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Thulehem 50 årig jubilar

Myten säger att idén kom från USA,
men redan 1952 fanns på Lidingö ett
liknande äldreboende som det som 1963
på uppdrag av försäkringsbolaget SPP
skulle stå inflyttningsklart för äldre i
Lund. Tanken var att bolagets försäkringstagare och tjänstemän skulle få tillgång till bra bostäder och service som
pensionärer eftersom dessa hade ekonomisk möjlighet att betala för detta.

Om detta blev framgångsrikt skulle fler Thulehem byggas i landet. Men
Thulebolaget slogs ihop med Skandia
och intresset falnade. Lunds kommun
var inte så intresserad av ett sådant s.k.
kategoriboende heller. Men SIAB fick
tillstånd att bli entreprenör eftersom
de skulle starta en byggskola i samband

med bygget – en inte helt lyckad lösning
med tanke på kvaliteten på en del av husen konstaterades senare!

Med tiden har mycket renoverats och
förbättrats berättar styrelseordföranden
för stiftelsen Tomas Nordin och listar
tak, fjärrvärme, bergvärme (efter fjärrvärmen) och restaurangköket samt Vipegården, gemensamhetshuset i mitten
av området. Här äter de boende trerätterslunch till mycket rimliga priser och
samlas för umgänge och annat.
Aktiva seniorer var redan för 50 år sedan ett ledord och kan även idag användas för att beskriva ”Thulehemsandan”
menar Tomas Nordin. Intresseföreningen, vars aktiviteter bestäms av de bo-

ende, firar 35 år och har under åren haft
ambitiösa program. Idag har man fester
vid helger etc, bridge, boule, dator, biljard, filmklubb, bastu, gym, kortspel och
mycket annat.
1999 fick en arbetsgrupp kallad ”Nya
Thulehem” uppdraget att föreslå sätt att
behålla området attraktivt; ett förslag
till kostnad av 80 miljoner kronor togs
fram. Dåvarande ägaren Skandia lämnade då stiftelsen Thulehem att sköta sig
själv och det har man gjort sedan dess
med enbart hyror som grund. ”På väg
mot nya äventyr” – Thulehems reklamslogan passar väl in för jubilaren som är
i full färd med översyn och förbättringar
av ekonomi, fastigheter och andra aktiviteter.
JEnny Sjökvist

Thulehembor på väg till restaurangbyggnaden, hjärtat i området, för jubileumsfirandet med orkesterkonsert och utställningar.
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Tusenåriga traditioner i
Lunds medeltida historia
– Få platser i Sydskandinavien, om
än någon, har en så sammansatt och
komplicerad historisk utveckling som
Lund. Lund var kungens och den politiska maktens stad men också ärkesätets och kyrkans, liksom handelns
och hantverkets stad, borgerskapets
och de vanliga människornas stad. Så
inleder Peter Carelli boken om medeltiden som han menar måste bli mångfacetterad och spretig.
När började medeltiden? Det är en
historisk process som inleddes vid mitten av 900-talet och pågår i drygt hundra år. Slutet av medeltiden inleddes på
1510-talet och först år 1620 var medeltiden
definitivt över. Men i det här arbetet har
man satt reformationsåret 1536 som gräns.
När Lund grundades hade Uppåkra
existerat som regionalt maktsäte i tusen
år men finns inte nämnt i några skriftliga
källor. Däremot nämns Lund i historiska
sammanhang, bl. a i Egil Skallagrimssons saga, som utspelas innan staden hade
grundats. Carelli menar att mycket talar
för att både namnet Lund och funktionen
som centralplats överfördes från Uppåkra
till den nyetablerade kungsgården på andra sidan Höje å mot slutet av 900-talet.

