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Dialekt- och ortnamnsarkivet
i Lund hotas av nedläggning
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund
(DAL) och dess föregångare har sedan 1800-talet samlat in, tillhandahållit och forskat om talat språk i
södra Sverige. Det insamlade materialet, bl a miljontals dialektord och
ortnamn samt berättelser, består av
inspelningar, uppteckningar och register. Det är ett fantastiskt kulturarv
för oss och samlingarna förmedlar
kunskap om språkutveckling, livsbetingelser, seder och traditioner. Det
är självklart att DAL är av mycket stor
betydelse för forskningen inom bl a
nordiska språk, etnologi, historia, arkeologi och kulturgeografi.
Bokserien Skånes ortnamn är ett exempel på ett pågående projekt.
Ett levande DAL är en omistlig del av
Skånes kulturarv. Kontakterna med allmänheten är många och livliga . Intresset och engagemanget för våra skånska
dialekter och ortnamn är mycket stora
och har ökat med regionaliseringen. Det
språkliga arvet i form av dialekt och ortnamn är en mycket betydelsefull del av
vår skånska identitet.
DAL är sedan 1994 en del av en myndighet vid namn Institutet för språk och
folkminnen med huvudkontor i Uppsala.
Man vill nu därifrån lägga ner DAL på
så sätt att personalen ska bort och samlingarna arkiveras - kanske i Göteborg,
kanske i Lund. De blir en deponi. Och
det ska gå fort!
Samlingar, som inte har kunnig personal och som förvaras i stora anonyma arkiv, begravs naturligtvis och försvinner.
Så får inte ske! Här är några skäl
En vetenskaplig och seriös kompetens
behövs i Skåne för att regionala kultur-
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Bilden visar chefen för dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, Sven Benson, när han intervjuar
en person i Blekinge, Sven Dal, Ramdala, född 1875. Foto: DAL

arv erfarenhetsmässigt får litet utrymme
i officiella sammanhang och för att regionala uttryck ska vara förankrade i en vetenskaplighet och inte i diverse fantasier.
Skåne har en speciell historia i Sverige med den danska anknytningen och är
nu en gränsregion. Den skånska dialekten har varit och är nära förknippad med
den regionala identiteten. Invandringen
till Skåne, inte minst Malmö, är stor. Nya
dialekter uppstår och en ny mångspråklighet. Denna skånska språkliga verklighet är inte alltid bekant i centrala Sverige.
Samarbetet med Köpenhamn är stort
och positivt, men det kan knappast ske via
Uppsala. Arkivet och universitetet har en
lång rad samarbeten och verksamheterna
är väl integrerade. Det är knappast speciellt intelligent att bryta upp dessa för-

bindelser. Ska de ske via Köpenhamn i
stället?
Tror någon på allvar att ett arkiv deponerat i Göteborg och administrerat från
Uppsala skulle kunna ta till vara DAL: s
uppgifter? Allt detta måste göras på platsen, kunnig personal måste finnas och
samlingarna måste vara tillgängliga. Vi
kan inte avhända oss vårt språkliga arv.
Nu är det många som har protesterat,
inte minst våra politiker. Så än finns det
hopp.
Den bästa lösningen enlig min – och
många andras- mening är att föra över
DAL med resurser till Lunds universitet.
Det hör hemma där. Om det skulle saknas litet pengar, kan säkert Region Skåne
hjälpa till.
Bengt Streijffert, ordförande
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Arkeologisk undersökning på
Billegården i Lund
Under våren 2013 har arkeologer från
Kulturen utfört en arkeologisk undersökning i kvarteret Billegården 21 i den
sydvästra delen av Lund. Ett nytt hus
har börjat ta form, vilket byggs i vinkel
mot norr utifrån ett befintligt hus vid
Svanegatan. Dessförinnan fick arkeologer tillträde till tomten och flera arkeologiska observationer från tidig medeltid
och framåt gjordes. Eftersom materialet
från undersökningen ännu inte har analyserats och bearbetats färdigt bygger
det som presenteras i den här artikeln
på observationer och tolkningar gjorda i
fält, vilka kan komma att revideras efter
analysarbetet.
Områdets historiska bakgrund
Kv Billegården omgärdas av fyra gator: Grönegatan, Svanegatan, Sankt
Månsgatan och Stålbrogatan. Kvarteret har fått namn efter den adliga släkten Bille som under 1500-talet ägde en
gård i kvarteret. På 1670-talet låg här en
beridarebana, det vill säga en ridskola
med tillhörande stallbyggnad och bostadshus. Enligt en karta av CM Espman från 1783 var kvarteret då indelat
i 10 tomter och den aktuella tomten bebodd av borgare. Källäget för kvarteret
och dess invånare är bättre efter 1500,
dessförinnan är det svårare att dra några
slutsatser om vem som bodde där och när
det bebyggdes. Vi vet dock att under tidig- och högmedeltid fanns bebyggelse
i området. Kyrkan Sankt Peter vid Grönegatan, en medeltida kyrka och kyrkogård, ska ha legat i den sydöstra delen
av kvarteret och därmed varit granne
med aktuell undersökningsplats. Kyrkan är inte påträffad, men dess område
har definierats utifrån gravar som framkommit. Kv. Billegården är beläget i det
område som har definierats som det tidigaste bebyggelseområdet i Lund. Svanegatan är en medeltida gata som troligen
anlagts under stadens expansion i slutet
av 1100-talet.
Billegården nu och då
Dagens bebyggelse på tomten ligger utmed Svanegatan och de befintliga husen byggdes i slutet av 1800-talet.
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Fotografi
på dagens
Billegården 21
utmed Svanegatan
(ur Bevarings
programmet)

