2011: 6

Skelett får nytt liv på Historiska museet
Tillbaka där det började! När Zoologiska museet stänger för gott i
september nästa år ska den första
zoologiska utställningen invigas på
Historiska museet. En del av Zoologiska museets samlingar ska leva vidare där istället för att monteras ned
och förvaras i magasin. En lokal på
fjärde våningen där Kuriosakabinettet bodde tidigare ska renoveras och
bli zoologisk sal.
Många har kämpat hårt, men förgäves, i
flera år för att förmå universitetet att bevara Zoologiska museet och den unika
utställningssalen.
Tanken på att allt skulle packas ner
och läggas i magasin har nästan varit
outhärdlig, säger museichef Lars Lundqvist som tycker att den här lösningen i
alla fall är bättre än ingenting.
Historiska museets chef Per Karsten
tycker att det finns en styrka och stor
potential i lösningen och ett kommande
samarbete med Naturvetenskapliga fakulteten. Man kan skapa tematiska utställningar där man också utnyttjar Historiska museets rika samlingar.
En del av skeletten kommer ju hem
igen. Huset vid Krafts torg uppfördes
1840 som bostad för biskopen men förvärvades av universitetet i en bytesaffär
bara några år senare för att härbärgera
institutionerna för biologi, kemi och fysik. År 1917 lämnade naturvetarna huset
och zoologerna flyttade till den nybyggda institutionen och museibyggnaden på
Helgonabacken.
– Utställningen där byggdes av folk
som arbetade i det här huset, påminner
Per Karsten.
Planen nu är tematiska utställningar
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Per Karsten
berättar om
uroxen som
var temat för
en tillfällig
utställning
på Histo
riska museet
nyligen.

som byts vart tredje år. Den första kommer att ägnas Lunds store naturvetare
professor Sven Nilsson (1787-1883) och
den skånska faunan efter istiden. Sven
Nilsson representerar en tid som innebar
ett kolossalt kunskapsinsamlande och en
enorm vetenskapsutveckling. Sven Nilsson var en lärdomsgigant – zoolog, ornitolog, kvartärgeolog, arkeolog, etnograf,
samlare, präst och skåning! Han förknippas med otaliga av samlingens unika och
värdefulla vetenskapshistoriska montage
av däggdjursskelett – djurfynd som ofta
gjordes i samband med torvtäkt i Skåne.
– Man kan berätta om vilka djur som
försvunnit och vilka som finns kvar, säger Per Karsten. Sen kan vi välja dagsaktuella frågor , t.ex. klimatförändringar
genom tiderna och visa hur de har påverkat faunan.
Den specialbyggda utställningshallen
på Helgonabacken har ca 700 kvm yta
och den tilltänkta zoologisalen på Histo-

riska museet är knappt 100 kvm. De riktigt stora skeletten som fascinerat besökare under snart ett sekel får förstås inte
plats. Men uroxen är en möjlighet.
Det kostar att bygga om och inreda.
Tack vare en donation på 2 miljoner kronor från Crafoordska stiftelsen och att
universitetet också skjuter till pengar har
satsningen blivit möjlig. Ombyggnaden
ska starta så snart det är möjligt och sen
flyttas utvalda delar av Zoologiska museets samlingar in i juni nästa år.
Utställningen ska förstås byggas med
hjälp av modern museipedagogik och besökarna ska också kunna ta del av kunskapen i digitaliserad form.
Det viktiga är att vi har något att berätta, säger Lars Lundqvist. Men han ser
ett bekymmer med magasinering.
Var hittar man kompetens i framtiden
att montera skelett?
SOLVEIG STÅHL

1

"Kalt och naket" tycker en del om Domkyr
koplatsen. "Rent och "vackert, säger andra.
Stjärnfallet av mässingsgatstenar är värt att
leta efter. Foto: Claes Wahlöö.
"Kikaren" på Domkyrkoforum
är ett kaxigt inslag i stads
bilden. Foto: Claes Wahlöö.

Visst sticker det ut!
Blänket varar inte länge! Många lundabor tycker att den
blänkande mässingsfasaden på Domkyrkoforum känns
främmande i miljön kring domkyrkan men arkitekten
Carmen Izquierdos har lugnande besked. Om bara något år
ska mässingsplattornas blänkande gula färg ha övergått i
en varmt brun bronsfärg. Både hon och andra ansvariga är
mycket nöjda med det färdiga Domkyrkoforum.

