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Lisa Rolf - Lunds första stadsbibliotekarie
Hon var Lunds första kvinnliga bibliotekarie, rikt begåvad och en av de
första kvinnorna som skaffade sig en
omfattande akademisk utbildning.
Nu har hennes berättelse samlats av
hennes senare kollega Ingrid André.

Lisa Rolf, en bild ur Per Bagges
samling, Univeristets-biblioteket Lund.
Skrif ten om henne av Ingrid André kan
du få på stadsbiblioteket i receptionen.
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Lisa Rolf förtjänar att bli lyft ur glömskan. Hon var en framstående kvinna
som, under sin korta tid (fyra år) som
stadsbibliotekarie, förvandlade biblioteket från grunden. Biblioteket hade tidigare hafts om hand av folkskollärare Robert Hansson, som tillsammans med sin
hustru skötte det väl men utan att införa
några nymodigheter. Han var 80 år när
han gick i pension och hade då tagit hand
om biblioteket i 47 år.
Ingrid André, som i många år också
var bibliotekarie vid Lunds stadsbibliotek, har skrivit denna lilla (60 sidor) men
mycket innehållsrika bok om Lisa Rolf.
Man får veta mycket. Ingrid André stannar inte vid Lisa Rolfs insatser för Lunds
stadsbibliotek utan beskriver henne även
som person. Boken visar hur begränsade
möjligheter kvinnorna hade att finna ett
passande yrke för hundra år sedan. Dessutom ges en historik över Lunds stadsbibliotek och över hur folkbiblioteken
skapades. De som la ut riktlinjerna för
svenskt biblioteksväsen var mycket framsynta. Trots att hundra år har passerat har
de inte blivit föråldrade. Biblioteken har
visserligen expanderat och utvecklats men
grundprinciperna från starten kvarstår: de
ska vara öppna för alla, kostnadsfria för
utnyttjarna och jämlika.
Ingrid André har lyckats få kontakt
med en släkting till Lisa Rolf och genom
henne fått ta del av släktens arkiv innehållande bland annat foton, Lisa Rolfs korrespondens och hennes dagböcker. Boken
är rikt illustrerad med bilder från familjearkivet, Lundabilder från Baggesamlingen och foton som författaren tagit själv.

Trots att Lisa Rolfs framgångar bevisar
motsatsen frågar hon sig ofta i dagböckerna: duger jag? Hon var rikt begåvad,
hade fallenhet för matematik men valde
att läsa konsthistoria, filosofi, religionshistoria och grekiska. Sin akademiska
grundexamen tog hon i Uppsala men
för fil.lic. examen studerade hon även i
Stockholm och Lund.
Tjänsten som stadsbibliotekarie i
Lund utannonserades 1927. Efterfrågade kvalifikationer var akademisk examen och bibliotekarieutbildning. Den
erbjudna lönen (3 200: -/år plus dyrtidstillägg) var inte särskilt hög med tanke
på önskade kvalifikationer. Biblioteksstyrelsen resonerade därför som så:
"Det är väl sannolikt att en manlig
bibliotekarie med den föreslagna kompetensen knappast kan påräknas, men
kommittén är däremot övertygad om att
en fullt lämplig kvinnlig bibliotekarie
med erforderlig kompetens skall kunna
erhållas för den tilltänkta lönen."
Det lyckades. Fem ansökningar kom
in och en enhällig biblioteksstyrelse utsåg Lisa Rolf. Hon startade omedelbart
den stora moderniseringen av Lunds
stadsbibliotek och lyckades mycket väl.
Biblioteket blev snabbt populärt. Låntagarnas antal ökade från cirka 600 till
3500 på några år och lånen mångdubblades. Sjukdom hindrade henne från att
fullfölja sitt arbete men hon introducerade sin efterträdare Elsa Gröné från sjukbädden. Boken avslutas med den dikt
Lisa Rolfs vän från Uppsalatiden Emilia Fogelklou skrev när Lisa Rolf var död.
Margareta Wickström
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Sju nyanser av brunt räcker inte längre
Vanligen när vi stadsarkeologer
beskriver våra kulturlager rör vi oss
i en begränsad färgskala. Det blir
mycket gråbrunt och brungrått, men
nu finns det all anledning att plocka
fram våra gröna färgpaletter, i alla
fall på vår mentala duk. De senaste
åren har alla Kulturens lite större undersökningar haft en inriktning på
att försöka förstå hur markutnyttjandet sett ut i olika delar av den medeltida staden och resultaten pekar
på ett stadslandskap med ett stort
inslag av grönska.
I Lund har de senaste årens undersökningar huvudsakligen varit placerade i bakgårdsmiljöer och i utkanterna
av den medeltida staden, platser där det
fortfarande finns utrymme för nybyggnation. I dessa miljöer förekommer ofta
så kallade odlingslager och vanligen är
bevaringsförhållandena dåliga utan tydliga kulturlager, vilket ställer krav på nya
arbetssätt. För att kunna nå ny kunskap
även under sådana förhållanden har nya
arbetsmetoder prövats och ett nära samarbete mellan arkeobotaniker och arkeologer har visat sig vara ett framgångsrikt
arbetskoncept, som använts vid flera undersökningar. Här presenteras en kortfattad sammanfattning av de nya resultat

