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Nyinvigning av Lundasamlingen

Den unika samlingen är nu åter till-
gänglig för allmänheten, i uppda-
terat och nykatalogiserat skick: det 
hela markerades av ett traditionellt 
klipp av ett band. Lagom till invig-
ningen i september kom också en 
ny bok om Lisa Rolf,  Lunds första 
bibliotekarie, skriven av Inger André, 
själv mångårig sådan.
Här finns donationer av Lundama-
terial av alla slag samt ett klipparkiv 
från Lundatidningar sorterade i äm-
nen; . Och här gallras inte!

Samlingarna, husvilla sedan fuktska-
dorna i Ekska huset våren 2012, den sista 
hemvisten, har nu fått ett eget rum på 
Stadsbiblioteket där tidningsarkivet låg 
innan . Här möter du halländskan He-
lene Johanson Otterström och småländ-
skan Helen Bergström som visar den 
äldsta boken, en inaugurationspredikan 
för Biskop Peder Winstrup, daterad 28 

januari 1668. 
9000 böcker och småtryck i katalogi-

serat skick, tidsskrifter och dessutom 24 
000 artikelklipp med Lundaanknytning 
från främst Sydsvenskan, Skånskan och 
Arbetet har flyttat in. Även andra tid-
ningar med artiklar med Lundaanknyt-
ning samlar man på. "Vi är beroende av 
tips-entusiaster som hjälper oss hitta allt 
som handlar om Lund", berättar Helen 
Bergström. "Staden är ganska lagom, 
och därför tacksam för detta slags mate-
rial, varken för stort eller för litet", menar 
hon. En typisk besökare av samlingarna 
är arkeolog eller student från Alnarp. De 
senare kommer hit för att titta på mate-
rial om anläggningar och parker. 

Här hittas till exempel Egon Jarns-
hults livsverk, ett personregister med 
minst 30 000 poster med Gorm den 
gamle i Danmark som den äldsta. Han 
började skriva detta 1972 och arbetade 

med det på heltid till sin död år 2000.
Lundasamlingen startades 1955 och 

bestod från början av drygt 4000 band 
från Ohlins antikvariat som först fanns 
i bibliotekschefens rum (!). Men sedan 
1970 ordnades en plats i själva bibliote-
ket och en tjänst avsattes för arbetet – 
det omfångsrika materialet sorterades 
och katalogiserades bit för bit. Nya till-
skott strömmade ständigt in; ett stort 
bidrag kom som donation från konser-
vator Hans Erlandsson. Första bibliote-
karie var Barbro Ohlsson, en eldsjäl som 
byggde upp samlingen under sina 30 år 
med den. Därefter tog Margareta Wick-
ström, medlem i Gamla Lunds styrelse, 
vid som föreståndare i Ekska huset. 

Vem som helst kan bidra med material 
som man har, dock med en begränsning 
– samlingarna ska vara av allmänintresse 
och inte enbart privata. 

Ett tips: annat material som dagböck-
er, foton etc. av privat natur tas emot av 
Skånes arkivförbund. 

JENNY SJÖKVIST

Helen Johanson Otterström och Helen Bergström  hjälper dig på lundasamlingen

Inaugurations-
predikan för
biskop Winstrup 
från 1668 är 
äldst i  samlingen

I nästa nummer kan du läsa mer om boken 
om lisa rolf av Ingrid andré.
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Vårvintern 2004 blev jag ombedd att gå 
med i Gamla Lunds styrelse och ta hand 
om redaktörskapet för Gamla Lund-
Nytt. Eftersom jag då pensionerats från 
mitt arbete på universitetets informa-
tionsenhet och tyckte att oceaner av le-
dig tid låg framför mig sa jag ja. Vi hade 
av och till varit medlemmar i föreningen 
men ärligt talat hade jag ganska dimmi-
ga begrepp om vad Gamla Lund sysslade 
med.

Inte utan en viss förfäran insåg jag nu 
att jag måste lära mig att redigera vid da-
torn. Och det tog tid! Utan min hjälp-
samma f.d. kollega Petra Francke och 
förstående personal på tryckeriet Wallin 
& Dalholm och därefter på Kepa Tryck 
hade det aldrig gått vägen. Att fylla tid-
ningen med meningsfullt innehåll var 
också en utmaning. På universitetet hade 
jag framförallt skrivit om medicinsk 
forskning – ofta visionär och framtidsin-
riktad – i Gamla Lund handlade det mer 
om att spana bakåt och, bokstavligt talat, 
under gatstenarna.

Med facit i hand, åtta år senare, är jag 
så glad att jag antog utmaningen. Det har 
varit berikande på många sätt – jag har lärt 
känna nya människor, har lärt mig myck-
et och fått nya perspektiv på min hemstad. 
Än så länge finns det små butiker och af-
färsrörelser i Lund som rymmer värdefull 
lokalhistoria och kulturhistoria – hattaf-
fären intill Saluhallen och den gamla mis-
sionsbokhandeln på Östra Mårtensgatan 
är några av dem. Att få göra reportage om 
dem var en ren förmån. Jag är rädd att po-
litiker och planerare glömmer viktiga vär-
den i sin iver att bygga nya affärsgallerior 
i stan. Kattesund har ju potential att bli 
ett kulturhistoriskt stråk om man lät bli 
att bygga över kyrkomarkeringarna och 
istället gjorde platsen till en mötesplats. 
Gamla Lund har protesterat mot över-
byggnaden och jag tycker föreningen ska 
framhärda i det.