På innergården finns en stor gårdsplan
med ett gårdshus och längst i norr finns
trädgårdsmark. Det är en vanlig form av
planlösning för många kvarter i Lund.
Under den arkeologiska undersökningen märkte vi att det finns paralleller mellan den nuvarande kvarterslösningen
och hur området nyttjades under medeltiden. Väster om befintlig byggnad utmed Svanegatan påträffades lämningar
efter två hus. En brunn framkom också
på den här delen av tomten. Husen och
brunnen kan vara samtida och kan ha ingått i samma gård. Det kan i så fall vara
tal om en stadsgård med boningshus utmed Svanegatan med en ekonomilänga
mot norr, och en brunn belägen på innergården. Brunnen var flätverksskodd,
vilket är typiskt för de tidigmedeltida
brunnarna. Brunnen tillsammans med
de fynden som gjordes av tidigmedeltida keramik av typen Östersjö ger en
datering för de två husen till ca 10001200-tal.
Ytterligare spår av mänsklig aktivitet
påträffades på den södra delen av tomten
i form av en medeltida latrin. Latrinen
påträffades under en 1800-tals källare
norr om befintlig byggnad utmed Svanegatan. Både latriner och brunnar har
förekommit i närheten av bebyggelsen
och då vi inte kunnat komma under det

befintliga huset, är en sannolik tolkning
att även det medeltida huset bör ha legat
utmed Svanegatan. Latrinen kan inte
kopplas till de två ovan skildrade tidig
medeltida husen då fyllningen i latrinen
har en yngre datering. I latrinens innehåll påträffades stengodskeramik av typerna Niedersachsiskt och Coppengrave, vilket grovt daterar bruket av latrinen
till slutet av 1200-talet och 1300-talets
första hälft. Stengodskeramiken är importerad från Tyskland och återspeglar
Lunds handelskontakter. Många gånger tolkas importfynden som ett tecken
på högreståndsmiljö, men utifrån det
arkeologiska fyndmaterialet för Lund
synes de inte ha varit ovanliga i staden
under 1300-talet, och då främst dess andra hälft. Däremot kan fynden av äldre
rödgods och yngre svartgods keramik,
vilka också påträffades i latrinfyllningen, sätta en annan prägling på fynden
och dateringen ska troligen sökas i tidigt 1300-tal. För denna datering talar
keramikskärvorna av den Niedersachiska typen, vilka hade en brunaktig engobe på utsidan, en typ som först började
tillverkas från ca. 1300. Det är även under tidigt 1300-tal som importen av tyskt
stengods i allt större utsträckning började. Möjligen var stengodskrusen från
Niedersachsen och Coppengrave i sydg a m l a lu n d - n y t t | N r 5 2013

