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Lördagen den 9: e maj var dagen då 
Medeltiden mötte nutida Lund. Då 
släppte eleverna på Katedralskolan i 
Lund sin applikation om Medeltidens 
Lund. Applikationen är ett projekt som 
engagerat 150 elever och ett stort antal 
lärare på skolan. 

Applikationen ”Medieval Lund” fung-
erar som en GPS som guidar dig ige-
nom Medeltidens Lund. På kartan finns 
20 platser utplacerade som på olika sätt 
var viktiga för denna epok. Exempel på 
platser är; Kattesund, Domkyrkan och 
Liberiet. Varje plats har en kortare text 
i applikationen som diskuterar det vik-
tigaste som platsen har att erbjuda den 
historieintresserade. Texterna är intres-
santa för många olika grupper och ni-
våer, från veteranen till nybörjaren.

Innehållet i applikationen är översatt på 
språken engelska, spanska, tyska, dans-
ka och franska. Tack vare detta blir app-
likationen tillgänglig för inte bara lokala 
intressanter utan också turister. Det är 
också möjligt att få texterna upplästa på 
nämnda språk.

Kartan finns i tre olika varianter. En 
från nutiden, en från Medeltiden och 
en blandad. Användaren kan jämföra 
hur staden har förändrats och överblicka 
stadens gömda arv. 

I mötet mellan modern teknologi och 
historia öppnar ungdomarna på Kate-
dralskolan upp för att nya upptäckare 

Medeltiden kommer till Lund

Appen är ett litet program för mobil-
telefoner och andra tekniska hjälpme-
del kopplade till AppStore eller Google 
play. Dock är det bara till AppStore som 
appen släpptes nu. Till Androida telefo-
ner släpps den senare i höst.
Applikationen är helt gratis!

Applikationen kan visa Lunds karta både i 
nutid och medeltid i din mobiltelefon. Den 
kan bara laddas ner via företaget Apples 
"AppStore" just nu, d.v.s är bara tillgänglig 
om du har en IPhone eller IPad. Den kommer 
för andra telefoner senare i höst.

ska ge sig ut på Lunds gator. Staden har 
ett av de rikaste historiska arven som 
bara väntar på att utforskas och med in-
tegrationen av nya idéer hoppas utveck-
larna på att inspirera en ny generation. 
 

HANNA HÄRLE, JULIA CLAUSSON 
OCH LEO SVENSSON

Medeltidsdansgruppen Cadenza bjöd på 
tidsenlig dans när applikationen släpptes.

Marcus Johnsson, elev på Katedralskolan, och 
ansvarig  för sociala medier, i medeltida stil.
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Nytt från KULTUR-
PORTAL LUND

Föreningen Det Gamla Lund bildades i 
vårens tid år 1918. Året därpå utgavs dess 
första årsskrift, bärande titeln ”Kartor 
över staden Lund och dess jordar från ti-
den före 1705” utgivna av Lauritz Wei-
bull. Varje år sedan därefter utkommer en 
ny skrift berättande om en centralt lun-
densisk angelägenhet.  

Årsboken 2015 handlar om Axel Wallen-
gren, även känd som Falstaff, fakir. Det 
är Carlhåkan Larsén som ställt samman 
en fyllig och mångsidig berättelse om 
denne legendariske lundensare. Medan 
sommarens soliga dagar upphör att läng-
re vara så soliga, hösten gör sig påmind 
genom klimatförändring i de välsignade 
efterårstidernas dagar samt somliga går 
omkring spanande efter rönnbär för att 
av dessas beskaffenhet göra sig en slutsats 
om huruvida stundande vinter anländer 
i snöskrud, kommer årsboken medlem-
marna tillgodo. 

 Årsboken 2016 ägnas den mångbegåvade 
Helgo Zettervall, vilken äntligen får en 
fyllig volym rest som ett äreminne över 
sig. Detta blir en skapelse av Anders Bo-
din. 

Årsboken 2017 berättar om Lund söde-
rut. Föreningen har redan i två volymer 
riktat blickarna norrut samt västerut. Nu 
fortsätter den berättande, beskrivande 
färden genom det lundensiska rummet. 
Sedan återstår färden österut, men med 
tanke på de stora förändringar som just 
nu pågår i de östra delarna måste vi vänta 
en del år med att presentera en någorlun-
da helhetlig bild om vad som heter Östra 
Staden. 