Ett av de sorgligaste ärendena jag har 
skrivit om är nedläggningen av Zoologis-
ka museet. Tyvärr var Lunds universitet 
totalt kallsinniga inför de vädjanden och 
protester som Gamla Lund och många 
andra framförde. Det är märkligt att både 
nuvarande och tidigare universitetsled-
ning engagerat sig så lite i universitetets 
historia. Men lundaborna är engagerade 

Min tid med Gamla Lund-nytt
och därför är det viktigt att Gamla Lund 
bevakar vad som händer i de klassiska 
universitetskvarteren i centrala Lund.

En annan "museiföljetong" i Gamla 
Lund-Nytt är Drotten och här har vi ef-
terlyst engagemang från både kommu-
nen och Kulturen. Utländska turister 
hittar hit och på Kulturnatten ström-
made besökare till de visningar som någ-
ra drivande arkeologstudenter ordnat. 
Kommunalråden har sin arbetsplats ett 
stenkast därifrån men det lär finnas råd 
som inte ens hittar till Drotten... Lika 
envist tjatiga har vi varit i önskemålen 
om informativa skyltar. I stadsvallen har 
Lund ett unikt historiskt minnesmärke 
men hur många känner till det. ”Så häf-
tigt! Jag trodde det var ett uppbyggt spår 
för joggare” utbrast barnbarnet när jag 
delat med mig av min Gamla Lund-för-
värvade kunskap om vallen. Dessvärre är 
hon nog inte ensam om sin tro.

När jag åker buss till stan och pas-
serar Domkyrkan och Domkyrkofo-
rum får jag en kick. Vilket bygge! Och 
jag tänker på den gång för åtta år sen 
när min företrädare på redaktörsposten, 
Ingrid Moritz; lämnade en tjock bunt 
med papper o broschyrer om Besöks-
centrum och sa: "Det här måste beva-
kas. För nu händer det saker." Carmen 
Izquierdo hade just vunnit arkitekttäv-
lingen. Men inte hände det något. Syre-
nerna blommade varje vår, syrenkramare 
agerade – och byggfrågan låg på is. Tänk 
vilken tid det hade funnits för en omfat-
tande arkeologisk utgrävning då. Heder 
åt Gamla Lund att vi i alla fall försökte 
driva frågan. Men 2009 tog det fart hos 
domkyrkorådet och ett reviderat förslag 
genomfördes. Namnet hade ändrats 
till Domkyrkoforum. Många medlem-
mar hörde av sig och ville att föreningen 
skulle protestera mot mässingsblänk och 
utformning. Men idag tycker många att 
byggnaden är en arkitektonisk pärla och 
personligen njuter jag av att se den rena 
Domkyrkoplatsen. Syrenbuskagen sak-
nar jag inte.

Som redaktör ska man inte bara skri-
va och redigera utan också läsa och lära. 
Gamla Lund har en synnerligen kun-
nig och välorienterad läsekrets och man 
måste vara på tårna ifråga om namn, årtal 
och fakta. Annars kommer korrigering-

ar på vykort eller mail. Uttrycket  "Kolla 
aldrig en bra story, den kan spricka" blev 
pinsam verklighet när jag från en läsare 
fått material till ett intressant avslöjande 
om Karl XII:s gärningar i Lund.  Och 
som jag bredde på.. Jag är djupt tacksam 
mot vår historiker i styrelsen som upp-
märksammade mig på att med de angivna 
årtalen så kunde det inte handla om Karl 
XII utan om hans företrädare. Tala om 
att ”stoppa pressarna”..

 
Behövs Gamla Lund? Absolut! Både 

som arrangör av intressanta föreläsningar 
om personer och skeenden i stadens his-
toria – men också för att uppmärksamma 
planer på förändringar, rivningar och ny-
byggen. Heja på politiker och tjänstemän 
ibland eller protestera och skapa opinion. 
Vad händer t ex med gamla Observato-
riet?

Som alla journalister har jag drömrub-
riker. Här är några:

Lunds station ska inredas till ett re-
secentrum

Kommunen bygger konstmuseum i 
kvarter Galten och universitetet hyr in 
sin konstsamling där. Arne Paulsson fi-
nansierar.

Kommunalråden ska ha historisk 
mottagning i Drotten. Stora planer för 
museet.

SOLVEIg STåHL

att få göra reportage om lunds kulturhistoria 
är en ren förmån säger Solveig Ståhl. 
Foto: Erika Ståhl.
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Från ordförandens horisont:

Bästa 
lundavänner!
Solveig Ståhl har slutat som redaktör 
för gln. Jag vill härmed tacka henne 
än en gång för hennes fantastiska 
insatser och jag är säkert på att alla 
läsare instämmer i detta. Samtidigt 
hälsar jag Jenny Sjökvist välkommen 
till posten som redaktör. Jag är över-
tygad om att vi kommer att få många 
spännande gamla lund nytt i fram-
tiden. ni har nu, bästa läsare, hennes 
första nummer framför er och jag kan 
försäkra er om att det blir spännande!
 
lund är nu en av de mest dynamiska 
städerna i Sverige. nya anläggningar 
och institutioner som maX IV, ESS, 
Ideon gateway och medicon Village 
kommer att ge staden nya varumär-
ken som blir kända över stora delar av 
världen. Kongresshus och Expo plane-
ras liksom den nya stadsdelen Brunns-
hög. lund verkar kunna klara av flytt 
av internationella företag som astra 
Zeneca och Sony förvånansvärt lätt..
 
gamla lund gläds naturligtvis över allt 
detta. Konstigt vore det ju annars.
 
