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"Få fart på Lund" -med Gamla Lund.
Varför blomstrar inte Lund mer? 

Gamla Lunds Cecilia Nelson bjöd in till 
en diskussion med deltagare från olika 
grupper. Först berättade Sofia Ulver, fil 
dr och forskare i komsumentkultur att 
Lund har alla de värden som den nya 
konsumentkulturen kommer att inne-
hålla där gammaldags kapitalism, med 
kortsiktigt vinstintresse byts ut mot 
hållbar långsiktighet med värden som 
miljö, soliaritet, autenticitet och delta-
garkultur. 

Sofia Ulver beskrev konsumenterna 
genom tiderna som de som skapat stä-
derna; dandyn på 1700-talet, flanören på 
1800-talet och på 1900-talet dominerade 
masskunsumenter och nyliberalism. På 
2000-talet är det så dags för hipstern, 
vars ideal och livsstil är starka. Allt ska 
nu ha en historia och de stora kedjor-
na genomför sk"Fäbodifiering" av sina 
produkter, dvs ger dem en intim små-
skalighet och historia.

Men varför är det då inte fullt av små 
intellektuella mötesplatser som caféer i 
Lund? Och varför är inte marknaden i 
Lund mer populär? Här finns ju både 
"nygrönheten", småskaligheten och in-
timiteten. - Studenterna skulle kunna 
bidra med allt detta. - Det verkar fin-
nas en brandvägg mellan kommunen 
och universitetet, och idag har student-
världen inget som tillför stadskärnan, 
trots att 22 000 studenter arbetar frivil-
ligt inom universitetets värld - tänk om 
man kunde få in dem i stan!

Lars Bergwall från kommunstyrel-
se pratade om vad som kan göras från 
kommunens håll (tillgänglighet, av-
gifter), vad man inte kan göra något åt 
(konjunkturen, Emporia/Nova Lund, 
internethandel) och vad andra kan göra 
något åt (hyressänkningar vid tomma 
lokaler).

Gunnar Östenson från Fastig-

hets AB Briggen kom ihåg hur det var 
på 80-talet när Lund var en häftig stad 
och ingen åkte till Malmö. Han tyckte 
dock inte Nova Lund ska göras till mot-
ståndare utan ses som ett komplement. 
Det kommer att krävas hårt jobb men 
man kan vända kräftgången anser han, 
mycket mer hjälp av ett starkt kommunalt 
ledarskap som exempelvis Malmö City-
samverkan. Kommunen, handeln, fastig-
hetsägarna etc måste ta ett samlat grepp 
sa Östenson.

Per Persson, ordförande för Lund 
Citysamverkan menade att det finns en 
stark vilja att jobba ihop kommunen, 
krogarna, handelsföreningen och City-
samverkan emellan och berättar att man 
har kontinuerliga möten med kommu-
nen, universitetet och studentkåren.  -Vi 
koordinerar ofta och har många duktiga 
som vill leverera, säger han och det är det 
vi behöver, mer leverans!

Niclas Nilsson från Parkeringbola-
get förklarade att det inte finns brist på 

P-platser och backade upp med siffror.
Handelsföreningens Mai von Ge-

gerfelt tyckte att det redan är fart på 
Lund. Det är mellan evenemangen som 
man väntar sig att handeln ska ta över 
menar hon. Hon saknade tydlighet och 
information från kommunen, i vad de 
gör för staden och medborgarna.

Advokat Ulf Bagner föreslog som 
representant för konsumenterna föränd-
ringar som eget konserthus, egen stads-
teater, samt fungerande ljudanläggning 
i stadshallen (!). Och han påpekade att 
höga hyror ger stora drakar och inte små 
företag, något att tänka på om man vill 
locka andra aktörer till staden.

Christer Wallin, ordförande i bygg-
nadsnämnden, berättade också att stora 
förändringar planeras och genomförs 
runt stationsområdet med resecen-
trum, nya stationshallar, kollektivtrafik 
för bussar samt helt ny utformning runt 
Kristallen, kommunens nya förvalt-
ningsbyggnad.

