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Lund C - planeringen borde börja i rätt ände

Lund C står inför stora förändringar. Till vänster stationen, godsmagasinet och Tullhuset med 
Kristallen i bakgrunden, till höger den gamla Armaturfabriken.

Området kring Lund C har föränd-
rats mycket under senare årtionden och 
nya förändringar väntar. Kommunens 
planprogram är ambitiöst, men ändå 
moderat jämfört med visionära idéer och 
skisser som dyker upp. Som jag ser det, 
bör Föreningen Gamla Lund vara öp-
pen för nyutveckling och visioner, men 
samtidigt värna om kulturhistoriska vär-
den. Bevarande är inte i motsättning till 
utveckling, tvärtom är det en utmaning 
att finna kreativa lösningar, där historia 
och framtid inte bara kan förenas, utan 
också berika varandra. Det är glädjan-
de, att planprogrammet för Lunds C och 
även visade visioner respekterar alla äld-
re byggnader i området, som Stationshu-
set Lund C, Godsmagasinet, Tullhuset 
och Lilla Klosterskolan. En förbättring 
har skett jämfört med de idéskisser som 
framkom härom året. Men kommunens 
planering präglas av en viss otålighet, där 
man skjuter avgörande frågor framför sig 
och samtidigt skapar bindningar, som 
kan försvåra frågornas framtida lösning.

Möjligheterna att genomföra förslag 
från 1990-talet att lägga järnvägen i tun-
nel väster om Klosterkyrkan förhindra-
des när Västra stationstorget och punkt-
husen intill kom till. Idag skulle en re-
viderad tunnellösning bli mångdubbelt 
dyrare, men finns ändå kvar som lång-
siktig möjlighet. Planprogrammet note-

rar: ”En tunnelförläggning av stationen 
skapar radikalt annorlunda förutsätt-
ningar för disponeringen av området 
(…)”. Vidare: ”Programförslaget är ut-
format så att det med järnvägen förlagd 
i tunnel kan kompletteras med ny be-
byggelse och nya gatukopplingar. Den i 
ramprogrammet föreslagna bebyggelsen 
är placerad så att den kan fungera på ett 
naturligt sätt även i en ny struktur utan 
järnväg i markplan”. Nybebyggelsen, på 
däck över spåren, placeras så att den kan 
byggas ner till marken om järnvägen 
flyttas till en tunnel, men detta innebär 
en begränsning, en kompromiss mellan 
olika hänsyn. Man utformar också om-
rådet så att Clemenstorget blir en ”dead 
end” för spårvägen, trots att denna sedan 
25 år tänkts vara regional och fortsätta 
till bl. a Staffanstorp (i så fall via Trol-
lebergsvägen – Ringvägen i stället för 
Klostergatan – Stora Södergatan). 

Om man äntligen bestämmer om 
järnvägen skall ligga i tunnel eller mark-
plan, ges mycket större frihet till hållbar 
planering i båda fallen. Tänk bara vil-
ka möjligheter en tunnellösning – utan 
kompromisslösningens bindningar – 
skulle kunna ge för områdets gestaltning. 
Klosterkyrkan skulle kopplas till Bantor-
get; nya kvarter, parker, gator och kan-
ske en boulevard skulle knyta samman 
Bangatan och Byggmästaregatan och in-

tegrera Kristallen och Sockerbrukskvar-
teren i en sammanhängande stad där man 
rör sig obehindrat i alla riktningar. 

Eller – om man permanent väljer 
bort tunnelalternativet, kan en helgju-
ten stadsdel skapas på ett däck ovanpå 
spåren - med ljusinsläpp ner till perrong-
erna - utan begränsningar pga. anpass-
ning till tunnelplaner. Men då måste 
godstågen flyttas till ett yttre godsspår 
(det finns förslag längs E6:an, som även 
befriar Lomma från godståg). Nålsögat 
förbi Armaturfabriken (som vi vill be-
vara) har förr eller senare en kapacitets-
gräns. Kanske bör också höghastighets-
tågen ges annat läge – t.ex. på pelare förbi 
Brunnshög?

