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Fysik i Lund under 300 år
När Lunds universitet grundades 1668
skulle naturvetenskaperna få stort utrymme – av det nya lärosätets tio professurer var två i matematik och en i fysik.
Men någon fysikprofessor hittades inte
så matematikprofessorerna Andreas
Spole och Martin Nordeman fick ta hand
om fysiken också. Ämnet bestod mest av
naturfilosofi och naturkunskap. Det berättar Ulf Litzén, professor em. i atomfysik, i boken Fysik i Lund under 300 år.

Gränserna mellan fakulteterna var inte
så seriösa – eller satt det en polyhistor
på varje professur? Matematikprofessorn
Andreas Riddermark flyttade över till
juridiska fakulteten (1702) och den kände
Kilian Stobaeus var professor i naturfilosofi och experimentell fysik samtidigt
som han var läkare. När professuren i
historia blev ledig 1732 (med full lön: 300
tunnor spannmål) flyttade han dit men
fortsatte ge lektioner i naturkunnighet.

förnämliga instrumentsamling – och en
verkstad med hyvelbänk, svarvstol och
glasblåsarbord. När kemisterna senare
flyttade till en ny byggnad på Magle
kyrkogata kunde fysiskämnet expandera.

rack med fyra små laboratorier. Det saknades vatten och lokalerna värmdes upp
med fotogenkamin under vintern. Här
planerades den acceleratorhall som skulle bli en del av det nya stora Fysicum på
Sölvegatan, som stod klart 1950.

Men i den nya examensordningen 1877
fanns krav på laborationer och det medförde lokalproblem. Samtidigt låg intresset för teknisk utveckling i tiden och
nu fick fysikämnet ett eget hus – ritat
av Helgo Zettervall och beläget på Biskopsgatan. Det nya Fysicum stod färdigt 1885. Professorn Victor Holmgren
var en drivande man och han hade besökt moderna fysikinstutioner i Tyskland för att kunna ställa krav. Men med
tiden blev förstås även denna byggnad
för liten och omodern. När Sten von
Friesen skulle bygga upp ämnet kärnfysik uppfördes som provisorium en ba-

Tage och TG
Hellmuth Hertz och Sven Johansson
hörde till dem som arbetade med det
projektet. Deras namn återfinns senare
bland fysikprofessorerna på den tekniska
högskolan som förlagts till Lund.
Ett kapitel i boken ägnas Tage och TG
– Tage Erlander och Torsten Gustafson.
De inledde en livslång vänskap redan
under studieåren. Tage kom till Lund
för att studera naturvetenskap och började med fysik. Sen läste han både kemi
och matematik men när hans politiska
intresse tog överhand satsade han istälforts. sid 2

Flyttningar och byggen
Fysicum har flyttat flera gånger. Första
hemvisten var i Liberiet. Professor Spole, som hade praktisk erfarenhet av optik, byggde dessutom ett observatorium,
Lunds första, på taket till sitt hus (nuvarande Winstrupsgatan och S:t Petri kyrkogata) och utrustade det med ett teleskop han tillverkat.
År 1735 gick flytten till Kungshuset där
ämnet residerade i 110 år. År 1845 var ett
nästa ”hem” klart – ett nybygge ovanför
Sandgatan som Brunius ritat och som
fysikämnet skulle dela med kemi och
zoologi. Men här blev tiden kort – ingen
var nöjd med planlösningen. Och biskopen var missnöjd med det nybyggda biskopshuset vid Kraftstorg (nu Historiska
museet). Alltså bytte man hus. Fysiken
fick nu rymliga lokaler med plats för sin
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Efter att ha bott på flertalet platser i Lund, bland annat Liberiet och Kungshuset fick fysikämnet
tillslut ett eget hus på Biskopsgatan, ritat av Helgo Zettervall. Här kunde man nu utföra laborationer,
ett krav sedan den nya läroplanen av 1877.
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I Gamla Lunds
program i vår