Österut är egentligen fram till nuet bris-
ternas område. Här framlever invånarna i 
ganska markant avsaknad av rimligt till-
tagna inköpsställen, lagom antal skolor 
– ett gymnasium är det minsta man kan 
begära. Bibliotek och verksamhetsloka-
ler för yngre som äldre kan man ännu så 
länge blott drömma om och fler vårdcen-
traler är ett måste. 

Vad det lider får vi avgöra huruvida Östra 
Staden är rimligt behövligt tilltagen. 
  

Ordföranden har 
ordet: Om staden 
och årsböckerna

INGRID NATHÉLL, KULTURPORTAL LUND

Stadsvandringar 
och visningar 
i sommar 

Kulturportal Lund finns på kulturportallund.se 
och berättar om Lunds historia och kulturarv.

 K.ARNE BLOM 
ORDFÖRANDE

Konstrunda 
Lund har ett stort utbud av unika konst-
samlingar. Denna tur omfattar besök och 
visning av Lunds konsthall, Krognoshuset 
och Skissernas museum. 
Tid: 3/6 kl. 13.00-14.30
Mötesplats: Lunds konsthall

Visning av Domkyrkan 
Domkyrkan är en av Sveriges främsta se-
värdheter och tar varje år emot närmare 
700 000 besök. Lär dig mer om kyrkans 
historia och betydelse genom tiderna.
Tid: 10/6 kl. 11.00-12.00
Mötesplats: Domkyrkoforum

Historiens vingslag 
Uppåkra är Skandinaviens största, fyndri-
kaste och mest långvariga järnåldersstad. 
Här får du en guidad visning av platsen, 
och sedan kommer vi att besöka utställ-
ningen ”Barbaricum – Uppåkra och Skå-
nes järnålder” som visas på Lunds univer-
sitets Historiska Museum. 
Tid: 17/6 kl. 09.15-11.30
Mötesplats: Buss avgår 09.15 utanför Domkyrkan

Visit Lund erbjuder många guidade 
visningar i staden framåt sommaren. vi 
presenterar här ett axplock och på  kom-
munens sida http://www.visitlund.se/ kan 
man läsa om och anmäla sig till  alla vandring-
ar. Där finns också andra aktiviteter som hän-
der i Lund i sommar.

Peder Winstrups resa fortsätter på Kul-
turportal Lund med fler artiklar. Nytt 
på portalen är också berättelsen om 
Vänskapens hus och den verksamhet 
som bedrivits där sedan 1970-talet. Men 
huset är från 1790-talet.

I slutet av 1930-talet byggdes ett småhus-
område på öster mellan Dalbyvägen och 
gamla Sandbyvägen. Husen var för min-
dre bemedlade familjer med många barn 
så kallade barnrikehus. Husen var fyrkan-
tiga lådor med platta tak. Dåtidens folk-
humor döpte området till "Negerbyn".
Kulturportal Lund har träffat några av 
dem som växte upp i byn på 1950- och 
60-talen och som är stolta över sin barn-
doms och ungdoms by.

Lunds universitets konstsamling visas 
på Skissernas museum och om den ut-
ställningen finns en artikel liksom om 
Kulturnatten, en Lundauppfinning.
Fler texter har översatts till engelska bl 
a om Saluhallen och Botan.

Nya profiler har skrivits om Lunds sil-
versmed Wiwen Nilsson och läraren och 
musikern Nils Otto Bengtsson.

Kulturportal Lund finns på internet på 
www.kulturportallund.se och berättar 
om Lunds historia och kulturarv.
Kulturportalen drivs av ideella krafter 
och är också en förening. I den kan man 
bli stödmedlem för 100 kronor om året. 
Postgironumret är 493933-6.
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Vänskapens hus bedriver sin verksam-
het i ett gammalt hus på Bredgatan 19, 
byggt 1794 och förvaltar även grannhuset 
Bredgatan 21, byggt 1790. Husen ägs av 
kommunen. År 1977 flyttade Vänskapens 
hus in. Tio år senare, 1987, ville Lunds 
fastighetskontor bygga om huset till fyra 
moderna lägenheter. Ninnie Sahlström, 
en av grundarna till Vänskapens hus, 
lyckades få kommunen att tänka om. Re-
sultatet blev att Vänskapens hus fick en 
mångårig dispositionsrätt mot att man 
tog på sig ansvaret för att med varsam 
hand renovera det och grannhuset. 