Jenny SJökviSt

Deltagarna får en gåva av GL:s Ulla Holmér, från vänster Christer Wallin, Per 
Persson, Ulf Bagner, Lars Bergwall, Niclas Nilsson, Mai von Gegerfelt och Gun-
nar Östenson
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Arkivcentrum Syd i Lund - 
ett av de största i Norden

Under Arkivens Dag var det öppet 
hus på Arkivcentrum Syd på Gaste-
lyckans industriområde. En intresserad 
allmänhet studerade byggnaden från 
insidan under visningar, deltog i släkt-
forskningskurs och föredrag, tittade 
på utställningar om Lunds parker och 
planteringar och såg på film.

Arkivet som öppnade 2003 men se-
dan dess har byggts ut kraftigt under 
2011-2012 är med 450 000 hyllmeter en 
av Europas största kulturarvsinstitu-
tioner. Här finns handlingar från såväl 
statliga myndigheter i Skåne, Halland 
och Blekinge, som från kommunen och 
från ideell sektor. Arkivet är ett sam-
verkansprojekt mellan flera sydsvenska 
institutioner och är ett av Riksarkiven. 
Här finns förutom arkiv också bibliotek 
och museum.

150 personer är anställda för att ta 
hand om de 7 magasindepåerna, de 
publika utrymmena och kontoren. 450 
000 hyllmeter rymmer arkivets böck-
er, handlingar och museiföremål. Här 
finns handlingar från 1600-talet från 
tiden då Skåne, Halland och Blekinge 
blev svenskt. 

Arkivet rymmer också två forskarsa-
lar samt en sal för datorer och läsning 
av microkort. Digital förvaring används 
mer och mer och i lokalerna finns också 
ett företag som enbart digitaliserar ma-
terial för Arkivcentrum Syd. För när-
varande har man digitaliserat fram till 
70-års gränsen i kyrkoböckerna, dvs den 
gräns för sekretess som gäller i folkbok-
föringen, sjukvården, inom polisarkiv 
och fängelser mm. Här finns också alla 
sjukjournaler i Skåne samlade.

Var och en av de 7 hallarna rymmer 
50 000 hyllmeter och ska hålla 18 grader 
och en luftfuktighet på 40 % för att bäst 
bevara pappershandlingar enligt Riksar-
kivets föreskrifter.

Här finns också samlat alla Skånes 
sjukjournaler, för närvarande ca 15 mil-

Arkivcentrum Syd är öppet för alla 
vardagar 9-16 och lördagar 9-13 sept-
till maj. Besök är gratis, likaså kopior 
av handlingar och man erbjuder hjälp 
vid t ex forskning för 600 kr / timme.   
Porfyrvägen 20, Lund, 
tel 046-222 17 00

joner totalt. De statliga registerna inne-
håller förutom kyrkoböcker, fängelsere-
gister, sjukvård och polisarkivet, hand-
lingar från domstolar, länsstyrelser, kyr-
kor och fängelser.

Ett exempel är från det kända Yngs-
jömordet där Anna Månsdotter tillsam-
mans med sin son dömdes för mordet på 
sonhustrun. Hon var den sista kvinnan 
i landet som avrättades berättar fängel-
serullor från Kristianstad, och hon blev 
halshuggen av den sista skarprättaren 
Dahlman medan sonen benådades efter 
fängelsestraff.

I Lunds Universitetsbiblioteks maga-
sin sparas allt pliktmaterial, dvs ett ex-
emplar av allt tryckt material i Sverige 
som man har till uppgift att arkivera. 
Denna samling växer med ungefär 1000 
hyllmeter om året och detta ska också 
digitaliseras.

Den Biologiska och Zoologiska sam-
lingen från gamla Zoologiska museet 
kan inte besökas, eftersom microorga-
nismer och annat inte får komma in i 
magasinen och förstöra det en  gång le-
vande materialet.  Här finns också sam-
manlagt ca 500 liter alkohol i olika sprit-
tankar.

I de kyrkohistoriska samlingarna kan 
man se material från 1666 rörande un-
dervisning, administration och uppsat-
ser och forskning. Lunds stads arkiv är 
från 1863 och är samlat här i sin helhet.