Samtidigt får vi inte glömma at det är 
lunds speciella profil och charm som 
stad som kraftigt bidragit till dynami-
ken. det gamla och nya lund ska leva 
i bästa symbios. Ett kunskapsstråk 
ska förbinda lund nE med (så små-
ningom) gamla uppåkra och på så 
sätt skapa en sammanhängande miljö 
som spänner över 2000 år. detta är nå-
got att arbeta för.
 
Samtidigt får vi inte i all utvecklings-
optimism glömma för all framtidsop-
timism vår skyldighet att slåss för allt 
det som bör bevaras som t ex gods-
magasinet.
 
drottens kyrkoruin fick ca 350 besök 
under kulturnatten! det borde vara en 
självklarhet för en stad som lund att 
kunna hålla drotten öppen för turister 
och besökande och inte bara ”by ap-
pointment”.  det bör åtgärdas snabbt.
 
glöm inte, bästa medlemmar, att 
hämta årsboken!

BENgT STREIJFFERT

 år 1862 lades grunden till det kom-
munala självstyret i Lunds kommun. 
I år firar vi följaktligen 150 år av de-
mokrati.  I år får vi också ta del av en 
ny historieskrivning ”Lunds historia – 
staden och omlandet”.

Lund äger en rik historia fylld av dra-
matik, kreativitet och utveckling. Senast 
ett verk om Lund gavs ut var 1978 och 
mycket har hänt sedan dess.  Kunskapen 
om Lunds historia har ökat och vi kan 
lägga till nya upptäckter, händelser och 
sammanhang till en redan välfylld his-
torieskrivning. Lund är en stad i ständig 
utveckling med spännande framtidspla-
ner. Med sin geografiska placering, med 
sitt universitet och med en bro som öpp-
nat nya kommunikationsvägar, är Lunds 
kommun, som aldrig förr, internationellt 
präglat. Med medborgares engagemang 
och medverkan står Lund i ständig för-
ändring. Kommunen är idag till invånar-
antalet Sveriges tolfte och vi spår en lo-
vande framtid. 

Tanken på att teckna kommunens 
historia på nytt väcktes som ett led i 
uppmärksammandet av hundrafemtio-
årsjubileet. Det nya bokverket innefattar 
tre delar, alla med inledningsrubriken - 
”Lunds historia – staden och omlandet”.

1. Medeltiden - En metropol växer 
fram beskriver medeltiden mellan åren 
990 – 1536 då lundabygden var bland de 
viktigaste skånska centralområdena, sta-
den Lund etableras och Lunds domkyrka 
börjar få sin form. Verkets huvudförfat-
tare är Peter Carelli som idag är chef för 

Norrköpings stadsmuseum. 
2. Tidigmodern tid - I en bördig bygd 

skildrar tiden mellan åren 1536 – 1862, 
en tid då Skåne blev del av det svens-
ka kungariket. Lund fick sitt universitet 
och personligheter som Esaias Tegnér 
och Carl Adolph Agardh gjorde avtryck 
i kommunens historia. Sten Skansjö som 
är huvudförfattare till volym två är pro-
fessor emeritus i historia vid Högskolan 
i Kristianstad.

3. I Modern tid beskriver huvudför-
fattaren och historieprofessorn emeritus 
Sverker Oredsson tiden från 1862 fram 
till idag. Boken har sin start i årtalet som 
idag är utgångspunkten för hundrafem-
tioårsfirandet. Men detta var även en tid 
då avståndet mellan Lund och Stock-
holm blev något kortare tack vare järn-
vägen. 1961 är ett annat årtal som visar 
sig bli ett av de viktigaste för Lund under 
1900-talet. Då tillkom Lunds Tekniska 
Högskola, LTH som i sin tur har gjort 
det möjligt att etablera forskningsbyn 
Ideon. I sammanhanget bör också till-
komsten av de stora industrianläggning-
arna Ericsson och Sony Mobile nämnas.

”Lunds historia – staden och omlan-
det” kommer finnas till försäljning blad 
annat hos Akademibokhandeln Glee-
rups. Inför utgivningsdagen, som är be-
räknad till 29 november, kommer bok-
handeln även att anordna författarkväl-
lar med de tre huvudförfattarna.

KAROLINE SAETHER,
JuBILEumSSAmORDNARE 

LuNDS KOmmuN

”lunds historia – staden och 
omlandet”, ett jubileumsverk

nöden i lund, målning av Jöns mårtensson 1908, beskuren
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Har ni hört tals om mårten Svens-
son? Inte det? men om jag säger att 
han var far till Axel Wallengren då? 
Ja, där var det några som nickade. 
Och om jag dessutom säger att Axel 
Wallengren är mer känd som Falstaff, 
fakir? Ja se – då trillade alla pollet-
terna ner!

