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Välkänd Jöns Mårtenssontavla
donerad till kommunen

Tavlan flankerad av Lennart Prytz, kommunfullmäktiges ordförande, till höger, och Nils Lewan till vänster. Foto: Claes Wahlöö

Den för många lundabor välbekanta oljemålningen, med vy över Lund från Hardeberga backe, riskerade att lämna
Lund. När Sparbanken vid Mårtenstorget flyttade från sina lokaler, lämnades den stora panoramamålningen in på
Crafoords auktioner. Detta fick Nils Lewan, docent i kulturgeografi och landskapshistoriker, reda på och inledde
en räddningsaktion. Gamla Lund larmades och snabbt tog ordförande K. Arne Blom kontakt med Sparbanken som
visade sig villig att istället skänka tavlan till kommunen. Vid en högtidlig ceremoni i Knutsalen Rådhuset överlämnade så Anders Österberg, vice vd Sparbanken Skåne, tavlan till kommunen den 16 december 2014.
forts sid4
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Bokstaden Lund
Det är inte särdeles länge sedan det
fanns anledning att diskutera och fundera över utifallomatt Lund inte skulle göra
allvar av att organisera sin bokvärld och
börja sträva efter att stolt och sanningsenligt utnämna sig själv till bokstad. En
sådan är ju enligt icke minst walesisk förebild rik på mycket. I en sådan skriver
författare och forskare och glada amatörer böcker. I en sådan finns det lärda och
viktiga sällskap och församlingar som
låter producera periodiska samt årliga
böcker om angelägna ämnen.
I en sådan finns det livskraftiga och
härligt välsorterade boklådor. I en sådan finns det välsignade antikvariat med
fyndspäckade hyllor till fromma och
glädje för besökarna. I en sådan hålls det
bokmässor och florerar det överhuvudtaget ett innehållsrikt liv kring själva boken som kulturfenomen och en magnifik
kunskaps- och glädjekälla till förgyllandet av våra liv och är utgångspunkten för
alla som är det minsta nyfikna på innehållet i våra liv.
Numera går det en obehaglig liklukt
genom bokvärlden. Det är inget unikt för
Lund och förmodligen har vår lilla stad
kommit tämligen lindrigt undan. Det är
ettervärre ute i den större räliga världen
där nuets kommersialiseringssjukdomar
förefaller ohejdbara.
En gång i tiden var Lund en tämligen
enastående antikvariatstad. Nu återstår
två butiker längs Stora Gråbrödersgatan.
Ett före detta antikvariat låg vid Sankt
Petri kyrkogata, ett annat i Kattesund,
ytterligare ett ute på Väster. Men Åkarps
antikvariat på Gastelyckan? Undrar
dundrande vän av ordning. Jo där är det så
att min gode vän Pierre Dethorey har för
avsikt att avveckla under innevarande år.
Antalet boklådor har minskat avsevärt
under tiotalet år och snett emot Centralstationen kan man studera en ganska stor
tidigare bokhandelslokal som är tom och
innehållslös och som antagligen aldrig
finner en efterträdare.
Tack och lov för Akademibokhandeln
och Arken.
Numera är det präktigt tomt på tryckerisidan. Lundensiska bokförläggare behöver inte trängas på stadens trottoarer.
Likväl ges det hela tiden ut viktiga
och välkomna böcker. En sådan är den av
Ann-Cathrine Öhman författade ”Om
Diakonicentralen – Ugglan – diakoni i
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ett historiskt och socialt perspektiv.” Den
är väl komponerad, välskriven, välkommen, ett välsignat tillskott till litteraturen om den goda viljan i vår stad och
en dokumentation av behovet av medmänsklighet, något som behövs i alla tider och alla sorters samhällen.
En av stadens finaste, ödmjukaste,
vänligaste, mest tjänstvilliga bokmänniskor har nyligen lämnat oss. Vi minns
med tacksamhet och värme Kjell-Åke
Askagården. Jag ska inte förneka att det
finns tillfällen då Lunds kommun borde
överväga möjligheterna att uppmärksamma dem som betyder så oerhört mycket
för det lundensiska kulturlivet och detta
innan den prisvärde/prisvärda har lämnat
oss och detta jordiska.
K.ARNE BLOM
ORDFÖRANDE