Men det var inte så att ”UppåkraLund”
återuppstod – det nya maktsätet skapades
efter kontinentala förebilder för den nya
kristna danska kungamakten och som bas
för en ny samhällsstruktur.
Medeltida gatunät
Det medeltida gatunätet framhålls
gärna som ett charmigt kännetecken för
Lund. Och visst är det så.
I de flesta svenska städer ändrades
stadsplaner radikalt på 1600-talet till rätvinkliga stadskvarter och breda raka gator. Men inte så i Lund. Många gator i
Lund har fungerat som transportleder i
närmre tusen år. Medeltida gatunamn är
kända från skriftliga källor och har lokaliserats via 1600-talskartor.
Lilla Fiskargatan omnämns år 1288
som via piscatorum, på 1500-talet Fiskerstraede. S:t Mårtens gata (nuvarande Östra och Västra Mårtensgatan) år 1429, S:t
Månsgatan år 1446, S:t Botulfs sträte (nuvarande Skomakaregatan) år 1495. Kattestraedet (som betyder den trånga gränden) avsåg nuvarande Svanegatans östra
del och inte dagens Kattesund, en av de få
gator som tillkommit efter reformationen.
Lunds viktigaste gata under hela medeltiden var Torggatan, idag Stora Söder-

Fakta: För att fira kommunfullmäktiges 150-åriga tillvaro i
Lund har kommunen låtit producera ett nytt bokverk med
titeln Lunds historia – staden
och omlandet. Den första av de
tre delarna behandlar medeltiden 990-1536 och har medeltidsarkeolog Peter Carelli som
huvudförfattare.
K Arne Blom är redaktör, Claes
Wahlöö och Lars Welinder
bildredaktörer och formgivare
Lönegård & Co. Delarna två och
tre kommer att beskrivas i senare nummer av Gamla Lundgatan, som ledde från Söderport och upp
till stadens hjärta. Men det var ingen genomfartsled utan den slutade vid kungsgården och domkyrkoområdet.
De äldsta stenläggningarna, daterade
till omkring 1100 har påträffats i Kiliansgatan och Skomakaregatan.
Gatorna var ett gemensamt ansvar
men vattenförsörjning och avfallshantering var enskilda angelägenheter. Det var
inte lätt att ha tillgång till rent vatten på
en begränsad yta där man också höll djur
och odlade. I många stadsgårdar har arkeologerna funnit flera brunnar – när en
blev förorenad grävdes en ny.
Bagare och bryggare
Bagare och bryggare var stora hantverkare. Bröd och öl var nämligen viktiga
livsmedel och fick enligt 1361 års stadsprivilegier bara säljas till skäliga priser.
Lund fick tidigt både sakral och profan
betydelse. Köpmännen var ofta välbärgade borgare och skriftliga källor tyder på
att tyska köpmän dominerade under 1100och 1200-talen.
I början av 1400-talet flyttade många
köpmän till de nya handelsmetropolerna
Malmö och Landskrona.

En utgrävning 1974 vid Kattesund avslöjade en brunn med 700-årigt vatten. Foto: Kulturens
arkiv, beskuret
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Kniv och kam var viktiga ting för den
medeltida lundabon. De äldsta kammarna som hittats var riktiga konsthantverk
men senare tycks det ha varit mer av en
massproduktion.
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Rekonstruktion av medeltidens träbelagda torg i Lund, Bild: Petter Lönegård

Ben och horn är de material från en
kammakares verkstad som lämnat mest
spår. Under äldsta medeltiden dominerar
viltben, framförallt kronhjort. En ökad
efterfrågan på produkter ledde förmodligen till att tamdjursben blev det vanligaste råvaran – med en lägre kvalitet.
Förutom kammar tillverkades bl. a tärningar, nålar, pärlor och spelbrickor.
Stortorget under tusen år
Under 1100-talet tog urbaniseringen fart. Antalet hus mångdubblades på
hundra år. Byggande krävde timmer
och den ekurskog som omgav Lund från
början hade avverkats helt vid 1100-talets mitt.
Staden behövde ett torg och kungen
valde platsen framför Kungsgården. I de
skriftliga källorna nämns torget redan i
slutet av 1000-talet. En träbrobeläggning
lades över hela torgytan – från domkyrkoområdet i norr till Västra Mårtensgatan i söder. Torget var Lunds hjärta och
en offentlig arena – för handel, kungliga