som detta samarbete utmynnat i.
Undersökningarna har gjorts i flera
olika miljöer, från mindre stadstomter
till mycket stora stadsgårdar med stort
markinnehav inne i staden. De var också spridda runt om i olika delar av den
medeltida staden, från ytterområdena
till de mest centrala delarna. Vid alla
undersökningarna påträffades någon
form av trädgårdsodling. Med trädgård
menas här både kålgårdar (grönsaksland), humlegårdar, fruktträdgårdar
och örtagårdar (medicin- och kryddodling). Tidsmässigt har trädgårdsodling
från före stadens grundläggning fram
till modern tid kunnat studeras.
Trädgårdsodling har alltså hittats
både intill bebyggelse och på obebyggda tomter, runt om vitt skilda delar av
staden och i skilda miljöer, något som
visar att de haft mycket stor betydelse
för stadshushållen. Ett tecken på detta
är att i de medeltida landskapslagarna
nämns flera olika växter, humle, kål,
lök, rovor, äpple och ärtor samt olika
straff för den som begick brott rörande
dessa växter. Under tidigmedeltiden var
trädgårdarna en viktig del av självhushållet, och med utvecklingen av den lokala handeln i staden blev de också en
del av de nödvändiga dagligvaror som

det handlades med. Förmodligen var
trädgårdsodling ett självklart inslag på
de flesta tomterna, och rena trädgårdstomter var vanliga, främst kanske i staden ytterområden vilka inte var fullt
bebyggda under medeltiden. En närmare uppskattning av hur stort inslaget av trädgårdarna var i den medeltida
staden har inte kunnat göras eftersom
vårt material idag fortfarande är för litet, men det finns ett bra exempel från
1560-talets Vadstena. Där visar en genomgång av tomtförteckningen att ca
40 % av alla tomter användes som trädgårdar. Det finns alltså all anledning att
tro att medeltidens Lund hade ett stort
inslag av trädgårdsodling och att detta
satte en grön prägel på staden.
Vid flera av undersökningarna kunde man se att markförbättrande åtgärder gjorts. Dessa hade gjorts för att öka
jordens näringsinnehåll eller för att underlätta odling. Gödsling förekom i flera
olika former, till exempel djurdynga, ren
eller blandad med strö, hushållsavfall,
latrinavfall och spisavfall. Vanligast var
hushållsavfall och spisavfall i form av
aska, som påträffades vid alla undersökningar där gödsling kunnat ses. Framför
allt verkar gödsling med hushållsavfall
höra ihop med trädgårdsodling. För-

