmuren fanns res-
ter efter en enkel tegelmur. Tidigare har 
man vetat om att det fanns en mur kring 
klostrets västra sida, men den norra de-
len har vi hittills inte haft så mycket 
kunskap om. Bakom en skyddande mur 
kunde mindre köldtåliga växter gro och 
murarna kunde användas till spaljerade 
fruktträd. Många av de örter och väx-
ter som har importerats till skandina-
vien kom hit genom klostrens försorg 
då munkarna många gånger hade stora 
kunskaper inom odling och växtlära.

AJA GULDÅKER
ARKEOLOG PÅ KULTUREN I LUND

Nya fynd från Gråbrödraklostrets ruiner

Profiltegel påträffade vid arkeologisk förundersökning i Kv Gråbröder år 2010. 

Gråbrödraklostret, 
sett från sydöst, enligt 
Ragnar Blomqvists 
rekonstruktion.
Den breda gatan är nu
varande Gråbrödersga
tan och kyrkan i sydväst 
är S:t Clemens. (I: Lunds 
Historia 1. Medeltiden. 
1951)
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Varken Zoologiska museets samling-
ar eller den klassiska byggnadsmil-
jön skonas när universitetet planerar. 
Föremålen packas ner och den mag-
nifika utställningssalen ska styckas 
upp i smårum. Men många lundabor 
är kritiska och fler än 1000 har skrivit 
på Gamla Lunds protestlistor. För-
eningen har skickat en skrivelse till 
Stadsbyggnadskontoret när nu Aka-
demiska Hus har ansökt om bygglov.

– I bevaringsprogrammet från 1991 
är både Zoologiska institutionen och 
parken söder och öster om byggnaden 
skyddade med k-märkning. Men ut-
byggnadsförslaget tar så gott som hela 
tomtens k-märkta park i anspråk. Den 
k-märkta nationalromantiska institu-
tions- och museibyggnaden av Theodor 
Wåhlin från 1917 byggs ihop med starkt 
framhävda nya byggnader med bland an-
nat ny huvudentré, står det i förening-
ens skrivelse som har utformats av Bianca 
Heymowska Hellquist.

– Förslaget innebär stora förändring-
ar av helhetsmiljön. Den skyddade ka-
raktären av friliggande institutionsbygg-
nad förvanskas till ett kompakt komplex 
av hopbyggda byggnader utan park.

– Vid tillbyggnader till k-märkta 
byggnader och i k-märkta miljöer gäller 
enligt PBL varsamhet. Tillbyggnaden 
ska inte förvanska den befintliga miljöns 
särdrag. Men istället gör den att rollerna 
kastas om. Den k-märkta Zoologen blir 
både påbyggd och kringbyggd av nya sto-
ra byggnader åt söder och öster.

Gamla Lund vänder sig också mot att 
den befintliga entrén ska ersättas med en 
ny huvudentré i en ny byggnad österut. 
Därmed kommer Zoologen att reduceras 
än mer till ett annex. 

– Entrén utgör arkitekturens huvud-
motiv och främsta prydnad med trappan, 
förstukvist i huggen sten, flankerande 

lyktor och originaldetaljer i järnsmide.
En annan brist i förslaget är de slutna 

fasaderna mot Sölvegatan som inte bi-
drar till gatulivet. Det kan jämföras med 
Språk- och litteraturcentrums beklagligt 
avvisande och otillgängliga fasad mot 
Sölvegatan. 

Den stora utställningshallen, Sven 
Nilsson-salen, som är museibyggnadens 
paradrum, ska styckas upp i sju delar. För 
att skapa ett brett gångstråk tvärs genom 
salen ska det rivas två fönster med mel-
lanliggande mur i byggnadens ytterväg-
gar mot syd och nord. 

 – Ingreppen är påfallande ovarsamma 
och förvanskande. Detsamma gäller för-
slaget att riva Wåhlins originaltrappa. 

Gamla Lund vill se en ny detaljplan 
som överensstämmer med varsamhets-
bestämmelser i Bevaringsprogrammet. 
Konkreta önskemål är låga och diskret 
placerade tillbyggnader, främst i väster 
och norr, att Sven Nilsson-salen bevaras 
liksom trappan i museidelen och att den 
befintliga entrén blir huvudingång och 
nya entréer sekundära.