västra Tyskland menade för något av de
mer välbärgade hemmen i Lund. Detta
skulle i sin tur innebära att brukarna av
den aktuella tomten haft en ekonomisk
möjlighet att köpa importerad keramik
till hushållet. Detta för tankarna till det
som nämndes ovan, d v s att adelssläkten
Bille på 1500-talet hade en gård i kvarteret och på de borgare som bodde i kvarteret år 1783.
När nuvarande hus byggdes på
1800-talet schaktades omfattande massor ut från platsen och även senare kabel- och ledningsrör har dragits över
platsen. Detta har gjort att det inte finns
mycket lämningar från medeltiden kvar
på den centrala delen av tomten, vilket
gör att mycket av kunskapen på platsen
är förlorad. Utschaktningen har inte varit lika stor i den norra delen av tomten.
Platsen karakteriserades här av kraftiga
odlingslager med en kontinuitet från tidig medeltid till nutid. I de tidigaste odlingslagren fanns även odlingsfåror ned
i steril mark. Troligen är de skapade av
ett årder, som är en tidig form av plog,
vilket inte vänder jorden. I odlingslagret
framkom tidigmedeltida keramik i form
av Östersjökeramik. De tidiga dateringarna målar en spännande bild om fyndplatsen och kvarteret i sin helhet. Ytterligare spår av den äldsta medeltiden på
platsen framkom i form av flera lertäkter,
en tomt- eller husränna och flera stolphål. Möjligen är det ett äldre hus som ska
sökas på den här platsen, vilket karakteriseras av de stolphål som påträffades
under det äldsta odlingslagret.
Under hösten 2013 kommer arbetet
med analysering och rapportskrivning
fortsätta.

Nicklas Kronroth
arkeolog på Kulturen

Niedersachsiskt stengodskrus från en
medeltida latrin på Billegården 21.
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Arkeologisk undersökning i Kv. Billegården 21 i Lund

”Moderna bussar
– ett alternativ för
Lund!"
Finns det andra vägar än att bygga
för spårvagnar i Lund? Det menar Börje
Hed, teknologie doktor och transportforskare som för Gamla Lunds medlemmar presenterade sin vision av lösningen på trafikplanering inför Brunnshögsområdets förväntade expansion.
Flera faktorer som miljö, komfort,
kapacitet, reshastighet och design av
vagnar och stationer spelar in i avgörandet. Enligt Börje Hed är kapaciteten på större moderna ledbussar, 25 meter, 144-164 personer, att jämföra med
en spårvagn på 30 meter som kan ta 180
personer. Detta menar han inte är en
avgörande skillnad till spårvagnarnas
fördel. Det finns också i Kristianstad
bussar där man fått dispens för att sätta
på en släpvagn vilket är så lönsamt att
man inte ens behöver göra någon detaljerad kalkyl – den håller i 20 år och kostar mycket mindre än en buss och kapaciteten dubbleras i princip. Har man
då också möjlighet att gå in genom alla
dörrar i bussen, t ex om det finns kortläsare där man ”betalar” på flera ställen minskar hållplatstiden och kostnad