Planeringen börjar i fel ände. Just nu, 
i samband med Sverigeförhandlingen, är 
tiden mogen att fatta alla avgörande be-
slut kring Öresundsregionens järnvägs-
system: Var skall höghastighetstågen gå? 
Hur skall de kopplas till övriga järnvä-
gar? Var skall godstågen gå? Vilka nya 
fasta spårförbindelser över/under Sun-
det behövs och var skall de placeras? När 
principbeslut har fattats om detta kan 
man planera stationsområdena adekvat. 
Regionen och dess kommuner bör sna-
rast gå samman för att lösa de grund-
läggande järnvägsfrågorna, även om ge-
nomförandet ligger många år framåt. 
Det går inte att vänta längre, om man 
skall ha en hållbar stadsplanering. Prin-
cipbeslut bör kunna tas redan inom 2-3 
år, sedan kan man släppa loss kreativi-
teten vid Lund C. Med bevarande och 
förädling av det byggda kulturarvet. 

BO LARSSON, 
DOCENT I STADSBYGGNAD

 STYRELSEMEDLEM I FÖRENINGEN 
GAMLA LUND
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Nytt i oktober från 
KULTURPORTAL LUND 

Ordföranden 
har ordet: 
En strålande idé

INGRID NATHÉLL
KULTURPORTAL LUND

Nu är det möjligt att följa Lunds utveck-
ling från grundandet år 990 till modern 
tid på Kulturportal Lund. Lagom till 
Kulturnatten introducerades portalens 
tidslinjer. Nu kan man följa linjen och 
se de viktigaste händelserna i Lund un-
der 1 000 år. 
Fler tidslinjer kommer framöver t ex en 
om Universitetets utveckling.
Staden Lund har vuxit och det ser man 
inte minst om man jämför kartor från 
olika tider. Nu visar Kulturportalen 
några av de allra äldsta kartorna. Dessa 
kan man klicka på och zooma in på för 
att se detaljer.

Lund är och har alltid varit en mångkul-
turell stad. Kulturportalen har läst Ma-
ria Cinthios bok om de första stadsborna. 
Det var de invandrande som allra först 
formade staden Lund. Och det var de 
som byggde våra kyrkor, även Dom-
kyrkan. Arkeologerna kan i gravfynden 
se att det var människor från England, 
Tyskland och de slaviska områdena som 
kom till då danska Lund.

1948 revs Tuna slott, som på 1860-talet 
byggdes som bostad till biskopsänkan 
Emelie Thomander. Läs om henne och 
hennes dotter Ida Warholm i det ståt-
liga huset och om Tunaparken på Kul-
turportalen.

Man kan också läsa om Lunds arbetsför-
medling som i år fyller 110 år. Då till en 
början var det främst pigor och drängar 
som efterfrågades. Nu är det vårdperso-
nal och IT-kunniga som söks.
På Kulturportalen finns ett 80-tal por-
trätt tecknade över personer som verkat i 
Lund. En ny profil om Nils Ludvig Ols-
son finns att läsa. Han föddes i staden 
och skrev ett antal minnesböcker om 
Lund. Fler profiler blir det. Portalens 
redaktion arbetar nu med stadens arki-
tekter och byggmästare.

Kulturportal Lund finns på internet 
(www.kulturportallund.se) och berät-
tar om Lunds historia och kulturarv. 

Den drivs av ideella krafter och är också 
en förening. I den kan man bli stödmed-
lem för 100 kronor om året. Postgiro-
numret är 493933-6.

Som bekant (eller inte?) lyder Lunds 
motto: Lund – idéernas stad. I Linkö-
ping är man mer löftesrik: Linköping – 
där idéer blir verklighet.  Att man skulle 
driva lite med Lund genom att våga vara 
en smula utmanande påminner om Tage 
Danielssons milda ironi och hans stän-
diga sanningar i rättan tid.