Äldre fotografi
från slutet av
1800-talet som visar
kvarteret
Hospitalsträdgården
med trädgårdar
och lyckor
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modligen är det i huvudsak den husnära
odlingen som gödslats på detta vis, men
det förekom även på rena trädgårdstomter. Vid en undersökning i stadens
södra del, närmare bestämt i kv Trädgården, var hushållsavfall den enda formen av gödsling som användes, trots att
det från tidigmedeltid fram till slutet av
1800-talet inte fanns någon bebyggelse i
närheten av tomten. I andra delar av staden var gödsling med djurdynga vanligt,
framför allt på de stora stadsgårdarna där
man även höll djur, medan gödsling med
latrinavfall bara kunde ses i kv Saluhallen och där i mycket liten omfattning.
Flera andra sätt att förbättra marken
på kunde också ses vid många av undersökningarna. Detta gjordes främst
för att göra den lokala tunga lerhaltiga
matjorden lättare och mera lättbrukad.
Det kunde bland annat göras genom att
tillsätta olika material, oftast sand, men
också sågspån eller huggspån. Vid undersökningen i kv Trädgården hade sand
tillsatts odlingsjorden kontinuerligt, från
det att området odlades upp under vikingatid fram till modern tid. Detta betyder att under årens lopp hade jorden
blandats upp med stora mängder sand
som helt förändrat dess karaktär. Här
presenterar sig en intressant fråga angående var sanden ursprungligen hämtats
från, då det är ett material som inte är
vanligt i området kring Lund.
Närmaste område med sand finns i ett
bälte söder om Lilla Råby bytomt. Det
finns även mindre fickor av sand inne i
staden, framför allt i fuktstråk och sänkor, till exempel på Mårtenstorget. Sand
var också viktigt i många andra sammanhang, till exempel som sättsand för
stenläggningar och som magring i lerklining. Detta betyder att stora mängder
sand användes i den medeltida staden.
Varifrån sanden hämtades och hur den
transporterades har tidigare inte studerats närmare, men vi känner till en plats
som användes för grustäkt senare under
1700- och 1800-talen, nämligen grusåsen
i Stora Råby. Under slutet av 1700-talet
arrenderade staden Lund ”Sandbacken”
där stadens invånare kunde hämta grus
och kanske går denna täktverksamhet i
området tillbaka till medeltiden. Genom
att titta närmare på hur sand och grus
fördes in i den medeltida staden kan vi få
ytterligare ny kunskap om medeltidens
Lund och samspelet med dess omland.
Ivan Balic
arkeolog Kulturen
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Lunds Domkyrka i ny magnifik tappning
I oktober var det boksläpp på nya verket ”Domkyrkan i Lund. Domkyrkoforum fylldes av intresserade för att höra
författarna historieprofessor Eva-Helén Ulvros och domkyrkoguiden Anita
Larsson berätta om sitt arbete.
Idén till en ny bok om Domkyrkan i
Lund fick Eva-Helén Ulvros vid ett besök i Domkyrkan 27 april 2011 eftersom
den senaste boken om Domkyrkan utförfattarna Eva-Helén Ulvros och Anita Larsson
kom 1995 och inte längre gick att köpa.
Kontakt togs med förlaget Historiska Media och så var arbetet påbörjat.
Boken, fylld av fotograf Björn Anderssons magiska bilder, är skriven kronologisk
ordning. Den behandlar kyrkans medeltida utveckling och vad som hänt i nyare tid,
via reformationen, 1600-talets försvenskning och 1800-talets många ombyggnader.
I varje kapitel beskrivs de personer som haft inflytande på utformningen av kyrkan
och bidragit till att göra den vad den är idag, biskopar och mecenater.
Birgitta Juvin

Livets museum
invigning:del 2
Så var det dags för sista etappen av
museet att öppnas för allmänheten. Nu
har hela kroppen fått sina sju ”stationer”
och här finns något för både stor och liten. Vad sägs om att gå på ”plankan” (har
du svindel? Det sägs vara rent psykologiskt…), studera matens väg från ”in” till
”ut” eller för mindre, lyssna på dockhjärtan som slår (!) med ett riktigt stetoskop.
Museet har plastskelett att skaka hand
med och till och med ett par riktiga i garderoben..
Ett tjugotal frivilliga guider ska visa nytillskotten, placerade längre bort i den korridor som en gång i tiden förband det gamla
södra med norra lasarettsområdet. Här kom
maten rullande och otaliga läkarkandidater
har sprungit här, inklusive mig själv berättar professor Berndt Ehinger, ordförande i
Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet.
Nu står här istället testutrustning för ögon
och öron, datorer och bilder.
Utställningen fortsätter med stationer längs väggarna där man kan fördjupa sig i fakta och historia på läsplattor.
Mycket i och runt kroppen visas via interaktiva installationer och projektioner men här finns också medicinhistoria även om det mesta ligger nedpackat
i väntan på att tas fram till framtida
separatutställningar.
Framme står dock inredning från Apoteket Pantern i Karlskrona bredvid Helmuth Hertz och Inge Edlers ultraljudsapparat som användes för att för första
gången undersöka hjärtat här i Lund 1953.

Gamla sköterskor och kollegor är
missnöjda över att det inte är mer gamla grejer men museet ska vara ett livets
museum säger Berndt Ehinger, man
ska bli nyfiken på sin kropp och prova
på i de nya delarna som bland annat berättar om matsmältningen, huden och
sinnesorganen. Vi vänder oss till alla
men är speciellt glada för barn.
Museet, som sponsras av bland annat Evy och Gunnar Sandberg stiftelse,
Crafoordska stiftelsen, Maggie Stephens
stiftelse och Erik och Angelica Sparres
stiftelse kan besökas tisdag till torsdag
10-14 och förhoppningsvis i framtiden
på helgerna.
Jenny Sjökvist