let på statskunskap och nationalekonomi.
Men TG blev fysikämnet trogen och utnämndes 1939 till professor i mekanik och
matematisk fysik. De kvinnliga studenterna var få – en av dem hette Aina Andersson, senare Aina Erlander. I motsats till
sin man fullgjorde hon sina naturvetenskapliga studier och blev läroverksadjunkt.
Efter kriget skedde en kraftig upprustning av den naturvetenskapliga forskningen i Sverige och som ecklesiastikminister (1945-46) hade Tage Erlander
förstås glädje av sina studier och kontakter i Lund. Användningen av kärnenergi
– både för fredliga och för militära ändamål – var ett givet samtalsämne med TG
som hade nära kontakter med Niels Bohr.
När Atomkommittén tillsattes 1945 var
TG en av ledamöterna. Kärnfysik blev
en del av forskningsprogrammet i Lund
och en professur inrättades 1948 med
Sten von Friesen som förste innehavare.
Manne Siegbahn och andra
I boken presenteras flera forskare som har
gett fysikämnet i Lund speciell lyskraft.
Janne Rydberg presenterade redan 1887
sin epokgörande upptäckt av ”Rydbergs
konstant”. Han uppskattades mer internationellt än nationellt – då.
Hans assistent Manne Siegbahn öppnade ett nytt område – röntgenspektroskopi, som renderade honom ett Nobelpris 1924. Året innan hade han flyttat till
Uppsala och en professur med bättre lokaler och utrustning. En av hans doktorander längre fram hette Bengt Edlén

Manne Siegbahn och medarbetare. Manne
fick sedermera Nobelpris inom området
röntgenspektroskopi.
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och1943 tillträdde han fysikprofessuren i
Lund. Han hade redan gjort sig ett namn
för sin forskning om stjärnspektra och
ett av astrofysikens stora problem – analys av spektra från solkoronan, dvs solens
allra yttersta delar. Bengt Edlén fick en
mängd vetenskapliga utmärkelser och
nominerades tolv gånger (!) som kandidat till nobelpriset.

Måndag 21 mars kl 19.00
Sessionssalen, Stadshallen, Stortorget 9
Kungshuset/Lundagårdshuset, förr och
framöver
Föredrag av förre museichefen i Malmö
Göran Larsson.
Kungshuset/Lundagårdshuset stod färdigt 1584 och har genom tiderna haft flera
funktioner. Residens för danska lensmaend och kungar, privatbostad och biskopsgård för att till slut bli Lunds universitets första egna byggnad och under
lång tid dess huvudsakliga hemvist för
undervisning och administration. Just
nu står huset tomt men förbereds för en
framtid som en plats där man bland annat
skall kunna möta Lunds universitet igår,
idag och blicka mot framtiden.

Hellmuth Hertz forskning har resulterat
i teknik som fått stor praktisk betydelse.
Hit hör ultraljudsundersökning av hjärtat och bläckstråleskrivaren – dessvärre
var inga svenska företag intresserade av
att kommersialisera dessa uppfinningar..
En entreprenör var Enoch Thulin. Han
intresserade sig för flygning såväl teoretiskt som praktiskt. Han blev känd som
”flygdoktorn” och grundade 1915 Thulinverken i Landskrona för tillverkning av
flygplan. Dessvärre störtade han under
en uppvisning 1919 och ett år senare gick
hans fabrik i konkurs.

Tisdag 26 april kl 19.00
Sessionssalen, Stadshallen, Stortorget 9
Årsmötesförhandlingar där frågan om
stadgeändringar gällande formuleringar
i paragraferna 2, 5, 8 och 9 kommer att
tas upp för andra gången. Stadgarna +
förslaget till stadgeändringar finns på vår
hemsida www.gamlalund.se (under Om
föreningen)
Därefter berättar arkitekturhistorikern
Anders Bodin om den till hösten kommande årsboken om Helgo Zettervall.
Mötet avslutas med en stunds samvaro
med dryck och tilltugg.