för personal, ännu en fördel. Politikernas
beräkning av 35 000 resande till och från
Brunnshög i framtiden tror han kan visa
sig vara överskattat. Jämfört med Ideon
är detta 13 gånger fler.
Kostnaden för spårvagnar och att
man låser sig vid en speciell rutt är ett
argument motståndarna ofta tar upp och
menar att man slipper med bussar. 800
000 människor åker varje dag med bussar i Istanbul där de har separata körfält,
företräde i trafiken, stora fordon, få hållplatser och påstigning i alla dörrar. Detta
ger en hög medelhastighet.
Slutligen vad gäller miljön påpekar
Börje Hed att spårvagnar idag drivs av
elektricitet som till stor del produceras av
fossilt bränsle. En laddhybridbuss, som
också laddas från nätet och har stora batterier har i en försöksverksamhet i Göteborg beräknats ge 60 % mindre energiåtgång än motsvarande dieselbuss. En
elhybridbuss som har förbränningsmotor och även fungerar som generator och
laddar sina egna batterier har 40 % mindre energiåtgång.
Jenny Sjökvist
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Från dansk kyrkometropol till sven
Lund och dess omnejd 1536-1862
Del 2 av Lunds och dess omlands
historia behandlar tidigmodern tid
– perioden 1536-1862. Huvudförfattare är Sten Skansjö, professor i historia. Perioden var länge en downperiod för Lund som ändrade status
från viktig kyrkometropol till småstad och nationalitet från dansk till
svensk. Men ungdomar och utbildning är en röd tråd med domskola
i ena änden och universitet i den
andra. Att Karl XII höll hov här åren
1716-18 var inte enbart till gagn för
staden. Inom näringarna försvann
kannstöpare och svärdfejare med
tiden och ersattes av boktryckare
och bokhandlare. Borgs färgfabrik
och Berlings boktryckeri var de enda
storföretagen före 1860.
Reformationen i Danmark var dramatisk. Kristian III avskaffade ärkebiskopsdömet i Lund och år 1536 beordrade han Lund att riva kyrkor och kloster. I andra stiftsstäder som Roskilde
och Ribe lämnades kyrkor och kloster
att förfalla. En orsak till kungens rivningsiver i Lund var att stenen behövdes för uppförandet av Malmöhus slott.
På bara några år försvann nästan alla de
27 kyrkobyggnader som fanns i Lund
vid medeltidens slut. Domkyrkan och
Klosterkyrkan lämnades kvar. Även
kyrkogårdarna skulle brytas ner. Klostren upplöstes och munkarna fick söka
sin utkomst på annat sätt. Den siste
abboten i Allhelgonaklostret gifte sig.
Dopfunten flyttades 1595 till den nybyggda kyrkan i Genarp där den finns
än idag.
– Det största misslyckandet någonsin av tänkbara kulturhistoriska bevarandeärenden som gällt staden Lund,
Fakta: För att fira kommunfullmäktiges 150-åriga tillvaro i Lund har
kommunen låtit producera ett nytt
bokverk med titeln Lunds historia – staden och omlandet. Del 2 av
Lunds och dess omlands historia behandlar tidigmodern tid – perioden
1536-1862. Huvudförfattare är Sten
Skansjö, professor em i historia.K
Arne Blom är redaktör, Claes Wahlöö
och Lars Welinder bildredaktörer och
formgivare Lönegård & Co.
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skriver Sten Skansjö. ”Lunds månghundraåriga och unika identitet som de
många kyrkornas stad och ledande katolskt centrum i Norden blev i ett svep
helt utplånad.”
Klostren var stora jordägare och deras tillgångar konfiskerades av kungen.
Klostret i Dalby hade varit ett av de rikaste i Norden och ägde ca 450 landbogårdar vid medeltidens slut. Efter
reformationen blev kyrkan en ordinär
klosterkyrka. Domkyrkan i Lund förblev centrum i Lunds stift. Domkapitlet
fick bestå och även behålla sina många
gods och gårdar – vid medeltidens slut
ca 1 330 – plus flera stadsgårdar. Kungens krav att prästerna skulle anamma
den lutherska läran gick inte utan konflikter. Kanikerna var uppstudsiga och
avvisade till en början den nya tron.
I Lundagård ersattes ärkebiskopsborgen av en ny byggnad, Lundagårdshuset som skulle vara residens för kungen när han besökte Lund. Den statliga
makten stärktes på olika sätt. Ett ämbete som stiftslänsman inrättades för
tillsyn av egendom som dragits in till
kronan.
Bristen på evangeliska präster avhjälptes med att de katolska omskolades
i lutherdom. Hela mässan skulle hållas
på danska, kyrkorna fick predikstolar.
Frands Vormordsen blev Lunds förste
biskop efter den nya ordningen. Han
hade agiterat emot påvekyrkan, gift sig
och gett ut handböcker för den evangeliska gudstjänsten.
”Den laurentianska katedralen är av
kolossal storlek och ytterst storslagen
utformning”. Så omnämns Domkyrkan i den äldsta kända beskrivningen
av Lunds stadsbild under tiden efter
reformationen. Författaren är Mogens
Madsen, biskop i Lund 1589-1611. Han
var beläst i historia och hade varit lärare
vid domskolan. Hans texter om Lund,
Helsingborg, Malmö och Helsingkrona
finns i den berömda samtida samlingen
av historisk-topografiska beskrivningar
av europeiska städer Theatrum Urbium.
Där finns också den äldsta kända bilden av Lund, Franz Hogenbergs kopparstick.

Vy av Stortorget omkring
1840. Nuvarande
Rådhusets sydvästra
hörn syns till vänster.
Till höger står barberare
Abel Jacobson, i hög
hatt, och lyssnar på stans
"nyhetskrämare" Hyberg.
Litografi av J. Knutsson.

Emelie Thomander (181190) maka till professor
Thomander. Hon var beläst
och ägnade sig hellre åt
litteratur än hushållssysslor.
Foto: UB
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ensk småstad
Franz Hogenbergs
kopparstick från
1580-talets slut är
den äldsta kända
stadsbilden av Lund
med omgivningar.