Linköpings motto är ju inget annat än 
en känga till Lund. Här förekommer det 
att en och annan får en ljus idé. Så snart 
det går sätter en process igång som går 
ut på att destruera risken för att idéer ska 
få mogna till verklighet och till och med 
förverkligas till ej blott varje kommun-
innevånares fromma och glädje. Lund 
är – om sanningen ska fram – den stora 
tröghetens introverta akademiska bond-
by i form av en ankdamm.

Hur länge ska vi stå ut med att denna 
vår stad med sin stolta spårvägs historia 
ska gömmas undan och förtigas. Varje 
sund människa uppskattar till den milda 
grad att ägna sig åt spårbunden förflytt-
ning; det må ske i järnvägsvagn eller om-
bord en spårvagn. Att färdas så är kultur, 
en njutning och ytterligt behagfullt. 

Under flera års tid har vi lundabor 
fått erfara hurusom mycket vår stads fä-
der högaktningsfullt struntar i vår fina 
stationsbyggnad Lund C. I brist på kul-
turhus i vår lilla stad reser jag härmed 
förslaget om att inreda Lund C till ett 
museum, vari berättas om Lunds stolta 
del i det som blev den södra stambanan.  
Somliga lämnar via stationsbyggnaden 
Lund, oändligt många fler ankommer 
och går ut i staden genom Lund C. 

Det torde vara en pedagogisk triumf 
att låta alla dessa resenärer få lära sig en 
hel del om Lunds roll i det svenska järn-
vägssamhället. När väl den informatio-
nen har fått slå rot i de resandes med-
vetande återstår tusentals ämnen som 
kan belysas i Centralstationen. Ett ba-
salt museum är blott början. Det finns 
så mycket som sedan kan belysas och 
omförtäljas och exponeras. Men, någon 
måste gripas av den rätta viljan för att vi 
ska kunna skryta med att vår stad äger 
ett alldeles enastående kulturhus. Låt för 
en gångs skull en bra idé bli verklighet!

PS. Kom nu inte och skyll på Jernhu-
sen om det inte sker något vettigt med 
Lunds C! 

K.ARNE BLOM, ORDFÖRANDE

Måndag 16 november klockan 19.00, 
Sessionssalen, Stadshallen, Stortor-
get 9
Anna Bugge Wicksell: kontroversiell profes-
sorsfru, rösträttskvinna och fredsaktivist i 
Lund 1901-1916
Föredrag av Christina Carlsson Wet-
terberg, professor i historia vid Örebro 
universitet
Anna Bugge Wicksell var en av de le-
dande förkämparna för kvinnlig rösträtt 
i Sverige och ordförande i den lokalför-
ening för kvinnlig rösträtt som bildades 
i Lund 1903. Hon höll föredrag på nord-
iska kvinnomöten, deltog i den interna-
tionella kvinnokongressen i Stockholm 
1911 där rösträttskvinnor från hela värl-
den samlades, och 1912 blev hon invald 
i stadsfullmäktige i Lund. På 1920-talet 
fördjupade hon sig i internationell rätt 
och tilldelades det första svenska stipen-
diet för kvinnliga jurister, för folkrätts-
liga studier. Hon var intensivt engagerad 
i fredsfrågor. År 1920 blev hon svensk de-
legat i Nationernas Förbund, NF.

OBS! I anslutning till föredra-
get kommer en extra förenings-
stämma äga rum med anledning 
av förslag om stadgeändringar.

Glöm inte att hämta årsboken 2015 – 
Mannen med två huvuden. Om Axel 
Wallengren och Falstaff, fakir.

Kvar i Gamla 
Lunds höst-
program

Lunds observatorium från 1867, är idag  ett 
bygnadsminne och står tomt. Debatten om 
vad det ska användas till fortsätter, i artikeln 
till höger.  Foto: Solveig Ståhl
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Ett kafé och kanske en liten scen.... Men 
först en idétävling. Detta djärva nytän-
kande lanserades av kommunalrådet 
Emma Berginger (mp)  i Sydsvenskans 
samtal på Kulturnatten om vad som 
ska hända med det gamla observatoriet 
i Stadsparken. Men det finns faktiskt 
universitetsstäder som utnyttjar gamla 
observatoriebyggnader till observatorier 
för allmänheten. Utrecht är ett exempel. 
 