Portalen mot Kyrko
gatan och dom
kyrkans torn i nytt
perspektiv. Foto:
Claes Wahlöö.

2

Det har tagit lång tid, mer än ett decennium, innan beslutet att bygga ett
besökscentrum till domkyrkan har förverkligats med Domkyrkoforum. Men i
Lund är det ju inte ovanligt med långa
planeringstider...Arkitekttävlingen
väckte enormt intresse och 353 förslag
ställdes ut i stadshallen i januari 2004.
Sen kom det grus i maskineriet. Det
rådde högkonjunktur och byggmästarna ville hellre bygga bostäder. Projektet
gick i stå till våren 2008 då domkyrkorådet beslöt att byggandet av besökscentrum var angeläget. Samma år bytte man
namn till Domkyrkoforum.
I januari 2009 hoppade fastighetsmagnaten Arne Paulsson in på arenan
med ett alldeles nytt förslag. Det innebar
också plats för ett bostadshus på tomten.
Domkyrkorådet funderade på förslaget men sa till slut nej tack. Istället fick
Carmen Izquierdo uppdrag att gå vidare med ett delvis nytt lokalprogram som
bland annat innebär att Domkyrkoförsamlingen har fått lokaler i byggnaden.
Sen ökade tempot i processen och
sommaren 2010 kom, äntligen, bygget
igång.
Att bygga nytt på så klassisk mark i
Lund är en prestigefylld utmaning och
lundaborna brukar inte hålla inne med
sina synpunkter. Alla har inte varit förtjusta i en byggnad som sticker ut så pass
mycket. Många, däribland Gamla Lund
har beklagat att det inte gjordes en or-

dentlig arkeologisk utgrävning. Och
syrenstriden kommer inte att glömmas...
– Det har varit spännande diskussioner, säger Christer Larsson diplomatiskt. Han är ordförande i domkyrkorådets fastighetsnämnd och har varit
drivande i projektet sen han kom in i
det 2008.
Nu är han glad att det är i hamn.
– Vi är mycket nöjda med resultatet, säger han och får en eloge av biskop Antje Jackelén för sitt arbete. Hon
tycker att Domkyrkoforum är drömmen som blivit verklighet.
– Ett tempel ska ha förgårdar och det
har nu domkyrkan fått. Besökarna blir
fler för varje år och nu kan gästfriheten
blomstra, säger biskopen.
– Äntligen har vi fått vårt vardagsrum och en plats för möten, säger domprost Håkan Wilhelmsson.
– Domkyrkoforum är en arkitektonisk pärla i Lunds stadsbild, säger
stadsarkitekt Bengt Aronsson och spår
att den kommer att bli omtalad långt
utanför landets gränser och i arkitekturlitteraturen. Det är viktigt att varje
tid fått sätta sitt avtryck i stadens bebyggelse.

Mitt drömprojekt

– Mitt drömprojekt, ler Carmen Izquierdo som glad att hennes intentioner har förverkligats. Hon bor i Stockholm men har gjort täta resor till Lund
för att kunna följa byggprocessen på
plats. Hon berättar att hon inspirerades
mycket av de oregelbundna och små-

skaliga stadsrum som omger kyrkan.
Arkitekturen ska vara inbjudande och
fungera som en portal till själva domkyrkan.
Nybyggnaden omfattar 1.400 kvm
och därtill kommer 1.100 kvm ombyggd yta.
– Den totala kostnaden är drygt 97
miljoner kronor och det är bara 2 miljoner över budget, berättar Christer
Larsson. Lunds domkyrka är byggherre och har finansierat projektet med 30
miljoner kr som lån och resten från den
egna förmögenheten.
Förutom det stora atriet finns det på
entréplanet mot Kyrkogatan, ett aktivitetsrum, Finn, tänkt för de yngsta
besökarna. Fondväggen med ett mönster av trä i olika färger har skapats av
arkitekten. Innanför byggnadens mest
diskuterade del, ”kikaren” finns en
vacker hörsal med plats för 100 personer. Genom kikaren kan man titta upp
mot kyrktornen.
Domkyrkoplatsen, med 300.000
granitstenar, har gestaltats av landskapsarkitekt Charlotte Lund. Hon
har velat binda samman kyrkan, domkyrkoforum och Liberiet med en ren
och avskalad yta som ska upplevas
och användas som en inbjudande mötesplats. Ett ”stjärnfall” av gatstenar i
mässing in mot domkyrkan ger spänning liksom några bänkar som belyses
underifrån.
Domkyrkan ska få en skimrande
mjuk fasadbelysning. Det tackar vi för.
SOLVEIG STÅHL