Detta händer i Gamla
Lunds vårprogram:
Måndag 20 april kl 19.00
Pingstkyrkan, Stora Södergatan 25
Årsmötesförhandlingar
Därefter berättar författaren Carlhåkan Larsén om den kommande årsboken om Axel Wallengren – Falstaff,
fakir. I år är det 150 år sedan Axel Wallengren föddes i Lund. Mötet avslutas
med en stunds samvaro med dryck och
tilltugg.
Lördagen 9 maj, kl 9.00 - ca 17.30
Vårutfärd – Från plastens vagga till
Sigurd Lewerentz mästerverk i Klippan
Utfärden går i år norrut på slingriga
vägar genom naturskönt landskap. På
lämpligt ställe tar vi en förmiddagskopp
vid bussen.
Första anhalten (förutom kaffepausen) är Plastens Hus i Perstorp där vi
kl 10.30 får höra historien om Skånska
Ättikfabriken (senare Perstorp AB), där
plasten isolit (den svenska varianten av
bakelit), Perstorpsplattan och laminatgolvet Pergo såg dagens ljus. Därefter
åker vi rakt västerut till Klippan. Där
styrker vi oss först med lunch innan vi
får en guidad visning av Sankt Petri
Kyrka – Sigurd Lewerenz mästerverk
som invigdes 1966. På hemvägen pausar

vi i Söderåsens nationalpark. Där finns
möjlighet att köpa kaffe, glass m m.
Samling vid turisthållplatsen på
Bangatan utanför ICA Malmborgs, där
bussen avgår kl 9.00. Priset för utfärden är 400 kronor. Då ingår förmiddagskaffe med franskbrödbulle och italiensk buffé inkl dryck (Ramlösa/lättöl)
och kaffe på Best Western Hotell i Klippan. Biljetter (55st) säljs på kansliet 1629 april. Det går också bra att ringa och
boka biljett (046-12 12 65) från kl 9.00
torsdagen den 16 april.
Onsdag 27 maj kl. 14.00-ca 17.15
Repris av utfärden till Uppåkra –
Skandinaviens (nu kända) största och
mest långlivade forntida boplats.
Platsen Uppåkra har bebotts ända
sedan stenåldern, och två gravhögar
intill kyrkan minner om bronsåldern.
Men det är den långvariga (ca 100 f Kr
– ca 1000 e Kr), stora (ca 40 hektar) och
mycket fyndrika järnåldersbosättningen som gör Uppåkra till något exceptionellt. Då var Uppåkra en betydande
politisk, ekonomisk och religiös centralort i Skåne.
Samling vid turistbusshållplatsen på
Bangatan utanför ICA Malmborgs, där
bussen avgår kl. 14.00. Obs, Ni som stod
på reservlistan vid förra tillfället har förtur till biljetterna. Vi ber er att kontakta
kansliet om ni vill med. Om ni inte har
hört av er senast 29 april mister ni er förtursplats! Är ni osäkra om ni finns på
reservlistan så hör bara av er!
Priset är 150 kronor. Biljetter (50 st)
säljs i förväg på föreningens kansli 4-18
maj. Det går också att ringa (046-12 12
65) och boka biljett från kl. 9.00 den 4
maj. Visningen startar i Gamla prästgården där vi får en längre introduktion.
Ramp finns till byggnaden och här finns
också hiss och handikapptoalett. Efter
introduktionen går vi ut på boplatsområdet längs en grusgång som är framkomlig med rullator och rullstol.
Kaffe/te med kaka ingår i priset. Bussen går tillbaka kl. 16.45.