Observatoriet i Lund byggdes 1867. Hel-
go Zettervall gjorde fasadritningarna 
och ritade också 
vaktmästarbostaden.  Byggmästare Pe-
der Christian Sörensen ritade konstruk-
tionen. Observatoriet ingick i universite-
tets byggnadsprogram. På 1910-talet till-
kom räknehuset och seismografhuset. 
När observatoriet byggdes låg det fritt. 
Stadsparken kom inte till förrän efter 
Lundautställningen 1907. Inga höga 
träd skymde sikten och det fanns ingen 
bebyggelse söderut. Utmed Gyllenkroks 
allé var det bara tvåvåningshus. Alltså 
ideala förutsättningar att studera stjärn-
himlen. Men träden växte sig höga och 
Lund växte söderut och forskarna be-
hövde modernare  utrymmen. 

Observatoriet förklarades som bygg-
nadsminne 1993. År 2002 flyttade ast-
ronomiska institutionen till nya lokaler 
på Sölvegatan där gamla vattentornet 
ingick. Kommunen och universitetet 
bytte mark. I tretton år har kommunen 
funderat på hur de vackra byggnaderna i 
den vackra parken skulle kunna använ-
das. En grupp aktivister såg att här var 
ledigt och ockuperade huset för en fest 
Gamla Lund har bekymrat konstaterat 
risken för förfall och nya ockupationer 
och föreslagit att byggnaden skulle kun-
de fungera som ett Zettervall-museum. 
Något sådant finns inte i Lund – kaféer 
är det däremot gott om. 

 Ett exempel på hur man kan använda ett 
gammalt observatorium, Sonnenborgh, 
finns i Utrecht i Nederländerna. Uni-
versitetet grundades 1636 och är ett av 
de äldsta i landet. Observatoriet byggdes 
ursprungligen 1642 – på ett fort – men 
byggdes om i mitten på 1800-talet. Lik-
som i Lund ligger det i en vacker park 
som numera är en central del av staden. 
Flera kända vetenskapsmän har verkat 
på den astronomiska institutionen som 
är berömt för forskning om bland annat 
solens kemi. Här fanns också Hollands 
första meteorologiska institut fram till 
1897. 

Liksom i Lund behövde astronomerna 
lokaler som var anpassade för dagens 
forskning och 1986 flyttade man till det 
nya campus. Men observatoriet blev inte 
ett spökhus – tvärtom. Idag är det ett väl-
besökt museum i offentlig regi, med om-
fattande verksamhet. Många av de gamla 
instrumenten är kvar däribland fem sto-
ra teleskop där besökare kan beskåda so-
len, månen och andra himlakroppar. Det 
äldsta teleskopet är mer än 150 år gam-
malt – men används fortfarande.     

Här arrangeras utställningar om bl.a. 
aktuell rymdforskning och man tar 
emot ca 250.000 besökare om året på 
visningar och kurser– särskilt riktar 
man sig till yngre skolbarn. Att skåda 
stjärnor kan bli en ingång till studier i 
naturvetenskap.  Att hyra ut ut lokaler 
till konferenser och evenemang ger väl-

komna inkomster. Bröllop går också 
bra. Bänkarna i den lilla föreläsnings-
salen är inte sköna men här finns at-
mosfär och charm. Tornet nås via en 
brant och smal trappa– utrymmena är 
intakta – dvs inte handikappanpassade. 
 
Inkomsterna är nödvändiga. Det är all-
tid en kamp för pengar, ler förestånda-
ren. Den fasta personalen är knappt en 
handfull personer. Men verksamheten 
går runt tack vare volontärer – f.n. ett 
60-tal – som tar emot, berättar, visar 
och demonstrerar. Här finns både pen-
sionerade lärare, studenter, amatörast-
ronomer och annan kompetens. Mu-
seet är en attraktion och har en given 
plats i turistbroschyrer. 
 