Bredgatan 19 är ett kulturhus. Den sam-
varo i hemmiljö som bedrivs där idag har 
gamla anor. Den förste ägaren, professor 
Pehr Tegman, hade en stor umgänges-
krets. I salen stod trettio stolar uppra-
dade längs väggarna enligt tidens sed. 
Även idag behövs många stolar. Vid fö-
redragen på lördagskvällarna kan upp 
emot fyrtio personer sitta i det rosa rum-
met. Professorskan Sara Tegman var 
förmögen. Hon var född Gjörloff och 
dotter till ”Landskronakungen”. Profes-
sorshemmet stod öppet för studenterna 
från Värmland. Med den unga familjen 
Tegnér knöts täta band. Esaias Tegnér 
skrev en begravningsdikt över Pehr Teg-
man och lovordade i ett brev Sara Teg-
man:  ”Många fruntimmer ingiva kärlek 
men jag känner ingen som har ingivit 
mig så mycken aktning”.

Många framstående personer har genom 
seklerna bott i eller vistats i huset. Albert 
Möller och hans hustru Ida född Wollin 
flyttade in 1874. De levde ett lyckligt famil-
jeliv med barnen Lizzie, Fredrik och Inez. 
Albert Möller var sällskaplig och en till-
gång i Lunds societetsliv. Annandag pingst 
förändrades allt. Familjens utflykt slutade 
tragiskt. Deras vagn välte. Fadern och so-
nen dog omedelbart men modern och de 

båda döttrarna överlevde. Inez och hennes 
äldre syster Lizzie blev lundaprofiler. De 
var båda mycket vackra men det var genom 
sina arbeten de blev berömda - Lizzie som 
hemslöjdsexpert och Inez som pianist.

Inez Möller (1879-1979) var den sista som 
bodde i huset. Hon lämnade det 1966 då 
hon flyttade till Ribbingska sjukhemmet 
där hon så småningom avled nästan 100 
år gammal. Hennes namn lever idag bl.a. 
tack vare den stiftelse som är uppkallad 
efter henne. På 1930-talet hade hon fått 
ett stort arv från sin kusin Carl Magnus 
Möller. Det gjorde det möjligt för henne 
att flytta tillbaka till sitt barndomshem 
och att skänka pengar: 10.000:- till Liz-
zie Möllers julfond, 5.000:- till student-
sångarna + 15.000:- till en sångbegåvad 
yngling. Hon ville förvalta sin rikedom 
på bästa sett och klara sig genom att leva 
på räntan. Dagligen uppsökte hon ban-
ken för att se till att aktierna inbringade 
så mycket som möjligt. 

År 1950 gjorde hon i sitt testamente en 
stor donation främst avsedd för ensam-
ma kvinnor - änkor och ogifta från bor-
gerliga familjer så kallade pauvres hon-
teux. Det blev Inez Möllers stiftelse, som 
har bostäder för utvalda äldre på Gas-
verksgatan, Svanegatan och Bankga-
tan. Även Ribbingska sjukhemmet blev 
ihågkommet. Det fick 25.000:- till Inez 
mors  - Ida Möllers - minne. Inez var 
pianist och hade fått utbildning i både 
Köpenhamn och Paris. Ibland lär hon ha 
kallats till familjen Hill för att med sitt 
spel lugna sonen Carl Fredrik. År 1909 
var hon med om att grunda Lunds kam-
marmusikförening och spelade sedan 

ofta vid deras konserter. Studentsång-
arnas dirigent Alfred Berg - fader Berg 
- engagerade henne att som ensam dam 
medverka vid vårkonserterna. Hon blev 
studentsångarnas firade medelpunkt. På 
sin födelsedag 5 november uppvaktades 
hon varje år till dess att hon fyllde 80 år 
med en serenad utanför sin bostad. Hon 
anlitades som pianist i många samman-
hang. Höjdpunkter var när hon fick ack-
ompanjera operasångaren John Forsell. 
Från år 1914 var hon anställd som lärare i 
pianospel vid Ilmari Florell von Delwigs 
musikskola.

Lizzie Möller (1864-1926) var pionjär 
inom hemslöjden. Tillsammans med 
friherre Hans Otto Ramel, friherrinnan 
Henriette Coyet och Märta Måås-Fjet-
terström bildade hon år 1905 Malmöhus 
läns hemslöjdsförening. Hon var direk-
tris för affärerna i Malmö och Helsing-
borg, ledde verksamheten med kurser 
och utställningar och reste runt och in-
venterade gammal slöjd i gårdarna. Un-
der sina resor besökte hon 246 socknar 
och antecknade 17.600 föremål. En del 
fotograferades och färglades i efterhand. 
Redan 1914 fick hon medaljen Litteris et 
artibus och vid sin 60-årsdag mottog hon 
ovationsartade hyllningar i Bredgatan 19. 
Ett par år senare dog hon. Hon har ut-
fört en enastående kulturgärning genom 
att rädda de gamla skatterna bortglömda 
i kistor från 1600-talet och framåt. De 
vittnar om kvinnors skaparlust i lysande 
färger, kvinnors dröm om skönhet i var-
dagens hårda slit. Lizzie Möllers dock-
skåp har glatt många barn. Det skänktes 
år 1927 till Kulturen av systern Inez.