Berndt Ehinger inbjuder dig att "gå på
plankan"
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”Hur Gunnar Serner förvandlade sig till
Frank Heller” eller ”Om konsten att överleva när man har bränt alla sina skepp”
Fredagen den 28 september 2012
var det på dagen 100 år sedan den
26-årige lundadoktorn Gunnar
Serner genom växelförfalskningar
svindlade sig till sammanlagt 9 000
kronor av två banker i Malmö. Denna
remarkabla händelse, som helt kom
att förändra den unge lundadoktorns
liv, celebrerades på 100-årsdagen
av Frank Heller-sällskapet genom
en guidad rundvandring till de båda
bankhusen vid Stortorget samt även
till den (tredje) bank, som Serner inte
lyckades lura.
Varför begick då Gunnar Serner detta
brott? Och hur kom det sig att han senare, under pseudonymen Frank Heller,
blev Sveriges internationellt mest framgångsrike författare under mellankrigstiden med över 50 publicerade böcker,
huvudsakligen inom äventyrs- och detektivromangenren? Serner var prästson,
född den 20 juli 1886 i Lösens socken i
Blekinge, där hans far var kyrkoherde.
När han var i 7-årsåldern flyttade familjen till Bosarp, norr om Eslöv, där fadern
hade blivit utnämnd till kyrkoherde. I
sin självbiografi På detta tidens smala
näs (1940) har han skildrat sin barndom
som en i stort sett lycklig och oskuldsfull tid. Serner och hans fyra yngre syskon fick en strängt kristen uppfostran av
den patriarkaliske fadern, som – efter att
sonen Gunnar hade passerat den 2-åriga
folkskolan – läste privat med sin son för
att han skulle kunna ”kvala in” vid anrika Katedralskolan i Lund. Hösten 1898,
när Gunnar Serner var tolv år, antogs han
som elev i sjätte nedre på ”Katte”, och
redan i juni 1902 avlade han mogenhetsexamen med ett förnämligt studentbetyg
utom i matematik och fysik, där han fick
ett slätstruket B. I gengäld hade han A i
grekiska och a i latin och historia.
Fadern ville att den begåvade 16-årige
sonen skulle studera till präst vid Lunds
universitet, men denne kände mera för
humanistiska studier. Så småningom
blev engelska hans huvudämne. Efter
en snabb karriär inom denna disciplin
disputerade han i maj 1910, 23 år ung, på
4