Besöket på Sonnenborgh ingick i en 
studieresa till Leiden och Utrecht som 
Lunds Universitetshistoriska Sällskap 
gjorde i september. 

SOLVEIG STÅHL 
 

Det gamla observatoriet, Sonnenborgh, i Utrecht fungerar nu som museum och 
observatorium för allmänheten och har drygt en kvartsmiljon besökare årligen. Fem teleskop 
finns kvar och används flitigt. Foto: Inga Elding

Observatoriet i Utrecht, exteriör. Foto: Inga 
Elding

Observatoriet i 
Lund - nya idéer 
och inspiration 
från Utrechts 
observatorium
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Peter Winstrups mumie 
tillbaka till Domkyrkan

Han var en riktig renässansman, 
Lundabiskopen Peder Winstrup vars 
välbevarade mumie man nu sedan en tid 
har studerat för att öka kunskapen om 
1600-talets människa och hennes lever-
ne, sjukdomar och förutsättningar. Han 
var den som initierade idén om ett uni-
versitet i Lund men mot slutet var han 
illa däran och döden kom förmodligen 
som en befrielse. Detta kunde Gamla 
Lunds medlemmar höra om i ett före-
drag i början av oktober av Per Karsten, 
chef för Lunds universitets historiska 
museum.

Den 11 december i år återbördas bi-
skop Peder Winstrup till Domkyrkan 
för gott istället för till Norra Kyrko-
gården i Lund som först planerat, dit 
övriga kistor från Domkyrkan tidigare 
har flyttats när arkitekt Helgo Zetter-
vall byggde om domkyrkotornen i slutet 
på 1800-talet. 

Biskopen har undersökts med CT-
Scan och visats vara en av de bäst be-
varade mumier som idag finns i Europa 
och det speciella med honom är att han 
inte är balsamerad utan alla hans inäl-
vor finns kvar, i mer eller mindre beva-
rad form. Den stackarn hade det dock 
ej lätt mot slutet (och förmodligen långt 
innan enligt föredragshållaren och be-
varade brev); cirka 50 gallstenar hittades 
i gallblåsan, man fann karies och käk-
inflammation i överkäken (underkäkens 
tänder saknade tänder helt), torkat slem i 
hals, lungor och bihålor, förkalkning av 
artärer till hjärnan (vilket ofta tyder på 
stroke), artros och sammanväxning av 
kotor i ryggraden.

Med den bilden kan det vara svårt att 
föreställa sig den unge man som tidigt 
blev professor i fysik i Köpenhamn. År 
1635 gjordes han av danske kungen Kris-
tian IV till hovpredikant och fick där-
med egen tjänstebostad på Frederiks-
borgs slott med uppgiften att rådgiva 
kungen under privata andliga samtal, 
ett utmärkt tillfälle för att studera och 

lära känna makten och dess villkor. År 
1636 blev han teologie doktor, och han 
utnämndes därefter till biskop i Lund 
1638 när tjänsten blev ledig på grund 
av dödsfall. Men Winstrup lät sig inte 
avskräckas – han startade ett eget bok-
tryckeri med papperstillverkning samt 
planerade och byggde sin egen tjänste-
bostad vid Krafts torg (denna revs senare 
av arkitekten Brunius på 1800-talet) och 
utförde naturvetenskapliga experiment i 
Lundagård (som han ägde i sin helhet 
vid sin död). Förutom detta ritade han 
av fornlämningar och samlade nyheter 
och information om diverse upptäckter 
och dylikt vilket han skickade vidare till 
Danmark.

När den svenske kungen Karl X Gus-
tav efter erövringen av Skåne landsteg i 
Helsingborg var Winstrup där med väl-
komstkommittén – han lyckades bjuda in 
kungen till en tvådagars vistelse i Lund 
med honom som värd. Här presenterade 
han sedan idén om ett lundensiskt uni-
versitet, och kungen blev entusiastisk. 
Dock glömde kungen tyvärr snabbt, 
men ett påminnelsebrev från Winstrup 
gjorde att universitetet så småningom 
kunde invigas år 1666. Winstrup blir 
också svensk adelsman i samband med 
detta och på hans vapen kan man se de 
gula och blå färgerna tillsammans med 
tre vindruvsklasar. 