Byggnadsminne?
Stadsantikvarie Henrik Borg är också 
kritisk till delar av den planerade om-
byggnaden, t ex ingreppen i Sven Nils-
son-salen, rivningen av trappan i musei-
byggnaden, materialval och formspråk i 
tillbyggnaderna. Han menar att byggna-
derna och tomten är en kulturhistoriskt 
värdefull miljö och en representativ del 
av det Lund som utgör riksintresset. Fle-
ra universitetsbyggnader är förklarade 
som byggnadsminne och Henrik Borg 
anser att Zoologen är i klass med dem.

Hans företrädare, Björn Magnusson 
Staaf, uttalade redan 2008 att det fanns 
goda skäl att prova om Zoologiska mu-
seet kunde bli byggnadsminne. Det är en 
av de äldsta byggnaderna i Skåne som har 
formgivits med syftet att bli museum.

Fasad mot öster – så här kan det komma att se ut från Sölvegatan. Jais Nielsen White arkitekter

Gamla Lund ser kritiskt 
på ombyggnad av Zoologen

Från ordförandens 
horisont
Lund kommer att växa med 50% de när-
maste åren. Det är framför allt det ve-
tenskapliga Lund som står som motor i 
tillväxten och det är inte minst Brunns-
hög som växer. Gamla Lund hade den 
26 september en stor informationskväll 
och debatt om detta i Pingstkyrkan. Del-
tagare var bl a politiker och tjänstemän 
från kommunen och representanter för 
näringsliv och universitet. Debatten var 
mycket livlig och hade väl två fokusom-
råden: spårvagnar eller elbussar och vad 
händer med centrala Lund om Brunns-
hög växer och växer. Det var mycket in-
tressant att höra om de spännande alter-
nativ som finns med elbussar och möj-
ligheterna att göra en sk innovativ upp-
handling och   få en högteknologisk lös-
ning som också smälter in på ett bra sätt 
i Lunds stadsmiljö. Föreningen kommer 
att noga bevaka vad som händer i centrala 
Lund – inklusive planerna för ett nytt sta-
tionsområde – så att expansionen norrut 
inte skadar vår centrala miljö. Det är den 
miljön som gör Lund så attraktivt att man 
vill investera miljarder här. Det har t.o.m. 
observerats av New York Times som gjort 
ett stort reportage om vårt Lund. För öv-
rigt vill vi tacka våra kamrater i Malmö 
för den idrottshistoriska lördagen!

BENGT STREIJFFERT

På Kulturportal LUND kan man besö-
ka Zoologiska museet, se de fascinerande 
samlingarna och läsa om museets histo-
ria sedan 1700-talet. Kulturportalen har 
sett till att dokumentera denna kultur-
historiska skatt innan den har packats 
ihop. Portalen utvecklas hela tiden och 
täcker in allt mer av Lunds kulturarv. 
Bland nyheterna märks det nya museet 
på P7 där den ståtliga invigningen skild-
ras både i ett stort bildgalleri och videos. 
Här finns också ett reportage från den sk 
brevduvefarmen på Folkparksvägen och 
ett bildreportage från Lunds gröna höjd-
punkt ”Monte Composto”.

Museet på Kulturportalen

Gå in på www.
kulturportallund.
se och gör en 
virtuell vandring 
i Lunds historia 
och nutid.
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Min vagga – eller snarare den korgsäng, 
där jag tillbragte min första tid i det fria 
– stod i gårdshuset på Grönegatan 13. 
Familjen bodde i den ombyggda foto-
ateljé som uppförts av Georg Gleerup 
på 1860-talet och som därefter överta-
gits av den välkände lundafotografen B 
A Lindgren. Han hade avlidit 1904, men 
i gathuset drev hans döttrar ännu ”Nya 
pappershandeln”. Mitt boende på Grö-
negatan blev inte långvarigt. Redan på 
våren 1940 förflyttades jag till Magnus 
Stenbocksgatan 8 och där kom familjen 
att stanna till 1952. 

Jag föddes knappt tre månader efter 
Andra världskrigets utbrott och kriget 
kom – som för många i min generation 
– att färga barndomen. Pappa var dessut-
om journalist och chef för Sydsvenskans 
lundaredaktion, dit han kommit hösten 
1928. Kriget och Hitler var ständiga sam-
talsämnen vid middagsbordet hemma 
och naturligtvis påverkades Lund i stort 
och smått av krigsåren. 