MARGARETA WICKSTRÖM

Vänskapens hus på Bredgatan

Bredgatan 19, byggt 1794. Foto: Claes Wahlöö

Systrarna  Inez (till vänster) och Lizzie (till höger) Möller. Foto: Claes Wahlöö
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I vår nya serie om byggnadsvård, och reno-
veringar i  Lunds innerstad är Henrik Borg 
först ut med frågor han får från allmänhe-
ten. Du kan själv ställa frågor till honom 
via email på: henrik.borg@kulturen.com 
(kulturhistoria och kulturmiljövård) eller 
henrik.borg@lund.se (stadsbyggnadsären-
den och frågor specifika för Lund). Bifoga 
gärna  bilder på den miljö du undrar över.

Vad tycker du är bäst med Lund?
Lund har en mängd spännande mil-
jöer att uppleva och ta reda på mer om. 
Eftersom jag är intresserad av arkitektur 
och historia njuter jag av historiskt djup, 
omsorgsfullt utformad ny och gammal 
arkitektur, lummiga park och träd-
gårdsmiljöer. Sen finns här förstås även 
diskussionslystna och kunnig invånare, 
vilket i bästa fall gör att hastiga eller 
ogenomtänkta förändringar bromsas till 
förmån för lite mer sofistikerade och väl 
övervägda förändringar.
 
Är mitt hus k-märkt?
K-märkt är en äldre beteckning som fö-
rekommit i exempelvis bebyggelse som 
betecknats som kulturreservat. Sedan 
Plan- och bygglagen infördes 1987 har 
man kunnat förse byggnader i en detalj-
plan med q som ofta preciseras som riv-
ningsförbud eller en skyddsbestämmelse 
för en specifik byggnadsdel som exem-
pelvis en port, fönstren eller fasad. Men 
k finns också som bestämmelse som ofta 
används för varsamhetsbestämmelser, 
exempelvis rött lertegeltak och putsade 
fasader. Ibland menar man kanske det 
statliga skyddet för byggnadsminnen en-
ligt Kulturmiljölagen.
 
Vad är skillnaden mellan varsamhet och skydd?
Det är två begrepp från Plan och byggla-
gen som handlar om att bevara karak-
tären och de kulturhistoriskt värdefulla 
egenskaperna i bebyggelsen. Enligt den 
lagen ska ALLA byggnader behandlas 
varsamt vid ändring och underhåll, även 
vid åtgärder som inte är bygglovpliktiga 
eller anmälningspliktiga.
”Ändringar av en byggnad ska alltid ut-
föras varsamt så att man tar hänsyn till 
dess karaktärsdrag och tar tillvara dess 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden.”
 Men vid särskilt värdefulla byggnader 

Tänk efter före! Råd inför restaurering 
Stadsantikvarie Henrik Borg svarar på Lundabornas byggnadsfrågor 

finns även ett förvanskningsförbud och 
det innebär följande.  
”Byggnader som är särskilt värdefulla 
från historisk, kulturhistorisk, miljömäs-
sig eller konstnärlig synpunkt har, ett 
förstärkt skydd och får inte förvanskas. 
Förvanskningsförbudet är dock inte ett 
förändringsförbud. Har man identifierat 
vilka egenskaper som ger byggnaden dess 
värden och hur dessa kommer till uttryck 
i byggnaden, är det ofta möjligt att ge-
nomföra ändringar utan att skada dessa”.
 
För att förtydliga innebörden av vad 
Stadsbyggnadskontoret menar med var-
samhetskravet och förvanskningskravet 
för en enskild byggnad väljer man ibland 
att utforma bestämmelser i en detaljplan. 
Exempelvis kan man ge ett rivningsför-
bud och skydd för ursprungliga fönster 
(d.v.s fönstren ska bevaras i byggnaden) 
eller en varsamhetsbestämmelse som 
reglerar hur fönstren ska utformas om de 
byts ut, (d v s fönstren kan bytas men i så 
fall till samma utförande exempelvis utåt-
gående sidhängda täckmålade träfönster.
 