Obs! Glöm inte att hämta
ert medlemsexemplar av
årsboken 2014.
Det är ännu inte försent
att betala medlemsavgiften för 2015!
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Nytt från KULTURPORTAL LUND
Nu finns 830 artiklar på Kulturportal Lund,
330 panoramabilder över Lund, 21 videofilmer,
ett 80-tal bildgallerier samt ett tiotal ljudinspelningar.
Under det senaste året har redaktionen och
gästskribenter skrivit om ett 80-tal Lundaprofiler och fler blir det. De senaste profilerna berättar om Maria Ribbing, initiativtagare till vad
som skulle bli Ribbingska sjukhemmet och Inez
Möller, kvinnan bakom Inez Möllers stiftelse.
En ny profil är också pekoralisten Karl KrügerHansson, som skrev ett 50-tal vershäften liksom
illustratören Sven Hemmel. Han var teckningslärare på Katedralskolan och mest känd för att
han illustrerade Åke Holmbergs böcker om

Ture Sventon.
Nytt på portalen är vidare en film om ett år på
Thulehem. En ny artikel handlar om när ämbetsoch affärsmannen Joel Ekman besökte Lund och
träffade biskopen Peder Winstrup.
Vid Tegnérstatyn på Tegnérplatsen finns en
runrad. Men vad står där? Det berättar Kulturportal Lund.
Portalen finns på internet och berättar om
Lunds historia och kulturarv. Adressen är www.
kulturportallund.se. Mailadressen är info@kulturportallund.se. För att hitta till det man är intresserad av finns en sökfunktion där man skriver
in en plats, en byggnad eller ett namn.
INGRID NATHÉLL, KULTURPORTAL LUND

Efterlysning - av
ELSA GRAVE
Ovan: Framsidan, porträtt av Ingrid
Nedan: Baksidan, porträtt av okänd flicka

Nyligen fick jag kontakt med en äldre dam, Ingrid, som hade ett
porträtt av sig själv som ca 10-åring, målat av Elsa Grave under
hennes tid i Lund, uppskattningsvis omkring 1940. Hon kan berätta mycket om den tiden, om ni är intresserade.
På baksidan av detta porträtt fanns ytterligare ett, ofullbordat, och
av en mörk, något äldre flicka, kanske i samma ålder som Elsa, dvs
i 20-årsåldern. Se infogade bilder nedan! Ingrid gissar att Elsa, som
hade mycket ont om pengar, använt en kasserad skiss för hennes
porträtt. Nu är naturligtvis frågan, vem föreställer denna första
skiss, på baksidan av porträttet av den blonda Ingrid? Är det bara
en övning efter en tryckt bild, eller föreställer den någon i Lund?
Vet någon av Gamla Lunds medlemmar?
Ingrid fick sitta modell för sitt porträtt överst på Bytaregatan 1, i
Elsa Graves ateljé. Vet någon något mer om denna ateljé?

KRISTINA HALLIND
SEKRETERARE I ELSA GRAVE-SÄLLSKAPET

Youtube-tips: Man kan hitta följande filmer om Lund på Youtube.se:
Lunds historia 60-talet, https://www.youtube.com/watch?v=O-FjLRGB2ow
En dag på Mårtenstorget, Lund 1981, https://www.youtube.com/watch?v=PNPiyyQy7vI
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Monumentalt om Jöns
Mårtensson och hans tavla
Inte minns jag längre hur denna tavla hamnade i mitt blickfält, men idag
känns det närmast självklart, att den
skulle göra det. Om konstnären visste
jag intet. Mitt tidigaste minne av tavlan är från Tornabankens ”källare”, där
tavlan nästan stod på golvet omgiven av
delvis skymmande krukväxter, strax utanför bankfacken, där betyg och annat
viktigt förvarades. I väntan på insläpp
gavs tid för betraktande på nära håll, och
redan då slogs jag av dess detaljrika och
precisa verklighet. Senare hamnade tavlan ovan kassorna och blev svårare att
nå för detaljstudier, samtidigt som kassafröknarna måste ägnas rättmätig uppmärksamhet.
Vid den tiden blev det också dags för
en annan verklighet i och med exkursionerna till fots Lund – Dalby över Arendala och Billebjer för sådär 35 år sen. Det
blev självklart med paus och utblick över