manifestationer, kyrkliga processioner,
offentlig rättsskipning och festligheter av
olika slag. Trehögars marknad hölls (omkring Kristi himmelfärdsdag) och Laurentiimarknaden den 10 augusti. Tala om
tusenåriga traditioner..
Privatkyrkor vanliga
Kyrkans närvaro och inflytande ökade
i Lund under hela medeltiden och staden var Nordens kyrktätaste ort. Tjugosju kyrkor fanns inom eller strax utanför stadsområdet. Den första vågen
av kyrkbyggande inföll under 1000-talet och i huvudsak var det träkyrkor som
kom till. Det var ofta förmögna privatpersoner som initierade och finansierade
en kyrka. Ett sätt att behaga den danska kungamakten – och att frälsa sin själ.
Förhållandet var likartat i hela Nordeuropa. På ett kyrkomöte i Worms 1122 sattes dock stopp för systemet med ”frikyrkor”. Lekmännen fick ge upp äganderätten och fick istället patronatsrätt, dvs. rätt
att utse präst.

Vid 1100-talets mitt började en andra
byggnadsvåg och under ca 100 år uppfördes drygt trehundrafemtio romanska
stenkyrkor i Skåne. I Lund blev denna våg
intensiv – de gamla träkyrkorna revs och
under 1100-talet byggdes ett tjugotal kyrkor, däribland S:t Drottens, S:t Botulfs
och S:t Clemens kyrkor.
När kyrkorna upphörde att vara privatägda skapades socknar kring dem.
Sockenbildningen var en administrativ
åtgärd för att bl. a organisera ekonomin
– både tiondet som varje hushåll betalade
och donationer till kyrkan. Lund indelades i tjugotvå socknar och de stadsgårdar
som låg mot samma gata tillhörde samma
socken.
Kloster i Lund
Redan under 1000-talets andra hälft
grundades de första klostren i Skåne
– som alla låg i Lund och tillhörde Benediktinerorden – S:t Laurentius kaniksamfund, Allhelgonaklostret och Dalby
kloster. Under 1100-talet grundades också
två benediktinska nunnekloster i Lund:
S:ta Maria och S:t Peters kloster.
Allhelgonaklostret hade hög rang och
dess abbot var styresman för samtliga
danska benediktinkloster.
Kyrkan var stor jordägare. Under senmedeltiden tillhörde ca 80 procent av
tomtmarken någon kyrklig institution.
Men de flesta tomterna hyrdes ut till handelsmän och hantverkare.
Kamp och konflikter
Under senmedeltiden minskade Lund
i inflytande. Stan hade förlorat myntverket och var inte längre ett handelscentrum. Aristokratin hade flyttat ut till sina
gods – det var bara familjerna Krognos
och Bille som stannade. År 1451 härjades
Lund svårt under den svenske kungen
Karl Knutsson Bondes skånska fälttåg.
Och 1525 var Lund centrum för ett blodigt slag mellan kung Fredrik I:s trupper och skånska motståndsmän som ville
återinsätta Kristian II på tronen.
Relationen mellan kungamakten och
kyrkan var nu konfliktfylld. Kyrkans
makt och rikedomar hade blivit utmanande stora och kungen försökte försäkra sig om lojala ärkebiskopar. Birger
Gunnersen hävdade framgångsrikt kyrkans överhöghet men efter hans död 1519
inleddes en maktkamp som varade ända
till reformationen.