Regionarkivet för Region Skåne be-
står till 80-90 % av journaler men också 
material från sjuksköterskeutbildning-
en. Här finns att läsa om Frank Adams 
som var en av de 23 skadade vid Amalt-
heasprängningen 1908, som även fick 
fint besök av kungen. Sprängaren An-
ton Nilsson dömdes till döden men be-
nådades av regeringen Branting och blev 
101 år.

Nästa år utökas arkivet också med 
Malmös Röntgenarkiv.

Jenny SJökviSt

dagens guide Jan-eric Bruun visar dokument som tagits fram för allmänheten, bland annat 
rörande yngsjömordet. i mitten står en tjock dombok från 1827. dessa gjordes stora för att 
allt material skulle få plats. På denna tid togs alla ärenden till  tinget och domböckerna kom  
därför att innehålla allt möjligt källmaterial..
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Lunds universitetshistoriska sällskap 
eller sällskapet för ”universitetstankar” 
som dess ordförande Bent Olle Bengts-
son uttryckte det, arrangerade tillsam-
mans med Lundasamlingen i höstas ett 
föredrag om kunskapens betydelse för 
staden Lund på medeltiden och senare. 

Redan under förmedeltid var kun-
skapen av betydelse för grundandet av 
orter och samhällen. Peter Carelli, hu-
vudförfattare till medeltidsboken i jubi-
léumstriologin om Lunds historia berät-
tar att Uppåkra var en centrum för poli-
tiskt, religiöst och ekonomisk kunnande 
och att man tror att Lund grundades i 
”samarbete” med Uppåkra runt år 990 
i samband med den danska kungamak-
tens expansion.  

Lund fick en del ”specialfunktio-
ner” tilldelade, som myntprägling och 
den första kristna kyrkan byggdes här.  
Danskarna ville också dra sig ur Ham-
burg/Bremens ärkestift och Lund blev 
1103 efter förhandlingar med påven ett 
eget ärkestift som innefattade även Sve-
rige, Norge, Island, Färöarna och Grön-
land mfl öar. Detta gav nära kontakter 
mellan Lund och Rom.

Ett scriptorium startades på 1120-30 
-tal (i ett tidigare textlöst samhälle) och 
juridiska handlingar, minnen etc kom 
att upprättas och sparas i nya arkiv och 
bibliotek där en av Domkyrkans kaniker 
var ansvarig. Eftersom kyrkan expande-
rade medförde detta också mer adminis-

tration och med sockenkyrkoreformen 
börjades sockenböcker att upprättas. 
Lund blev nu den största bokproducen-
ten i hela Danmark fram till 1400-talet. 
På 1100-talet skrivs också kyrkorätten, 
den kanoniska rätten, i Lund.

Utbildningen var viktig inom kyrkan 
och franciskanerna startade 1239 en egen 
teologisk utbildning för att få predika, 
ledd av den tidens högre utbildade lek-
torer, och främst i Sverige tills 1477 då 
Uppsala och sedan Danmark startade 
sina utbildningar.

Vad gäller arkiv förvaras diplomen 
från dess examinerade i Domkyrkans 
sakristia tills ett riktigt domkyrkoar-
kiv upprättas 1420 och organiseras i 25 
olika skrin. Här samlas också andra do-
kument, handskrifter och pergament, 
från domkyrkan; det mesta flyttas vid 
reformationen till Stockholm och brin-
ner upp med slottet Tre Kronor. 

Libreriet nämns första gången i käl-
lor 1499; här skapas ett riktigt bibliotek 
i samband med boktryckarkonstens ex-
plosion av nya böcker. 1671 förs allt till 
universitetets bibliotek; boksamlingen 
beskrivs av prästen Mogens Madsen 1587 
som innehållande ”de bästa författare på 
hebreiska, latin och grekiska, poeter, fi-
losofer, läkare och jurister”, helt enkelt 
en av den tidens mest omfattande sam-
lingar av kunskap och vetande.