landskapet från Hardeberga backe jämte
uppmaning att bese tavlan över kassorna
i banken vid Mårtenstorget (med til�lägget att ej gå dit i flock; kunde medföra polislarm). Småningom hänvisades
till naturskyddsföreningens årsbok 2004
(Perspektiv på skånska landskap s 162),
sist till Lunds historia del 3 (s 303) med
bildtext utpekande bankkontor. Det
fortsatte dock ej till den 12 oktober 2014.
Då skulle jag ha en sista exkursion med
Naturskyddsföreningen och sluta just
på Hardeberga backe med utsikten över
Lund och gängse hänvisning till tavlan
– men var fanns denna nu, sedan bankkontoret slagit igen? Jag måste ju veta!
Jag frågade här och jag frågade där.
Banken sade sig inte veta(!). Kulturen
hade ej erbjudits den, och f.ö. hade jag
ju redan ”larmat” dem om riskerna för
tornabankens kulturföremål. Men så
lade man till, att en del skulle visst säl-

jas… Crafoords, kanske? Jodå, under
klubban 6 december – med utropspriset
5000 kronor. Om två månader! Fler telefonsamtal med kulturförståndiga lundabor och snart nog brev till Föreningen
Gamla Lund.
Ännu under exkursionen visste jag
inte mer än att klubban skulle gå. På
hemvägen väcktes tanken att samla till
ett bud – men väl hemma möttes jag av
besked enligt Sydsvenskans bifogade artikel. Insamlingen kunde stoppas – andra
med slottslika utrymmen hade f.ö. börjat
ge bud - medge att ”av en slump” var en
underdrift…
Nu hänger tavlan i Knutssalen på
Lunds rådhus. Blir den också tillgänglig
för landskapshistoriskt sinnade, är slutet
gott. Fast inte lär det bli lätt för lerstövlade exkursionsdeltagare att komma till
så som på banken vid Mårtenstorget.
NILS LEWAN

Tavlan och dess bakgrund – en hypotes…
Det är svårt att tro, att Jöns Mårtensson skulle målat detta stora landskapspanorama utan beställare, och vilka kunde
varit bättre än Torna, Bara och Harjagers
Härads Sparbank? Denna grundades i
Dalby den 8 december 1848. Tavlans storlek och dess motiv, Lunds stad med omgivande landsbygd, leder tankarna mot
banken. Månne man i god tid städslade
Mårtensson för arbetet, sannolikt med
specifikationer? På tavlan finner vi Torna
härad i centrum med till vänster delar av
Bara, medan man på grund av topografin
blott kan föreställa sig Harjager åt höger
utanför bild.
Vad gör så Mårtensson? Kanske naturligt att ta vagn till Dalby? Men ack,
vad litet Lund blir på detta håll! Bättre
att fara vidare till Billebjer, som dessvärre med ung planterad granskog skymmer landskapet mot väster. Alltså vidare
igen, nu mot Hardeberga och över högsta
punkten väster om kyrkan. Därifrån går
vägen förbi Arendala vidare mot Lund.
Ett stycke nedanför högsta punkten finner Mårtensson så en idealisk plats. Fast
man kan ju fundera på vad bankens fö4

reträdare sade inför omöjligheten att se
även delar av Harjager!
So far, so good! Men ett panorama
med detaljer förutsätter nog en jättetavla. En sådan kan knappast bäras av staffli, och det går inte heller att släpa tavlan
fram och tillbaka i ständig oro för vädrets
makter. Vad gör man då? Jo, påpekar en
på konst förståndig lundabo: man fotograferar! Sedan kan man i lugn och ro
arbeta inomhus med tavlan, varvat med
nog så krävande promenader för att kontrollera verkligheten och därpå revidera
olika misstag.
Hur ska man annars förklara detaljrikedom och trohet mot verkligheten?
Se på kolröken, tidens främsta tecken
på ekonomiska framsteg. Det gäller för
Lund, för tegelbruken i Lomma och ångfartygen i bakgrundens Öresund. Möjligen saknar man något i det senare. Den
antydda vinden från NV var gynnsam
för seglande skepp, och sådana fanns det
många av ännu, även flermastade råseglare stora nog att synas på stort avstånd.
Kanske låg sådant inte heller nära för
bankens företrädare?