Domkyrkans krypta. Foto: Kennet Ruona
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Solveig Ståhl
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Stadsbebyggelsen i Lund växer norrut
Fler barndomsminnen av Kristian Holmqvist
Min familj flyttade till Karl XII gatan
8a, tredje våningen, 23 sep 1928.
Mor och far hade valt en ljus, trevlig
hörnlägenhet med fyra rum, kök
och badrum längs Karl XII gatan
i söder och Erik Dahlbergsgatan i
öster, årshyra 1015 kr. Huset var nybyggt. Hissen hade inte kommit på
plats och det fanns ännu inget galler kring hisstrumman.
Det måste ha varit en omvälvning för
mor och far, Ellen och Nils Holmqvist,
att komma till denna toppmoderna bostad med vattenklosett, badkar, både
varmt och kallt vatten i kranarna, gasspis och centralvärme. Från burspråken
i sovrummet och matrummet kunde vi se
i tre väderstreck.

Norrut i Erik Dahlbergsgatans förlängning såg vi, tvärs över Kung Oscars
väg den nybyggda brandstationen med
sina utryckningsportar vända mot oss. Vi
hade full kontroll över alla utryckningar.
För när det var dags ljöd en ringklocka
som hördes ända in i sovrummet. Mina
tankar fantiserade kring brandmannens
spännande yrke. Då visste jag inte att jag
senare skulle få pröva på det.
1944 var jag civilförsvarspliktig, 16
år gammal, och uttogs för snabbutbildning till brandman. Utbildningsledare

Första spadtagen till det nya kvarteret har tagits.
I nedre kanten syns kant- och gatstenar vid Erik
Dahlbergsgatan. Jag minns hur jag uppifrån
vår lägenhet följde arbetslagen som grävde för
hand i den enorma gropen.
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Vår jungfru fann världens största sandlåda åt Kerstin och mig när Erik Dahlbergsgatan skulle
stensättas i maj 1929. Vi är i bildens mitt. I bakgrunden ser man brandstationen.

var tillika min gymnastiklärare på Katedralskolan, brandchefen kapten Einar
Oterdahl. Vi lärde oss sköta motorsprutan och koppla slangar och fick vänja oss
vid att klättra i höga stegar och hoppa i
brandsegel.
På brandstationens gård var en lång
”vindsvåning” byggd med mellanväggar
och dörrar. Därinne anlades bränder och
vi gick in med gasmask och släckte. De
nya fruktade napalmbomberna var svårsläckta. De hade just utexperimenterats i
USA och innehöll en klibbig, geléartad
massa som började brinna när bomberna
briserade. Vi fick lära oss släcka sådana.
Från burspråken kunde vi i söder se
Quennerstedtska parken med Ribbingska sjukhemmet, där mormor vistades i 11
år efter en hjärnblödning som förlamat
henne och berövat henne talförmågan.
Far berättade att professor Quennerstedt
(1837-1926) hade bott i den gula villan i
parken. Hans ämne var egentligen zoologi. Men han hade många andra intressen. Han skrev bl.a. böcker om Karl XII.
I parken låg ett litet hus där han kunde
sitta ostörd och forska. Far menade att
hans forskningsobjekt hade gett namn åt
gatan där han bodde.
Rakt österut kunde vi se det motiv som
far målade av från köksfönstret mot den
nyanlagda Erik Dahlbergsgatan i början

