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2015: 6

Verk av CO Hultén ej längre i fara 

C O Hulthéns emaljkonstverk på Landstings-
huset är resultatet av en tävling. Anders Österlin 
vann den interiöra utsmyckningen med en nu 
övertäckt mosaik.  Foto:Jenny Sjökvist

Två konstnärliga utsmyckningar av den 
kände konstnären CO Hultén, som i vå-
ras avled vid 98 års ålder, har till glädje 
för framtida Lundabor nu räddats från att 
tidigare varit hotade. 

Det är Jan Torsten Ahlstrand, förre muse-
ichefen för Skissernas Museum som med 
hjälp stadsantikvarie Henrik Borg upp-
märksammat ägarna på hoten mot verken 
samt informerat dem om dessas historia 
och betydelse. Den första är en mosaik på 
före detta Institutet för färgfoto vid Tor-
navägen i Lund där själva huset kommer 
att rivas för att ge plats åt nya student-
bostäder. AF bostäder, som har en över-
enskommelse med Akademiska hus om 
köp av byggnaden, vill nu bevara mosai-
ken men vet inte exakt hur man ska gå 
till väga.
 – Detaljplanen för våra studenthus gick 
igenom i byggnadsnämnden igår, säger 
fastighetschef Magnus Cederberg, så vi 
vet i dagsläget inte mer än så. Vi har ju bli-
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vit uppmärksammade på verket av förre 
museichefen Jan Torsten Ahlstrand och 
vår ambition är definitivt att ta tillvara 
den, det är vår moraliska plikt. - Det lätt-
taste kanske är att såga ner den, eller ta 
tillvara hela väggen, säger Magnus Ce-
derberg, men sen är det ju frågan om den 
måste restaureras och vart den ska ta vä-
gen efter det. Stadsantikvaren hoppas nu 
att man ska hitta plats åt mosaiken i det 
blivande studentkomplexet på en plats 
som är mindre utsatt än den nuvarande, 
längs den trafikerade Tornavägen. 

Studenthusen kommer om allt går enligt 
planerna att vara färdiga för inflytt i slu-
tet av 2017 och blir för 3-400 studenter. 
Man planerar tre hus i en trappform där 
tre våningar mot vägen avlöses av sedan 
sex och till slut åtta våningar in mot går-
den. Intresserade kan läsa mer på : http://
www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo-
-miljo/Samhallsplanering-klimat-och-
miljo/Planer-pa-gang/Lund/   under 

“Detaljplan för del av Helgonagården 
6:16”.

Den andra gäller den emaljreliefen 
"Samlade grupper" på fasaden till före 
detta Landstingshuset vid Byggmästa-
regatan, som Sparbanken Skåne numera 
äger. Reliefen är från ca 1960 då Lands-
tinget byggde huset. På den tiden avsat-
tes 1 % av byggkostnaderna på offentliga 
byggnader till konst och tack vare detta 
finns nu den unika emaljen av CO Hul-
tén samt en interiör mosaik i entrén av 
Anders Österlin (idag tyvärr övertäckt av 
en gipsskiva). Sparbanken ville tidigare 
ersätta emaljkonstverket med sin egen lo-
gotyp på fasaden men har ändrat sig och 
verket får sitta kvar för tillfället. Stadsan-
tikvarie Henrik Borg är glad över beslutet 
och tillägger – Det är ju unikt med emalj-
dekorationer på fasader och vi är glada 
att Sparbanken också uppskattar det och 
ser det som ett mervärde för byggnaden.

JENNY SJÖKVIST

Mosaiken på huset vid Tornavägen, även den av CO Hultén. Huset är ritat av arkitekt Ingeborg 
Hammarskjöld-Reiz och kommer att rivas för nya studentostäder. Mosaiken vill byggherren AF 
bostäder bevara., vilket gläder stadsarkitekt Henrik Borg då Lund har få exteriöra mosaiker.
Foto:Jenny Sjökvist



2 G A M L A LU N D - N Y T T |  N R   6  2015

Decembernytt på
KULTURPORTAL 
LUND 

INGRID NATHÉLL
KULTURPORTAL LUND

Kulturportal Lund skriver på nätet om 
Lunds historia och kulturarv. I nästan 
hundra texter berättas om de personer 
som verkat i staden. De senast tillkom-
na bland Lundaprofilerna är tonsätta-
ren och dirigenten John Fernström samt 
Lundarkeologen och förre stadsantikva-
rien Ragnar Blomqvist.