Det låg säkert närmare att granska
jordbruket, och här finner vi i närbild det
mesta. Betande får och nötkreatur, och
visst är det väl en man på slåttermaskin
borta till vänster, med typisk placering
bakom dragdjuren? F. ö. pekar slåtter på
den tiden mot månaden juli, och det antyder nog även växtligheten. Med alla
precisa detaljer är tavlan ett fantastiskt
tidsdokument för landskapshistoriker.
Men sist: Vad sade man på banken?
Mårtensson blev färdig 1907, i god tid
för bankens sextioårsjubileum, men var
hamnade tavlan då? Banken låg ju i hus
som föregick det nuvarande, men nu
övergivna, först 1932 byggda bankhuset.
PS. Kan ägaren till Stora Arendala
beställt tavlan? – Plats för forskning!
NILS LEWAN DECEMBER 2014

Läs mer om Jöns Mårtenson i kommande
nummer av GL Nytt
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Hur Gamla Lund yttrar sig över detaljplaner

Föreningen Gamla Lund har enligt
sina stadgar som ändamål att ”verka för
bevarandet och utvecklandet av Lunds
historiska minnen”. Detta sker på flera
olika sätt. Ett sätt är att planmyndigheten (byggnadsnämnden) har beslutat att
låta föreningen vara remissinstans i vissa
detaljplaner.
I föreningen finns stora kunskaper
om staden och dess historia, och därför kan våra yttranden medverka till ett
bättre framtida Lund, som trots förändringar ändå behåller sin karaktär så att
Lundaborna känner igen sig.

Planhandlingarna kommer i digital
form till föreningen och de skickas ut
till samtliga i styrelsen. Bo Larsson och/
eller Bengt Aronsson, föreningens två
ansvariga inför beredningen, skriver ett
förslag till yttrande:
”Efter ett kollegialt samtal på yrkesmässig grund kring planförslagen försöker vi enas om de slutsatser som vi föreslår styrelsen att diskutera vilket vanligen resulterar i ett enhälligt yttrande.
Bevarandehänsyn och värnande om värdefulla stadsmiljöer är avgörande in våra
ställningstaganden. Detta hindrar inte
att vi är positiva till utveckling och förändring, där detta inte kommer i konflikt

med bevarandeintressen. Tvärtom är det
en utmaning att förena bevarande med
utveckling - en förändring på befintliga
miljövärdens villkor. ”
Ofta bollar de skrivelsen mellan sig
per e-mail. När de enats om ett förslag
cirkulerar det i hela styrelsen som nu tillför sina synpunkter. Ibland kallar vi ihop
oss för ett möte i föreningslokalen.
Oftast landar föreningen i ett yttrande
som hela styrelsen ställer sig bakom och
det skickas med e-post till remitterande
instans. Lämnade yttranden finns att läsa
på föreningens hemsida.
Avvikande mening anmäls till styrelseprotokollet.
BO LARSSON, BENGT ARONSSON

Arkitekt SAR/MSA MAA Bo
Larsson är docent i stadsbyggnad med
arkitektexamen 1970 och doktorsexamen 1994 vid LTH. Han har undervisat på arkitektskolan i Köpenhamn och
forskat där och på LTH/Arkitektur och
har pågående projekt på Centrum för
Europaforskning på Lunds Universitet.
Han har också arbetat för EU-kom-