I slutet av 1800-talet hade det dock 
definitivt varit tvärtom. Då var Mår-
ten Svensson – ”den af alla lundaboar 
välkände reslige mannen” – en betyd-
ligt mer bekant och framträdande lun-
densare än den bohemiske sonen som 
aldrig tycktes bli klar med sina juridik-
studier. Men då hade Mårten Svensson 
också under mer än fyra decennier varit 
en stadens tjänare med uppdrag inom 
snart sagt alla kommunala verksamhe-
ter man kunde tänka sig. Och som sådan 
är Svensson inte bara intressant som en 
framträdande gestalt i 1800-talets Lund 
utan även som en generell illustration till 
de klassresor som unga män med gott 
huvud och framåtanda kunde göra i den 
tidens Sverige.

Mårten Svenssons bakgrund var 
nämligen nog så anspråkslös. Hans 
vagga stod i Östra Tommarp på Öster-
len där hans förfäder alla synes ha varit 
bönder, väl förankrade i myllan så långt 
tillbaka kyrkböcker finns tillgängliga. 
Född på juldagen 1831 hade eller fick 
Mårten inte mindre än fem helsyskon 
och fyra halvsyskon. Hemmet var knap-
past rikt och någon möjlighet till högre 
utbildning gavs definitivt inte. Redan 
vid tolv års ålder var det definitivt slut 

med skolan för unge Mårten som i stäl-
let flyttade till Lund (eventuellt lockad 
härtill av sin äldre bror Lars) för att börja 
arbeta i butik. Men på något sätt måste 
bondpojken från Tommarp ha visat en 
begåvning för skrivarbete, ty efter några 
år hade han i stället fått tjänst som skri-
vare hos Lunds dåvarande magistratsse-
kreterare Göransson. Och på den posten 
fäste ynglingen ”genom sin ovanliga or-
dentlighet och pålitlighet […] magistra-
tens uppmärksamhet vid sig och erhöll 
snart det ena uppdraget efter det andra”.

21 år gammal blev Mårten Svensson år 
1852 tillförordnad exekutionsförvaltare i 
staden och under den närmaste tioårspe-
rioden innehade han under kortare eller 
längre tider (och inte sällan parallellt) en 
drös ytterligare uppdrag: uppbördsman, 
notarie, tullkammarföreståndare, kassör 
vid Södra stambanan samt sekreterare i 
sundhetsnämnd och drätselkammare är 
bara några av titlarna, även om det ofta 
bara rörde sig om kortare vikariat eller 
tillfälliga förordnanden. Så i mars 1862 
nådde Svensson fram till den post han 
skulle inneha fram till sin död 36 år sena-
re: den som kronouppbördskassör. Som 
sådan ansvarade han för hanteringen av 
den statsskatt – kronouppbörden – som 
togs upp i staden. 

Att Mårten Svensson nu hade nått en 
hög och permanent befattning innebar 
dock inget stopp för hans vidare ”mång-
syssleri” i form av såväl kommunala som 
statliga sidouppdrag. Vid sidan fortsatte 
han således bland annat att vara vikarie-
rande stadsfiskal, ansvarig för mantals-

skrivningen i staden, ombud för Tull-
verket och tillsyningsman för den lokala 
brännvinstillverkningen. Också det lo-
kala näringslivet tog Svenssons tjänster i 
anspråk: han satt som styrelseledamot i 
Lunds Sparbank och var revisor i Skån-
ska Brand. I tre decennier var han därtill 
stadsfullmäktiges sekreterare och hade 
också uppdrag i byggnadsnämnd och 
fattigvårdsstyrelse. I den sistnämnda var 
han ordförande i mer än 20 år, och det 
var främst till följd av sina insatser för 
stadens fattigvård som han 1886 belöna-
des med Vasaorden. 

Som om inte detta räckte ställde Mår-
ten Svensson även sin kompetens till de 
enskilda lundabornas förfogande. I en av 
de runor som publicerades vid hans död 
står att läsa att:

[…] den tid, som de offentliga upp-
dragen lämnade honom öfrig, blef i 
många fall hårdt anlitad af enskilda, som 
sökte hans erfarna, alltid lika beredvil-
liga råd och dåd i angelägenheter af den 
mest skilda art. Stadskassör Svensson 
blef också härigenom snart nog en kän-
nare som få af lokala förhållanden så att 
enbart hans lokal- och personkännedom 
var för beredningar, komitéer [sic!] och 
hvarjehanda institutioner af oumbärligt 
värde.

Man skulle av ovanstående möjligen 
kunna dra slutsaten att Mårten Svens-
son var en närmast maskinmässigt plikt-
trogen karriärmaskin. Vittnesbörden om 
honom som människa ger dock en an-
nan, positivare bild. Tidningsmannen 
Waldemar Bülow – son till Svenssons 
svägerska i första äktenskapet – har be-
skrivit honom sålunda:

[…] fadern, en högväxt, ståtlig man, 
var en plikttrogen och arbetsam tjäns-
teman, en mönstergill familjefar, kon-
servativ samt i besittning av en mycket 
utpräglad och originell humor, vilken 
under hans hälsas dagar tog sig ständiga 
och mycket roliga uttryck. Han förfat-
tade goda tillfällighetsdikter, var stor 
ungdomsvän och förstod förträffligt att 
umgås med de unge; hemmet var i hög 
grad gästfritt.