Lunds storbyggmästare Nils Tatis An-
dersson och Harry Karlsson har por-
trätterats. Läs och upptäck att det var 
bomässa i Lund 1954 och om hur det gick 
till när Tatis gick på banken.

Om Inez Möller har portalen skrivit ti-
digare. Nu har det tecknats ett porträtt 
av hennes syster Lizzie, som var en av 
grundarna till Malmöhus läns hem-
slöjdsförening.

Nya texter har också skrivits om 
Löwegrenska trädgården, den som lig-
ger bakom Stadsbiblioteket och om Skö-
nadalsparken, som också kallas Sankt 
Jörgens park. Här byggdes på 1100-talet 
ett spetälskehospital.
Per Lindström har skrivit en bok om 
Lundakarnevalens historia. Om den 
boken finns att läsa på Kulturportalen.
När Thomanders Jul firades i Lund be-
rättade Kulturportalen om vem Tho-
mander var, biskop Johan Henrik Tho-
mander.

Skyltar i trappuppgångar som förbjöd 
tiggeri eller bettleri var vanliga förr. En 
del av dem sitter kvar. Claes Wahlöö 
cyklade runt i Lund och letade bettleri-
skyltar. Se vad han hittade.
Kulturportal Lund är också en fören-
ing. I den kan man bli stödmedlem för 
100 kronor om året. Postgironumret är 
493933-6.

Gamla Lund om 
spårvägsfrågan 
Med anledning av att styrelsen tillfrå-
gats om den tagit ställning till frågan om 
spårvägstrafik i Lund vill vi svara att den 
inte har någon gemensam uppfattning. 
Styrelsen har engagerat sig i frågan på så 
sätt att den ordnat en informations- och 
debattkväll om spårvägsfrågan, tillika 
ett föredrag om moderna bussar som ett 
alternativ samt kommenterat de planä-
renden som Stadsbyggnadskontoret re-
mitterat. Föreningens yttrande kan ni se 
på vår hemsida www.gamlalund.se un-
der Remisser: 27 juni 2013: Detaljplaner 
för spårväg Clemenstorget – ESS. 

STYRELSEN FÖR 
FÖRENINGEN GAMLA LUND

 
Nu kommer Gamla Lund att lansera 
sin egen sida på Facebook så håll 
ögonen öppna nästa år! Här kan du 
följa vad vi gör samt få information 
om våra olika evenemang  och annat 
smått och gott. 
Hjärtligt välkommen att "Gilla"oss !

Gamla Lunds kassa har i år fått ett till-
skott på 104.690 kronor som generösa 
medlemmar har skänkt. Föreningen 
tackar varmt för det  

Av dessa är 100 000 kronor en generös 
gåva till Föreningen Gamla Lund enligt 
Gert och Inga-Lisa Ekdahls vilja. Gert 
var i många år kommunens representant 
i föreningen Gamla Lunds styrelse och 
avled förra året. Summan kommer att 
användas till ett stipendium för ung-
domar eller ungdomsverksamhet med 
anknytning till Lund som lyfter fram 
Lunds historia. Vi berättar mer som 
detta i framtida nummer. 

Stort tack också för de frikostiga bidra-
gen till årsboken 2015 som har lämnats 
av Lunds kommun, Lunds Kommuns 

Gamla Lund 
på Facebook

Varmt tack 
för bidrag!

Fastighets AB, Lunds Kommuns Parke-
rings AB, Sparbanksstiftelsen Öresund 
och Thora Ohlssons stiftelse. 

Även stort tack till våra företagsmedlem-
mar! Dessa är Clemens Antik, Fastighets-
mäklare U Lindwall AB, Företagarna i 
Lund, Grand Hotel, Hasselgrens Glas o 
Porslin AB och N. Holmgren & Co AB. 

Ett besök på Flyinge är väl värt av-
stickaren från väg E20 när man är på 
väg mot Höör. Detta har många redan 
upptäckt – platsen är den tredje mest be-
sökta i kommunen efter Domkyrkan och 
Skryllegården och är öppen för besökare 
varje dag, dagtid. Här samsas historis-
ka byggnader och stallar med moderna 
hästhallar, spetsutbildning inom hästyr-
kena, avelsverksamhet och veckolånga 
hästträffar med tävlingar i dressyr och 
hoppning.

Flyinge är ett av världens äldsta stuterier 
som fortfarande är i drift. Besökarna är 
såväl hästentusiaster som historiskt in-
tresserade människor. – De flesta som 
kommer hit blir eld och lågor över plat-
sen och dess historia, berättar platschef 
Niclas Erwall. – Men än har vi inte lyck-
ats att locka hit några politiker trots att 
de sagt sig vara väldigt intresserade.