Ordföranden har ordet:

Zoologiska museet
En minst 20-årig kamp för samlingarna
i Zoologiska museet är nu över. Jag har
mer eller mindre deltagit i den under alla
åren. Blir det bra nu? Låt oss verkligen
hoppas det – jag tror det- och vi litar på
att ordförande Stig Persson och museichefen Per Karsten gör ett lika bra jobb
med samlingarna som de brukar göra med
tillgängliga resurser. Förväntningarna är
höga! Gamla Lund har fört en kampanj
för samlingarna och fått in över ett tusen namnunderskrifter. Tack för stödet!
Jag är övertygad om att insatserna från
så många lundabor påverkade finansiärer
och beslutsfattare i rätt riktning.
Föreningen Gamla Lund tackar Crafoordska stiftelsen för generöst stöd.
Jag kan dock i sammanhanget inte låta
bli att nämna att det kommer att byggas
ett mycket stort museum i Köpenhamn
för zoologi, botanik och geologi. Museet
tillhör Köpenhamns Universitet men finansieras från staten. Det går uppenbarligen att bidra med stora pengar om man
finns i en huvudstad.
Gamla Lund ger sig aldrig. Humanister och teologer flyttar nu in så småningom i det gamla zoologiska museet.
Vi hoppas att ombyggnad och iordningställande sker med en hög grad av pietet
för denna historiska byggnad. Det bör ju
ligga humanister varmt om hjärtat. Om
ni läser våra remissvar kan ni se hur man
ska göra.

BENGT STREIJFFERT

Professorns kyrksamma hund
King var den största hund jag sett.
Han var svart, långhårig, sävlig och
rysligt snäll.
En Newfoundlandshund, sade
mamma. Den första i sin art i Lund,
sade pappa!
King stack verkligen ut bland feta taxar
och foxterriers som rastades på Lundagård och runt Domkyrkan.
Det var inte vilka hundar som helst
som fick gå där och nosa! Lundagård var
reviret för professors- biskops- och domprostshundar.
Här levde King ett fritt liv till glädje
för somliga och ilska för andra.
Allt före bajspåsars tid.
Som ni förstår så var King en fin hund
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i en fin familj. Husse var professor i pediatrik och bodde precis mittemot Domkyrkan. Han kallade sina patienter för
små kamrater. När någon kamrat strök
med hette det att vederbörande seglat.
Och så var professorn kroniskt förbittrad
på Sempers barnmat.
Under en föreläsning önskade han att
han kunde få Sempers astronomiska vinster växlade i ettöringar. Dem skulle han
”slå mellan ögonen” på ägarna.
Allt före kränkningars tid.
Oavsett om det var varmt eller kallt
gick King gärna in i Domkyrkan och
svalkade alternativt värmde sig. Han
låg lugnt och stilla framför trappan till
högaltaret under högmässan. Kunde inte
rubbas. Efter mässan lunkade han hem.

Till slut tog biskopen mod till sig och
ringde upp Kings husse.
God dag käre Bror…jo det var det här
med King…
Jaha?
Jo han kommer ju ofta till kyrkan…
och högmässa…och det kanske inte…
Jaha vaddå menar Bror?
Jo men…
Jag tycker att Bror enbart skall vara
tacksam att någon i vår familj vill komma
och höra på Bror..
King fortsatte med sina domkyrkobesök.
Biskop gick och biskop kom och King
representerade familjen med den äran.
Allt före allergiers tid.
KARIN WAHLÖÖ DE SOTO
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Visitkortsporträtt av
Alfred, taget 1962 i
Stockholm, och Alice
med bröllopsringar.
Ur Grenander
samlingen, Riks
arkivet.