Flyg över Lund
Den 18 november 1943 sov jag mig ige-
nom bombningen av Lund, men på 
1970-talet träffade jag jämnårig kvinna 
(gift med en arbetskamrat), som hade ett 
traumatiskt förhållande till smällar. För 
henne var öppnandet av nyårschampag-
nen en skräckupplevelse. Hon hade bott 
nära den stora explosionen i Blocks han-
delsträdgård vid Kävlingevägen. 

I slutet av kriget intensifierades bomb-
ningarna av de nordtyska städerna och 
de allierades flygarmador passerade över 
Lund. Jag minns en natt då jag satt i 
fönstret till min då 18-årige brors rum, 
hörde motordånet och såg strålkastar-
käglorna svepa över himlen. Det fanns 
luftvärnsställningar runt Lund och all-
deles väster om stationens spårområde 
stod två, nu sedan länge rivna, pjästorn 
av betong. Ibland sköts också spårljus för 
att markera neutraliteten. Lund, som i 
krigets början varit mörklagt, var nu en 
lysande navigationsfyr för bombplanen. 

Pappa hade en odlingslott mellan 
Trelleborgs- och Malmöbanorna. Om-
rådet ockuperas idag av ett parkerings-
hus. Lotten som i familjen kallades 
”Landet” hade han skaffat för att förse 
oss med potatis och grönsaker. På hös-
tarna skördades det och gjordes inlägg-

ningar av rödbetor och gurkor. En gång 
strax efter kriget var vi på odlingslotten 
då ett långt godståg passerade på väg mot 
Malmö. Från vagnarna, där dörrarna var 
öppna, vinkade hemförlovade tyska sol-
dater till mej och min syster. Vi vinka-
de glatt tillbaka. Mamma, som var stark 
antinazist, ingrep och sa till oss att slu-
ta med vinkandet. Tyskarna var förstås 
bara glada över att kriget var slut och att 
se harmoniska barn i en fredlig värld.

Beträffande odlingslotten hade pappa 
inte bara familjeförsörjning för ögonen. 
Han var en entusiastisk odlare som fann 
avkoppling och motion på ”Landet” och 
fortsatte med det ända tills kroppen bör-
jade protestera efter 85. 

Ransonering och surrogat
Ransoneringarna under krigstiden var 
besvärligt för hushållen. Kaffe och ho-
nung ersattes med surrogat. Vispgrädden 
försvann ur mjölkbutikens sortiment. 
Ägg konserverades i vattenglas i krukor. 
I tvåårsåldern gjorde jag mig herostra-
tiskt ryktbar genom att tugga i mig fem 
kilo strösocker i form av ransonerings- 
kuponger. Vissa varor var ransonerade 
ännu långt efter kriget och i slutändan 
kompenserade jag mitt omåttliga intag 
av socker genom att bli så gammal att 
jag fick kafferanson. Nåt kaffe fick jag 
förstås inte dricka på den tiden.

Under kriget och någon tid därefter 
fanns vid sopkärlen en särskild tunna för 
matavfall. Matresterna gick till stadens 
grisuppfödning och tunnan som egentli-
gen var av latrinmodell kallades givetvis 
”grisatunnan”. På fattigvårdsinrättning-

en Mårtenslund höll man också grisar 
som utfordrades med bl a köksavfall. 

Apropå ”grisatunnan” stod en lika-
dan i dasset på fjärde våningen i köks-
trappan som var gemensamt för lägen-
heterna i gårdsflygeln. I gathuset hade 
lägenheterna WC. Då och då såg man en 
”renhållningsgubbe” komma nerför den 
vindlande trappan med tunnan på axeln. 
Den hade ett tätslutande lock påskruvat 
och bäraren ett skyddande läderdok över 
huvudet och axlarna. På gatan väntade 
en hästdragen flakvagn. 

Vi lekte i Stadsparken
Magnus Stenbocksgatan mynnar i 
Stadsparken som blev min barndoms 
”gröna ängder”. Lekplatsen var den givna 
samlingspunkten för grannskapets barn. 
Där fanns en lektant på somrarna som 
hjälpte till med organiserad lek om man 
inte nöjde sig med sandlådan, gungor-
na, rutschbanan, karusellen och klätter-
ställningen. Denna stålrörskonstruktion 
lyckades jag en gång ramla ner från så att 
vård fick uppsökas. Jag fick lustgas och 
jacket i pannan sytt med ett par stygn. 
Parken erbjöd förstås vidare lekhorison-
ter än bara lekplatsen och strövtåg före-
togs i olika riktningar. 