De äldsta stallarna tros vara från tidigt 
1700-tal. Stallgården är sedan med-
eltiden ombyggd i omgångar och vid 
1800-början utformades den nuvarande 
fyrkantsstilen på stallmästare, hippolog 
och kavalleriofficer Claes Adam Ehren-
granats tid (1817-1832) som fick sin slut-
liga form i slutet av 1800-talet, den vi 
ser idag.  – Ehrengranat var en ytterst 
mångsidig och engagerad man som an-
lade den engelska parken, organiserade 
svensk avel och skrev utbildningsböcker 

Flyinge 
stuteri och 
Kungsgård   
- 900 år 

Flyinge har  Sveriges äldsta övertäckta 
galoppbana. Foto: Jenny Sjökvist
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och mycket annat, berättar informatör 
Anna Nyström. Nu startades också en 
ridskola och elever strömmade till Fly-
inge som snart blev känt även utomlands. 
Man lade också om hästaveln och an-
läggningen moderniserades med ett nytt 
ridhus och ny chefsbostad.

I det gamla ”stostallet” står idag unghäs-
tar som används vid den unghästutbil-
dar-ubildning som sker här. Efter exa-
men kan eleverna arbeta med att träna 
unghästar åt olika klienter och de är ef-
terfrågade på marknaden. Deras uppgift 
är att tillvarata de unga hästarnas talang-
er och utveckla dessa för att i framtiden få 
fram hållbara topphäst till sporten. Stal-
larna är välskötta och unghästarna plirar 
ut över mittgången, välkrattad i traditio-
nellt fiskbensmönster, för att hälsa.

Men som många andra kulturhistoriska 
institutioner med bevarandekrav brottas 
man också här med ekonomin.  – Trots 
det stora antalet besökare ligger under-
hållet cirka 30 år efter och vi står inför 
stora kostnader för ombyggnad av t ex 
värme och tak säger platschef Niclas Er-
wall. – Vår utbildningsverksamhet och 
evenemangen går runt men det blir inga 
pengar över alls till byggnaderna och de-
ras underhåll. Vi brottas med den dubb-
la uppgiften att bevara ett kulturarv och 
samtidigt bedriva en modern verksamhet 
säger platschefen.

Paul Schockemöhle, en av Flyinges 
samarbetspartners kom under ”Flyinge 
Indoor”, i november i år, med några av 
sina finaste hästar (totalt cirka 5000) till 

Sverige för att för första gången hålla en 
auktion på skandinavisk mark. 
Han ligger bakom PS Flyinge och part-
ners och gör några av världens fram-
gångsrikaste hästauktioner i Tyskland. 

Flyinge är utbildningssamordnare för 
Lunds kommuns gymnasium med ett 
specialutformat gymnasieprogram med 
naturvetenskaplig-hippologisk inrikt-
ning. Man har kurser och utbildningar 
som sträcker sig via yrkeshögskola till 
spetsutbildningar som beridarutbild-
ningen (hästtränare) och hippolog (Sve-
riges enda universitetsutbildning inom 
häst) på uppdrag av SLU, Sveriges Lant-
bruks Universitet. 

Här finns också en hovslagarskola samt 
en prestigefylld ridakademi, Ehrengra-
natakademin, en ridutbildning för ta-
langfulla ungdomar inom sporten som 
verkar för svensk ridkonsts bevarande 
och utveckling samt ger stipendier till 
unga talanger i samarbete med Fly-
ingestiftelsen.
Man har också en ny avelskurs på web-
ben i samarbete med olika avelsorgani-
sationer och LRF, Lantbrukarnas riks-
förbund.

Flyinges historia går ända tillbaka till 
1100-talet då det var en befäst biskops-
gård under de danska ärkebiskoparna 
som födde upp hästar på Flyinge till sitt 
kavalleri. År 1661, efter freden i Roskil-
de 1658, beslutade Karl X Gustaf att Fly-
inge skulle bli ett statligt stuteri, ett na-
tionalstuteri.
Under Karl XII:s regim var Sverige un-

der en lång tid i krig och det svenska 
hästbeståndet var på nedgång. När den 
hästintresserade kronprinsen Adolf 
Fredrik regerade under 1700-talets se-
nare del ökade det dock igen.