Domskola och gymnasium
Katedralskolan i Lund har sitt ursprung i en femårig domskola som var
verksam redan omkring 1100 och kan
vara den äldsta i sitt slag i Norden.
Skolbyggnaden var ett tegelhus i två
våningar, strax väster om Domkyrkan.
Här skolades blivande präster i främst
kristendom, latin och grekiska.
Elever rekryterades från hela stiftet.
Präster och klockare hade i uppdrag att
hitta studiebegåvade pojkar och övertala föräldrarna att sätta dem i skolan. För
fattiga elever fanns donationer och tionde till underhåll och skolpeng. Klassresan är inte ny... Kristian IV trodde på
utbildning och lät inrätta tvååriga gymnasier i stiftsstäder, däribland Lund.
Lärarna var professorer och syftet var
g a m l a lu n d - n y t t | N r 5 2013

att förbereda eleverna för universitetsutbildning. Både domskola och gymnasium var knutna till kyrkan. Verksamheten startade 1621 och pågick ända tills
Lunds universitet kom till.
Skolorna till trots var det inte mycket
fart i Lund. Vid medeltidens slut beräknas stan ha haft ca 4000 invånare. Men
befolkningen minskade dramatiskt –
till ca 1 150 år 1600 och vid mitten på
1700-talet hade den bara ökat till ca 2
500. När kyrkor och kloster revs försvann också den sjukvård och fattigvård som katolska kyrkan bestått befolkningen med. Helgeandshuset fick
dock fortsätta sin verksamhet. De sociala klyftorna hade ökat och många
var fattiga. Infödda lundabor kunde få
tillstånd att tigga och dessutom byggdes fattighus, s.k. själabodar. Kvarteret
Själabodarna har namn efter det fattighus som uppfördes år 1647 i hörnet
av Själbodagatan och Lilla Algatan.
Ett nytt byggdes 1803 och fanns kvar
till 1949. Och inte anar väl gästerna på
Grand Hotel att fram till 1860 bodde det
fattighjon på tomten. Här låg de Torslowska själabodarna som drevs av Stora
prästgillet.
Ny nationalitet
Reformationen var bara en av flera
omvälvande händelser under Lunds tidigmoderna period. Krig och konflikter
mellan Danmark och Sverige, bränder
och ödeläggelse var andra. Övergången
från danskt till svenskt var mjuk till en
början. Adeln fick behålla sina privilegier, kyrkoordning och lagar ändrades inte och skånska ständer tog plats i
riksdagen. Men höjda skattesatser och
nya skatter var inte populärt. Det gäller
särskilt ”lilla tullen” som togs upp vid
stadsporten på varor som skulle säljas.
Lundabor som odlade grödor utanför
vallarna måste nu betala för att föra in
dem.
Med enväldet 1680 infördes uniformitet och försvenskning på allvar.
Svensk katekes, bibel och psalmbok
skulle användas och biskopen Knut
Hahn genomförde en kampanj för att
barn och ungdomar skulle bli läskunniga. På svenska. Universitetet hade också
en tydlig roll – här skulle präster och
ämbetsmän utbildas som kunde driva
försvenskningen. Inom rättsskipningen ersattes bytinget av en kämnärsrätt
och byfogden med en kämnär. Se där,
en förklaring till Kämnärsvägen...
Professorernas mjölkkor
Men lärdomsstaden var länge en
bondby. Linné skriver att borgarskap
och professorer hade kreatur som på

Knut Hahn (1633-87) Lunds förste
svenskfödde biskop och en av universitetets
första professorer. Han ansvarade för den
kyrkliga försvenskningen inom stiftet.
Foto: UB