Jenny SJökviSt

Hur kunskapen byggde 
staden Lund Skulpturen "Fundamentet" av daniel Jensen 

som möter en vid arkivcentrum Syds entré 
är specialbeställd och gjord av konstnären 
som en referens till det vi kan se inne i 
arkivet, pappersrullar, böcker och kartonger. 
en av människorna har en 1600-tals 
pipkrage, och hänvisar till tiden då moderna 
arkiv skapades. under renässansen 
återupptog man kunskapen från antiken 
och började åter  att samla på  och 
värdesätta denna (källa statenskonstrad.se)..

liberiet brevid 
domkyrkan blev det 

första biblioteket som 
byggdes för kyrkans  

egen användning..

arkivet har 50 00 
hyllmeter i var 
av de 7 hallarna. 
materialet ska 
förvaras i 18 
grader Celsius 
och med 40 % 
luftfuktigtet 
för absolut 
gynnsammaste 
omständigheter. .
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nedan:  lunds Studentsångare i båt på 
väg till norrland längs kusten i maj 1911 för 
utbyteskonsert, gemensamma konserter  
med andra körer som studentsångarna ägnat 
sig åt sedan 1800-talet, sk "faelleskonserter"..

I bokens sammanställning över körer har följande körer tillkommit ( dessa kom-
mer också att läggas ut på Gamla Lunds hemsida som pdf-fil för utskrift):

Korallerna
Korallerna grundades 1978 av Eva Svanholm Bohlin och leds sedan hösten 2012 
av Linda Alexandersson. Körmedlemmarna är i åldern 18-28 och merparten lä-
ser vid Lunds universitet. Många av sångarna har tidigare studerat vid musik-
gymnasium. Kören har en avancerad sakral och profan repertoar med musik av 
tonsättare som Giuseppe Verdi, Trond Kverno, Knut Nystedt och Eric Whitacre.
Korallerna har med framgång deltagit i körtävlingar både nationellt och interna-
tionellt. Kören har gett ut flera skivor. 
www.lunds-gosskor.se/Korallerna/

VoxFeminea
VoxFeminea är en damkör som startades av körens dirigent Pernilla Södergren 
och Birgitta Wickenberg 2006. I dag består kören av 27 korister i fyra stämmor 
som sjunger en skön blandning av olika genrer. Kören repeterar på Fäladsgården 
under tre timmar en söndag i månaden. 

Östergök
Östergök är en blandad kör med 35 sångare i fyra-sex stämmor. Repertoaren är 
blandad och kören kombinerar ofta sång med teater och koreografi till musik-
dramatiska föreställningar om stort och smått.Man blandar skratt och allvar, det 
absurda och det realistiska, men sångglädjen finns alltid med. Östergök övar på 
söndagskvällar på Stora Råby i Lund under ledning av sin dirigent Karin Källén. 
www.ostergok.se

BUSkören
BUSkören består av 50-talet skönsjungande sjuksköterskor, läkare, psykologer, 
dietister, bibliotekarier, logopeder samt deras släktingar och vänner!
Kören sjunger i stämmor, oftast trestämmigt men också en del fyrstämmigt. Re-
pertoaren består bland annat av jazzstandards, pop, rock, visor och traditionella 
haitiska sånger. Inga förkunskaper krävs för att vara med i kören. Torsdag kväll 
varannan vecka träffas kören för att repetera på Universitetssjukhuset. BUSkören 
är en ideell förening och startade sin verksamhet 2007. Den leds och ackompan-
jeras av grundaren Christel Nilsson Ringdahl. 

Du som vill ha en uppdaterad bild av Lunds körer klipper ut texten och lägger 
klippet i sin bok.Sammanställningen av lundakören har nu övertagits av Lunds 
Universitet och KörCentrum Syd som med glädje tar emot ny- och avanmälningar 
och personförändringar bland Lunds Kommuns körer. Kontakta Johan Antoni, 
e-post:johan.antoni@korcentrumsyd.lu.se.

2012 arrangerades Lund Choral Fes-
tival för fjärde gången med 2000 sjung-
ande människor.  Aldrig tidigare i his-
torien har det sjungit så mycket av så 
många lundabor. Det är också något 
som förenar alla lundakörer: Glädjen!  