av 30-talet. Därnere låg fröken Mortensens röda tegelhus. Far hade bott inackorderad hos henne 1921–24, sina första
år som slöjdlärare vid Seminariet. Fröken Mortensen var dotter till trädgårdsmästaren som haft sina odlingar ända
ner mot Karl XI gatan, där nu det nya
kvarteret stod färdigt. Min syster Kerstin och jag var ofta hos tant Mortensen.
Hon hade en liten söt hund, Jack, och
en kristallampa som kastade regnbågsfärgade reflexer på väggar och i tak när
solen sken. Hennes hus revs 1936 för att
lämna plats åt ännu ett nytt kvarter. I det
nya hyreshuset fick hon en lägenhet just
där hennes hus hade stått. Hon blev över
100 år gammal.
Hela atmosfären i vår lägenhet förändrades när kvarteret i öster byggdes.
Nu var det bara en trist husfasad framför oss. Tidigare hade utsikten varit mera
öppen, som fars målning visar. Till höger hade man sett det vita huset i spetsen
mellan Getingevägen och Kävlingevägen. Det hette ”husis”. Där hade far ätit
som seminarist. Även mina klasskamrater åt där när jag gick på Semis. I dag
finns Axelssons begravningsbyrå i huset.
Till vänster och bakom ”husis” såg
man Kvinnokliniken, där jag är född.
Den höga skorstenen förde bort rökgaserna från ångpannehuset, lasarettets
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uppvärmningscentral. Alla kokstransporter dit skedde vid nuvarande infarten till lasarettsområdet, där Alwallhuset ligger i dag. Till vänster och hitom
skorstenen såg man Bryggeriet. På taket
fanns stora ventiler. De snurrade runt när
det blåste. Jag tyckte att de var katter som
klippte med öronen. När far öppnade ett
litet fönster i sovrummet för att Kerstin
och jag skulle få frisk luft under natten,
kom ofta den lite söta, brända doften in
av malt och liknande från processerna i
Bryggeriet. Minnet framkallar doften
för mig.
Det eviga dunkandet från de bensindrivna stötmaskinerna, när Karl XII
gatan stensattes, höll mig vaken när jag
skulle sova middag. Trottoarer i mörk
smågatsten och med två rader cementplattor växte fram runt mitt kvarter. På
dessa sattes gaslyktor. Av arbetslaget lärde jag min första svordom, men glömde
den snart. När jag bad mor upprepa den,
hade hon också glömt den.
Vi hade våra livsmedelsbutiker i
grannskapet. Stormarknader fanns inte.
Till höger om vår port låg fröken Petterssons specerihandel, som Sten Nilsson senare övertog. Vid 8b fanns en mjölkaffär.
Man hade mjölkspann med och mjölken
östes upp från stora kar. Även något att
ha grädden i fick man ta med. Hade man
glömt det kunde biträdet sätta två papperspåsar i varandra och hälla i grädden,
en innovation som senare vidareutvecklades i Lund.
Längst ner i hörnet mot Karl XI gatan låg köttaffären, där vatten forsade ner
över de stora fönstren, för att det skulle bli
svalt därinne. Sedan kom Dybergs livsmedelsaffär och lite längre bort hade fru
Kant sin lilla tobaksaffär. Dit blev jag ofta
skickad för att köpa Matanzas eller Marca Delectas till far. Längst bort i NorrFröken
Mortensen
med Jack
framför sitt
hus i hörnet av
Karl XII gatan
till vänster och
Kävlingevägen
till höger
i slutet av
1920-talet.
Montage av
ursprungligen
två bilder.
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gårdens konditori, vid världens ände mot
Kung Oscars väg, köpte vi kakor till kaffet, om vi fick oplanerade gäster. Mittemot Dybergs, på västra sidan om Karl
XI gatan hade Arbetarnas Bageriförening affär. Mina föräldrar sympatiserade
inte med Arbetarrörelsen, men deras
frisksportarbröd kunde de inte motstå.
Färska grönsaker, även mitt i vintern,
fick vi från ”kolenin” på Karlavägen. Där
hämtade jag rosenkål och grönkål direkt
från vinterståndarna och vitkål från stuka. Det var välkomna tillskott till mathållningen under kärva ransoneringstider.
Innanför vår port till vänster hade
fröken Ohlkvist en godisbutik. När
hon skulle upphöra med sin verksamhet fick Kerstin och jag en halvfull plåtburk med hopklistrade hallonkarameller. Fars hammare och mejsel kom väl
till pass. Efter fröken Ohlkvist flyttade
skräddare Jönsson in. Han satt med benen i kors på bordet som skräddaren i
Elsa Beskows bok ”Pelles nya kläder”.
Dörren till skrädderiet hade en glasruta,
så varje gång jag passerade förbi dörren,
kastade jag en blick in i skrädderiet. Jag
såg ofta Sten Broman stå framför spegeln och granska någon detalj i kostymen. Han hade sin bostad i fröken Mortensens kvarter.
Jag bodde kvar på Karl XII gatan 8a
ända tills jag gifte mig 1954. Miljön där
är sig lik än i dag även om det finns andra verksamheter i de forna affärerna.
Man kommer inte obehindrat in till
trappuppgångarna längre, om man inte
kan portkoderna. Men en gång häromåret lyckades jag slinka in på gården, för
att uppliva gamla minnen. Jag fann min
brors initialer i blyerts fortfarande kvar
på tegelväggen; FH, Folke Holmqvist, 8
år yngre än jag.
Kristian Holmqvist text
Per Holmqvist bildredigerare