en avhandling om den beundrade engelske skalden Swinburne. Han fick inte
docentbetyg på sin doktorsavhandling,
som i själva verket var en översättning till
engelska av hans licentiatavhandling, och
blev därför tvungen att gå provår som läroverksadjunkt – något som kom i konflikt med de utsvävande vanor han vid det
laget hade lagt sig till med. Efter sin licentiatexamen 1909 hade Serner kommit
in de akademiska bohemkretsarna kring
den fete överliggaren Sam Ask, känd från
otaliga berättelser från den tidens Lund.
Man får komma ihåg att den strängt uppfostrade Serner, som i åratal hade ägnat
sig åt sina studier, hade ett och annat att "Till Signor Origonis pappa av vännen Hallman"
ta igen av detta livets goda. Akademiska
Föreningens Tua och Grand Hotell var lenäs, infann sig doktor Serner lördagen
inneställena i Lund, men restaurationer- den 28 september 1912 vid middagstid i
na i Malmö lockade också starkt, liksom Skånska Handelsbanken, Stortorget 8
krogarna och nöjestemplen i de närlig- (numera nr 23) och i Sydsvenska Kregande metropolerna Köpenhamn och ditaktiebolagets bank, Södergatan 16 (nu
Berlin. Genom det för hundra år sedan 10) i Malmö. I båda bankerna lyckades
florerande växelrytteriet lärde Serner sig bedrägeriet, och han fick ut 4 500 kronor
snabbt, hur man förvandlar ett litet pap- i vardera, en summa som på den tiden
per till kontanter, och kom på bara tre år ungefär motsvarade två årslöner för en
upp i för honom astronomiska skuldbe- läroverksadjunkt. Men i den tredje banlopp. Med en mager framtida adjunktlön ken, Skandinaviska KreditAB (numesåg han ingen möjlighet att kunna lik- ra S-E-Banken) vid Bruksgatan 2, blev
videra alla dessa skulder från sitt utsvä- personalen misstänksam och bad honom
vande liv.
sitta ner och vänta. Serner fick eld i baken och försvann snabbt ner till den närSå vad göra? Serner köpte i februari liggande hamnen, där han embarkerade
1912 en ny livförsäkring och planerade ett hjulångaren Gylfe kl. 13.15. Överresan
suicidium för att genom försäkringsbe- till Köpenhamn tog nära fyra timmar,
loppet kunna ersätta sina fordringsägare. så Serner bör ha hunnit stärka sig under
Men hans 20-åriga fästmö, en vacker ku- tiden i restaurationen. Inga poliser stod
sin vid namn Greta Lindman, och hans på kajen vid Havnegade och väntade, så
fyra år yngre bror Arvid, ”Unkas” kallad, han fortsatte lättad upp till Kongens Nylyckades förhindra denna vanvettiga plan. torv, där han pustade ut en stund på HoDet var f.ö. till Unkas, vars porträtt av tel d’Angleterre och lade ut ett villospår,
Jensen-Karlén finns på Grand, som Ser- innan han samma lördagskväll embarner dedicerade sin självbiografi många år kerade expresståget till Hamburg. Via
senare. Så vad blev då plan B? Litteratur- Osnabrück fortsatte han sedan med tåg
docenten Harald Elovson besvarade den- och båt till London, där han var hemtam
na fråga med ett elegant understatement: sedan två tidigare vistelser. Kuppen hade
”Han räddade sig ur sin svåra situation alltså lyckats, helst som Serner hade varit
genom att utnyttja tidens kreditmöjlighe- smart nog att iscensätta den på en lördag,
ter och skaffade sig reskassa med hjälp av vilket medförde att polisens efterlysning
reverser, vilkas borgenärsnamn han själv kom i pressen först tre dagar senare, den
hade skrivit.” (Svensk Uppslagsbok 1953). 1 oktober 1912.
Med sina förfalskade växlar med solida
So far so good för den nyblivne förborgensnamn, bl.a. baron Trolle på Trol- falskaren, som hade satsat allt på ett kort
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eller snarare på sina förfalskade växlar.
Men vad göra sedan? Till en början
lät Serner trycka upp ett visitkort med
namnet Frank Heller, som han annekterade från hjälten i vännen Artur Möllers roman Studentsynder. Adressen var
fashionabla Bedford Square, London
WC1. Men efter någon månad i London började det åter brännas under fötterna på Serner/Heller. På ett café blev
han igenkänd av en kvinna från Malmö,
och genom försiktiga frågor klurade han
ut att hon visste att han var efterlyst av
polisen. En dimmig höstkväll såg han en
lockande affisch om Monte Carlo och
Rivieran i ett resebyråfönster vid Regent Street. Detta gav honom den slutliga impulsen att ta tåget via Paris ner till
Monte Carlo. Hans plan C var nu att i det
världsberömda kasinot mångdubbla sitt
stulna kapital för att kunna betala igen
alla sina skulder.
”Jag anlände till Monte Carlo den 7
november 1912. Om London hade bedövat mig vid mitt första besök, så kan jag
tryggt säga att Monte Carlo berusade
mig. Det var första gången jag såg Södern … Det var första gången som jag
såg en stad som uteslutande var byggd
för sommar och solsken”, skrev Serner/
Heller 28 år senare i sin självbiografi. Efter någon vecka hade han redan hunnit
spela bort 2/3-delar av sitt kapital i det
grandiosa kasinot, som var ritat av den
berömde operaarkitekten Charles Garnier i Paris. Då stötte han en dag utanför
kasinot ihop med en bekant från Lund,
Mauritz Jesperson, också en färgstark
typ ur det samtida lundensiska persongalleriet. Jesperson presenterade honom
för ”storäventyraren” och systemspelaren Karl Eneberg/Eneskog, alias Karl
Petersén, i Frank Hellers självbiografi
kort och gott kallad P. Litteraturhistorikern Dag Hedman, som 1985 disputerade på en mycket läsvärd avhandling
om Frank Heller med titeln Eleganta eskapader, har genom sin forskning visat
att den mystiske P. var identisk med den
förre godsägaren Karl Petersén, ”Kalle
Stark” kallad och pappa till den på sin
tid så framgångsrika dussinförfattarinnan Sigge Stark. Serner/Heller flyttade
ihop med P(etersén) och dennes tyska
väninna, som han i självbiografin kallar
för fru Marthe. Hon hushållade för trion
och deltog även i P:s systemspelande vid
det gröna bordet. Serner/Heller anförtrodde som en sista desperat åtgärd sitt
krympande kapital åt P. och hans ofelbara system, som dock inte visade sig
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mer ofelbart än att kapitalet på kort tid
smälte ihop till noll vid den evigt snurrande rouletten.
”Om någon nyårsdagen 1913 hade sagt
till mig att jag kom att överleva året,
skulle jag blankt vägrat att tro honom”
(Frank Heller i självbiografin 1940). Men
nöden är som bekant uppfinningarnas
moder. På nyåret 1913 började Serner/
Heller att utnyttja de enda tillgångar han
hade kvar: sin akademiska bildning, sina
nya erfarenheter som bedragare och spelare, sin spirituella formuleringsförmåga
och sin lundensiska espri. Noveller författades och skickades till tidningar och
förläggare i Sverige. Några noveller antogs och publicerades våren-sommaren
1913, bl.a. ”Bondtur” i Dagens Nyheter
och ”Hur försynen luggade Adamsson”
i Bonniers Månadstidning. De blygsamma honoraren droppade ner i Monaco med ojämna mellanrum, förstärkta
med en och annan penningförsändelse
från de få vänner i Skåne, som Serner/
Heller hade vågat skriva till för att be
om hjälp. Hans första bok, novellsamlingen I hasardens huvudstad våren 1914,
blev en framgång och följdes av novellsamlingen Herr Collins affärer i London på hösten samma år, vilken blev
en ännu större framgång. Lyckan hade
vänt till slut, och redan i juni 1914 kunde den nyblivne succéförfattaren bryta
upp från Monte Carlo och, via Paris och
Travemünde, förflytta sig till Danmark,
där han övervintrade på olika adresser
under det stora kriget 1914-1918. I Danmark återsåg Serner/Heller också några