missionen och är sedan 25 år verksam
som stadsplanerare på ett arkitektkontor i Lund. Forskningen har handlat om
kulturarv och stadsplanering, transport
och stadsutveckling, stadsmiljökvalitet
och stadsbyggnadsideal i Sverige, Norden och övriga Europa.
Han har bl. a skrivit Föreningen
Gamla Lunds årsbok ”Stad i förvandling” 2006 och ”Lunds stadskärnas miljövärden och identitet, 2011. Synpunkter
på bevaringsplanering i relation till riksintressen”. Redaktör för och medförfattare i boken ”Univer-City” 2008, om 25
medelstora, gamla universitetsstäder
i Europa, bl. a. Lund. Bo är född och
uppvuxen i Lund.
Arkitekt SAR/MSA Bengt Aronsson är pensionär sedan två år och sitter
i styrelsen för Föreningen Gamla Lund.
Han examinerades vid LTH 1971 och har
efter några års husritande arbetat kommunalt på stadsbyggnadskontoren i Malmö
och nu senast 27 år i Lund, varav 17 som
stadsarkitekt.
Många samtal med, byggare, fastighetsägare, politiker - många Lundabor,
har gett honom god kännedom om stadens historia, bebyggelse och befolkning.

Värdefull bokgåva till Gamla Lund
En vecka före jul fick
föreningen motta en vacker bokgåva av bokbindare
Börje Johansson på Thulehem. Gåvan består av 18
handbundna guldpräglade
skinnband med samtliga
Gamla Lunds årsböcker
från 1919 -2007.
Föreningen
tackar
varmt för dessa vackra
böcker.
Bokbindare Börje Johansson och Gamla Lunds ordförande K. Arne Blom vid överlämnandet.
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Monumentalt om
kyrkliga monument
Det är ett av Skånes historiska särdrag att landskapet sedan tidig medeltid
har präglats av en stor täthet på kyrkor.
Sett i ett nordiskt perspektiv har framför
allt lerslättsområdena i väster och söder
varit legendariska i detta sammanhang;
det har där varit frestande för utforskare
(som Linné) och kulturister i allmänhet
att klättra upp på en lämplig höjd (såsom
en bronsåldershög) och räkna kyrktorn.
Att ett sådant beteende är ovanligt givande i denna miljö beror inte bara på
att man, i varje fall söder om skogsbygden, befinner sig i öppna odlingslandskap med fri sikt utan även på att dessa
områden alltsedan sockenbildningen har
haft en kyrktäthet långt utöver det genomsnittliga. Det kan i sin tur till stora delar förklaras med att den kyrkliga
verksamheten byggde på tiondeinkomster från jordbruket, särskilt spannmålsodlingen, och de bästa odlingsjordarna
möjliggjorde underhållet av flera, tätt
liggande sockenkyrkor på landsbygden.
I förlängningen av den gregorianska
reformrörelsen från sent 1000-tal inom
det västkristna området av Europa etablerades ett nätverk av kyrksocknar även
i de nordiska länderna, och i det danska
kungariket blev Lund ett kyrkligt centrum med ärkebiskopssäte, domkapitel,
ett flertal sockenkyrkor och klosterkyrkor inne i staden. I Lunds stift anlades
särskilt under 1100-talet stenbyggda
sockenkyrkor i en omfattning som framstår som häpnadsväckande med tanke
på att avancerade stenbyggnader i övrigt
helt saknades vid denna tid. Många av
dessa kyrkor kvarstår på sin ursprungliga plats än idag, även om de flesta har
genomgått små eller stora förändringar
under de gångna tusen åren. Kyrkor och
kyrkogårdar utgör därmed ett vittnesbörd om lång historisk platskontinuitet;
kyrkorna är unika historiska monument
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samtidigt som de (flesta) ännu är i bruk
för sina ursprungliga ändamål som gudstjänstlokaler.

har framfört bilen och varit en insiktsfull mediakttagare. Den sammanlagda
körsträckan anges tyvärr inte.

Hur går man tillväga om man vill inhämta information om enskilda eller om
ett större antal kyrkobyggnader, exempelvis inför en kulturhistorisk exkursion
i Skåne? Lundastiftets samtliga kyrkobyggnader beskrevs 1947 av Gunnar Anselm i Lunds stift i ord och bild. Det är en
tung foliant som närmast måste sökas på
referenshyllorna i större bibliotek och inte
något man kan släpa med på en utflykt,
även bortsett från att forskningen om
och perspektiven på kyrkobyggnaderna
har förändrats sedan fyrtiotalet. Internet
i all ära, men det tar trots allt sin tid att
samla in uppgifter till en längre rundtur i
vårt kyrktäta landskap. Därför är det inget mindre än en respektingivande kulturgärning när Claes Wahlöö nu, i text och
bild presenterar alla besökbara skånska
kyrkor, jämte några nu försvunna. Det
sker i en hanterbar volym i mjuka pärmar med ett omfång på drygt 500 sidor:
Skånes kyrkor 1050–1949, guide till 493
monument och minnesplatser.