Flyingestiftelsen tog 1983 över Flyinge 
eller ”Statens Hingstdepå och Stuteri”.  
Flyinge är en av tre riksanläggning-
ar där professionella ledare och träna-
re utbildas, de övriga är Strömsholm i 
Västmanland och Wången i Jämtland. 
Hästnäringens Nationella Stiftelse har 
ekonomiskt och organisatoriskt ansvar 
för dessa. 

Flyingestiftelsen har bildats av avelns 
och hästsportens största organisationer. 
Sedan de tog över har man expanderat 
med bl.a. Stora ridhuset 1983 (som rym-
mer 2300 sittande personer), Flyinge 
Wallenberghall och Flyinge Crafoord-
hall. Idag bedriver Flyinge AB avel och 
forskning, evenemang och utbildning av 
hästar och människor. Historia skrevs 
1994, då Flyinge fick en hippologisk 
högskoleutbildning och idag står utbild-
ningarna på Flyinge för runt hälften av 
Flyinges omsättning. 

Sedan 2011 bedrivs aveln på Flyinge av 
PS Flyinge & Partners som består av 
bland andra Paul Schockemöhle, Anto-
nia Ax:son Johnsson och Ib Kirk. Avel 
sker inge längre på plats men man har 
en ”katalogverksamhet” där man istället 
beställer genetiskt material med posten.

Flyinges storkar har också en del i plat-

Vid Flyinges gamla mittpaddock sitter  stallmästare och  kavalleriofficer Claes Adam Ehrengranat som på sin tid i slutet av 1800-talet gjorde 
Flyinge till vad det är idag.Framåtlutad tittar han intresserat efter hästarna som ska paradera förbi honom. (Ovan vä).  Flyinges gamla byggnader 
är pietetsfulla men kräver nu mycket underhåll, här syns en gårdsexteriör (ovan  hö) samt de gamla stallarna, fint renoverade ( nedan t hö). Foto: 
Jenny Sjökvist

forts. sid 7
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I Gamla Lund NYTT 2015:3 svarade 
stadsantikvarie Henrik Borg på Lunda-
bornas frågor i vår serie om byggnads-
vård och renoveringar i Lunds inner-
stad. Han tog upp de frågor som bru-
kas ställas till honom och uppmuntrade 
alla att höra av sig till honom via email: 
henrik.borg@kulturen.com (om det 
gäller kulturhistoria och kulturminnes-
vård) eller: henrik.borg@lund.se (om det 
gäller stadsbyggnadsärenden och frågor 
specifika för Lund). Dessutom uppma-
nade han läsarna att bifoga bilder på den 
aktuella miljön som frågan gäller.

Juridiska frågor är också nödvändiga att 
känna till. Gamla Lund NYTT vände 
sig till Susanne Björkman Ragnarsson, 
hyresråd och myndighetschef, Hyres- 
och arrendenämnden i Malmö.

Visionen
Vår första fråga i samband med renove-
ringar var (vi utgick ifrån att ärendet i 
den aktuella bostadsrättsstyrelsen förbe-
retts): ”Vem godkänner styrelsens vision 
av renoveringen?” Det entydiga svaret 
var:” Stämman”. Det innebär att alla 
medlemmar i bostadsrättsföreningen 
erbjuds att ta del av planerna, såväl av 
utformning som kostnadskalkyl. Men 
är det möjligt att stämman kan besluta 
att helt enkelt delegera ärendet till sty-
relsen? När i processen bör styrelsen då 
informera medlemmarna om arbetet? 
”I de fall det inte finns någon lagregel 
som anger annat, har jag uppfattat att 
stämman kan delegera beslut till styrel-
sen. Det betyder att det stämman skall 
besluta enligt 9 kap. 16§ bostadsrätts-
lagen, t.ex. förändringar i en bostads-
rättslägenhet, aldrig kan delegeras till 
styrelsen.”

När i processen bör styrelsen då informe-
ra medlemmarna om arbetet? ”Styrelsen 
måste ge underlag till medlemmarna i 
så god tid innan stämman att det går att 
fatta beslut. Underlaget bör vara klart 
och tydligt så att det inte finns någon 

Tänk efter före! (forts) 
Råd inför renovering

tveksamhet i vad förändringen kommer 
att innebära för bostadsrättshavaren. In-
formationsmöten under ett större pro-
jekt brukar underlätta vidare hantering 
och minska riskerna för ev. tvister.”
På vår fråga om skriftligt underlag be-
hövs till de tänkta entreprenörerna, sva-
rar Hyresnämnden:” Fråga entreprenö-
rerna men troligtvis.” Vad underlaget 
skall innehålla är också en fråga för en-
treprenörerna.