På vintrarna susade vi nerför den his-
nande höga Skuttebacken som schak-
tades bort 2010. Den låg bakom Stads-
parkskaféet. Jag och min syster hade en 
bra kälke av märket Silva, men tittade 
avundsjukt på dem som kom med stiliga 
rattkälkar. Fördelen med vår kälke var 
att den lätt kunde bäras uppför backen 
till nästa tur ut på Gröningen. Skrid-

Min barndom under åren 1939–1952

Grannodlare 
till pappa på 
”Landet”. Frun 
styr årdret. 
Foto: Walde
mar Wahlöö 
1947.

Claes Wahlöö:
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sko åkte vi oftast på en nedsänkt plan på 
Södra Lekplatsen, nära mejeriet. På den 
tiden gick makadamtågen från Harde-
berga fortfarande förbi Stadsparken. 

På vårarna spelade vi kula i Gyllen-
kroks allé – antingen pirka eller grop. De 
färgglada cementkulorna köptes på EPA 
vid Mårtenstorget och sedan gällde det 
att förvalta kapitalet. I pirka satte sig en 
av spelarna med utbredda ben på marken 
och byggde en pyramid som motspelarna 
försökte pricka. I grop gällde det att rulla 
ned kulorna i en liten grop som man med 
klacken kunde borra i grusgången.

Ett ”krigsminne” är från våren 1945 
då vi på lekplatsen fick syn på avspärr-
ningar och patrullerande soldater runt 
Idrottshallen och Badhuset. Dessa hade 
förvandlats till karantän för människor 
som räddats från tyska koncentrationslä-
ger. Vi kände allvaret i situationen utan 
att förstå vad som försiggick. Väl hem-
kommen fick jag veta vad saken gällde. 

Parkskolan
Skolgången började för mig 1946 på 
Parkskolan där jag fick den nyutexami-
nerade fröken Kerstin Palmlund till lä-
rarinna under mina första två skolår. Jag 
var nog inte någon entusiastisk elev och 
hade inte gått i ”kindergarten”. Uppbrot-
tet från hemmatryggheten kändes onö-
digt. En gång blev vi tillsagda att om vi 
kändes oss det minsta sjuka skulle vi gå 
hem. Jag blev genast dålig och gick hem. 
Till min förvåning skickades jag omgå-
ende tillbaka av en bestämd moder.

Skolan vidgade kretsen av lekkam-
rater som dittills bestått av barn i huset 
eller på granngårdarna. En av dem var 
Ludvig Pripko från Ungern. Vi kom att 
umgås en del. Ludvig var en rätt exo-
tisk figur för en svensk sjuåring och hade 
ovanliga utförsgåvor. Han var duktig på 
piano och kunde framföra An der schö-
nen blauen Donau på klassrummets pia-
no. Jag antar att han och hans mor och far 
på något sätt dragits med i Andra världs-
krigets strömvirvlar och hamnat i Lund.

 Det dök också upp baltiska flykting-
barn under min tid i folkskolan. Vart 
Ludvig tog vägen efter småskolan har jag 
inte en aning om, men det har jag inte 
heller om flertalet av mina andra klass-
kamrater. I det avseendet är skolgången 
en handfast utbildning om livet.

Mjölkbutiken söndagsöppen
I hörnet vid St Södergatan låg Oscar 
Nilssons speceributik och där gjordes 
nästan alla dagligvaruinköp. Det var en 
affär av det gamla slaget med en hyll- 

och lådinredning som täckte hela väg-
gen bakom den långa disken. I samma 
hus, ett stycke in på Stenbocksgatan låg 
mjölkbutiken och där handlades mjölken 
på 1940-talet i lösvikt. Man gick dit med 
mjölkspannen och fick den fylld. Mjölk 
var färskvara och även på söndagarna 
höll butiken öppet ett par förmiddags-
timmar. Kylskåp fanns inte i lägenheten. 
Behövdes is till finare kalas kunde den 
efter beställning hämtas i mjölkbutiken. 
Med hjälp av en handduk hembars en is-
planka som sedan spräcktes i köket. 