Instrumentsamlingen
Till fysikämnets historia hör också den
Triewaldska instrumentsamlingen. Den
unge affärsmannen Mårten Triewald
tillbringade åren 1716-26 i England där
han blev mer intresserad av teknik och
naturvetenskap. Han köpte en mängd
apparater som skänktes till Lunds universitet – i utbyte mot att hans assistent
Daniel Menlös fick en professur. Uppgörelsen ledde till akademiska trätor
som pågick flera år. Men eftermälet om
Menlös är att han var en både kunnig
och skicklig professor. Samlingen finns
numera på Malmö museer.

Fredag 20 maj kl 14.00 och 15.00
Vandra i Stadsparken med stadsträdgårdsmästaren Karl-Oscar Seth
Tillsammans med medlemmar från
Malmö Kulturhistoriska Förening får vi
se och höra om det nya som sker i parken.
Obligatorisk föranmälan till kansliet
(046-121265) 2 -13 maj på grund av begränsat deltagarantal. Det finns 40 platser till 14.00-vandringen och 20 platser
till kl 15.00-vandringen.
Samling utanför växthuset, norra ingången.

Bengt Edlén, fysikprofessor i Lund, här med
Gustav VI Adolf.

Boken om fysikämnet i Lund är generöst
illustrerad med bilder och andra illustrationer från olika bildkällor, även privata
fotoalbum. Den är Universitetshistoriska Sällskapets årsbok 2016 och har getts
ut av Historiska Media.
SOLVEIG STÅHL

Onsdag 8 juni kl 17.ww-ca 19.30
Tingsplatser i Lundabygden, nya perspektiv på en gammal diskussion
Bussexkursion med fil. dr Ola Svensson
I Lund och området däromkring har särskilda samlingsplatser funnits som har
utgjort centra för staden Lund, för Torna härad och för Skåne. Från 1500-talet
och framåt har man försökt lokalisera,
beskriva och förklara dessa platser inom
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ramarna för en akademisk diskussion
som kan följas ända upp i nutiden. Under
exkursionen kommer ortnamnsforskare,
tillika arkeolog, Ola Svensson att ge sin
egen syn på dessa platser mot bakgrund
av en större undersökning om tingsplatser i Skåne.
Samling vid turisthållplatsen på Bangatan utanför ICA Malmborgs, där bussen
avgår kl 17.00. Priset för utfärden är 100
kronor. Obs ingen måltid ingår! Biljetter
(55st) säljs på kansliet 17-30 maj. Det går
också bra att ringa och boka biljett (046121265) från kl 9.00 tisdag 17 maj.

Obs, det finns fortfarande ca
400 medlemsexemplar av årsboken 2015 att hämta på kansliet! Det är heller inte försent
att betala in medlemsavgiften

Vid avloppsgrävning 1974 fann man rester
av en träkyrka samt gravar i Kattesund.
Detta berättas i om Kulturens nya bok
Kyrkornas Lund av Gunilla Gardelin.