Söta rara Alice!
”Rannsaka ditt eget hjerta och finns
der en qvist qvar af vår barndomskärlek, utsläck den ej!"
Så avslutar lundastudenten Alfred
Grenander sitt friarbrev i februari
1859 till sin barndomskärlek Alice
Sandberg hemma i Broby. Han var
tjugotre – hon var arton och hon svarade ja. Deras förlovning varade i sju
år och underhölls i en tät och kärleksfull brevväxling. Alfreds fästmansbrev finns bevarade och har nu blivit
en bok. Glödande kärleksförklaringar blandas med intressanta tidsbilder
och prosaiska notiser från en medicinarstudents vardag på 1860-talet.
När Alfred friade var han på väg att disputera för en fil. mag. Han hade från början tänkt bli präst som sin far men läkarbanan lockade mer. ”... att bliva en av
Aesculapii Söner för att på denna bana så
mycket snarare blifva satt i stånd att räcka
Dig min hand” skriver han till Alice.
Deras förlovning eklateras i april och
när Alfred kommit tillbaka till Lund
skriver han ” Hjertligt tack, Du goda för
alla de ljufva stunder Du skänkt mig, för
alla handtryckningar, kyssar och ögonkast, i hvilka jag kunnat läsa en öm och
trofast kärlek”.
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Han disputerar i maj, med tre opponenter, och blir godkänd. Alice och anförvanter har inbjudits till promotionen
där också 30 danska studenter är inbjudna. Alfred hade varit aktiv inom studentskandinavismen och var bland de studenter från Lund som deltog i det skandinaviska studenttåget som möttes i Stockholm 1856

Till Lazarus

I september inleder Alfred sin läkarutbildning. ”Till Lazarettet eller Lazarus, som vi brukar uttrycka oss,
vandrar jag rätt ofta för att öfvervara operationer och dylikt.” Annars är
han upptagen av anatomistudier, som
då var ett kärnämne i utbildningen. En
ny anatomisk institution hade byggts
på Sandgatan (nu arkeologi) där studenterna dissekerade på ”salen”. Han
ber Alice överse med att han inte kan
ge bestämt besked när han kan komma
hem. ”Du finner sjelf huru ovisst det är
något cadaver kommer”.
Han bevistar en installation med Professor Linder, som ”höll ett storståtligt
tal på Latin, som är hans lifsspråk”.
”Och här ska bli en stor tillställning
den 1 maj som studenterna ska fira med
att föreställa Påfvens bannlysning der

omkring 100 personer kommer att kostymera sig”.
I november 1960 är han äntligen färdig med dissektionerna och gläder sig åt
att slippa sitta och frysa ”på salen”. Nu
ska han plugga inför tentamen tillsammans med sin kurskamrat. Men de hinner åka till Köpenhamn några dagar för
att köpa julklappar och ”de försummade
ingalunda Theatret”.
Han berättar också att han varit ”på
en rysligt stor bal på Stadshuset, dit Prof.
Naumann, vår nuvarande Rektor, inviterat på thé och soupér omkring 3 à 400
personer, alla så kallade lärdt folk”.
Naumann var professor i anatomi och
Alfreds lärare.
I januari 1961 börjar han sina praktiska
studier på lasarettet. Professor Carl Jacob
Ask undervisade i kirurgi och Pehr Gellerstedt i medicin. Alfred berättar i sina
brev att han har mycket att göra. Många
patienter har dött och han ska skriva
”vidlyftiga” protokoll om de förändringar som kan iakttas vid obduktionen.
I maj samma år har sin första tentamen (efter fyra terminers studier) och det
blir för professor Ask.
”En behagligare tentator hade jag inte
kunnat föreställa mig”. I december blir
han medicine kandidat och fortsätter

sen utbildningen i Stockholm vid Serafimerlasarettet. Resan företas med diligens och tar flera dagar.
Fästfolket skriver hela tiden till varandra. Alfred berättar om och kommenterar
gemensamma bekanta. Han intresserar
sig för allt Alice gör hemma i Broby och
ger råd till sjuka släktingar. En gång ordnar han med en bahytt som hon får sydd i
Lund. Ska sidenbanden upptill vara i ljusblått eller mörkblått siden, undrar han.
Alfred tycks ha ett rikt socialt liv i
Lund och han umgås, över åldersgränserna, både med släktingar, vänner, kurskamrater och är ofta hembjuden till olika
familjer i staden. Han rapporterar också
till Alice om offentliga nöjen, t.ex. att
”Gautions konstberidaresällskap gifver
sina representationer” och att ”Ett sällskap gycklemakare från Alhambra uppträda på föreningen.”
Under somrarna tjänstgör han som
militärläkare vid beväringsmöten, bland
annat i Hultsfred och Christianstad.