Varför ska man bevara hus?
För att de är värdefulla delar av vår livs-
miljö,  de ger oss möjlighet att reflektera 
över vår samtid och historia, de är delar 
av våra kulturarv och berättar om hur 
vårt samhälle växt fram och hur man 
levt sina liv här, vilka resurser som fun-
nits till hands och vilka skönhetsvärden 

man prioriterat. De representerar också 
stora nedlagda resurser som bör användas 
klokt och hushållas med.
 
Vilka hus är då särskilt värdefulla?
Det är en tolkningsfråga alla får ha en 
åsikt. I fråga om stadsplanering och 
bygglov är det en tolkningsfråga för 
Stadsbyggnadskontoret och man använ-
der ofta Bevaringsprogrammet som led-
ning men även byggnader som inte pekats 
ut i denna kan anses vara särskilt värde-
fulla, det finns inget formellt krav på att 
en byggnad tidigare ska ha pekats ut för 
att den ska behandlas som värdefull. I 
fråga om byggnadsminne som beslutas av 
Länsstyrelsen kan vem som helst väcka 
fråga om byggnadsminne hos Länsstyrel-
sen, så har skett i flera fall i Lund, senast i 
fråga om Folkparksbyggnaden.
 
Hur gammalt är mitt hus? Vem har bott i det?
Information om husen i Lund finns i 
Bevaringsprogrammet: http://bevarings-
program.lund.se/wiki/bevaringspro-
gram/index.php/Huvudsida
Källorna till uppgifter om byggår och 
byggherre kommer ofta från äldre brand-
försäkringar eller Byggnadsnämndens 
arkiv. För att spåra vem som ägt huset 
över tid får man söka gamla lagfarts-
handlingar hos Riksarkivet.
 
Vad är Bevaringsprogrammet?
Det är ett kunskapsunderlag som Stads-

Kulturens byggnadsvårdsutställning ByggnadsKulturen visar tekniker och material från 
olika tider. Foto: © Viveca Ohlsson Kulturen
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byggnadskontoret använder för bedöm-
ning av kulturvärdena inför planläggning 
eller bygglovhandläggning. Det första 
arbetet som gjordes var Lunds stads-
bild 1952, som reviderades 1968. Sen kom 
Lund innanför vallarna mellan 1975-83 
och därefter Lund utanför vallarna del I 
o II samt Värpinge o Stora Råby. 2006-
2009 uppdaterades materialet innanför 
vallarna och lades ut på webben, SBK 
kommer också att lägga ut inventerings-
material över Dalby på samma hemsida.
 
Mitt hus behöver tätas för att bli mer ener-
gisnålt, hur gör jag?
Tja, den stora frågan för klimatet är väl 
inte hur mycket energi du förbrukar utan 
hur den energin du förbrukar framställs, 
är det förnyelsebart och klimatneutralt 
är det ingen fara om du konsumerar mer 
i en äldre byggnad än i ett passivhus. Att 
ställa om ett äldre hus till att bli mer en-
ergieffektivt kräver kunskap om byggna-
dens förutsättningar, klarar byggnadens 
luftkvalitet ändring av självdrag? Hur 
påverkas fukt av ändrade temperaturer? 
Energimyndigheten och Riksantikva-
rieämbetet driver ett forskningsprogram 
som heter ”Spara och bevara” där deltar 
bl. a Byggnadsfysik vid LTH. Nya råd 
och riktlinjer tas fram för att undvika de 
skador och förvanskningar som skedde 
efter 70-talets energieffektiviseringar. 
För den enskilde husägaren har Svenska 
byggnadsvårdsföreningen gett ut ”En-
ergiboken, varsam energiförbättring för 
småhusägare” med praktiska tips.  
 
Vad ska jag välja för tak?
Om du har plåttak så är det vanligen 
på äldre hus ett skivtäckt målat plåttak, 
bandplåt är en sentida utformning som 
inte passar äldre hus. Har du lertegel-

pannor finns det två anledningar till att 
återanvända de gamla pannorna, dels 
varsamhetsmässigt då de passar äldre be-
byggelse. Ofta är det pappen och läkten 
under pannorna som behöver bytas, var 
noga med att diskutera utformning av 
detaljer med takläggaren, att du vill ha 
nockpannorna i bruk, att plåtanslutning-
ar blir omsorgsfullt gjorda, att vindskivor 
blir hyvlade istället för bara sågade mm. 
Ett historiskt sett vanligt byggnadsma-
terial i Lund är skiffer, i många fall har 
de taken under 1900-talet lagts om med 
cementfiberskivor typ eternit.  Skiffer är 
idag åter ett tillgängligt material och i 
fråga om eternit finns asbestfria ersätt-
ningsprodukter på marknaden så att 
man kan komplettera ett äldre tak.
 