Mårten Svensson – en stadens tjänare

axel Wallengrens 
barndomshem 
från 1876 på 
tomegapsgatan 
24 (idag)
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Hemmet som Bülow talar om låg från 
1876 på Tomegapsgatan 22 (24 enligt nu-
tida numrering) och står där än i dag. 
Det är ett ståtligt gathus som senare även 
har bebotts av storheter som Carl Martin 
Collin, August Strindberg och Ragnar 
Josephson. Om flera av dessa samt om 
Mårtens son Axel minner en plakett på 
fasaden, men om Mårten själv sägs där 
inget. Han var dock husets herre i 22 år 
och fostrade där totalt tolv barn (och en 
fosterdotter) i två äktenskap. Den första 
hustrun hette Olivia Wallengren (1842-
1879) och efter henne skulle merparten av 
barnen med tiden ta sig sitt efternamn. 
Troligen var detta delvis en markör mot 
hustru nummer två, Ida Löwegren (1856-
1921), vilken tydligen inte förmådde göra 
sig riktigt populär som styvmoder.

Mårten Svensson avled den 27 februa-
ri 1898. Redan den samtida pressen talade 
om överansträngning som en dödsorsak; 
mer konkret var det en serie slaganfall 
som bröt ner honom. Hans begravning 
– om något – visar vilken aktad ställning 
han hade i staden Lund. Vid begrav-
ningsgudstjänsten i domkyrkan närva-
rade inte bara släkt och vänner utan till-
lika talrika representanter för magistrat, 
stadsfullmäktige och även universite-
tet – däribland den tidigare rektorn och 

Under adventshelgerna i december ska 
alla som besöker centrala Lund kunna 
uppleva den trivsamma julstämningen 
präglad av 1800-talet.

Thomanders Jul i Lund är ett nytt jul-
projekt som ska skapa julstämning och at-
mosfär i Lund, allt för att locka fler besö-
kare i juletid.  Det drivs av en ideell för-
ening med samma namn och alla är väl-
komna att delta. På sikt hoppas arrangö-

Kulturens nya byggnadsvårdsutställning 

"ByggnadsKulturen" öppnade i juni och 
är en del av kulturens satsning på bygg-
nadsantikvariatiska frågor. den är en per-
manent utställning och knyter an till det 
bevaringsarbete som kulturen också gör 
av sina egna hus. under hösten har t ex 
dackestugan genomgåtts och besökarna 
har kunnat ta del av och titta på proces-
sen.
museet vill väcka och sprida intresset för 
restaurering och för byggkulturhistoria 
och ge kunskap och inspiration. I utställ-
ningen kan besökarna titta på tekniker 
och material som är typiska från olika ti-
der. Kulturen har ocskå egna byggnadsan-
tikvarier som svara på frågor och ger råd: 
byggnadsantikvarier@kulturen.se.

Kakelugnsmakare mats Carlehed visar 
värmens väg i kakelugnen

akademiledamoten Gustaf Ljunggren. 
Kontraktsprost Edestrand i Gudmun-
torp och rådman Brink i Lund –  inom 
kort själv stadens borgmästare – var pre-
staver, och själva ceremonin förrättades 
av dubbla officianter: såväl stadskommi-
nister Thynell som domprost Pehr Ek-
lund, av vilka den senare höll ”ett gri-
pande griftetal”. På distans medverkade 
även författaren och tidningsmannen 
Henrik Wranér. Han hade på 1880-talet 
varit redaktör för tidningen Nya Lund 
där bland annat Mårtens son Axel hade 
fått en del texter publicerade. Nu hade 
han flyttat norröver men sände från sin 
nya vistelseort en kondoleansvers till den 
döde, vari även den två år tidigare av-
lidne sonen inbegreps:

Du hjertevarme vän sen många år!
Från fjerran ej jag kransa kan din bår – 
Men tack för hvarje minnesfager 

stund
Med dig och Axel i det gamla Lund!
En bättre vän än dig jag aldrig fann – 
Hvem var som du i hvarje tum en 

man?
FREDRIK TERSmEDEN

Ovanstående text är en bearbetning 
av en längre artikel publicerad i Fakiren-
sällskapets skriftserie Fakirenstudier, del 
XXV (2011). I denna finns också en käll-
förteckning.

rerna att Lund ska bli Sveriges ”Julstad 
nummer 1”.

Det serveras hästdroskor, gatuteater, 
julbodar, tomtenissar, musikkårer, sång-
körer - allt med en omisskännlig fläkt av 
1800-tal.

Johan Henrik Thomander  hans fru 
Emilie blir frontfigurer för projektet som 
representant för den tidens Lund. Han 
var akademiker, professor, rektor för 
Universitet, biskop och riksdagsman och 
dessutom en god make och familjefar. Fa-
miljen var en av de första i Lund som fi-
rade jul som vi gör i dag med julgran och 
julklappar. Idag kan vi få en inblick i hur 
hans familj levde genom att besöka Tho-
manders hus på Kulturen i Lund. Särskilt 
vid juletid när flera av Thomanders jultra-
ditioner hålls vid liv.

Man kan hålla sig uppdaterad på: 
www.facebook.com/Thomandersjuli-
lund

Arrangörerna finns också varje tisdag 
i Domkyrkoforums café kl. 12-13. Kom 
med frågor och idéer hälsar de. 