På 1660-talet köper biskopen Kungs-
huset för att ha som privat biskopsresi-
dens och där dör han efter 20 år. Hans 
hushåll är förmodligen de som förbere-
der biskopens kropp där han läggs i den 
första inre träkistan, fint klädd i papper, 
som sedan placerades i en yttre. Han är 
här klädd i fyra lager av skjortor, varav 
det sista av linne, prästkrage, fina skinn-
handskar, en begravningsmössa och en 
”fusk”-rock som var två lösa armar. Hans 
huvud vilar på två sidenkuddar med 
samma stoppning som fanns i den sil-
kesmadrass som  ligger i kistan, växtma-
terial med bland annat humle, lavendel, 
isop, malört, mynta och hedblomster. 

Winstrups kista öppnas på nytt: längst ner till höger syns Per Karsten, chef för Lunds Universitets historiska 
muséum.

Kista och kläder är välbevarade, kroppen 
ligger på en bädd av örter, främst 
humle och här finns även det okända 
sexmånadersbarnet, väl gömt under benen.
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När Lunds universitet firar 350-års-
jubileum 2018 kommer dess upphovs-
man, biskop Peder Winstrup att vara en 
av attraktionerna – i mumifierad form. 
Hans kvarlevor är synnerligen välbeva-
rade och undersöks minutiöst av forska-
re. – Han är en tidskapsel från 1600-ta-
let, säger Per Karsten, chef för Lunds 
universitets historiska museum och den 
som leder hela Winstrup-projektet.

Peder Winstrup levde mellan 1605 
och 1679. Efter sina studier, bl.a. vid 
universitet på kontinenten, utsågs han 
till professor i fysik vid Köpenhamns 
universitet. Men han och de andra aka-
demiska lärarna var främst engagerade 
med att omarbeta först den latinska och 
sen den grekiska grammatiken. Win-
strup studerade också teologi och utsågs 
till hovpredikant hos kung Kristian IV. 
År 1638 blev han biskop i Lund.

Trots att han var en stridbar, ibland 
grälsjuk, man så lyckades han balanse-
ra mellan danska och svenska intressen 
utan att förlora sin position. Han var 
framsynt och när Skåne blev svenskt 
föreslog han den svenske kungen att in-
rätta ett universitet i Lund som redan 
hyste stift och skolor.

När han dog 1979 hade han varit sjuk-
lig de sista åren. Hans kista placerades i 
det Winstrupska gravkoret under norra 
tornet. Vid restaureringar och föränd-
ringar har kistan sen flyttats flera gång-
er, senast till kryptan. Men då det ut-
rymmet behövdes till annat bestämdes 
att Winstrup skulle jordas på Norra kyr-
kogården där de övriga i familjegravko-
ret fick sin sista vila 1875 i Domkyrkans 
gemensamma grav.

      Winstrups tunga kista, av alm, 
bars ut under högtidliga former från 
Domkyrkan i september förra året och 
fördes till museets konserveringsavdel-
ning på Gastelyckan. Redan då visste 
man att Winstrup var en välbevarad 
mumie. Men den gamle biskopen bjöd 
forskargruppen på en storartad upple-
velse: hans inre organ hade inte balsa-
merats utan fanns kvar och hade torkat 
naturligt. Det innebär unika möjlighe-

ter att ta vävnadsprov och undersöka dem 
med modern teknik. Provsvaren kan visa 
både vilka sjukdomar han lidit av och hur 
miljövillkoren var i 1600-talets Lund.

Redan innan undersökningen kun-
de osteologerna Caroline Arcini Ahl-
ström och Torbjörn Ahlström berätta 
att Winstrup led av artros, gallsten och 
förkalkningar i blodkärl – alltså vad vi 
idag kallar vällevnadssjukdomar. Dess-
utom hade han svår karies och spår av 
infektioner i munhålan vilket måste ha 
plågat honom avsevärt.