Min byggare säger att aluminiumfönster 
är bättre än mina gamla träfönster, får jag 
byta fönster?
Aluminiumfönster är inte bättre, de har 
andra egenskaper. Min uppfattning är att 
alu-fönster kan passa bra i nyproduktion 
eller i byggnader som uppförts under de se-
naste tre-fyra decennierna men att de aldrig 
är lämpliga i äldre bebyggelse eftersom de 
är stela och kantiga i en hantverksmässigt 
uppförd byggnad. Aluminium leder kyla 
in i väggkonstruktionen på ett sätt som 
trä inte gör. Vid skador på aluminiumet 
eller delar i konstruktionen får man byta 
hela fönstret istället för en mindre lag-
ning. Glaskvalitén är också betydelsefull 
för hus. Huset upplevs både från insida och 
utsida; njut av ljusets spel i en munblåst ruta 
och jämför med den plana livlösa ytan i en 
planglasruta. Och byte? Ja det prövas av 
Stadsbyggnadskontoret som bygglov då det 
är en väsentlig fasadförändring, man un-
dersöker om det regleras i detaljplanen och 
vilket kulturhistoriskt värde byggnaden har 

och om den ligger i en känslig miljö.   

Var kan man läsa mer om byggnadsvård och 
gamla hus?
Kulturen har en utställning som heter 
ByggnadsKulturen där lokala traditio-
nella byggnadstraditioner lyfts fram, 
från lerkline till Siporex, gå och titta 
på den! Just nu arbetar Kulturen med 
en ny stadshistorisk utställning, där 
kommer även de fysiska miljöerna, 
människorna och husen behandlas.  
Det finns massor av bra info på web-
ben men särskilt vill jag framhålla en 
landsomspännande förening som heter 
Svenska byggnadsvårdsföreningen med 
hemsida, kurser, rådgivning och debatt. 
http://www.byggnadsvard.se/
Man kan också kontakta Kulturens 
byggnadsantikvarier för att ställa frågor 
eller stadsbyggnadskontoret där frågorna 
behandlas av arkitekterna eller av mig, 
stadsantikvarien.
 
Vilka färger använde man förr?
Det finns en del som har tittat på äldre 
färgsättning, exempelvis har Richard 
Kjellström disputerat på LTH med en 
avhandling om traditionella färger i södra 
Sverige, han har gjort färgundersökning-
ar som visar att hus förr inte bara kalka-
des vita utan med kulörer, att tillgången 
till pigment ökade under 1800-talet. En 
annan känd studie är Bente Langes om 
historisk färgsättning i Rom. I Lunds 
byggnadsstadga från 1868 nämns att hus 
inte ska vara vita men exakt vad som avses 
är inte helt klart men man var inte rädd 
för kulör historiskt sett. 
Varje epok och byggnadstyp har sina för-
härskande kulörer och uttryck, ta reda på 
mer om just ditt hus och gör lite provmål-
ningar av mindre ytor, kontakta stadsbyg-
gandskontoret för att reda ut om omfärg-
ning är anmälningspliktigt alternativt 
bygglovpliktigt eller för rådgivning om 
kulörer. De senaste 70-80-åren har man 
haft en förkärlek för att måla fönster vita, 
men det i många fall skulle traditionella 
kulörer som brunt, rött eller grönt funka 
fint till tegel eller puts.

Vi vill restaurera våra portar och fönster 
finns det bidrag att få?
Nej inte i Lunds kommun, i en del 
andra städer finns det kommunala bi-
drag men inte i Lund. Det finns även 
ett statligt bidrag som administreras 
av Länsstyrelsen men detta går nästan 
uteslutande till de miljöer som skyddats 
som byggnadsminnen.