morgonen drevs ut till Norra Fäladen,
Mårtens fälad och andra fälader för att
beta och tillbaka på kvällen för att mjölkas. Svin och höns sprang fritt omkring.
Vid kungabesök ålades lundaborna att
mjölka på fäladen och hålla svinen från
gatorna.
Det fanns många hantverkare men
relativt få köpmän. Som handelsstad
hade Lund mist sin betydelse. Magistraten kontrollerade såväl etablering
som pris och kvalitet på saluförda produkter. Pestsjukdomar, kolera, smittkoppor och kikhosta härjade i omgångar. Ett märkesår är 1801 – den unge medicinaren Eberhard Zacharias Munck af
Rosenschöld insåg värdet i nyheten att
ympning med kokoppor skyddade mot
smittkoppor, Han hämtade några doser
från Köpenhamn och introducerade sådan vaccination i Sverige.
Rådhuset brann
Det som utmärker perioden är den
stora förändring som drabbade Lund
när kyrkor och kloster revs efter reformationen. Vi kan ju bara ana vad det betydde för lundaborna. Vad händer med
en stad som förlorar en stor del av sin
befolkning? Småstadskaraktären överraskade mig och att det fanns så få köpmän i staden. Vi ser inga spår av köpmansgårdar förrän mitten av 1700-talet,
säger Sten Skansjö.
Nedgången för Lund accentuerades än mer genom skånska kriget. När
danskarna antände Lund i augusti 1678
blev branden våldsam. 163 gårdar brann
ned liksom rådhuset med alla arkiv.
– Mycket sorgligt, där försvann
viktiga källspår om Lunds befolkning,
suckar historikern Sten Skansjö.
		
Solveig Ståhl
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GAMLA LUND SER PÅ
NYA LUND
Lördagen den 13 april samlades ett
stort antal medlemmar i föreningen
Gamla Lund för att följa med på en
busstur i och runt Lund. Förutsättningarna var gynnsamma. Soligt, lite kallt,
fullsatt samt ett glatt humör.

kunskap om såväl dagens Lund men han
visade sig även ha stor kunskap om ”slaget vid Lund”. Från och till släppte han
fram sin ciceronkollega stadsantikvarie
Henrik Borg som även han visade sig
sitta på mycken kulturhistorisk kunskap
om Lund som även han framförde på ett
proffsigt sätt.
Till höger i korsningen syns Lerbäcksskolan. Redan nu hade vi fått en
hel del historia om byggnader längs denna korta sträcka från Clemenstorget.
Vi tittade på ”Sockerbruksområdet”
där det tidigare funnits ett sockerraffinaderi och ”Sahlanders fabriker” I kvarteret (socker-)kristallen uppför kommunen en ny förvaltningsbyggnad.

Efter att passerat Mobilia och en tur runt i
Gunnesbo gick färden vidare via Nöbbelöv
mot Stångby och passerade då historiska
platser där slaget vid Lund utspelades, bl.a.
här på fältet till höger.

Våra ciceroner fd stadsarkitekt Bengt
Aronsson och stadsantikvarie Henrik Borg
hälsar oss välkomna vid turens början strax
intill Clementstorget.

Med stor kunnighet och med ett
proffsigt framförande såg vår ciceron
fd stadsarkitekt Bengt Aronsson till så
att vi alla i bussen fick del av vad han
kämpat för att vår stad skulle bevara, i
den rivningsiver som under åren dragit
fram i de flesta av våra svenska städer.
Hans många år i Lund visade en enorm
kunnighet i stadens byggnads- och kulturintressen. Han framförde tankar och

Ett gäng ”lunnabor” som förväntar sig en
givande lördagseftermiddag

Så gick färden vidare mot Odarslöv
… och sedan Södra Sandby där vi

Med temat ”Gamla Lund ser på nya Lund” så fick vi se Lund lite i backspegeln. I bussens
backspegel fångade jag min bror Ingemar och mig själv Jörgen, tillika fotograf som bidrar
med samtliga bilder.
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Efter Stångby gjorde vi en rundtur vid Norra
Fäladen och en kort paus vid påfarten till
vägen mot Odarslöv. Här fick vi information
om ESS (European Spallation Source) som är
en Europeisk materialforskningsanläggning
och om orsaken till att den råkade hamna i
Lund. I bakgrunden syns ”La Strada”.

fick information om genomförda och
eventuella kommande projekt. Den ibland som kåseri utformade informationen med mycket fakta, var givande och
för en ”lunnabo” i förskingringen så
fanns det mycket matnyttigt att hämta.
Efter ytterligare väl utförd information, nu om Dalby (bland annat Dalby
Kungsgård och fd kloster samt Strädelängan), så hamnade vi så småningom
på ”Lilis Tallrik” vid f.d. Siporexfabriken där vi fick ytterligare matnyttigt. Nu
för våra magar i form av behövligt kaffe
med kakfat. Siporexfabriken innehåller
inte bara café och företagshotell utan
även en industrihistoria. Henrik Borg
berättade att Siporex är varumärket på
den lättbetong som framställts här i 70 år
mellan 1930-talet och 2001. Råmaterialen är finmald kvartssand, cement, vatten och aluminiumpulver som blandas
g a m l a lu n d - n y t t | N r 5 2013