gamla vänner från Lund, som kom över
Sundet och hälsade på, men själv vågade
han sig inte hem, efterlyst för bedrägeri
som han var. Dock hade han redan 1916
tjänat såpass mycket pengar på sitt författarskap att han kunde betala igen alla
sina skulder inklusive till de båda bankerna i Malmö, som därefter återtog sina
anmälningar. Men det dröjde ända till
1928, då brottet var definitivt preskriberat, innan han återsåg Skåne och Lund
– efter 16 års exil!
Efter fyra års ”instängdhet” i Danmark under världskriget längtade kosmopoliten Serner/Heller ut i Europa
igen. I Rom träffade han en danska, Annie Kragh, som han gifte sig med i Paris 1920. Sommaren 1925 flyttade paret
Serner in i sin nybyggda villa på Bornholm, vilken fick namnet Casa Collina
efter Hellers äventyrlige hjälte Filip Collin. Vintrarna tillbringades från 1927/28
i Villa Saint-Yves i Menton på franska
Rivieran, nära gränsen till Italien. Den
senare villan revs efter Annie Serners
död 1973. Hon hade då överlevt sin make
med ett kvartssekel. Frank Heller alias
Gunnar Serner avled på Malmö Allmänna Sjukhus den 14 oktober 1947, 61
år gammal. Makarna Serner är begravda
på Norra kyrkogården i Lund under en
vacker gravsten med ett profilporträtt i
brons av Serner och med ett citat från
Swinburne nedtill:
Even the weariest river winds somewhere safe to sea.
för Frank Heller-sällskapet
Jan Torsten Ahlstrand

Utsikt över Casinot i Monte Carlo dit Serner/Heller tog sin tillflykt efter flykten från Sverige
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''Bullis" - en vandring i Lund på 40-talet
Hur och vad minns vi av vårt Lund ?
Vi tre damer på 80 kom en dag under det dagligen förekommande “är
du vid liv -samtalet” att tala om vår
barn- och ungdomstid i Lund.
Vi mindes uppfostran, vanor och
vår barndomsstad, men allt såg inte
likadant ut i våra ögon.....
Under våra tonår, som inföll på
40-talet gick man gärna på ”Ströget” kl
20.30–21.10 d.v.s. Bantorget-Södergatan
(till Sagahuset) och åter eller som vi sa
på ”Bullis”. Då träffade man kamrater,
kunde smygtitta på någon som var av
särskilt intresse eller ”bara titta på folk”.
Vi började på Bantorgets norra sida,
gick i tanken mot domkyrkan och hakade upp våra minnen på affärer och deras
skyltfönster. På hörnet Bangatan-Bantorget fanns det en godis-och glassbutik.
Intill fanns det en port med trappuppgång till den kände Lundafotografen Per Bagges fotoateljé. I samma port
gick man upp till Park Hotell, ett mindre
rumshotell.
Nästa skyltfönster nästan bevakade vi
flickor. Det tillhörde ”Chic”, en exklusiv
butik, där innehavaren Olga Hansson,
skapade och i egen ateljé sydde upp vackra, originella klänningar och exponerade dem en i taget utlagda på golvet i en
smakfull skyltning. Man hade koll på om
”Chican” hade skyltat om..En klänning
köpt där var en investering, få förunnade.
Vid sidan om ”Chic” fanns det en barberare. Somliga herrar lät sig på den tiden både klippas och dagligen rakas på
barberarsalong. Barberaren rakade med
kniv.
Längre fram fanns det en lokal, som
gick djupt in i huset. Någon gång på tidigt 40-tal lanserades ”det revolutionerande tvättmedlet SURF” med sin slogan ”Renare tvätt på lättare sätt”. Sodans och såpans tid var enligt reklamen
förbi. Tvättmedelsföretaget hyrde den
ovan nämnda lokalen under flera veckor
och inbjöd husmödrar till demonstrationer, filmförevisning och kaffestund.
Barnen fick pussel och saft. Allt var gratis, mycket ovanligt och välbesökt. Se6

nare startades i samma lokal en mjölkbar.
Vi fortsätter, passerar Nords färghandel och kommer till hörnet av Bytaregatan. Där låg Fahlmans konditori. Här
kunde man köpa mycket godsaker, men
en nyhet var ”Fahlmans special”, en bakelse eller hel tårta bestående av sockerkaka med fyllning och med cacaobepudrad marsipan över. På tårtan var i cacaon utsparad Fahlmans eget motiv.