I Gamla Lunds årsbok för 2013 kan 
du läsa om körlivet i Lund och dess 
mångsidiga deltagare. Läs om körper-
sonligheter, dirigenter, akademiska tra-

Lund är den sjungande staden 
i 2013 års årsbok

ditioner och kommunal körverksamhet, 
musikklasser och gymnasiekörer. Tre 
körledare berättar om körledning, och 
här skrivs om arbetet runtomkring, att 
administrera /olja ett körmaskineri.

Så här skriver en medlem om vår års-
bok:

”Min fru och jag hämtade ut den på 
tisdagen den 22/10 och jag satte mig se-

Höger: lunds akademiska kör med 
dirigenten Cecilia martin-löf ger en konsert 
på Skissernas museum. Foto: mikael risedal

nare på kvällen för att "bläddra igenom" 
boken. Långt senare - vid pass 02.30 - 
slog jag ihop den. Jag kunde helt enkelt 
inte sluta läsa. Det var väldigt fängslan-
de och intressant alltsammans. 

Boken ger många spännande inblick-
ar i den nuvarande körverksamheten i 
staden, men det är också verkligt intres-
sant att läsa de olika intervjuerna med 
Eva Bohlin och Karin Fagius, Folke 
Bohlin, Johan Magnus Sjöberg, Ceci-
lia Martin-Löf, Ingemar Månsson m.fl"

Välkommen att hämta Ditt exemplar  
av "Den sjungande staden - en bok om 
körlivet i Lund" på vår expedition i Kat-
tesund där Du också kan skaffa extra ex  
som julklapp eller present till andra in-
tresserade!
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Ett 10-tal medlemmar trotsade vädrets 
makter och kom till Pingstkyrkan för fö-
reläsningen om de nya arkeologiska ut-
grävningarna vid ESS när stormen drog 
förbi. Föreläsningen kommer att hållas 
i februari i stället.

STORM-
VARNING

Julklapps-
bekymmer?

På Gamla Lunds kansli finner ni 
många läs- och prisvärda böcker om 
Lund. Nu har vi även miljövänliga 
tygkassar med föreningens emblem à 
20 kronor. Eller varför inte ge bort ett 
medlemskap i Gamla Lund som jul-
klapp!

Kansliet är öppet t o m fredag 20 de-
cember och har sedan helgstängt fram 
till tisdag 7 januari 2014.

Glöm inte att hämta er årsbok om 
körerna i Lund!

Tack för bidrag!
Gamla Lunds kassa har i år fått ett 

tillskott på 7.256 kronor som generösa 
medlemmar skickat i samband med be-
talningen av medlemsavgifterna. För-
eningen tackar hjärtligt för det!

Stort tack också för de frikostiga bi-
dragen till årsboken 2013 som har läm-
nats av Lunds kommun, Lunds Kom-
muns Fastighets AB, Lunds Kommuns 
Parkerings AB, Serviceförvaltningen, 
Tetra Pak och Thora Ohlssons stiftelse.

Även våra företagsmedlemmar tack-
as! Dessa är Clemens Antik, Grand 
Hotel, Hasselgrens Glas o Porslin AB, 
Holmgren & CO AB och Lundafas-
tigheter.
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När jag i slutet av 30-talet var hos min 
klasskamrat Jan Anchert på Bytarega-
tan 14, fann jag hans hem helt annor-
lunda än mitt. Det var ljust och lätt i en 
för mig främmande stil. Jag tyckte det 
såg fint och ”kungligt” ut till skillnad 
från mitt vanliga och enkla. Som vuxen 
har jag insett att vårt hem hade en per-
sonlig prägel. Både mor och far hade en 
medveten smak och ogillade stilmöbler. 
De prenumererade på tidskriften Form. 
Några av möblerna hade far själv gjort, 
andra var beställda efter fars ritningar 
och åter andra var antika möbler.