Stämningen var som kaffet och kakorna, god runt de tre borden. Det pratades mycket mellan de deltagande. Med ett namn fäst på
deltagarna och en bild på hur vi såg ut på -50 eller -60-talet så kanske vi känt igen er. Själv så har jag inte blitt mycket äldre och ser väl ut som
dåförtiden!

och sedan tappas i formar, härdas med
hög temperatur och tryck. Genom reaktion mellan aluminiumpulvret och cementen bildas vätgas som gör att massan
jäser och små luftbubblor bildar en porös
struktur. Patentet som utvecklades lokalt här i Dalby och Limhamn spreds via
licensavtal till ett 30-tal länder i världen.
I Sverige byggdes en stor andel hus under 1900-talets mitt av Siporex.

Efter kaffet gick färden vidare.
Turen fortsatte via den gamla
järnvägsmiljön i Dalby med resterna
av gamla järnvägen, lokalföreningen
med de tidstypiska spannmålssilorna,
mejeri och bränneri sedermera
margarinfabriken Alba. Moderna hus
med tveksamma fasader beskådades
för att sedan via Råby ta oss in till
Klostergården för att åter hamna
vid stationen i Lund och tacka för
en trevlig och minnesvärd resa hur
”Gamla Lund ser på nya Lund”, eller
”Hur di gamle i Lunn ser på nya
Lunn”! Tack!
Bröderna Ingemar och Jörgen
Lindelöf.
PS! Chauffören var fantastisk och tog
sig fram genom omöjliga passager!
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Bengts Aronsson berättar:
Resan startade på Bangatan (vid
Malmborgs) så vi började med att titta
på stationsområdet med Station, Godsmagasin och Tullkammare. Vi passerade Clemenstorget och försökte föreställa
oss Laurentiigatan med dubbelspår för
spårvagnar. Vi passerade Allhelgonakyrkan med sitt väl inpassade församlingshem. Pekade på Mårtenssons orgelfabrik och beundrade Bryggeriets
fasad mot Kävligevägen. Ytterligare
bra exempel på byggnader som tagits
till vara genom att få ny användning är
brandstationen och spannmålsmagasinet där det numera ”magasineras ” studenter. Byggnaden har kompletterats
med ett nytt bostadshus uppfört enligt
en stadsplan från 1931.
Vi färdades längs Öresundsvägen där vi dels berättade att detta kan
vara Lunds nästa stadsförnyelseprojekt, samtidigt som det kan vara bra att
ha centralt belägna arbetsplatser även
i framtiden. Ett problem som i varje
fall måste lösas är ”Fjelierondellens”
kapacitet vid högtrafik. Vi färdades
Boställesvägen och kommenterade det
”nya” handelsområdet. Så passerade vi
ett småindustriområde och Gunnesbo
idrottsplats. Längs Nöbbelövsvägen såg
vi ”Danska parken” som snart skall bebyggas för bostadsändamål. Parker, gator och kvarter i Oscarshem har namn
som relaterar till slaget vid Lund 1676.
Vi tittade på Nöbbelövs centrum och

Fredentorp. Passerade fältet för ”sista
striden” i slaget vid Lund mellan Nöbbelövs- och Vallkärra kyrka och körde
till Stångby stationssamhälle där en
del förfasade sig över den nya bebyggelsen. Stångby, som är en ”by” i Lunds
kommun med spårburen kollektivtrafik (pågatåg på södra stambanan) som
förväntas växa från ca 700 till ca 4
000 invånare. Då kommer det att finnas underlag för samhällsservice och
när skolan byggs ut kan Lerbäcksskolan ta emot elever från sin närmaste
omgivning. Vi tittade på det gamla
stationshuset från 1901 som framöver
kommer att bli stationsläge igen samt
”skolgården” dit Stångby skola skall lokaliseras. Bussen körde mot Norra Fäladen och Annehem – området kring
”Norra sjukhuset"
Bussen passerade Fäladstorget ock
vi såg ”påbyggda” Parternas gränd
och det svartvita Landmarket vid Fäladstorget. Längs Norra ringen kommenterade vi Lunds Ryttarsällskap
och Ideon gateway. Bussen stannade
på högsta punkten (nästan 100 meter
till vattenytan på Höje å) och vi överblickade Brunnshög. Så passerade vi
”La Strada” (fd folkskola och danspalats), Max IV under uppförande,
Odarslövs Mölla (möjligen den äldsta
väderkvarnen i Skåne), ESS, Och så
passerade vi Flyinge kungsgård (ärkebiskopsgård) som varit centrum för
hästavel minst sedan 1200-talet.
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Posttidning B
Avs.
Föreningen
Gamla Lund
Box 1234
221 05 Lund