Offerter
En fråga, som vi bedömde viktig var: 
Hur många offerter skall begäras in? Sva-
ret var: ” Det bestämmer styrelsen el-
ler stämman beroende på stadgar och 
projektets storlek.” Men om man inte i 
styrelsens uppdrag eller i stadgarna kan 
finna svaret – vad gör man då? Innebär 
det att man i föreningen utreder frågan 
innan renoveringen startar? ”Det är upp 
till styrelsen att avgöra hur många offer-
ter som skall begäras in. Bostadsrättsla-
gen innehåller inga regler om detta. No-
tera att det ju är styrelsen som får svara 
för ev. konsekvenser om projektet stöter 
på problem. Eftersom det ofta är ett stort 
ekonomiskt projekt vore det oansvarigt 
att inte ta in flera offerter. Brister i detta 
måste styrelsen annars förklara för med-
lemmarna.”

Kan styrelsen själv besluta om vilken of-
fert som skall antas? ”Det beror på om 
styrelsen har rätt att besluta om det.” 
Men om stadgarna inte håller något be-
slut om detta, blir det en fråga för stäm-
man? ”I den mån lagregler inte finns 
och stadgarna inte begränsar styrelsens 
befogenheter, har den beslutanderätt. I 
omfattande frågor som har stor ekono-
misk betydelse kan det aldrig vara fel 
att kalla till extrastämma och låta den 
ta beslut.”

Kontakt och besiktningsperson
Kan styrelsen utse någon kontaktperson? 
Svaret var ”Det underlättar säkert hela 
projektet.” När renoveringen är avklarad 

bör en professionell besiktningsperson 
utses av styrelsen? Svaret var enkelt: 
”Absolut”.
Gamla Lund NYTT uppmanar – med 
utgångspunkt från ovanstående – att 
kontakta Henrik Borg inför större re-
noveringar i bostadsrättens gemen-
samma utrymmen.

Som framgår skall styrelsens vision av 
renoveringen godkännas av stämman. 
Vi uppmanar styrelser, som saknar 
erfarenheter av renoveringsarbeten, 
knyta en professionell person till sig 
i detta skede. En helhetssyn är nöd-
vändig. Dessutom uppfattar vi att ett 
skriftligt upphandlingsunderlag un-
derlättar arbetet.
Vi uppmanar alla bostadsrätter att 
låta renoveringsförberedelser ta tid! 
Att läsa på om skyldigheter och lagar! 
Också moraliska! Det gäller att alla 
medlemmar känner sig delaktiga.
Till sist: Vi vill uppmana alla bostads-
rätter att i första hand välja en lunda-
entrepenör att utföra arbetet!

Stadgarna
Av de inkomna svaren från hyres-
nämnden är det tydligt att stadgarna 
för stämman fungerar som en lagtext. 
Här kan bostadsrättsföreningen se 
hur ledamöter utses, vilka regler som 
gäller inför kallelser till stämman. Vi 
uppmanades att titta på bostadsrätts-
lagen, en länk till lagtexten finns på 
www.hyresnamnden.se.
Finns det andra juridiska frågor som 
är viktiga i samband med renoverings-
projekt?
”Det finns information om renove-
ringsprojekt på hyresnämndernas 
hemsida. Se under ingrepp i lägenhet. 
Det behövs tillstånd från hyresnämn-
den i det fall att en bostadsrättsinne-
havare inte godkänner stämmans be-
slut,” svarade Susanne Björkman Rag-
narsson.

FÖR GAMLA LUND NYTT
CECILIA NELSON
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Att det tidiga Lunds bebyggelse fanns 
i området kring de centrala delarna av 
staden är en allmän uppfattning och 
som bekräftats om och om igen. Men 
vår kunskap om hur långt utanför detta 
kärnområde den organiserade bebyggel-
sen har sträckt sig har hittills varit låg. 
Tack vare en omfattande omläggning 
av vatten- och avloppsledningar i Östra 
Vallgatan under vintern 2014-2015 kan 
vi dock skriva ett nytt kapitel i Lunds 
tidigmedeltida historia.

En hög jordvall, med en bred vallgrav 
belägen utanför omgav Lund under sto-
ra delar av medeltiden. Jordvallen och 
vallgraven fungerade som en befästning, 
vilken för lång tid framöver kom att ut-
göra en gräns för stadens bebyggelse. 
Innanför vallen anlades smala vägstråk 
och kvarteren som bildades däremellan 
är till stor del fortfarande intakta. 