Dramatisk resa

Efter två år i Stockholm återvänder Alfred till Lund för den avslutande delen av
utbildningen. Strax blir han ombedd att
resa till huvudstaden med en patient som
är sinnessjuk och ska vårdas på Conradsberg. Resan blir dramatisk får Alice veta
i ett brev. Förutom Alfred (som fick sitta
på kuskbocken) och hans patient åker en
ensam kvinna med i diligensen – men
hon får inte veta något om sitt ressällskap
inne i vagnen.
”Nu hände sig midt i natten att vagnen, der vi åkte i snödrifvor, gick sönder.
Tänk Dig då min belägenhet en mörk
natt med snöfall i de småländska skogarna med sällskap av en drucken postiljon,
en svag skjutspojke, ett ensamt frun-

timmer samt en sinnessjuk, som hvarje
tillfälle ville undfly mitt sällskap.” Från
Jönköping färdades sen Alfred och hans
patient inlåsta i egen vagn.
Den sista tiden i Lund upptas av tentamensläsning, varvat med praktik och
arbete med avhandlingen för att få ut
examen. Oförtröttligt och ofta i smäktande ordalag bedyrar han sin kärlek i
breven till ”Min älskade lilla vän” – men
han underhåller också henne med detaljer från anatomisalen eller lasarettet.
”Ett fall av trichiner har åter förekommit
i liket efter en fånge från Malmö hvilken
kommit till härvarande Anatomisal.”
Han väntar bland annat på professor
Ask som ska tentera honom i obstetrik
och ögonsjukdomar. I april 1965 får Alice veta att det värsta är undanstökat. ”
I söndags tenterade jag för Gellerstedt
5 timmar och var jag allo belåten med
honom. I dag har jag tenterat i Giftläran
och i morgon tänker jag förrätta den föreskrifna apotheksvisitationen.”
Sen tjänstgör han i Christianstad en
tid innan han tillträder sin första tjänst,
distriktsläkare i Jämshög, Blekinge.

Vid målet: bröllop!

Och äntligen är han framme vid målet –
fästmön Alice blir hans fru. I april 1966
gifter de sig i Stehag dit Alice och hennes
familj flyttat sen hennes far gått bort.Paret bosatte sig senare i Naum i Västergötland där Alfred Grenander blev en uppskattad provinsialläkare. Familjen växte
och de fick fem barn, alla flickor.
För arbetet att göra Alfreds fästmansbrev till en bok svarar hans dotterdotterbarn Nenne Brita och Lars Kihlborg.
Boken har getts ut på Balkong förlag med
stöd från Svenska Läkaresällskapet.
SOLVEIG STÅHL

Lasarettet i Lund där Alfred fick sin praktiska utbildning. Byggnaden rymmer numera den
Sociologiska institutionen. Från Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets bildsamling.
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Jubileer i Lund
Jubileerna duggar tätt i Lund. Stadsparken har fyllt 100 i år och Lunds
Tekniska Högskolas 50 år firades med
stort kalas. Men universitetet är värst
– redan nu planeras 350-års-jubileet.
Universitetet grundades 1666 och invigdes 1668 och planen är att fira båda händelserna. Devisen Ad Utrumque är alltid
användbar... Firandet är tänkt att dra
igång den 19 december 2016 och sen hålls
jubileet vid liv med olika inslag ända till
Carldagen den 28 januari 2018. Med en
så lång startsträcka måste det bli ettordentligt firande. Göran Bexell, tidigare LU:s rektor, håller i förberedelserna
som har inletts med en serie idémöten.
Året 2017 blir ett riktigt kalasår – då är
det 150 år sedan Studentkåren bildades.
En av universitetets mer kontroversiella
professorer, Bengt Lidforss, installerades samma år.

Bomben 1943
En av Gamla Lunds medlemmar, Lennart Börnfors, minns också av bomben som föll i Lund under krigsåret
1943. Han var inte lundabo då men
råkade vara i Lund just den kvällen.
– Med intresse läste jag Claes Wahlöös
fina barndomsskildring. Han sov sig igenom bombningen av Lund den 18 november 1943. Det gjorde inte jag.
Jag bodde på den tiden i Eslöv, dit vi
flyttat från Malmö i början av året, men
min kusin Inger i Lund hade bett mig
komma för att hjälpa henne och hennes
kamrat inför ett prov i skolan. När vi var
färdiga med det på kvällen, skulle vi följa
kamraten mot hennes hem. Vi gick från
Botulfshuset över Stortorget och in i Lilla Fiskaregatan, vidare under järnvägen
och in på Byggmästaregatan. Då hörde
vi det skrämmande ljudet av en fallande
bomb, kastade oss ner på trottoaren och
väntade på smällen. Strax gick flyglarmet
och vi skyndade ner till skyddsrummet
i närmaste bostadshus på gatans högra
sida. Dit kom också de som bodde i huset och vi väntade där på signalen "faran
över". När signalen kom, gick vi ut på
gatan och följde med alla andra som var
på väg norrut. På Kung Oskars bro stod
vi ett tag och tittade norrut mot den plats
där bomben tydligen slagit ner. Efteråt
tyckte jag att det var konstigt att jag, som
inte var lundabo, råkat vara där just då.
LENNART BÖRNFORS
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Några av huvudpersonerna
inom AF:s studentbostadsbyg
gande samlade vid en modell
av fyrklöverhuset. Fr v edilen
Bernt Nilsson, AF-ordföranden
Holger Arbman, docent
Martin Weibull, studentkårens
ordförande Ulf Lönnqvist och
arkitekten Hans Westman.
Ur AF:s arkiv.