HENRIK BORG 

Stadsantikvarien i Lund
Sedan 1961 då Ragnar Blomquist ut-
nämndes till stadsantikvarie har Kulturen 
ansvarat för att tjänsten upprätthållits. 
Idag är Henrik Borg stadsantikvarie och 
stödjer Lunds kommun i kulturmiljöfrå-
gor. Arbetet bedrivs genom insamling 
och dokumentation av kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer, medverkan i planering 
och bygglov, samt i förmedling i skrift och 
föredrag. I tjänsten ingår att ge infor-
mation och stöd till privatpersoner om 
kulturvärden, t.ex tips om hur man ska 
restaurera, hur man får veta mer om sitt 
hus eller stadsdel eller by. I tjänsten ingår 
även att samla in berättelser om hus och 
miljöer eller att dokumentera byggnads- 
och hantverkstekniker.
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-Här är det grävt förut! 
Är den vanligaste kommentaren vi bru-
kar få när det är dags att schaktningsöver
vaka ett markarbete. Varför ska vi då vara 
med? Svaret är naturligtvis att vi ska vara 
med för att säkerställa att dokumentation 
görs. Ofta har ingen arkeolog varit med 
då det ursprungliga arbetet gjordes och då 
rör läggs om får vi en chans. Dokumen-
tationen kan omfatta hur mycket som är 
bevarat och hur mycket som är borttaget. 

Att arkeologisk närvaro behövs blev väl-
digt tydligt då nya fjärrvärmerör skulle 
installeras i Kyrkogatan i augusti 2014.  
Under 1960-talet lades de förra fjärrvär-
merören ned längs med Kyrkogatans öst-
ra sida med en skyddande betongkulvert . 
För att de nya rören skulle hamna på ett 
tillräckligt djup för att inte ta skada av 

Fjärrvärmearbeten 
på Kyrkogatan 

den intensiva trafiken på gatan, var det 
nödvändigt att de gamla rören och kul-
verten togs bort. Betongkulverten skulle 
sågas upp med en speciell såg, vilket kräv-
de extra utrymme och schaktet anpassades 
därefter. Av den anledningen blev det nya 
schaktet bredare än det gamla och därmed 
omfattades intakta medeltida kulturlager 
som för oss hittills inte hade undersökts.

Kyrkogatan är en relativt ny gata som la-
des ut år 1702. Tidigare fanns det ingen 
förbindelse mellan Stortorget och Bred-
gatan, utan man fick gå via Gråbröders-
gatorna för att passera väster om Dom-
kyrkoområdet. Detta innebar att fjärr-
värmeschaktet skulle dras igenom tomt-
marker och området kring domkyrkan. 
I Lundagårds utkant påträffades den 
första muren som troligen hörde till 

en byggnad som fanns strax väster om 
Domkyrkan under medeltiden och som 
ingått i det slutna domkyrkokomplexet.  

I första hand försöker man som arkeolog 
bevara byggnadslämningen så den kan få 
ligga kvar på samma plats. Oftast går det 
att resonera med anläggningsarbetarna 
för att hitta en lösning, kanske går det 
att höja rören lite eller helt enkelt vinkla 
schaktet bort från lämningarna.

Ibland går det inte att lösa, som i ett 
fall då en kvadersten låg i vägen för de 
nya rören och skulle tas bort. Efter do-
kumentation av muren togs stenen bort 
och transporterades till Kulturen. Ste-
nens utformning kan ge vidare informa-
tion om vilken typ av grundmur byggna-
den hade, från vilket stenbrott stenen har 
brutits och med lite tur kan man också 
hitta stenhuggarmärken som talar om 
vem som huggit stenen. 

Vi tittar också på kulturlagren som på-
träffas i anslutning till murar och bygg-
nader. Kanske har det odlats intill vilket 
ett makrofossilprov kan ge svar på, lik-
som hur jorden var gödslad eller prepa-
rerad för att den tunga leran skulle bli 
lättare att bruka. 

Den gamla kyrkogården som omgav 
Domkyrkan påverkades också av mark-
arbetena. De gravlagda som påträffades 
kunde dock fortsätta vila i vigd jord då de 
låg tillräckligt djupt. Efter dokumenta-
tion av gravarna lades geotextil och kul-
turjord på för att bevara fukten, därefter 
en varningsmarkering inför eventuella 
framtida ingrepp. 

Ett makrofossilprov togs även på kyr-
kogårdens markhorisont då det finns 
skriftliga källor som berättar att kyrko-
gårdar utgjorde gröna ytor i staden där 

Detalj från karta över Lund daterad till år 1669, av Andreas. Området för schaktningsarbetena 
markerat
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även djur gick och betade. Idag kan det 
vara spännande att få ta del av vad grön-
skan bestod av och hur växtligheten kan 
ha sett ut kring gravarna.