Från Agardhsgatan i söder och upp 
till Stora Tomegatan i norr där flera ga-
tor möts, kunde den forna stadsvallens 
utbredning dokumenteras under schakt-
ningsarbetena. Ett förväntat resultat var 
att schaktningsarbetena skulle påvisa 
vallens bredd och att vallgravens väs-
tra kant skulle kunna dokumenteras på 
några punkter. Som exempel kan näm-
nas en vallbredd på 6 meter från vallgra-
ven. Bredden på vallen har säkert varie-
rat och formen på vallen var troligen nå-
got konisk, d.v.s. bredare längst nere och 
avsmalnande längst upp. Endast vallfo-
ten återstod då ytan röjdes hårt efter att 
vallgraven återfylldes under 1800-talet 
och funktionen med vallen som en be-
fästning samt tullgräns hade spelat ut 
sin roll.

Under vallfoten fanns en äldre mark-
horisont och när detta kulturlager ba-
nades av påträffades spår efter mänsklig 
påverkan i moränleran. Vi fann bland 
annat enkla grophus, garverigropar, en-

staka härdar och kanske det mest spek-
takulära – flera tomtrännor. För att häv-
da rätten till en bit mark var det vanligt 
att gräva ett dike eller en ränna kring 
tomten i områden med tät bebyggelse. 
Detta gav signaler till omvärlden att 
marken var upptagen. Rännan kunde 
även kompletteras med ett staket eller 
helt enkelt hållas öppen genom omgräv-
ningar. I samband med schaktningsar-
betena dokumenterades flera diken sam-
manhängande intill varandra, vilket 
tyder på att det fanns ett behov av att 
strukturera marken även så långt öster-
ut i staden. Från fyllningen i tomträn-
norna är jordprover tagna som skickats 
på makrofossilanalys. Om bevaringsför-
hållandena är gynnsamma kan provsva-
ren påvisa eventuell odling som förekom 
i området, om markerna gödslades eller 
om vissa växter importerats.

Spåren efter mänskliga aktiviteter 
under den forna stadsvallen får tankar-
na att snurra. Kanske låg redan området 
i träda då vallen och vallgraven skulle 
uppföras eller så fick de boende flytta på 
sig motvilligt eller av fri vilja. Blev de i så 
fall kompenserade med tomtmark någon 
annanstans i staden?  Varför förlades vall 
och vallgrav på de platser vi känner idag 
– kan det ha att göra med moränlerans 
beskaffenhet och att en lyckad funktio-
nell vallgrav krävde vissa förutsättning-
ar som uppfylldes i området? Hur som 
helst har vi i samband med vatten- och 
avloppsarbetet fått flera nya struktu-
rer att arbeta med. En jämförelse med 
tomtrännornas vinklar gentemot histo-
riska kartor, samt tidigare utgrävning-
ar där liknande strukturer påträffats, 
bidrar till att en pusselbit av det tidiga 
Lunds tomtreglering kan läggas och att 
vi får en ökad förståelse för hur Lunds 
stads östra delar har utnyttjats under ti-
dig medeltid.

AJA GULDÅKER
ARKEOLOG KULTUREN

Östra 
Vallgatan 

före vall och vallgrav
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Ninnie Sahlström insåg vid mitten av 
1960-talet att något måste göras för stu-
denter och andra som var i akut behov 
av hjälp under helgerna när all social 
service var stängd. Det resulterade i att 
socialassistent Ingrid Bern våren 1966 
kallade en grupp kvinnor till möte  om 
att börja med en samtalsjour. Gruppar-
bete om detta startade redan i april. Man 
enades snabbt om grunddragen. På hös-
ten anordnades en utbildningskurs. 

Kontakttjänst
Efter att ha enats om ett namn för verk-
samheten, fått lokal i IM:s hus och skaf-
fat telefon med ett bra nummer: 11 00 
21 kunde man den 10 mars 1967 starta 
den första journatten i Kontakt-tjänst. 
Verksamheten växte från att ha bestått 
av samtalstjänst under veckohelgsnät-

Från Kontakttjänst till 
Vänskapens hus

terna till att även erbjuda öppet hus på 
lördagar på Spolegatan och i KFUK:s 
lokaler i församlingshemmet Ugglan. 
Julen 1969 erbjöds alternativt julfiran-
de i Hemgården. Verksamheten växte. 
När man fick låna lokaler på Finngatan 
3 kunde man ha öppet hus med verkstad, 
vävstuga m.m. 