Från ordförandens horisont
Bästa läsare
Föreningen Gamla Lund hade
sitt årsmöte den 22 april. Då presenterades vår nya årsbok ”Körlivet
i Lund” av Stig Johnsson också känd
som Stisse. Den är lovad till efter
sommaren och finns då för hämtning på vårt kontor. Vi ser fram emot
boken med spänning!
På årsmötet avtackades styrelseledamoten Göran Hansson efter en
lång och positiv karriär inom styrelsen.
Två nya ledamöter utsågs: Bo
Larsson och Eva Helen Ulvros, och
Maj Gegerfelt utsågs till adjungerad
ersättare. Till hösten kommer ordet
adjungerad att falla efter ett extra
årsmöte. Vi är noga med reglerna.
Bo, Eva och Maj önskas hjärtligt
välkomna till den nya styrelsen, som
lovar att göra sitt bästa för att ge er
alla ett nytt positivt år med Gamla
Lund. Det blir föreläsningar, diskussioner (läs spårvagn), årsbok,
Gamla Lund Nytt och engagemang
i Lunds utveckling.
Lund hamnade på en fjärdeplats i
tidskriften Fokus rankning av kommuner mitt bland åtta kommuner
runt Stockholm och Stockholm
själv. Det är en hedrande plats, om
man nu tror på rankning. Lund och
Solna, som vann Fokus rankning,
har också varit de två kommuner i
Sverige som skapat flest arbetstillfällen under de senaste åren. Det går
alltså bra för Lund.
Men staden får inte förlora sin
själ. Gamla Lund har en viktig uppgift här att se till att förtätning, expansion i Brunnshög, kommunikationer och universitetsplaneringar
sker med omsorg, hjärta och hjärna.
Vi lovar att göra vad vi kan!

Bengt Streijffert
ordförande
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Delar av redaktionen visar upp sitt arbete, längst fram kartan med panoramabilder över Lund. Från vänster Ingrid Nathell, Anders Björck, Bengt Almgren,
Ann Beran, Margareta Wickström, Ingrid André och Carl Johan Evander. Foto : Gunnar Menander.

Kulturportal Lund – stadens
kulturella samlingplats på nätet
I några rum i en avskild lokal på
Klostergården arbetar man sedan ett
antal år med att sprida kunskap om
Lund till alla, även utsocknes. Helt
ideellt och med hjälp av ett gäng stora
entusiaster har en nätportal byggts från
grunden med ambitionen att samla allt
om Lund på en plats. Här kan du gå in
och studera staden via panoramabilder
som ger dig 360 graders utblick, som om
du själv stod där och snurrade runt. Portalen har en stor samling sådana som
visar de mest kända platserna i Lund.
Dessa små filmsnuttar eller interaktiva
foton har byggts ihop av ett antal stillbilder och en teknik som kallas för VR,
virtual reality.
Jag träffar Gunnar Menander, foto6

graf, och Ingrid André, tidigare bibliotekarie sedan många år på stadsbiblioteket som varit med från starten. Det
fanns massvis av information om Lund
fast utspritt på olika ställen; museerna,
biblioteken, hos kommunen och på universitetet berättar Ingrid André. Problemet var att det inte fanns någon gemensam plats för allt detta och därför var
ambitionen att bli ett sådant ”kulturhistoriskt uppslagsverk”.
Allt började 2008 i och med att Gunnar Menander skulle göra en film för
kommunen och universitetet för att
presentera Lund. Det fanns också andra idéer från olika håll, bland annat
hade Per-Håkan Ohlsson, boktryckare,
tidigare moderat fullmäktigeordföran-