Vi går över Bytaregatan och tittar
till i fotografen Ulf Thordemans stora
skyltskåp på hörnet till Bytaregatan. Ulf
Thordeman (1919-2009) hade fotoateljé
vid Clemenstorget. Hade han fotograferat någon man kände? Hans foton var
konstnärliga och vackra.
Nu har vi kommit in på Klostergatan
och stannar framför Iris Blomsterhandel. Dess skyltfönster var inför helgerna
speciellt omsorgsfullt dekorerade och då
med olika motiv t.ex. stilig brudbukett
eller årstidens växter, kanske i pastellfärger eller i en sammanfattande form.
Till höger hade en urmakare sin butik.
Han behandlade varje ur som vore det en
stor personlighet och man kunde nästan
undra, om man var värdig att ta hand om
sin reparerade klocka. På väggarna hade
han många vackra väggur. Alla gick och
alla tickade. Hur stod han ut?
Nästa affärsingång leder in till Schannongs porslinsaffär. Den hade bara två
skyltfönster, men lokalen var djup och
väl upplyst, välsorterad och inbjöd till att
gå in och titta på Meissen, svenskt och
danskt porslin, men även på de svenska
glasserviserna; både enkla och mera utstyrda.
Inom parentes påminner man sig, att

på den tiden hade de småländska glasbruken kringresande försäljare, som
hade sin kollektion och katalog, efter
vilken man kunde beställa glas med speciell gravyr, i en resväska som packades
upp i hemmen.... Efter demonstrationen
kunde man beställa vad, som föll i smaken och fick sedan varorna hemskickade.
Nej då var det roligare men säkert
dyrare att handla i en porslinsaffär som
Schannongs.
Nu kommer vi till ett yngre hus, något indraget och trottoaren blir bredare.
Här finns en handskaffär, en tobaksaffär
med en skylt visande två rykande pipor
och Fischers foto innan vi kommer fram
till Wennicks Päls och Tage Håkanssons
brödaffär.
Vi går förbi en port, i vilken man gick
upp till stadsläkare Carstens Johannsens mottagning och kommer så fram
till Tage Håkanssons hovkonditori ägt
av Agda & Viktor Pettersson och Ruth
& Gotthilf Rosendahl. När man kom dit
in möttes man av en vacker inredning i
vitt, där bakverken stod uppradade på en
disk med högt glas framför tårtorna.
En bakelse hette fromagebakelse.
Citronfromagen var gjord i en form så
att det bildades en håla i mitten och där
fanns det en klick av den godaste jordgubbssylt. Detta var bara en av många
delikata skapelser.
Lokalen gick djupt in i huset, inredningen var gedigen och vacker och ingav
ett inre krav på ett vårdat uppförande.
Håkanssons var också en kär mötesplats
för studenterna. Konditoriet lades ner
1970 men en del av den vackra inredningen finns på Kulturen.
Det var inte vanligt med presentaffärer, men vid sidan av Håkanssons låg
Mikado. Denna butik sålde importerade varor av presenttyp. Utlandsresandet
var inte så utbrett och andra världskriget
hade hindrat import. Det var spännande
med ting från fjärran länder och sådana
sålde Mikado.
Perssons Garn skyltade liksom ”Chic”
med enstaka uppstickade modeller efter
sina mönster.
Franska parfymeriet var en sparg a m l a lu n d - n y t t | N r 6 2012

smakad kosmetikbutik. Vi minns den
fina lilla åtråvärda parfymflaskan med
”Worth”.
Nästa specialbutik var Cri, som sålde
strumpor. Strumpbyxorna förekom ännu
inte, utan man köpte strumpor i par i en
förpackning. De hade söm mitt bak och
det var mycket viktigt att den satt rakt
när man tog på sig strumporna!
Det var klokt att köpa två par av samma färgnyans för om det ”gick en maska”
på ena strumpan så hade man reserv. Om
maskbrottet inte var alltför omfattande
kunde man lämna in sin tvättade strumpa
och få den ”uppmaskad” d.v.s. osynligt lagad.
På hörnet till Gråbrödersgatan, som vi
nu nått fram till, låg Lindstedts bokhandel.
När vi korsat Gråbrödersgatan, går vi
förbi Svenska Handelsbankens gedigna
hus. Vissa kvällar stod det där utanför

en portabel korvkiosk. Många var hungriga efter biobesök och kunde då stilla
sin hunger med en varm korv med senap
men tillbehören var annars få.
Ännu en barberare, Lindskog, hade
sin salong här vid Klostergatan.
Carla Nilssons Damekipering hade
ett klassiskt sortiment. Här kunde man
till exempel välja ut sitt jumperset passande till den kanske helveckade, ofta
skotskrutiga kjolen. På andra våningen
fanns det en vitvaruaffär.
Sista affären på Klostergatans norra
sida var Holmbergs herrekipering. Den
var stilig och exklusiv. Här lät de mera
besuttna sy upp sina kostymer. I ett inre
provrum lär det ha funnits en hästsadel,
detta för att man skulle kunna konstatera, att ridbyxorna satt som gjutna även
när innehavaren satt till häst!