I en kort inledning till framställningen förklaras en del kyrkoarkitektoniska och konsthistoriska termer såsom
absider, vapenhus, sakristior, dopfuntar
m.m. Därefter följer det omfattande huvudkapitlet ”Monument och minnesplatser”, som är en alfabetiskt ordnad
framställning på cirka 400 sidor, från
Aggarp (ödetomt vid Svedala) till Övraby. Typografiskt är framställningen ordnad i tre spalter med såväl text som egenhändigt nytagna foton (i spaltbredd); det
blir oftast ett par, tre bilder per objekt,
både exteriört och interiört, förvånansvärt klara och tydliga med tanke på
det lilla formatet. Vanligen använder
Wahlöö två till tre spalter per kyrkobeskrivning, sällan mer. I den systematiskt disponerade framställningen anges
kyrka efter kyrka med häradstillhörighet, belägenhet inom nutida kommun,
tillkomsttid, arkitektonisk utveckling
över tid och eventuella kalkmålningar;
därefter beskrivs altaruppsats (el. motsv.), dopfunt och predikstol, ibland även
bänkinredningar, krucifix m.m.

Författaren till verket är välkänd för
medlemmar i Föreningen Gamla Lund
som arkeolog, tidigare stadsantikvarie,
ställföreträdande chef på Kulturen, styrelseledamot under flera år i föreningen,
numera hedersledamot. Han är dessutom författare och/eller redaktör till
flera böcker och artiklar inom ett brett
spektrum av kulturhistoriska ämnen,
däribland ett antal av föreningens årsböcker (se www.gamlalund.se/arsboken.
html). Boken har tillkommit efter studier i en omfattande forskningslitteratur,
men, väl att märka, även genom fältstudier till alla omnämnda, besökbara objekt. Förordet är undertecknat av Eva &
Claes Wahlöö, och då anar vi vem som

Som avslutning får vi ofta information
om särskilda händelser som är knutna till
kyrkan, t.ex. när blixten slog med i Bonderups kyrktorn 1916 eller när ett kraftigt
jordskalv på morgonen den 16 december
2008 skadade murverket i Genarps kyrka. Kortfattat skildras hur sockenborna
i Gödelöv lyckades förhindra att deras
kyrka revs trots att ägaren till Häckeberga i Genarps socken 1767 hade genomdrivit ett rivningsbeslut; massgraven på kyrkogården i Norra Nöbbelöv med stupade
från slaget vid Lund 1676 kommenteras,
likaså hur Odarslövs kyrka avlystes 2002
och därefter fick nya funktioner osv.
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gård, gravar till en förmodad stavkyrka
i Stångby, det icke lokaliserade läget för
det medeltida Övedskloster, dessutom
flera kända murade föregångare till de
idag stående kyrkorna. Till detta kommer alla de medeltida stadskyrkor som
revs i samband med den danska reformationen under 1500-talet, och där
framträder den medeltida kyrkometropolen Lund med i särklass flest exempel: Wahlöö anger hela 37, varav några
namnlösa.