Tryckt program är klart i mitten av no-
vember.
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Utifrån dagens Agardhsgata är det 
svårt att föreställa sig de dolda trädgård-
soaserna med stora fruktträd, små sling-
riga stigar och prunkande växtlighet på 
innergårdarna i kvarteret Agardh. Om-
rådet som ligger strax innanför vallen 
har under lång tid varit plats för odlingar 
av olika slag. Bland annat anlades här en 
handelsträdgård i slutet av 1800-talet. I 
vår tid är handelsträdgårdar i stadsmiljö 
en raritet men det har inte alltid varit 
så. Präglat av sina lyckor och trädgårdar 
från historisk till modern tid har kvarte-
ret Agardh haft en annan betydelse för 
människorna än vad kanske andra när-
liggande kvarter haft. 

Historisk bakgrund
Kvarteret, som är namngivet ef-

ter Botaniska trädgårdens grundare J. 
G. Agardh, ligger i den östra delen av 
Lunds medeltida stadskärna. Kvarteret 
tillkom 1930 då man anlade Agardhsga-
tan som en förenande länk mellan Sto-
ra Tomegatan och Östra vallgatan. Det 
avlånga kvarteret Sankt Thomas delades 
i två delar och det södra området fick 
namnet Agardh. Gatan anlades där man 
trott den medeltida gatusträckningen en 
gång drogs. Men det har dock visat sig 
att det är troligare att den legat ca 30 - 40 
meter längre söderut än nuvarande gata. 

Området nämns vid flera tillfällen 
i skriftliga källor från medeltiden och 
framåt.  Det första spåret nämner Sven 
Stumpe som ägare. Senare köptes om-
rådet av ärkedjäknen Haagen. Händel-
serna saknar tidsangivelse och det för-
sta omnämnandet var 1283 då kyrkan fick 
delar av området donerade till sig. Tom-
ten omnämns 1570 som ödemark som lå-
tit inhägnats och en tid senare 1587 ar-
renderas marken på ”evig tid” av kani-
ken Hans (Jensen) Brolaegger. Mycket 
tyder dock på att området varit obebyggt 
till stor del då nyckelord som hage, apel-
gård och ödetomt samtliga nämns i det 
historiska källmaterialet. Däremot har 
tomten på hörnet av Stora Tomegatan 
och Agardhsgatan, nuvarande tomt 1, 

varit bebyggd.  På Espmans lundakarta 
från 1783 är kvarteret en enda stor tomt, 
nummer 45, och nämns då som Lager-
löfs hus och lycka. Huset kan likställas 
med tomt 1. 

 .
Handelsträdgården på 1800-talet
Under 1800-talets Lund fanns fem 

handelsträdgårdar innanför vallarna. 
Trädgårdsmästare August Ekman anla-
de på 1880-talet en av de största i området 
som inkluderade kvarteret Agardh och 
delar av kvarteret Sankt Thomas. Det 
var också Ekman som initierade anläg-
gandet av Agardhsgatan. 

Kulturens arkeologer har nyligen va-
rit på plats för att undersöka Agardh 9 
i samband med planerad nybyggnation. 
Uppdraget i sig var att se på vilket djup 
de medeltida kulturlagren påträffades 
för att kunna bevara dem för eftervärl-
den. Ett kulturlager med fynd av bland 
annat 1500-tals grönglaserat kakel på-
träffades under ett kraftigt odlingslager. 
Odlingslagret från 1800-talets handels-
trädgård har tillkommit då man vid upp-
repade tillfällen fört på odlingsbar jord 
som man brukligen gör i handelsträd-
gårdar. Platsen har odlats under lång tid 

Lyckan på Agardh

Bild. Kv agardh tomt 1, Stora tomegatan 16. (Odaterat foto från Kulturens lB-arkiv)

och som sedan formats till den fantas-
tiska trädgård vi ser idag.  

NIcLAS KRONROTH
ARKEOLOg på KuLTuREN 

nyrestaurerat på Bytaregatan  

gamla Lund noterar med glädje att 
den fina muren som vi skrivit om i vå-
ras under sommaren tagits om hand 
om och efter lagning och målning nu 
blivit så här stilig.

Huset är ett k-märkt, vitt Zettervall-
inspirerat bostadshus från 1879 med för-
trädgård bakom ett ”italienskt” staket 
av sällsynt elegans (Bianca Heymowska 
Hellquist i Gamla Lund-Nytt 2 2012).
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I Kolonisternas land på Radisely
När gamla Lund presenterade årets 
bok, ’på landet i Lund’ presentera-
des denna på just en kolonilott med 
anor vid namn Radisely. I Lunds 
äldsta koloniområde, Öster I finns 
den, lott nr 68. Den ägdes en gång 
av urfabrikör Birger Hansson och är 
nu återställd som exempel från den 
tiden och utnämnd till uppvisnings-
koloni av Lunds kommun. 