Samvaro för utsatta
Tillsammans med S:t Lukasstiftelsen 
ordnades en samvaro där människor med 
egna erfarenheter av missbruk och psy-
kiska skador kom till tals. Författaren 
Arne H. Lindgren blev en värdefull till-
gång. År 1972 erbjöd kommunen ett hus 
på Stora Södergatan 39. Efter ett stort 
renoveringsarbete kunde man flytta in 
och utnyttja fastigheten till kvällskaf-
festunder, praktiskt arbete, yoga, medi-
tation, terapeutiska samtal och föredrag 
m.m. Verksamheten hade vuxit från att 

ha varit en Kontakt-tjänst till att nu bli-
vit ett Vänskapens hus.

 På sommaren hade man ett internatio-
nellt arbetsläger då man bl.a. renovera-
de husets fönster och reparerade cyklar 
som målades gröna, märktes med Vän-
skapens hus och placerades ut på olika 
ställen i centrum. Nu när Vänskapens 
hus fanns i ett centralt beläget eget hus 
fick det många besökare. Här bjöds på 
musik, sång, dans, föredrag om framför 
allt freds- och miljö- och hälsofrågor. 

Matfront
År 1974 bildades en Matfront, 1975 ett 
matlag, 1975 en fastevecka och 1976 en 
miljögrupp. Hösten 1975 samlades på 
Ingrid Berns initiativ en särskild ar-
betsgrupp med sikte på gemenskap men 
också på att stödja husets ekonomi. Vå-
ren 1976 fick kassan ett rejält tillskott 

Här fortsätter nu berättelsen om Vän-
skapens hus och dess nutida historia.

Interiörbild från vänskapens hus Foto:Claes Wahlöö
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genom att man börjat med försäljning 
av begagnade saker. Denna verksam-
het har sedan dess haft stor betydelse 
för ekonomin. I början av år 1977 var 
det dags för flytt igen. Det gamla hu-
set skulle rivas men genom kommunens 
försorg fick man flytta in i det hus där 
man nu befinner sig - Bredgatan 19. Ge-
nom att fina möbler och annan inred-
ning skänktes har huset fått en hemlik 
karaktär. Etablering i det nya huset på-
gick hela hösten men julen 1977 kunde 
firas i det nya huset trots att en hel del 
flyttningsbestyr återstod. 

Lunch och återbruk
Verksamheterna från Stora Södergatan 
följde i princip med till det nya huset 
och en del saker förbättrades. I stället 
för matlag bjöds det på en mycket upp-
skattad vegetarisk lunch tillagad av Nel-
ly Johansson. Efter hennes död övertogs 
lunchverksamheten av Anna-Britta 
Hörnfeldt. Överskottet använde hon 
bl.a. till städning. Med sitt ordnings-
sinne och sin organisatoriska förmåga 
såg hon till att huset utnyttjades på bäs-
ta sätt.  Återbruksförsäljningen fick ett 
eget utrymme och sköttes av en expert 
på glas och porslin Britta Eriksson  f.d. 
ägare till Hasselgrens och hennes man.

Vänskapens hus idag
Huset är ett hem för många föreningar. 
Det är öppet för icke kommersiella, re-
ligiöst och partipolitiskt fristående för-
eningar. Många anonyma självhjälps-
grupper till exempel AA träffas i huset. 

Efter det att IM sålt sina fastigheter på 
Spolegatan har en del av IM:s verksam-
het flyttats till Vänskapens hus. Någ-
ra veckor på sommaren serveras kaffe 
i trädgården i samarbete med IM och 
Träffpunkt Laurentiigatan. På lörda-
garna kl.18.15 serveras kaffe och kl.19 
hålls ett föredrag i Rosa rummet. Då 
är återbruksboden öppen. Fyra gånger 
per år arrangeras marknader med kaffe-
servering, lotteri, försäljning och ibland 
musikunderhållning. 

Endast frivilliga krafter
All verksamhet bedrivs av frivilliga 
krafter. För underhåll av de gamla husen 
har Olof Sahlström, grundaren Nin-
nie Sahlströms son, tagit på sig ansva-
ret. En arbetsgrupp, som startade 1975, 
finns fortfarande. Birgit Bäckman, som 
1982 flyttat till Lund, deltog i jourtele-
fonarbetet och ledde denna grupp un-
der namnet tisdagsgruppen. Den har 
nu återtagit namnet arbetsgruppen och 
träffas varje onsdag kl.14-16. Då är även 
Återbruksboden öppen. 