Skånes många kyrkor och inventarier samt runstenar knutna till kyrkorna studeras lämpligen
med denna nyutkomna bok av Claes Wahlöö. Foto: Sten Skansjö

Som det nyss nämnda antyder begränsar jag denna anmälan till det område som är mest relevant från Lunds
horisont, en viktig del förstås, men trots
allt bara en mindre del av helheten. I
Kapitel 1 möter vi sålunda beskrivningar av alla sockenkyrkorna på landsbygden inom Lunds kommunområde, dvs.
Bonderup, Dalby, Genarp, Gödelöv,
Hardeberga, Håstad, (Torna) Hällestad, Igelösa, Lyngby, Norra Nöbbelöv,
Odarslöv, Revinge, Silvåkra, Stora Råby,
Stångby, Södra Sandby, Vallkärra, Veberöd, Vomb och Västra Hoby. När det gäller stadskyrkorna i Lund beskrivs de två
kvarvarande medeltidskyrkorna, Domkyrkan (S:t Laurentius) och Klosterkyrkan (S:ta Maria/S:t Peter), liksom Allhelgonakyrkan, Lasarettskapellet och
Gravkapellet på Norra Kyrkogården.
Dessutom tar förf. upp de synliga minnesmärkena/ruinmarkeringarna efter
stavkyrkan i Kattesund, S:t Drotten och
S:t Jörgens hospitalskyrka. Textmängden är ganska jämnt fördelad mellan monumenten, vilket innebär att exempelvis
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Stora Råby kyrka inte får mindre utrymme än Domkyrkan eller Dalby kyrka.
Vägledningen sätter en tidsgräns vid
1950, men i Kapitel 9 gör förf. likväl en
kortfattad presentation av kyrkor byggda 1950–2000, och där tas bl.a. följande
kyrkor i Lund upp: Helgeandskyrkan,
Maria Magdalena, Petersgårdens kyrka, Sankt Hans kyrka, S:t Knut, och
S:t Laurentii kyrka (hos Laurentiistiftelsen); däremot behandlas inte den katolska församlingskyrkan S:t Thomas i
likhet med övriga sentida katolska eller
ortodoxa kyrkor i landskapet.
I Kapitel 2 tar Wahlöö upp försvunna kyrkor och berör i korta ordalag 209
rivna kyrkobyggnader, av vilka alla inte
är säkert lokaliserbara och därför inte
besökbara på samma sätt som de kända
ödetomterna (vilka även har beskrivits i
Kapitel 1, såsom Aggarp m.fl.). I Lunds
närhet har vi bl.a. Flackarps kyrka (i
nuv. Staffanstorps kommun), den icke
lokaliserade kyrkan vid Flyinge Kungs-

I Kapitel 3 får vi en genomgång av
alla de skånska runstenar (33 av Skånes
bevarade 95) som är knutna till kyrkor,
däribland de tre runstenarna i Hällestad. Som en något oväntad bonus gör
förf. i Kapitel 4 en genomgång av sådana
kända heliga källor som brukats inom
den kristna källkulten, såsom kryptbrunnen i Domkyrkan och brunnen i
Dalby kyrkas förhall; även Sankt Hans
källa på nuv. Norra Fäladen, använd in
på 1920-talet, får en beskrivning. I Kapitel 5 listar förf. det han kallar ”Juveler
i kronan & speciella kyrkor”, och i Kapitel 6 presenterar förf. en värdefull systematisering i form av en kronologiskt
ordnad lista av de inventarier som finns
i de skånska kyrkorna: altaruppsatser,
dopfuntar, predikstolar, triumfkrucifix,
kyrkklockor m.m. Enligt förf. representerar dessa inventarier ett oskattbart värde: ”Sammantaget existerar inget konstmuseum som är större eller rikare än de
skånska kyrkorna”.
Det är uppenbart att vi utifrån Claes
Wahlöös innehållsrika bok kan få
många uppslag till att bedriva komparativa studier eller till att planera kulturhistoriska utflykter, även i trakter som
vi kanske tror att vi känner rimligt väl
på förhand. Beklagligtvis kommer vi på
flera håll inte i närkontakt med interiörerna och inventarierna eftersom många
kyrkor vanligtvis, och av goda skäl, är
låsta. Vi får glädja oss åt vad vi kan läsa
i Skånes kyrkor 1050–1949, och man inser snart att detta är en bok som man
behöver två ex av: ett i bokhyllan och
ett annat i handskfacket/cykelväskan/
ryggsäcken.
Boken finns att köpa på Gamla Lunds
kansli för 250 kronor.
STEN SKANSJÖ
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