Kolonirörelsen uppstod i slutet av 
1800-talet och blev snart en folkrörelse. 
I Malmö började den 1895 och i Lund 
något senare; fabrikör Hansson byggde 
sin Radisely ( Från ”Rädisa” och dans-
kans ”-ly”) 1915. Cecilia Nelson berättar 
i årsboken om Anna Lindhagen, stock-
holmspionjärskan som efter mönster 
från kontinenten men främst ’koloni-
trädgårdarnas förlovade land’, Dan-
mark, pläderade för rörelsens många 
fördelar. Förutom ekonomiska vinster 
var det utmärkt för kroppen med vistel-
sen utomhus, ett vapen i ’kampen mot 
våra tidssjukdomar: tuberkulos och öf-
veransträngda nerver’.

Det var också utvecklande för själen 
och det estetiska sinnelaget, helt enkelt 
del av det nya bildningsidealet som skul-
le förkovra folket. Kolonisternas ledare 
ville kultivera medlemmarna och skapa 
något nytt av kombinationen landsbygd 
i staden. När den odlade marken i ko-
lonierna under kriget fick stor betydel-
se för mångas överlevnad, speciellt vad 

gällde potatisen, kolliderade synsätten. 
Kolonisterna var på vissa områden be-
gränsade till endast en fjärdedel av mar-
ken för nyttoväxter och resten för ”tre-
fnad och skönhet”. Vissa fick lämna sina 
lotter.

Tillsammans med sin kusin, kallad 
Cigarrkiosken, en kvarleva från Lun-
dautställningen 1907 i koloniområdet St 
Månslyckan, ska dessa nu vara inspira-
tionskällor för alla intresserade och ut-
flyktsmål för verksamheter inom kom-
munen. De är en del av en inventering av 
äldre odlingsväxter för genetisk mång-
fald inom programmet POM. Trädgår-
darna har noga byggts upp och plante-
rats med plantor som kunde odlats vid 

tiden kolonin var ny.
Stadsträdgårdsmästare Lars Jacobs-

son, ansvarig för inspirationskolonier-
na, är glad över att Gamla Lund med sin 
bok på detta sätt sprider intresset för och 
berättar om en folkrörelse som idag har 
26 000 medlemmar som han vill slå vakt 
om och utveckla. 

– Stadsodling av alla slag ligger i tiden 
med företeelser som ”Urban farming”, 
”Reclaim the fields” och ”Guerilla gar-
dening” och vi planerar också att det ska 
ingå i nybyggnationerna på Brunnshög, 
berättar han.  – Miljötänkandet ökar 
med kraven på en hållbar utveckling och 
det behövs praktiska exempel. 

JENNY SJÖKVIST

det kom ett brev till gamla lund, med en berättelse
Först vill jag säga TACK för att den underbara kolonibo-

ken kom med posten idag !! När jag såg på omslaget fick jag 
sätta mig ner, är det inte ?......jovisst, det är ju min farmor och 
farfar ( Carl Blom som startade Bloms Tryckeri på Bytarega-
tan, och farmor Ingeborg ) som köpte koloni på Öster, med 
min farbror och kära faster Carla som gick bort förra året, i 
knät på min farmor. 

Carla föddes 1914 så det kan stämma med att det står ca 
1910 :) Lite senare foto i tiden bara, ev 1916. Senare skildes 
min farfar och farmor och innan hon hade hunnit skaffa en 
lägenhet till sig och sina 3 barn bodde de i kolonin och gick 
långa vägen till stan. Det var långt utanför stan på den tiden. 

Jag blev så rörd när jag såg fotot för jag har sett det tidi-
gare hemma hos faster Carla, flickan i den lilla klänningen i 
farmors knä på bilden.

Det var nog riktigt meningen att jag skulle bli medlem, 
ödets ironi :) Tusen tack

INgRID BLOm

de som arbetat med årsboken var från vänster Bianca Heymowska Hellquist, Solveigh Ståhl, 
Cecilia nelson och Erika Ståhl, foto.
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Posttidning B

avs.
Föreningen
gamla lund
Box 1234
221 05 lund

gamla lund-nytt utges av
Föreningen gamla lund
redaktör: Jenny Sjökvist
ansvarig utgivare: Bengt Streijffert
Föreningens postadress:
Box 1234. 221 05 lund
Besöksadress: Kattesund 6 a
e-post: gamlalund@telia.com
telefon & fax: 046-12 12 65
Hemsida: www.gamlalund.se
Kanslist: ulla Holmér
Kanslitider: måndag-onsdag 9-13,  
torsdag 9-18 samt fredag  9-13
Bankgiro: 325-1675
medlemsavgift: 220 kr,
familjemedlem 50 kr
tryck: KEPa tryck, Kävlinge

Nytt i Lundasamlingen 
hösten 2012
50 år med LTH. Kalmar, lunds tekniska 
Högskola, 2011

André, Ingrid, Lisa Rolf – Lunds första stads-
bibliotekarie. En historik. Lund, Ingrid André, 
2012

arvidsson, rolf, Frans G. Bengtsson : en bib-
liografi. lund, Frans g. Bengtsson-sällska-
pet, 2012

Bengtsson, Hans-uno, E6:ans fysiologi och 
andra essäer. lund, Ellerström, 2009

Bexell, gösta, Akademiska världen visar vä-
gen. Stockholm, atlantis, 2011

grunewald, Karl, Från idiot till medborgare. 
Stockholm, gothia, 2009

Henningson, Olof g. & Hollingby, anne, 
Hackspettens tillfälliga avbrott. lund, Pinot, 
2011