     Förvåningen – och glädjen – var 
stor när forskarna började undersöka 
den gamle biskopen och fann intakta or-
gan. Hans kropp vilade på ett sidenla-
kan som täckte en bädd av växter – mal-
ört, enbär, otröskad havre, humle – som 
kan ha kommit från biskopens eget öl-
bryggeri. Växternas egenskaper plus att 
han dog och begravdes på vintern och att 
kistan stod uppställd i Domkyrkan kan 
förklara den naturliga mumifieringen.  

Winstrup-projektet möjliggörs tack 
vare flera donationer, bl and annat från 
Crafoordska stiftelsen som har skänkt 
3.3 miljoner kronor. Winstrup är fak-
tiskt en av de bäst bevarade kropparna 
från 1600-talets Europa och därmed en 
guldgruva för forskningen och efter-
världen.                                                         

 SOLVEIG STÅHL

Biskopen attraktion
vid jubileum

En biskop i sin glans dagar, avporträtterad 
i en 1700-talsmålning efter samtida 
kopparstick.

Winstrups kista öppnas på nytt: längst ner till höger syns Per Karsten, chef för Lunds Universitets historiska 
muséum.

I kistan fann man också Winstrups 
handgjorda papper med hans vapen 
i vattenstämpel. Under hans ben har 
man hittat ett väl svept och gömt sex 
månader gammalt foster som förmod-
ligen smusslats in i kistan. Enligt mu-
seichefen kan det vara någon kvinna i 
hans hushåll som på detta sätt lyckats 
se till att barnet blev begravt i vigd jord, 
ett vanligt tilltag på denna tid. Att bi-
skopen är så väl bevarad beror, tror man, 
mycket på de örter han begravts i, spe-
ciellt humlen, hans död och begravning 
i december samt den goda luftgenom-
strömningen i kryptan och kistan. 

Hans död och unika nutida återupp-
ståndelse kommer att resultera i en ut-
ställning längre fram, Winstrupsvand-
ringar i staden, en bok och en dokumen-
tärfilm som sänds i dansk television år 
2017.

JENNY SJÖKVIST

Välbevarade anletsdrag och till och med en 
dubbelhaka kan skönjas enligt museichefen.
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Årets bok har nu anlänt (finns till av-
hämtning på expeditionen). Vi är myck-
et glada åt att presentera ”Mannen med 
de två huvudena” – en biografi av Carl-
håkan Larsén, mångårig ordförande i 
Fakirensällskapet och teater- och mu-
sikkritiker i Sydsvenska Dagbladet.

Redan som ung hade Carlhåkan Larsén 
stött på Fakiren, inte minst i föräldra-
hemmet med samlingen Vitterlek. Dock 
hade han inte fattat något speciellt tycke 
för honom och inte heller läst mycket av 
vad han skrivit. Detta ändrades när hans 
outgrundlige magister, folkskollärare 
Karlsson, en gång om året ”yttrade lus-
tigheter” med hjälp av Fakirens roligaste 
historier. – Aldrig hade vi upplevt tidi-
gare att magisterns stränga mask sprack 
upp i ett litet men tydligt leende under 
det att han läste ur skrifter som ”Den 
stygga baljan” och andra, berättar för-
fattaren till den nya Fakirenbiografin.

Väl i Lund blev han av gamle Syd-
svenskan-redaktören Jan Mårtensson 
indragen i Fakirensällskapet, med ti-
den medlem i styrelsen och aktiv i ”de 
spirituella sällskap” som var dess med-
lemmar. Då dåvarande ordförande Ber-
til Romberg, framliden docenten, avböjt 
att skriva om fakiren med hänvisning 
till att han resten av livet skulle syssla 
med Carl Jonas Love Almqvist, var fäl-
tet fritt att lägga beslag på idén. Dock 
dröjde det med uppstart till 2012 då 
Gamla Lunds Sten Skansjö, i ett samtal 
i samband med utgivningen av Lunds 
Historia-trilogin, föreslog Fakiren som 
årsbok. Efter detta kom Historiska me-
dia också in som förlag.