I kvarteret (Gyllenkrok) fanns då tre 
mjölkbutiker och två speceributiker. 
Enda hörnet utan butik var det sydväs-
tra. 

"Esarparn" husägare i Lund
År 1948 frikändes den 69-årige Nils 
Andersson,”Esarpsmördaren”, efter 
lång tid i fängelse och fick ett stort ska-
destånd. Pengarna använde han till att 
köpa huset där vi bodde. Det visade sig 
vara en hygglig om något tillbakadragen 
man, som dock inte kunde befria sig från 
sitt förflutna. Ingen i huset kallade ho-
nom för något annat än ”Esarparn”. En-
ligt de vuxna hade han dock god hand 
med fruntimmer och bedårade hembi-
trädet i en av husets familjer. 

Mitt vackra minne av honom är då 
jag, 9 eller 10 år gammal, en dag från ett 
av fönstren på andra våningen såg att han 
staplade vindsröjningsskräp på gården. 
Överst låg en inramad sak som väckte 
nyfikenhet och habegär. Jag tyckte mig 
se något riktigt spännande och sprang 
nerför huvudtrappan, genom portgång-
en, ut på gården och ställde mig att stirra 
på något som visade sig vara en inglasad 
halvmodell av ett segelfartyg. När Esar-

parn kom ut och märkte min fixering vid 
det åtrådda, frågade han kort ”Vill du ha 
den påg?” Jag svarade förmodligen väl-
uppfostrat ”Ja tack” varpå jag tog den för 
en tioåring rätt stora pjäsen och bar upp 
den till lägenheten. 

Den hänger fortfarande i mitt hem. 
Fartyget är unionsflaggat och något så 
ovanligt som en fullriggad tremastare. 
En bättre trofé har jag aldrig hemfört. 

Julens dofter
Julen var en stor högtid med massor av 
förberedelser för mamma. Lutfisken la-
des i blöt tidigt, sedan följde tillverkning 
av korv, leverpastej, bakning av s k vita 
pepparkakor (hemma kallade Asker-
sundsbröd), pepparkakor, flottyrringar, 
kolakokning och som kronan på verket 
skinkkoket. Julgranen, som aldrig fick 
elektriska ljus, inhandlades i sällskap 
med pappa några dagar före Julafton och 
kläddes på Lillejulafton. 
 Därefter var det JUL och sedan vi va-
rit i julbönen (biskop Edvard Rodhe) i 
domkyrkan kom tomten Persson direkt 
från Kilsbergen i Närke med rödsminkat 
ansikte och nyanlagt vaddskägg. Släden 
med bockarna parkerade han på gatan. 
Han bjöds på glögg för att bli vänligt 
stämd och beklagade varje år att han inte 
fick träffa redaktören som märkligt nog, 
alltid just då, brådskat iväg till redaktio-
nen. Efter julklappsutdelningen var det 
middag med lutfisk som huvudrätt. Min 
äldre bror och jag åt inte denna delikatess 
som älskades av mina föräldrar och min 
yngre syster. 

Julen är minnen av dofter från mat-
lagningen, granen, glöggen, levande ljus, 
lacket på paketen och tomtebloss. 

 

CLAES WAHLÖÖ

Majstångsresning i Stadsparken 1943. Ljuslockig Claes i förgrunden. Foto: Waldemar Wahlöö



G A M L A LU N D - N Y T T |  N R 5  20116

Klas Anshelm är en av efterkrigsti-
dens stora arkitekter i Lund. I sam-
band med att Lunds Tekniska Hög-
skola nu firar sitt 50-årsjubileum 
visas en spännande utställning om 
Anshelm och hans mångsidiga pro-
duktion. Skisser, ritningar, bilder, 
många modeller i olika material och 
andra ”samlade ting”. Anshelm spa-
rade på allt.

Klas Anshelm var flitigt engagerad av 
Byggnadsstyrelsen under universitetens 
expansiva tid som tog fart på 1960-talet. 
Han ritade bland annat de sex byggna-
der i rött tegel som utgjorde LTH till att 
börja med. Alla var inte glada i åsynen av 
skolan – det var långt mellan husen som 
låg på gammal åkermark och ingen lum-
mig grönska som försonade det blåsiga 
läget utanför stan. Idag uppskattas både 
arkitekturen och den förtätade campus-
miljön där träden vuxit sig höga.