Matsalsmöblemanget av Carl 
Malmsten var i mörkbetsad björk med 
ett ovalt utdragbart bord, sex stolar, två 
karmstolar, två sideboard och ett linne-
skåp. Far beundrade Malmstens säkra 
formspråk även om han kom på kol-
lisionskurs med honom när det gällde 
slöjdpedagogiken. Malmsten menade 
att skolslöjdens viktigaste uppgift var att 
tillfredsställa elevens fantasi, skaparlust 
och arbetsglädje. Far ansåg att förutsätt-
ningen för ett fritt skapande var visst 
tekniskt kunnande. Det blev samman-
drabbning mellan dem vid slöjdtinget på 

Kristian Holmgren berättar mer:  
" Karl XII:s gata i skenet av min barndom"

Nääs 1943.
Mor stod för många av textilierna 

i vårt hem. Hon hade gått vävkurs på 
Nääs Slöjdlärarseminarium där far var 
överlärare för sensommarkurserna i 
många år.

På nästa bild sitter mor och far i 
hörnbänken i fars rum, dec 1931. Bän-
ken är gjord för just det hörnet. Till 
vänster och höger skymtar kuddar med 
var av mors röllakan. Den antika gung-
stolen, svartmålad med dekor i guld-
färg, byttes senare ut mot en moderna-
re. Far läser sin läsecirkelbok och mor 
handarbetar. Mor hade ett motto som 
skulle bli nästa kungs valspråk: plik-
ten framför allt och så ytterligare ett: 
ta vara på förgävesstunderna! På den 
mörkblå enfärgade väggen hänger till 
vänster ett stilleben av Gottfrid Ols-
son. Tavlan till vänster om den tofs-
prydda taklampan har Otto Fredlin 
målat. Längst till höger hänger en Ju-
les Schyl. Vi besökte varje år Skånes 
Konstförenings utställning i Malmö. 
Så jag visste redan tidigt hur skåne-
målarna målade och hur de såg ut. De 
etablerade var inte så många då. Efter-

åt kunde vi prata om vad vi hade sett. 
Högst sällan var politik på tapeten och 
idrott nästan aldrig. Gunder Hägg var 
ett undantag.

Brädgolvet i fars rum var målat i en 
neutral mörkblå färg, kanske kobolt med 
ett stänk av grön umbra. Man kan tycka 
att en sådan färgsättning på väggar och 
golv skulle äta upp ljuset. Men solens 
strålar hade fritt tillträde till öster- och 
söderfönstret med Quennerstedtska 
parken utanför och en fri himmel över. 
Dessutom täcktes större delen av gol-
vet av en tjock nöthårsmatta i behagli-
ga gröna, bruna och vita toner. Den var 
köpt hos en manlig vävare. 

Hela lägenheten hade målade eller 
fernissade brädgolv. I slutet av 30-talet, 
tror jag, lades parkettstav på alla golven 
utom i sovrummet och köket som fick 
bruna korkmattor

De flesta måltiderna åt vi i köket. Jag 
satt på koklådan. I dess isolerade innan-
döme fick det mesta koka färdigt utan 
tillskott av ransonerad energi. Far hade 
gjort lådan. Mor tyckte det var si och så 
med rättvisan. Ett ensamt par i trapp-
huset hade större tilldelning av gas än 
hennes familj på fem personer. Tilldel-
ningen var vissa procent av förbrukning-
en i fredstid. Och mor var sparsam med 
det mesta. 

Hade vi gäster åt vi naturligtvis i 
matrummet. På den tiden hette dagens 
måltider: morgonmål, frukost, middag 
och kvällsmat. Ordet lunch fanns inte i 
mitt aktiva ordförråd. Det klingar fort-
farande osvenskt i mina gamla öron. Far 
bjöd ofta hem till frukost någon intres-
sant person som var på besök på Semis. 
Mor var lindrigt road när far ringde och 
varskodde någon timme innan. En ung 
man berättade vid ett sådant tillfälle att 
hans företag höll på att utveckla något 
som helt skulle komma att revolutionera 
mjölkdistributionen. Mer fick han inte 
säga. Det var på mjölkflaskornas tid.