”Kritiska hörnan” satt en klocka.
Mer än en gång kunde man busa genom att fyra-fem kompisar kom överens
om att ställa sig på hörnet och bara titta
upp på klockan. Andra som ”strögade”
undrade givetvis vad vi tittade på och då
sa man bara ”Ser du inte?” och så fortsatte alla att titta. Fler och fler anslöt sig
och undrade och tittade upp. Efter en
stund drog vi, som börjat titta, oss undan. Fånigt, ja men oskyldigt bus!
Nu är vi framme vid Kyrkogatans
början och ser den mäktiga domkyrkan
vars klockor dånade klockan 21 och då
var det dags att dra sig mot hemmet.
Man var inte ute på gatorna ”sent på
kvällen”! Gick man på Spyken ingick det
för övrigt i skolans regler, att elev inte
fick vistas ute efter kl 21.

Uppe på hörnhuset, som kallades

Malmö 2012
Berit Schmidt

Svenska Handelsbanken, interiörbild ur Per Bagges samling med tillstånd av Universitetsbiblioteket i Lund

g a m l a lu n d - n y t t | N r 6 2012

7

Posttidning B
Avs.
Föreningen
Gamla Lund
Box 1234
221 05 Lund

1800-tals julevandring med Thomanders Jul i Lund
Följ med på en ”1800-tals-julevandring” med skåneguiden Sandra Andersson.
Kl. 14 startar guidningen som tar oss till Lunds mest intressanta 1800-talsbyggnader och platser. 1800-talet är en spännande epok både i Sveriges och Lunds
historia. Naturligtvis får vi också veta mer om familjen Thomander och biskop
Johan Henrik Thomander och hans fru Emilie blir ett genomgående tema under
hela vandringen som avslutas med en ”julefika".
”Julevandringen” anordnas i samarbete med Thomanders Jul i Lund under de
tre första adventssöndagarna.
Kl. 14 | Samling utanför Kulturen Pris: 125:- Biljetter köps på Turistbyrån.

FYRA-ÅR-FÖRE-DAGEN | 14 DECEMBER | 13.00–17.15

350 år av utbildning

Utmaningar igår, idag och imorgon
Den 19 december 2016 invigs Lunds universitets 350-årsjubileum som sedan
fortsätter fram till och med den 28 januari 2018. Förra året anordnades
fem-år-före-föreläsningar som ett avstamp inför det kommande firandet.
Den 14 december i år fortsätter nedräkningen med en fyra-år-före-dag som har
ett eftermiddagsprogram med rubriken "350 år av utbildning. Utmaningar igår,
idag och imorgon". Programmet är öppet för alla, kostnadsfritt och kräver
ingen föranmälan. Se det på : www.lu.se/350

Följ Kulturens Julspår
Nu är julen framme i Kulturens olika hus. Följ Kulturens Julspår – och se bland
annat hur julen kunde gestalta sig i Västra Vrams prästgård på 1820-talet, Thomanderska hemmet på 1840-talet och i Arbetarebostaden på 1930-talet.
9 & 23 dec Kl. 14 | Kulturen Inträde

Julkonsert på Trettondagsafton
Lördag 5 januari klockan 16.00, Klosterkyrkan

På begäran återkommer Aino Lund Lavoipierre (sång), Anna Rynefors (nyckelharpa, svensk säckpipa) och Erik Ask-Upmark (harpa, renässanssäckpipa, Offerdalsflöjt) med finstämd och fröjdefull musik från förr i en konsert på Trettondagsafton. 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 Sensus.
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Julklappsbekymmer?
På Gamla Lunds kansli finner ni många
läs- och prisvärda böcker om Lund. Nu
har vi även fina miljövänliga tygkassar
med föreningens emblem à 20 kronor.
Eller varför inte ge bort ett medlemskap i Gamla Lund eller ett presentkort
på årsböcker som julklapp!
Glöm inte att hämta er årsbok om
koloniområdena i 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: 240 kr (2013)
familjemedlem: 60 kr (2013)
företagsmedlem 1000 kr
Tryck: KEPA Tryck, Kävlinge
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