Vann flera priser
Anshelm öppnade eget arkitektkontor 
i Lund 1947. Utställningen fokuserar på 
tre verk där han var inbjuden att deltaga i 
arkitekttävling och där hans förslag vann 
1: a pris – Lunds konsthall på 1950-ta-
let, Stadshallen i Lund på 1960-talet och 
Malmö konsthall på 1970-talet. Men re-
dan 1945 vann han sin första arkitekt-
tävling i Lund när han som anställd 
hos Wejke-Ödeen deltog i en tävling 
om Lerbäcksskolan i Lund – en bygg-

nad som signalerade ett helt nytt ”tänk” 
i skolbyggandet efter kriget. Landstings-
huset på Baravägen och studentbostads-
huset Lunds Nation är också Klas An-
shelms verk.

Han ritade många universitetsbygg-
nader förutom LTH, däribland den sk 
medicinarlängan (på Sölvegatan) med 
Fysiologiska institutionen som den för-
sta etappen 1950 och Genetiska institu-
tionen vid Tornavägen. Byrålogen och 
Eden i kvarter Paradis var hans sista verk 
men som han inte själv kunde fullborda 
på grund av sjukdom. Han dog 1980. 

Tillsammans med konstnären Arne 
Jones som också var hans vän ritade han 

flera fontäner. En känd och imponerande 
konstruktion är fontänen på LTH som 
byggdes 1968 – låt vara att den aldrig har 
fungerat...

På utställningen visas också model-
ler på skulpturer och andra bevis på An-
shelms konstnärliga ådra. Han tyckte 
om att leka och experimentera med oli-
ka material och former och han tyckte 
om att prova nya material. Han var en av 
de första som byggde med plywood och 
han byggde själv en båt i plywood, Vi har 
velat lyfta fram även den fria och lekfulla 
skaparlusten i Anshelms verk, säger ar-
kitekt Per Qvarnström som har initierat 
och producerat utställningen.

Anshelm sparade på ”allt”. Ett litet 
”dokument” som Per Qvarnström inte 
kunde motstå att ta med är ett vykort 
från kollegan Berndt Nyberg, som arbe-
tade hos Anshelm i början på 1950-ta-
let. Kortet är avsänt från en ort i Italien 
1955. ”Dom har aldrig haft någon arki-
tekt i den här byn så det har blivit rätt 
så snyggt!” 

Inför LTH:s jubileum har A-huset 
renoverats och har också fått ett stort 
inglasat ”innetorg”, kallat Utställnings-
hallen, som förenar det med verkstads-
byggnaden. Den stora ljusa hallen är väl-
kommen och på skolan hoppas man att 
det ska bli lättare att locka allmänheten 
att besöka de utställningar som kommer 
att visas här. Anshelm-utställningen är 
den första. 

Mannen som sparade på allt
Utställning om Klas Anshelm

Arkitekt Per Qvarnström har producerat utställningen om Klas Anshelm – som syns på por
trättet i bakgrunden. Foto: Anders Frick, LTH

Invigning av den stora ljusa utställningshallen i det ombyggda Ahuset. Foto: Anders Frick, LTH

SOLVEIG STÅHL
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Kulturen och kommunen är uppen-
bart ointresserade av Drottens kyr-
koruin i Kattesund. Men lundaborna 
är desto mer intresserade! Det fram-
gick på Kulturnatten när två företag-
samma arkeologstudenter, Isabella 
Passlov och Siiri Irskog, arrangerade 
visningar av ruinen. Deras fyra före-
ställningar lockade uppemot tre-
hundra åhörare i alla åldrar och frå-
gelusten var stor. 

Musik, levande ljus och doft av rökelse 
mötte besökarna och skapade ännu mera 
stämning i den tusenåriga kyrkoruinen. 
Isabella, för dagen klädd som en burgen 
borgarfru under tidig medeltid och se-
kunderad av sin piga Siiri, tog emot och 
berättade om Sankt Drotten. 
 Kyrkan uppfördes under första hälf-
ten av 1000-talet och var ämnad som en 
domkyrka, därav storleken. Det var den 
största stenkyrka som byggdes i Skandi-
navien under 1000-talet.