Bott i Lund under 350 år
”Nu måste studenterna tälta. Har du
en skrubb eller soffa att hyra ut så
gör det!” Rubriker av det slaget är legio vid höstterminens början i Lund.
Men på 1970-talet var det tvärtom.
”Kris för studentbostäderna tusentals rum tomma”. AF sålde Hävdaryggen och flera nationer avyttrade hus.
Studentboendet i Lund under tre och
ett halvt sekel skildras i Bott i Lund
– Universitetshistoriska Sällskapets
årsbok 2011.
K Arne Blom och Fredrik Tersmeden är
redaktörer för verket som innehåller ett
40-tal bidrag – från planering och byggande till personliga, ibland nostalgiska
och ofta dråpliga minnen.
När universitetet var nytt och studenterna få inlogerades de i något professorshem. Reglerna för hur de skulle
uppföra sig var många liksom överträdelserna.Extraundervisning kunde ingå
förmånerna. Med tiden blev inackorderingsrum även hos borgarskapet vanligt.

att ”hyresvärden var snål som en turk”
och huset mittemot kallades följaktligen
Medina. En kasern i Algatan kallades
Petersburg efter ägaren som hette Petterson. En bevarad kasern är Locus Peccatorum (med grannen Locus Virtutum)
vid Kulturen. På Stora Tomegatan, där
nu Lunds nation har sitt hus, låg Långholmen. Byggnaden var ansenligt lång,
därav namnet. Lyktan och Hoppet i hörnet av Kyrkogatan och Sankt Petri Kyrkogata finns kvar men studentrummen
försvann i en ombyggnad redan 1897.
När AF-borgen invigdes 1851 inrymde
den också AF:s första boende för studenter… tjugo enkelrum och fyra dubletter.
Fredrik Tersmeden som skriver om detta
noterar om möbleringen att i alla rum
fanns minst tre stolar och ibland också
en soffa. Till skillnad från senare tiders
korridorrum förutsattes att studenterna
inte bara skulle sova och studera där utan
också ha tid för sällskapsliv.

Studentkaserner

På 1800-talet blev studentkaserner ett
begrepp. Ingemar Ingers berättar i sin
bok Studentkaserner i Lund om ett trettiotal sådana. Han gick igenom 1864 års
studentkatalog och fann att av de 392 inskrivna studenterna hade en tredjedel en
kasernadress. Studenthumorn avspeglas i de fantasifulla namnen. En kasern
i Tomegapsgatan benämndes Mecka för
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August Quennerstedts stipendiatrum på AF
1857, tecknat av honom själv. AF:s arkiv

Under senare delen av 1800-talet tillkom några studenthem som finansierades
genom privata donationer. Universitetets
studenthem på Adelgatan, Thomanderska på Sandgatan och det Collianderska
studenthemmet på Bytaregatan. Planen
på ett studenthem för helnyktra studenter – Wieselgrens minne på Kiliansgatan
– kunde dock inte förverkligas. Intresset
var inte stort nog.