Söder om kyrkogården fanns fler murar. 
En halvfärdig kvadersten samt en del av 
ett valv togs om hand och forslades till 
Kulturen. Stenarnas tyngd på Kulturens 
gamla cykelkärra och den lilla uppförs-
backen från Kyrkogatan till friluftsmu-
seet, gjorde det tydligt att stora arbets-
insatser krävdes då byggnaderna skulle 

grundläggas utan moderna hjälpmedel. 
Den halvfärdiga kvaderstenen utgör 
också ett pedagogiskt exempel på hur 
stenhuggarna arbetade sig fram till en 
jämn sten, som skulle ingå i en mur. Var-
för denna sten inte färdigställdes eller 
varför den kom att användas som en del 
av en grundmur kan vi inte veta, men 
den ger oss ett fint exempel på hugg-
ningstekniker under medeltiden. 

Strax utanför Domkyrkoforum påträf-
fades ytterligare en byggnad och kultur-

lagren omkring murarna var fullspäcka-
de av läderbitar, skurna småbitar blandat 
med större. Troligen är läderbitarna av-
fall efter en eller flera skomakare. Ga-
turemsan utanför verksamheten skulle 
kanske hållas torr med hjälp av läder-
spillet. Ett parti med större sten varvat 
med mindre kan också ha utgjort mar-
keringar för var försäljningsbodar fanns 
uppställda.

I hörnet på Kyrkogatan mot nordvästra 
delen av Stortorget påträffades en del 
av den broläggning som tidigare doku-
menterats i området. En kraftig träpåle 
bar upp en träbelagd spång för att skona 
fotgängare från den kladdiga leran i ga-
tan.  Träkonstruktionen syntes svänga 
från östra sidan över mot väster, vilket 
är en tydlig indikation på att brolägg-
ningen följde en tomtmark som låg norr 
om platsen. Träpålen bärgades för en da-
tering, en så kallad dendrokronologisk 
analys. 

Genom den arkeologiska schaktningsö-
vervakningen på den ”redan grävda plat-
sen” erhölls en mängd ny kunskap om 
området kring Domkyrkan ända ner till 
Stortorget i ett relativt smalt stråk, men 
trots allt välfyllt med information.

AJA GULDÅKER, 
ARKEOLOG PÅ KULTUREN

 Lilla torg med lundagårdsmur och byggnader 1830-tal. Teckning av G.W.Palm. Flera av de låga 
byggnaderna framför domkyrkan berördes vid markarbetena för fjärrvärme 2014.

Del av en mur som sticker fram i 
schaktväggen. Betongkulverten från 
1960-talet skymtar till höger i bild.

En realistisk bild av hur ett schakt ser ut när vi ska börja dokumentera. Murar som sticker ut 
ur schaktväggen. Ovanpå murarna mängder med grus från tidigare schaktningsarbeten. 
Gruset som är torrt och poröst  riskerar att i vilken stund som helst falla ner i schaktet. Om det 
känns säkert att gå ner och rensa schaktväggarna gör vi det, i vissa fall tvingas vi dock nöja 
oss med fotodokumentation. Tvärgående rör och kablar som försvårar undersökningen finns 
naturligtvis nästan alltid i stadsmiljö.
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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: K Arne Blom
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: 250 kr 
familjemedlem: 60 kr  
företagsmedlem 1000 kr
Tryck: KEPA Tryck  AB, Kävlinge

Kansliet kommer att vara 
semesterstängt från 1 
juli till och med 2 augusti  
samt 10 - 12 augusti

Föreningen Gamla Lunds årsredovisning i sammandrag 
 
  
Resultaträkning         2014            2013 
Rörelsens intäkter  
Nettoomsättning    700 119  622 925
Övriga intäkter     188 138  180 264
  
Rörelsens kostnader  
Råvaror och förnödenheter   -185 027  -217 235
Övriga externa kostnader   -151 651  -118 576
Personalkostnader    -419 476  -415 321
  
Rörelseresultat       132 103   52 057
Resultat från finansiella poster    
  
Ränteintäkter och liknande poster       1 759      2 552
Räntekostnader och liknande poster     -2 934    -3 020
  
Resultat av finansiella poster        -1 175     -  468
  
Årets resultat     130 928   51 589
  
Balansräkning  
Omsättningstillgångar  
Varulager       27 926   30 750
  
Kortfristiga fordringar  
Övriga fordringar      95 194     77 771
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  20 404   22 845
 
Kassa och bank  
Kassa          6 757      1 404
Ragnar Blomqvists fond   122 607   131 013
Övriga bankkonton    384 734  337 538
  
Summa tillgångar    657 622  601 320
  
Eget kapital och skulder  
Balanserad vinst     352 513                 300 924
Årets resultat     130 928    51 589
      483 441   352 513
Kortfristiga skulder  
Övriga skulder         11 329    10 871
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  162 852  237 936
        174 181                 248 807
 
Summa eget kapital och skulder  657 622                   601 320