Ambitionen har varit att skriva en hel-
täckande biografi, något som tidigare 
inte gjorts om fakiren. Fredrik Tersme-
den, AFs arkivarie och nuvarande ord-
förande i Fakirensällskapet har stått för 
urvalet av bilder samt bildtext. Arbetet 
har mycket utgått från UBs källare där 
det material som hans släkt lyckligtvis 
sparat till stor del befinner sig. Wallen-
gren levde 31 år varav han tillbringade 29 
i Lund och här drabbades han också av 

Mannen med två huvuden – biografi 
om Fakiren årsbok i Gamla Lund

Spanska sjukan medan han var redaktör 
för tidningen Lundagård. Det sista året 
blev han till sin glädje fast anställd hos 
Aftonbladet som utrikeskorrespondent 
i Berlin där han ganska snart avled av 
sjukdom.

Fakiren som persona presenterades i 
”Söndags-Nisse” 1895 under rubriken 
”Huru jag blev fakir”, med illustratio-
ner av Albert Engström där man tydligt 
känner igen Axel Wallengrens drag som 
fakiren Falstaff. 

– Det känns tomt nu när det är slut, säger 
Carlhåkan Larsén. – Det intressanta är 
ju också att tränga i en epok med dess 
strömningar, samhälls-, litteratur- och 
studentliv, modernitet och radikalism 
och detta finns i någon mån med i bo-
ken. Han står mitt i sin tids samhälls-
problem, avslutar han.

Här presenterar författaren själv boken 
och mannen som Gamla Lunds läsare 
nu kan avnjuta i höst:

Lundapågen Axel Svensson förvandlade 
sig som gymnasist till Axel
Wallengren – han antog sin mors släkt-
namn. Efter studentexamen på
Katedralskolan började han med förvå-
nansvärd flit sina universitetsstudier

och blev fil. kand. några terminer senare. 
Det var sedan meningen att han
skulle avlägga en juridisk examen, men 
den delen av studiegången kom av sig. 
Varför? frågar man sig. Anledningen 
stod klar: han ville inte bli ämbetsman, 
han ville bli Författare.
Axel Wallengren utgav tre skönlitterära 
böcker under sitt eget namn 
poesi, noveller och en kort roman. Men 
det var under pseudonymen Falstaff, fa-
kir han gick till eftervärlden. Han gjorde 
lycka med de festliga böckerna Envar sin 
egen professor, Envar sin egen gentle-
man och Lyckans lexikon.
På det viset framträdde han med två hu-
vuden – ett seriöst och finkänsligt,
ett särpräglat och ordgalet humoristiskt. 
Det lyriska vemodsdraget förvreds
till ett genomskådande leende inför li-
vets småttigheter.
Mannen med två huvuden” var en pro-
dukt av lundensiskt studentliv och av 
epokens radikala brytningar. I hans per-
son speglas staden, tiden och ett
tidstypiskt intellekt. 

JENNY SJÖKVIST

Från vänster: Lena Amurén, Historiska media bläddrar i årsboken tillsammans med 
årsbokens författare Carlhåkan Larsén och Gamla Lunds ordförande K.Arne Blom.

Carlhåkan Larsén är teater- och mu-
sikkritiker i Sydsvenska Dagbladet och 
tidskriften OPUS. Han är därtill tidiga-
re ordförande i  Fakirensällskapet.
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”Kringeli-Krångel 

eller Pelles och Nisses 

belöning och straff”, med 

illustrationer av Albert 

Engström, skrevs av den 

unge arbetssökande 

journalisten Axel 

Wallengren på uppdrag 

av Amanda Hammarlund. 

Denna sagan på vers gavs 

ut i Barnbiblioteket Saga 

1896.

(Uppgifterna är hämtade 

ur årets årsbok En man 

med två huvuden. Om 

Axel Wallengren och 

Falstaff, fakir av Carlhåkan 

Larsén)
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”Strövtåg genom århundra-
den. Betraktelser från Lund” 
har K Arne Blom kallat sin nya 
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historien.  
Boken finns nu på Gamla 
Lunds expedition i Kattesund.