Nu är den äntligen här! Årets årsbok
"Den sjungande staden" släpps 19 oktober
I Den sjungande staden ger nitton författare sin bild av körlivet i Lund. Följ körsångens
utveckling från antiken till idag. Häng med på konserter, festivaler, repetitioner och fester!
Sist i boken ges en utförlig presentation av samtliga 120 körer i Lund.
Boken släpps den 19 oktober i samband med inledningen av Kördagar i Lund. Efter en
gratiskonsert i Domkyrkan kl 10.00, kan ni hämta ert medlemsexemplar i Domkyrkoforum
och från den 21 oktober finns den på kansliet. Välkomna!

Julkonsert på Trettondedagsafton

Söndag 5/1 klockan 17.00 i Allhelgonakyrkan

Aino Lund Lavoipierre (sång), Anna Rynefors (nyckelharpa, svensk säckpipa) och
Erik Ask-Upmark (harpa, renässanssäckpipa, Offerdalsflöjt) återkommer med ett nytt
program med finstämd och fröjdefull musik från förr, denna gång i Allhelgonakyrkan.
Mer information i kommande nummer av Gamla Lund-Nytt.

Det händer i programmet i höst
Måndagen 14 oktober, 17.30-ca 21.00
Dalby Kyrka - visning och föredrag av Stephan
Borghammar, professor praktisk teologi.
Samling vid turistbusshållplatsen på Bangatan
utanför ICA Malmborgs. Bussen avgår kl. 17.30.
Efter en visning av kyrkanunder 30 minuter
går vi till Eginogården ( församlingshemmet)
för ett föredrag med bildvisning. Vi avslutar
med laxsmörgås, vatten/lättöl. Priset är 150
kronor. Biljetter (100 st.) säljs på kansliet 12 september – 3 oktober. Det går också bra att ringa
och boka biljett (046-12 12 65) från kl. 9.00 den
12 september
Obs! nyinsatt programpunkt!
Lördagen 19 oktober, Domkyrkoforum
Årsboksläpp och konsert med Schola
Lundensis i samband med inledningen av
körveckan ”Efterklang och försmak – kördagar i Lund 2013”. Schola Lundensis är
sånggrupp bestående av fem män som
alla bor i eller i trakterna av Lund. Gruppen bildades 2002 under en körresa till
England.
O
Måndag 28 oktober 19.00, Pingstkyrkan, Stora Södergatan 25
I väntan på Lund - ESS-området och Lundaslätten från järnålder till medeltid
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Fil dr arkeolog Bertil Helgesson berättar
om landskapet och människors livsvillkor från järnålder fram till tidig medeltid
i nordöstra Lund, där en stor arkeologisk
utgrävning pågår under hösten 2013. Vilka
spår av mänsklig aktivitet finner vi i området och går det att säga något om vilken
relation de människor som levde här hade
till Uppåkra?
Måndagen 18 november 19.00, Pingstkyrkan, Stora Södergatan 25
Varför gapar så många skyltfönster tomma
i Lund?
En debattkväll där representanter för fastighetsägarna, Handelsföreningen, kommunen och konsumenterna medverkar.
Söndagen 1 december klockan 13.00,
Stora salen på Grand Hotel.
Ensemble Mare Balticum, Jula Songh
I samarrangemang mellan Musik i Syd,
Grand Hotel, Grandiosa Sällskapet och
Föreningen Gamla Lund bjuds för tionde
gången på traditionsrik konsert förste advent. Jul- och adventsmusik från Renässansen.
. Förköp av biljetter på kansliet à 110 kr för
medlemmar från tisdag 5 november.

GAMLA LUND RÄTTAR
Vi skrev om Thulehem och dess jubileumsfirande i förra numret. Det var försäkringsbolaget Thule som startade Thulehem och
inte SPP.
Däremot byggde SPP ett motsvarande
boende på Lidingö, Björnbo.

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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