När Dalby och Lunds stift slogs sam-
man på 1060-talet flyttade biskopen i 
Dalby, Egino, till Lund men han valde 
förmodligen Sankt Laurentius, domkyr-
kans föregångare, som biskopskyrka och 
Drotten blev sockenkyrka. Nästa funk-
tion var som klosterkyrka åt premonstra-
tensbröderna tills de flyttade till Öveds 
kloster under tidigt 1200-tal. Drotten 
blev sockenkyrka igen tills den revs efter 
reformationen.

Utgrävningarna av kyrkoruinen pågick i 
etapper från 1960-talet till 1984 och följ-
des med stort intresse av lundaborna. År 
1987 öppnades Drottens kyrkomuseum 
som ett viktigt vittnesbörd från det ti-
digmedeltida Lund. Beläget i hjärtat av 
centrum och tillgängligt för besökare är 
det ändå okänt för många. 

Nyfikna besökare
– Så intressant. Det här kände vi inte 
till förr, sa flera besökare som hittat till 
Drotten under Kulturnatten.

– Coolt, tyckte de yngre som också 
hade många frågor om kyrkans historia.

De välbesökta och uppskattade vis-
ningarna av Drotten under Kulturnatten 
skedde inte i Kulturens eller kommunens 
regi (ansvarsfrågan är osäker) utan det 
var ett privat initiativ av Isabella Passlov 
och Siiri Irskog.

– Vi tycker att Drottens kyrkoruin är 
ett fantastiskt minne från det tidigme-
deltida Lund och att det passade bra att 
visa den på Kulturnatten. Men att intres-
set skulle vara så stort och att det skulle 
komma så många kunde vi inte drömma 
om.

Lundabor som besökt Drotten tidiga-
re saknar montrarna med skelett och fö-
remål som påträffats under utgrävning-
arna och frågar ofta efter dem. De lär 
vara på väg tillbaka...

– Vi behöver hjälp av medlemmar i 
Gamla Lund att identifiera personer 
och händelser i ett stort material vi 
har fått att ta hand om. Det säger 
Anna Ketola, arkivchef på Skånes Ar-
kivförbund. Och visst vill väl Gamla 
Lunds medlemmar hjälpa till...

Samlingen med bl.a. åtskilliga fotoalbum 
finns med i Gulli Ingemanssons döds-
bo. Gulli Ingemansson, änka efter Hans 
Ingemansson, gick bort i december 2010, 
92 år gammal. Hennes man Hans Ing-
emansson var advokat och under många 
år engagerad i Lunds kommunalpolitik 
som moderat. Han var kommunstyrel-
sens ordförande 1955-73 och när Lund år 
1964 fick sina första heltidsanställda po-
litiker var det Hans Ingemansson och so-
cialdemokraten Ivan Holmberg som blev 
kommunalråd. Hans Ingemansson hade 
den posten till 1973.

Gulli Ingemansson var en färgstark 
kvinna som bland annat var mycket aktiv 
inom Inner Wheel. Hon var också känd 
för sina fantasifulla klädskapelser. Hen-
nes karriär omfattar bl.a. att hon varit vd, 
och en driftig sådan, för Förenade Bils 
dotterbolag i Göteborg.

Dödsboet efter Gulli Ingemansson 
har skänkt en stor samling av fotoalbum, 
tidningsklipp, föreningspapper och an-
nat till Lundasamlingen som överlåtit 
den till Skånes Arkivförbund.

– Det är ett stort och omfattande ma-
terial och vi behöver hjälp med att iden-
tifiera människor och händelser som fö-
rekommer på foton. Samlingen spänner 
från ca 1940 och fram till 80-talet, säger 
Anna Ketola.

– Jag tror att det kan finnas många 
medlemmar i Gamla Lund som skulle 
kunna hjälpa oss med den uppgiften, 
fortsätter hon. Det tycks finnas många 
kända lundaprofiler och lokala händelser 
i materialet så det kan vara en intressant 
uppgift att vara med om att dokumentera 
det. En del av materialet kommer nog att 
digitaliseras.

En idé är att organisera en studiecirkel 
eller liknande nästa år där deltagarna kan 
gå genom materialet och försöka iden-
tifiera personer och händelser. Medlem-
mar i Gamla Lund som är intresserade av 
att vara med kan göra en intresseanmälan 
hos föreningens kanslist Ulla Holmér.

Kulturnatt i Drotten
Isabella Passlov och Siiri Irskog lockade många besökare till Drotten under Kulturnatten.