Under oss bodde familjen Rydsjö. 
Tant Rydsjö var syster till författaren 
Frank Heller, pseudonym för Gunnar 
Serner. Farbror Rydsjö var lärare i Mal-

matsalsmöblemang av Carl malmsten i mörkbetsad björk. Fadern i familjen, även han 
möbeldesigner, beundrade malmstens formspråk men betonade det tekniska kunnandets 
betydelse där malmsten satte fantasin högst. 
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mö och skrev dikter på bygdemål. Han 
och jag stötte ofta på varandra i trap-
pan vid våra arbetsinsatser för familjen; 
att tömma slaskspann och papperskorg 
på gården. Gårdskarlen, farbror Olsson, 
var så modern att han påbjudit källsor-
tering. Allt brännbart skulle tömmas i 
en stor trälåda utanför pannrummet. 
Rydsjös hade en son som till föräldrar-
nas förtvivlan gick med i Finska Vinter-
kriget. Dottern Elsie blev författarinna. 
Hon förevisade en gång sitt fina dock-
skåp för Kerstin och mig.

Farbror Lundborg, pensionerad läro-
verksadjunkt, bodde också i trappupp-
gången. Han var idoexpert. När man 
mötte honom kunde följande samtal 
föras (med reservation för stavningen): 
”Bon dio!” – ”Bon dio!” – ”Qualov-
osstandas?” - ”Danke, très, très bonne!” 
Jag finner hans namn på uppslagsordet 
ido i Svensk Uppslagsbok. Han brukade 
vattna tulpanerna vid Erik Dahlbergs-
gatan med utspädd mjölk för att de skul-
le bli stora och fina.

Gården var den bästa lekplatsen för 
oss barn. Vi lekte klubbgömme, ett-tre-
fem och bro, bro breja, spelade pinne och 
kula, hoppade rep och hage, även poj-
karna, svängde bilder o.s.v. Det var för-
bjudet att leka i trappuppgångarna och 
i källaren. Farbror Olsson höll efter oss 
med glimten i ögat. Han var enligt far en 
intelligent man, något av en uppfinna-
re. Bl.a. hade han konstruerat lådorna, 

som automatiskt smorde de stabiliseran-
de stängerna, som hissen löpte mellan. 

På fotot från maj 1936 har jag sam-
lat barnen från 8a och b för en körkon-
sert. Kerstin sitter i mitten. Min sång-
lärare hade lärt oss att dirigera 2-, 3- och 
4-takt. Jag älskade att praktisera färdig-
heten. Om vår konsert gillades, minns 
jag inte. När andra gårdsmusikanter up-
penbarade sig, singlade mynt, invirade 
i papper ner från öppnade fönster här 
och där.

I bortre hörnet av gården låg tvätt-
stugan med en gaseldad tvättgryta och 
stora gjutna, väggfasta sköljhoar. Tvät-

ten torkades på vinden. Däruppe fanns 
en hissanordning: en vev och ett rep på 
trissor ut genom två luckor mot stupet, 
6 våningar ner. Mor stod där nere och 
hakade på tvättkorgen, far vevade där-
uppe. Jag läste i Mäklarhuset, en bilaga 
till Sydsvenskan, 23 jan 2011, att man in-
rett en lägenhet häruppe under takbjäl-
karna och tvättlinorna. Yta 112 kvadrat-
meter, utgångspris 4 800 000 kr och 4 
604 kr i månaden. Farbror Olsson skulle 
ha baxnat.
                                                                                                  

Kristian Holmqvist text
    Per Holmqvist bildredigering

mor och 
far sitter i 
hörnbänken i 
fars rum, dec 
1931

1936 . Författaren dirigerar kamrater från karl Xiis gata 8a och b för en körkonsert.
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Posttidning B

avs.
Föreningen
gamla lund
Box 1234
221 05 lund

gamla lund-nytt utges av
Föreningen gamla lund
redaktör: Jenny Sjökvist
ansvarig utgivare: Bengt Streijffert
Föreningens postadress:
Box 1234. 221 05 lund
Besöksadress: kattesund 6 a
e-post: gamlalund@telia.com
telefon : 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