Holst-Ekström, måns, ”-som Italien”. Borås, 
recito förlag, 2011

Johan Ternströms levnadsminne. lund. 
lunds kyrkohistoriska arkiv, 2004

Karlsson, Conny, Lund genom tiderna 1960-
1989. lund, Kultursmedjan lundensis, 2011

Konstellationer. malmö, atlantis, 2011

Kulturen : en årsbok till medlemmarna av 
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. 
2011, musik. lund, Kulturhistoriska fören-
ingen, 2011

Kulturen : en årsbok till medlemmarna av 
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. 
2012, Platsers historia. lund, Kulturhistoris-
ka föreningen, 2012

lalander, agneta, Broder Gösta! Nils Lind-
grens brev till GAN 1943-57. Stockholm, alm-
löf, 2011

lindberg, Christer, Det gröna hjärtat. 
Stockholm, Signum, 2012

locus Celebris : Dalby kyrka, kloster och 
gård. göteborg, makadam, 2012

Lunds Universitets kokbok. Stockholm, at-
lantis, 2011

Lunds gymnasieskolor 2010/11. Västerås, 
Express-Bild, 2010

manhag, andreas, Wåhlins värld. lund, 
lunds universitets historiska museum. 2011

mårtensson, anders W., Kring katedralen i 
Lund. lund, Historiska media, 2012

Melos och logos. Festskrift till Folke Bohlin. 
Borås, artos & norma bokförlag och förfat-
tarna, 2011

Minnen från förr. nedtecknade av anders 
Hugo andersson. Sammanställt av Ingela 
Svensson [Sverige : s.n.], 2011

Platsers historia. Kulturen 2012

Polhemskolan 50 år. lund, Polhemskolan, 
[2011]

rundberg, Frida, Foto. Lund, Frida rund-
berg design, 2011

Schulman, Salomon, Mitt Lund. Tankar kring 
staden och tiden. lund, Booklund, cop. 2011

Södra skåningarna 200 år. Staffanstorp, Söd-
ra skåningarnas kamratförening, 2011

Westling, Håkan, Academic Lund – from old 
to new. A historical promenade. lund, Bild & 
media, 2009

Westling, Håkan, Hellmut Hertz, Med fysi-
ken i blodet. lund, Bild och media, 2012

Zoologiska Institutionen i Lund. En rapsodisk 
berättelse om livet på Helgonavägen . 1917-
2010. lund, lunds universitet, 2011

Öberg, Jan, Phoetry. lund, Jan Öberg, 2012

Kulturen söker och samlar in
Henrik Berg, stadsantikvarie på Kulturen och tillika adjungerad medlem i 

Gamla Lunds styrelse hälsar att Kulturen gärna tar emot material från allmän-
heten. De samlar gärna in berättelser, föremål och foton som handlar om husbyg-
gande, inredning och restaurering. Om man har gamla redskap eller byggnads-
detaljer som man inte vet var man ska göra av så tittar de gärna på det. Kulturen 
har en del äldre material men saknar info om mycket av 1900-talets byggande, 
exempelvis har det ju byggts Lunnavillor, Sanbyvillor och Ekarevillor i Lund med 
omnejd.  Dessa delvis fabrikstillverkade småhus vill de gärna dokumentera men 
även byggmaterialframställning som t.ex. Siporex i Dalby eller tegeltillverkning 
i Veberöd tycker Kulturen är viktiga att dokumentera.

nu finns gamla lunds fina tygkassar att 
inhandla på vårt kontor - stöd  förening-
ens arbete och ge bort i present  till jul 
el annat - eller köp en egen till shopping 
och spara på plasten för miljöns skull!
Pris 20 kronor.

Köp nya Gamla Lund-tygkassar! 

Boksläpp med lätt förtäring 24/10 kl 16.00 i 
domkyrkoforum,  medlemmar i gl är väl-

komna. Boken som ges ut av Historiska media 
är ”domkyrkan i lund”, författare är Eva och 
Helen ulvros

ti 23/10, 18.00-20.30, Porfyrvägen 20 (gastelyck-
an), samling i entrén
Besök Arkivcentrum Syd. Slutsålt!

må 12/11, 19.00, Pingstkyrkan, Stora Söderg. 25
Från Knut den Helige över Ruben Rausin, 
Philip Sandblom till Britt G Hallquist –  män-
niskor av stor betydelse för Lund
Sverker Oredsson, historiker, professor em.
I föredraget lyfts cirka 15 personer fram som 
bedöms ha haft en särskilt stor betydelse för 
lunds mer än tusenåriga historia.

Sö 2/12 klockan 13.00, Stora salen grand Hotel
Ensemble Mare Balticum, Jula Songh
musik i Syd, grand Hotel, grandiosa Sällskapet 
och Föreningen gamla lund bjuder för 9:e ggr 
på traditionsrik advents- och julmusik från förr. 
Förköp  fr 5/11 biljetter à 110 kr för medlemmar. 

lö 5/1 2013 klockan 16.00, Klosterkyrkan
Julkonsert på Trettondedagsafton
På begäran återkommer aino lund lavoipierre 
(sång), anna rynefors (nyckelharpa, svensk 
säckpipa) och Erik ask-upmark (harpa, renäs-
sanssäckpipa, Offerdalsflöjt) med finstämd och 
fröjdefull julmusik från förr. mer information i 
kommande nummer av gamla lund-nytt