TEXT OCH FOTO: SOLVEIG STÅHL

Arkivförbund 
behöver hjälp

SOLVEIG STÅHL
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Andersson, Anders Hugo: Minnen från 
förr. 2011

Blanck, Göran: Släkterna Isberg från 
Lund och Österdahl från Kisa. Lund, 2010

Blomstrand, Ingegerd: Får jag åter se 
dig ansigte mot ansigte? : de Blomstrand-
ska familjebreven 1830-1952. Lund, Sekel 
[2010]

Bott i Lund. Från vindskupa och loge-
ment till lägenhet; lundensiskt studentboen-
de igår, idag & imorgon. Lund, Stiftelsen 
AF Bostäder och Lunds universitetshis-
toriska sällskap, 2010

Måndag 21 november kl. 19.00 
S:t Lars och Vipeholm – patienternas 
historia. Föredrag av Cecilia Riving, fil. 
dr i historia. Pingstkyrkan, St Söder-
gatan 25. 

Söndag 27 november klockan 13.00.
Jula Songh med Ensemble Mare Bal-
ticum och Christianstads Motettkör
i Stora salen på Grand Hotel.
I samarrangemang mellan Musik i Syd, 
Grand Hotel, Grandiosa Sällskapet och 
Föreningen Gamla Lund bjuds för åt-
tonde gången på traditionsrik konsert 
förste advent. Jul- och adventsmusik från 
Renässansen.  Rabatterade biljetter à 110 
kr för Gamla Lunds medlemmar. Dessa 
biljetter måste köpas i förväg på fören-
ingens kansli. Säljstart den 31 oktober.

DET HÄNDER

Många medlemmar har ännu inte häm-
tat sina årsböcker som finns på kansliet. 
Det är en tung kostnad för föreningen 
att skicka dem med posten så nu vädjar 
vi till er som ännu inte hämtat årsboken 
att göra det – eller om ni inte har möjlig-
het själva att be någon hämta åt er. Tack 
på förhand!

Årsböcker att hämta

Dalby kyrka: om en plats i historien. 
Lund, Historiska media, 2010

Daniel, Barbro, En presentation av 
kyrkorna i Södra Sandby församling. Södra 
Sandby, Södra Sandby församling [2010]

Fågelsångsdalen under 470 miljoner år. 
Södra Sandby, Ove Linde, 2010

Fäldt. Emma, Maja i parken. Stock-
holm, Lindskog, 2010

Husnamn i gamla Dalby. Dalby, Gil-
let, 2010

Jönsson, Sigbritt, Stora Råby : gårdar 
och brukare under 300 år. Lund, 2010

Larsson, Björn, Filologens dröm : be-
rättelser om upptäckarglädje. Stockholm, 
Norstedts, 2008

Larsson, Bo: Lunds stadskärnas miljö-
värden och identitet : Synpunkter på beva-
ringsplanering i relation till riksintressen. 
Lund, Sekel, 2011

Nytt
från
Lunda-
samlingen

Man blir både upprörd och besviken 
när man ser vilka brott mot varsam-
hetsregler som Stadsbyggnadskon-
toret ibland gör sig skyldig till. Ett 
aktuellt fall rör Mogen Mogensens 
hus på Stora Södergatan 17.

Huset byggdes av Harry Karlsson 1938 
med en stor biograf och med restaurang 
på hörnet.

Med krökta fönsterglas i harmoni med 
balkongerna ovan – och hela huset.

Byggnaden ut mot Lilla Tvärgatan var 
fönsterlös (biografen), fönstren är nytill-

komna i den ombyggnad som skett.
Biograf och restaurang har försvunnit 

och lokalerna byggts om för att inrymma 
ett försäkringsbolag.

Stadsbyggnadskontoret har släppt 
igenom dessa nya fönster, med grova 
aluminiumprofiler, där det krökta glaset 
i hörnet ersatts med tre raka.

Ett brott mot varsamhetsreglerna i 
PBL, mot bevaringsprogram och riks-
intresse. Och Lunds själ. Många drop-
par små... 

LENNART NORD
ARKITEKT SAR MSA

Varför denna ovarsamma ombyggnad?

Huset på Stora Söder
gatan 17 är en välkänd 
gatuprofil i Lund och 
många är kritiska mot hur 
ombyggnaden har skett.
Foto: Lennart Nord