NYFÖRVÄRV I LUNDA-
SAMLINGEN  
HÖSTEN 2013
andrén, Carl-gustaf, Visioner, vägval 
och verkligheter : svenska universitet 
i utveckling efter 1940.lund, nordic 
academic Press, 2013
25 years of clinical medicine : Lund So-

ciety of Medicine 150 years 2012 : Festschrift. lund, lund Society of 
medicine and lund university, Faculty of medicine, 2012
Envar sin egen Falstaff, fakir. redaktion Sten andreasson… lund, 
Fakirensällskapet i samarbete med Historiska media, 2012
Gårdar och hus i Revinge socken : förr och nu. I text och bild. re-
vinge, revinge Byförening, 2013
Hedin, Christer, Ingenting är anstötligare än sanningen. Religion 
och politik hos Torgny Segerstedt. Stockholm, molin &Sorgenfrei, 
2013
karlsson, Bengt, Lund från ovan, lund, kultursmedjan lundensis, 
2013
larsson, Björn, Min frihet. Stockholm, norstedt, 2013
Lilla Caféets skrivarcirkel : dikter, intervjuer och berättelser av Car-
men Abarca, Hampus Fries, Olof Källén, Jolina Larsson, Christina 
Nielsen, Eva Olsson, Barbro Pihl, Gunilla Sjöström. Blurb, 2012

lindström, Per, En liten bok om Lund. Lund, Bild & media, 2012
LUGI Fäktförening 100 år 1912-2012 : en jubileumsskrift sammanställd 
av michael erenius, Fredrik Hanell och anton lundqvist. lund, lugi 
fäktförening, 2012
Lund’s Internationella 1959-1976. lund, lunds universitet, 2013
meddelande S:t nicolai gille i dalby, 23: Stenindustrin i Dalby : en till-
bakablick. Dalby, gillet, 2013 
millroth, thomas, Jörgen Fogelquist. Stockholm, almlöf, 2012
morin, greger, Besvuren. vellinge, greger morin, 2012
mårtensson, Skotte, 50 år med LTH : en fingervisning om teknik.lund, 
lunds universitet, lunds tekniska högskola, 2011
rundberg, Frida, Lund, [ny, uppdaterad utg.]. lund, Frida rundberg 
design, 2012
Schartau, Henric, Henric Schartau till FredricaSkragge-Nettelbladt 
: själavårdsbrev 1805-1821 / utgivna med inledning av Bo ahlberg. 
lund, lunds universitets kyrkohistoriska arkiv, 2000
Den sjungande staden : en bok om körlivet i Lund. Årsbok / Förening-
en gamla lund, 1401-8063 ; 95. lund : Föreningen gamla lund, 2013
Skånsk idrotts historia : Årsbok 2012. malmö, idrottsmuseets vänner, 
2012
Tornabygden 2013. torna Härads hembygdsförening. lund [2013]
tägil, tomas, Modernismens tegelfasader : en historia om nittonhund-
ratalets tegelarkitektur : om efterkrigstidens byggnadsteknik. Stock-
holm, arkus: riksantikvarieämbetet, 2011
öhman, ann-Cathrine, Om Diakonicentralen – Ugglan : diakoni  i ett 
historiskt och socialt perspektiv. visby, nomen förlag, 2013

Aino Lund Lavoipierre (sång), 
Anna Rynefors (nyckelharpa, svensk 
säckpipa) och Erik Ask-Upmark (har-
pa, renässanssäckpipa, zampogna, 
Offerdalsflöjt) återkommer med ett 
nytt program med finstämd och fröj-
defull julmusik från förr, denna gång i 
Allhelgonakyrkan. Sånger från barn-
domens svenska jular får sällskap av 
folkliga julsånger från England och 
Frankrike. Nyckelharpans klang slår 
an en sträng av svensk tradition och 
den lågmälda renässanssäckpipan 
förmedlar närhet till kontinenten. 
Och givetvis klingar den grandiosa 
italienska säckpipan zampogna, som 
förr trakterades vid jultid av herdar 
på Sicilien.

Berättare, Cajsa S. Lund.

Julkonsert Trettondedagsafton "Det brinner 
en stjärna - folklig julmusik från förr", 
Söndag 5/1 2014 , 17.00 i Allhelgonakyrkan

Entré 80 kr. Förköp av biljetter på Gamla 
Lunds kansli t o m 20 december och däref-
ter i Allhelgonakyrkan från klockan 16.00 
konsertdagen.