Micklagård

Bättre gick det för en annan intressentgrupp – de organiserade kristna studenterna. De köpte 1919 en fastighet i hörnet
Stålbrogatan – Grönegatan som rymde
både föreningslokaler och ett antal studentrum. Det hade tidigare bebotts av
Henrik Schück, berömd litteraturprofessor. I huset mittemot hade August Strindberg bott under en av sina vistelser i Lund.
Huset inrymmer nu hotell Concordia.
På 1950-talet bodde bland andra Bo
Strömstedt och hans hustru Margareta
här, liksom Allan Larsson. Matlaget i
huset var populärt. Här utspisades både
hemiter (som bodde här) och hemäter
(som bara åt här). Studenthemmet kal�lades Micklagård och tog namnet med
sig till nybygget på Väster som stod
klart 1965. En förening för de statskyrkligt sinnade studenterna inrättade 1939
ett studenthem på Tomegapsgatan men
verksamheten lades ner på 1980-talet.
Laurentiistiftelsen, ämnad för manliga
teologer, invigdes 1950 och har senare

byggts till och tar nu emot studenter av
båda könen. Studentskegården, ett resultat av donationer, kom till 1937. Den
stora och vackra tomten vid Laurentiigatan var en donation av professor August
Quennerstedts änka Lilly.

Internationella studenthuset

Den 4 maj 1959 invigdes Internationella
studenthuset av FN:s generalsekreterare
Dag Hammarskjöld. Rotaryklubben i
Lund hade tagit initiativet till huset som
skulle uppföras med statliga medel och
drivas med avkastningen av en WennerGren-donation. Allt fler utländska studenter, bland dem stipendiater från uländer, hade börjat söka sig till Lund och
med ett internationellt studenthus skulle
gemenskapen blomstra. Restaurangen i
huset döptes till Finn Inn – ett förslag
från Gösta Knutsson i Uppsala som vunnit namntävlingen. Restaurangen fortlever men ”Internationella” fick det knackigt med ekonomin på 1970-talet. Huset
förföll och vandaliserades och det slutade med exekutiv auktion.

Bristen blir akut

Efter krigsslutet strömmade allt fler studenter till Lund. 1945 var 2.500 studenter inskrivna vid universitetet men på de
olika studenthemmen fanns totalt bara
94 rum! Det var en gyllene marknad för
”inackorderingstanter”. Men AF tog sats
och 1947 var det Aspegrenska huset på
Sankt Annegatan klart. Det ritades av
Hans Westman och två år senare gick
han igång med den första etappen av Tomegapsgården. Här fick varje våning ett
pentry där studenterna kunde koka te.
Något riktigt kök med skafferi och kyl-

skåp ansågs inte studenterna behöva. En
annan nyhet var en gemensam telefonhytt som sen blev standard.
1950-talet var nationsbyggenas tid
med drygt 900 rum. Det första var
Värmlands nation på Stora Tvärgatan
som tillkom redan 1949.
Tomas Tägil skriver om Hans Westman att han hade en nyckelroll i Lunds
moderna studentbostadshistoria. Hans
största projekt var Delphi som byggdes
på 1960-talet. Dessförinnan hade han ritat Michael Hanssons Kollegium på Tunaområdet och Hävdaryggen i söder.

Konsten att bo på studenthus

Lars Westerberg reflekterar om konsten
att bo på studenthus, i hans fall Smålandsgården.
”En kväll när jag kommer ut i köket
står det en gosse där och vispar sockerkaka. Jag har aldrig sett honom förr.
Kanske är det en nyinflyttad, kanske en
pojkvän till någon på korridoren boende
flicka. Kanske blott en besökare.
Hej, säger han, jag skulle egentligen
till en fest på Vildanden. Men så hamnade jag här i ett kök på Smålandsgården
och står och vispar sockerkaka.
Ja, säger jag, sådant är studentlivet.
Man ska till en fest och så hamnar man
på fel studenthus, men det gör inte så
mycket för på ett studenthus är det alltid fest någonstans. Och sedan märker
ingen nånsin att man hamnat på fel fest
och skulle någon märka det så spelar det
ingen roll.
Ja, just det, säger han och nickar, och
man vet aldrig om detta är frihet eller
bara tomhet.”
SOLVEIG STÅHL