de och känd för sitt lundaengagemang,
ett projekt om olika Lundaprofiler. Rune
Källén från UB involverades och man
presenterade idén för kommunen, museerna, universitetet och tidningarna på
ett första möte.
– Rune tjatade till sig våra första 20
000 från staten berättar Gunnar Menander. En ideell förening bildades och
Stig Persson blev första ordförande.
I ett första skede startade man med
att i bilder dokumentera innerstaden,
områdena runt stadskärnan, Domkyrkan och Krafts Torg men ambitionerna
och täckningen expanderade. Idag har
man i samarbete med föreningar och
samhällskrafter i Lunds omkrets omfattat även ”byarna” utanför Lund.
När Ingrid André blev pensionär blev
g a m l a lu n d - n y t t | N r 3 2013

El-Butik
med anor
i Lund
En av de äldsta butikerna på Klostergatan, till glädje och nytta för Lundaborna, är el- butiken på Klostergatan 8. Där
finns fortfarande ett brett sortiment av
ljuskällor och andra el- artiklar. Den är
av många känd som ”Niléns elektriska”,
vilket den var 1931-1996.
Företaget grundades 1907. Då startade
också Lunds elverk i kontinuerlig drift.
1915 flyttade man in på Klostergatan 8
(som då var nummer 12). Företaget har
också haft en omfattande installationsverksamhet och har som mest haft ca 45
anställda. Butiken lever vidare i samma
lokaler som Klostergatans el AB.
Bengt Aronsson noterade efter samtal
med Åke Nilén.

hon invald i styrelsen. Där, van från
stadsbiblioteket att organisera, började hon visa upp föreningens verksamhet för olika förvaltningar och göra det
synligt. Man var också del av EU-projektet Leader Lundaland och började
skapa sidor på portalen för idag Dalby, Torna Hällestad, Revinge och Genarp, i samverkan med organisationer
och frivilliga krafter på dessa platser.
– Vi har aktiverat föreningar på bygden berättar Ingrid André. – Vi är tekniskt ansvariga och har hjälpt dem att
komma igång, men de är självständiga
i övrigt.
Under åren har man fått stöd från
bland annat Sparbanken Finn, Crawfoordska stiftelsen och en Domkyrkofond. – De pengar man får går till
teknikutveckling av vår internetplattform och till exempel till produktionen
av panoramabilderna berättar Gunnar
Menander. – I övrigt arbetar vi alla gratis.
I den närmsta framtiden ligger arbete med att ”förtäta” innehåll, lägga in
fler händelser och Lundapersoner, samt
en tidslinje och eventuellt översätta vissa delar till engelska. – Skolorna använg a m l a lu n d - n y t t | N r 3 2013

Niléns elektriska, annons från 1937, idag Klostergatans el AB.

der portalen, den är mycket populär i
Tyskland och har använts ända bort i
Japan, berättar Gunnar Menander –
Den stora fördelen med portalen är ju
att den är tillgänglig för fler än bara
Lundaborna. Sammanlagt arbetar ett
tiotal i redaktionen och tekniken bakom portalen är speciellt anpassat för
just Kulturportal Lund.		
Jenny Sjökvist

Kulturportal Lunds logga är gjord av Gamla
Lunds styrelsemedlem Rie Hägerdal

Fakta: Portalen kan besökas via första sidan, http://www.kulturportallund.
se, där man kan välja bland alla färdiga
panoramabilder som visar olika platser
i Lund. Här finns också aktuella nyheter och en omfattande meny med hela
portalens innehåll. Längst ner på första
sidan hittar du länkar till ”filialerna” i
Lunds omkrets.
Det enklaste är att skriva in ett sökord
om du letar efter något speciellt. Man kan
också utforska innehållet i menyn via till
exempel ”Arkiv” och sedan via ämneskategorier som konst, platser, händelser
och byggnader i Lund. Här finns också
aktuella teman som Lunds Universitets
350-årsjubileum och reportage.
En panoramabild består i verkligheten av 28 separata foton som fotograferas med jämna gradtal och rätta vinklar
i förhållande till varandra och sen monteras ihop till en liten ”film”.
Föreningen välkomnar nya medarbetare. Kontakta dem på info@kulturportallund.org.
För 100 kronor blir du medlem och
stöder föreningens arbete via plusgironummer 493933-6. Eposta sedan namn
och adress till ovanstående epostadress.
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Posttidning B
Avs.
Föreningen
Gamla Lund
Box 1234
221 05 Lund