Gruppen planerar och förbereder kom-
mande aktiviteter över en kopp kaf-
fe. Den leds nu av Bodil Nilsson som 
lyckas skaffa föredragshållare och vär-
dinnor till lördagsunderhållningen. De 
flesta i gruppen har arbetat för Vänska-
pens hus i många år och är inte så unga 
längre. Att guppen kunde utökas med 
nya friska krafter är vad alla önskar. 
Själv har jag bara varit med i ett par år. 
Jag mottogs med öppna armar och har 

Fasaden av Vänskapens hus, sedd från Bredgatan  Foto: Claes Wahlöö. Bilden något beskuren.

sens historia. Dess har häckat i omgiv-
ningarna under hundratals år men för-
svann från Flyinge och Skåne, då man 
i mitten av 1800-talet började dika ut 
markerna. Men i början av 1990-talet 
kom en ny vild stork och idag finns ett 
femtiotal storkar, som bidrar till att ska-
pa den anrika atmosfären. 
Ovanpå taken på vissa stallar kan de-
ras bon skymtas och bak mot sjön finns 
skyddade hägn för dem. Storkprojektet 
drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne 
och Skånes Ornitologiska Förening. 

I parken i anslutning till stallarna ligger 
också Flyinges hästkyrkogård. I boken 
”FLYINGE – Hippologi från medeltid 
till nutid”, författad av Ingvar Fredric-
son, som var Flyingechef 1983-98, kan 
man läsa mer om stuteriets historia.

JENNY SJÖKVIST

Flyinge fortsättning fr sid 3

En hippolog arbetar professionellt 
med hästar, främst som ridlärare, 
stallchef, lärare på naturbruksgym-
nasier eller som tränare. Hippolog-
programmet är Sveriges enda uni-
versitetsutbildning inom häst. Det 
omfattar 180 högskolepoäng och 
leder till en kandidatexamen med 
huvudområdet hippologi. Utbild-
ningen finns med tre inriktningar, 
Travhäst, Islandshäst och Ridhäst 
och ges vid Hästnäringens tre riks-
anläggningar Flyinge, Strömsholm 
och Wången (Källa Wikipedia).

med glädje deltagit i arbetsgruppen så 
ofta jag kunnat och kan varmt rekom-
mendera den.

I den norra delen av vinden håller Men-
tors undervisningsrum och bibliotek 
på att återuppstå. Genom Föreningen 
Mentors försorg kunde en stor del av 
biblioteket och möblerna räddas då fast-
igheten på Södra Esplanaden 24 tömdes 
på grund av ägarbyte. Att Vänskapens 
hus, som under seklernas lopp gästats av 
så många kulturpersoner, nu hyser ett 
bibliotek fyllt av böcker på latin, grekis-
ka och verk av de stora filosoferna känns 
alldeles riktigt.

MARGARETA WICKSTRÖM
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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

Konsert på Trettondedags
afton med Ensemble Aurea 
Tisdag 5/1 klockan 17.00, Allhelgonakyrkan  
Aino Lund Lavoipierre (sång), Anna Rynefors (nyckelharpa, svensk säck-
pipa) och Erik Ask-Upmark (harpa, renässanssäckpipa, zampogna, Offer-
dalsflöjt) återkommer med ett nytt program med finstämd och fröjdefull 
midvintermusik från förr. 
Berättare, Cajsa S. Lund. Gästartist: Emelie Roos (blockflöjt, sång).  
Medverkar gör också Tondrillarna, barn från åk 8 på BMSL. ● Entré 100 kr. 

Biljettförsäljning i Allhelgonakyrkan från klockan 16 konsertdagen. 

Information inför julhelgerna 
Kansliet är öppet t o m måndag 21 december och har sedan helgstängt 
fram till måndag 11 januari 2016.  

I början av januari sänds vårprogrammet ut med inbetalningskort för 
medlemsavgifterna för 2016. Medlemsavgifterna är oförändrade: 250 kr 
för huvudmedlem (inkl årsskrift), 60 kr för familjemedlem och 1000 kr 
för företagsmedlem. En viktig nyhet är att vi återgår till den gamla 
ordningen och tar bort avgiften för hemsändning av årsboken. Att 
skicka ut årsboken kommer att innebära en stor kostnad för förening-
en. Därför hoppas vi att så många som möjligt vill fortsätta att hämta 
sin årsbok. Vi återkommer med mer information när årsboken 2016 är 
tryckt, vilket beräknas ske nästa höst. 

Så vill vi än en gång påminna er om att 
hämta årets årsbok om Falstaff, fakir. 

Vi önskar er alla 
en riktigt God Jul 

och ett Gott N ytt År! 