Inflytt
ning på
nybyggda
Västgöta
gården
1954.
AF:s arkiv

Foto: Claes Wahlöö

Bettleri förbjudet
Häromsistens kom jag att tänka på en
liten emaljerad skylt som satt på portdörren till Magnus Stenbocksgatan 8
där jag bodde som barn. Den visade
sig vara borttagen, men på ett annat
hus vid samma gata fanns den i behåll.
Denna förbudsskylt, som en gång var
vanlig på hyreshusen i Lund, är i all
sin anspråkslöshet ett försvinnande
kulturminne. Efter genomcykling av
Lunds centrala delar har jag hittat 5
liknande skyltar till. De spänner över
tiden 1910-38 och bär samma budskap
i varierad språk- och stildräkt. I mitt
minne fastnade väl skylten tack vare
det egendomliga ordet ”bettleri”.
Tiggeri förbjöds i lag 1847 och
kopplades till bestämmelserna mot
lösdriveri. Den lilla skylten avskräckte förstås inte alla och det hände ju att
att tiggare ringde på lägenhetsdörren.
På fyrtio- och femtiotalen ”utbjöds”
också varor och tjänster. Ibland kom
musikanter in på gården och spelade
en stund. Från fönstren kastades mynt
inlindade i papper ner till de spelande.
Många kommer väl ihåg skärsliparen
som ringde på och erbjöd sig att slipa
knivar och saxar. Han kom på en cykel
som var modifierad så att han kunde
driva slipstenen med tramporna. På
den tiden låstes portarna i allmänhet
inte förrän vid niotiden.
Tiggeri, Bettleri, jur., en persons
tillvägagående, som med ord eller åtbörder begär allmosa af någon, hvilken ej har med fattigvården att skaffa
eller ej står i sådant förhållande till den
begärande, att på grund däraf hjälp
kan väntas. (Nordisk Familjebok 1919)
CLAES WAHLÖÖ
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Posttidning B
Avs.
Föreningen
Gamla Lund
Box 1234
221 05 Lund

DET HÄNDER
Torsdag 5 januari klockan 16.00
Klosterkyrkan
Julkonsert på Trettonafton
På begäran återkommer Aino Lund Lavoipierre (sång), Anna Rynefors (nyckelharpa, svensk säckpipa) och Erik AskUpmark (harpa, renässanssäckpipa, Offerdalsflöjt) med finstämd och fröjdefull
musik från förr i en konsert på Trettonafton. Sånger från barndomens svenska jular får sällskap av folkliga julsånger från
andra länder i Europa. Nyckelharpans
klang slår an en sträng av svensk tradition och en lågmäld renässanssäckpipa
förmedlar närhet till kontinenten. Cajsa
S. Lund är presentatör.
Biljettpris 80 kr. Barn under 12 år gratis. Förköp på föreningen Gamla Lunds
kansli t.o.m. 20 december och i Klosterkyrkan från kl.15.00 konsertdagen.
Konserten arrangeras av Föreningen
Gamla Lund i samarbete med S:t Peters
klosters församling/Svenska kyrkan och
Sensus.

Julklappstips
Julklappsbekymmer? Tänk på att det
på Gamla Lunds kansli finns många
böcker som kan bli bra julklappar.
Ett exempel är årsboken Hälsning från
Lund som innehåller gamla vykort från
Lund och är en roande tidsresa. Priset
för den boken är nu sänkt till 150 kronor. En DVD med Slaget vid Lund finns
också till salu liksom Kryptans hemlighet
av Claes Wahlöö som är en spännande
berättelse om två pojkars äventyrliga resa
genom Lunds historia. Här finns också
många andra äldre årsböcker att förvärva. Ett medlemskap i Gamla Lund kan
också vara en välkommen klapp.

Nytt
från
Lundasamlingen

Ulf Nilsson och Bo Nilsson hänger utställ
ningen. Foto: Claes Wahlöö

Utställda vykort
Gamla Lunds utställning i Stadsparkens ”jubileumsväxthus” lockade
många besökare, både äldre och
yngre. Utställningen består av ett
tjugotal förstoringar av gamla vykort
med lundamotiv.
Vykorten ingår i Ingrid Granegårds
samling som hon donerat till föreningen.
Motiven är gröna platser i Lund.
Restaurationspaviljongen i Folkparken
på 1890-talet är den äldsta bilden. Andra
bilder som äldre besökare tittade på med
igenkännandets glädje är t.ex. plaskdammen vid Monumentet en sommardag på
40-talet och fullt med barn i den lilla
parken.En flygbild över nybyggda Klostergården på 1960-talet väcker också intresse. Då var grönskan obetydlig – idag
är stadsdelen lummig. Vykortsbilder har
också visats på Papegojelyckan och finns
nu på Möllaregården.

Fortfarande årsböcker att hämta
Nu har vi skickat ut årsböcker till medlemmar som bor utanför Lund. Fortfarande finns det ca 100 medlemmar i centrala Lund som inte har hämtat sina
årsböcker. Vi vädjar till er att hämta böckerna. Har ni absolut inte möjlighet till
detta så hör av er till kansliet. Tack på förhand! Stort tack till våra trogna årsbokspackare – Svea Jönsson, Barbro Ohlsson och Sune Whitehorn!
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