Personregister
Nu finns det glädjande nog ett personregister över Föreningen Gamla Lunds samtliga årsböcker från 1919 – 2012. Ni hittar det plus två mindre register över Fotografer och Illustratörer som pdf-filer på vår hemsida: www.gamlalund.se under fliken: Om föreningen. Om
ni inte har tillgång till dator kan ni kontakta kansliet för papperskopior.
Vår tidigare ordförande Jan Dahlin initierade detta projekt för några år sedan. Uppdraget gick
till förre bibliotekarien på UB, Anders Schmidt. Vi citerar honom: ”Jag hoppas att dessa register
kommer att bli användbara och till glädje för de som är intresserade av den skattkammare,
som Gamla Lunds årsskrifter utgör.”
Föreningen framför härmed sitt varma tack till Anders Schmidt för detta gigantiska arbete.

Nattväktarens
kommentar – en
kulturhistorisk ritual
”Nu är klockan tie slagen, å Gud bevare staden, för tjyvahann, å illebrann, må
allt vara väl i staden.” (Nattväktarrop från
1830-talet)
Gamla nattväktarrop kommer i år att ljuda över Stortorget i Lund varje kväll klockan 22.00 den 23−30 juni. Vi får bland annat
höra KG Hammar (vår tidigare ärkebiskop),
Harald Leander (mångsidig skådespelare),

Lisa Löfqvist (operasångerska) och musiker
ur Nordiska ungdomsorkestern.
Detta nygamla nattväkteri har blivit
en kär Lundatradition. Varje kväll är det
någon ny känd eller okänd person, vanligen med anknytning till Lund, som iklär
sig rollen som nattväktare. Det hela började sommaren 1995. Då intog nattväktarna för första gången Stadshallens entrétak och har sedan dess varje sommar
ropat och kommenterat staden från taket
genom spel, sång, dans, berättande eller
annat artisteri. I sommar bestiger nattväktarna en helt ny höjd på Stortorget.
Både förnyelse och tradition, således!

En ny, fin skylt för Drottens
museum har nu kommit upp
utanför Gamla Lunds kontors
ingång. Skylten är mycket efterlängtad och har varit på
önske- och planeringsstadiet
under många år.
Skylten har utformats av
Gamla Lunds styrelsemedlem Rie Hägerdal och gjorts
av Staffan Nilsson på uppdrag
av LKF. Många vilsna turister har under årens lopp irrat
runt i Kattesund och hos socialdemokraterna brevid Gamla
Lund på jakt efter muséet men
nu har de alltså äntligen fått
Foto: Rie Hägerdal
hjälp att hitta rätt!
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Från medeltiden och fram till tidigt
1900-tal ljöd nattväktarnas rop eller signaler nattetid varje timme i städer, brukssamhällen, fiskelägen, på slott och herrgårdar. En romantisk gloria har kommit
att omstråla gamla tiders nattväktare,
mycket beroende på deras udda rop, sång
eller lursignaler. I vår tid är nattväktaren
mera prosaisk. Vi noterar att han finns,
t.ex. Securitasvakten med sin bil, ficklampa och stora nyckelknippa.
Nattväktarens kommentar ingår i
Sommarlund, som arrangeras av Lunds
kommun.
Cajsa S. 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 : 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
familjemedlem: 60 kr
företagsmedlem 1000 kr
Tryck: KEPA Tryck AB, Kävlinge
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