"Kyrkornas Lund"
av Gunilla Gardelin

Under medeltiden fanns det fler kyrkor
i Lund än i någon annan nordisk stad.
Kulturens nya bok Kyrkornas Lund berättar om den kyrkliga arkitekturen som
så starkt präglade den tidens Lund, och
om arkitektoniska delar från kyrkorna
som samlats in vid Kulturen.
Under de 125 år som man bedrivit arkeologisk verksamhet har ny kunskap
om Lund kontinuerligt kommit fram. I
staden fanns under medeltiden 22 socknar med kyrkor och flera kloster. Boken
fokuserar på den medeltida kyrkoarkitekturen under den katolska eran, men
också dagens kyrkor i Lunds församlingar har fått en plats.
Arkitektoniska delar från kyrkorna,
som Kulturens arkeologer grävt fram,
exempelvis kapitäl, kolonnbaser, kvaderstenar som ingått i kyrkornas murar,
delar av friser etc. berättar om hur de
olika kyrkorna kan ha sett ut. Några av
fynden kan man se i Kulturens utställning Metropolis – Lund på medeltiden.
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Vi minns
Kerstin Laurell
Föreningen Gamla Lunds hedersmedlem,
amanuens Kerstin Laurell, har avlidit.
Kerstin var föreningens sekreterare 197180, dess vice ordförande 1980-90 och
medlem i valberedningen 2007-14.
1991 blev hon hedersmedlem som tack för
mångårigt arbete i föreningen.
Ingen annan i föreningens styrelse har så
målmedvetet arbetat för kulturminnesvården med särskild inriktning på byggnadsvård. Många är de möten Kerstin
varit initiativtagare till som behandlat
”råd vid ombyggnad”, ”föredömlig byggnadsrenovering” och liknande bevarandefrågor.
Föreningen hade en särskild arbetsgrupp
för bevarandefrågor där Kerstin ingick
tillsammans med Hjördis Kristenson och
Bengt Erlandsson .
Kerstins kärlek till Lund var stor. Staden
skulle värnas från förflackning och slitage, dess kulturvärden skulle lyftas fram.
Stadens centrum borde - menade hon kallas ”Gamla stan” och skyddas extra.
Med oro och noggrannhet granskade
hon nya planer och idéer. Höll de måt�tet gladde hon sig över möjligheten till
komplettering och förnyelse. Senast i fjol
överraskade hon med berömmande ord
om förslag till ombyggnad av stationsområdet. Gammalt och nytt måste få leva
tillsammans – men krav skulle ställas på
kvalitet och lundaanda.
De dagliga promenaderna med hunden
i Kulturkvadranten och Lundagård resulterade ofta i telefonsamtal med förslag till förbättringar. Inför universitetets förestående 350-årsjubieum föreslog
Kerstin i ett medborgarförslag att staden
skulle uppföra en minnesbrunn på Stortorget och hon kontaktade konstnär och
lade förslag på vilka historiska händelser
som borde åskådliggöras på brunnskaret.
Förslaget fick en positiv behandling men
ansågs besvarad med hänvisning till pågående diskussioner om torgets utformning.
Många har fått uppleva att Kerstins kärlek också gällde andra medeltida universitetsstäder. Min hustru och jag har guidats av henne i Lissabon och Coimbra.
Kerstin var initiativtagare till kulturellt
utbyte mellan Sverige och Portugal och
även mellan Lund och Coimbra.
Under många år arrangerade hon Kulturresor till medelhavets metropoler till

glädje inte bara för lundabor.
Stolt var hon – med rätta - över sitt hus
på Stora Algatan 10 och glad över sin lilla
trädgård. Jag vill minnas henne, när hon
står där och visar kära vänner de blommande körsbärsträden och insuper naturen, lugnet och lundamiljön.
LENNART PRYTZ
FÖRENINGEN GAMLA LUND

Vårnytt på KULTURPORTAL LUND
Lund är inte statyernas stad. Här sitter inga kungar till häst på torgen. Tegnér vid AF-borgen, Linné vid biblioteket
och Schartau vid Domkyrkan är de enda
egentliga statyerna över berömdheter.
Men visst är fler avporträtterade. Kulturportal Lund visar ett 40-tal bilder och byster i det offentliga Lundarummet. I sten
och brons finns de som verkat i staden.
Vet du till exempel var Tycho Brahes byst
finns och har du sett Sydsvenskans Lundachef Jan Mårtensson cykla på Klosters
kyrkogård i en bild av Andrzej Ploski?
Antalet texter om kända döda Lundabor ska inom kort passera 100. Senast i
raden är arkitekten Hans Westman, som
bland annat ritade husen i Linnéstaden
och Skissernas museum.
Männen dominerar men en ny text berättar om Britta Holmström, IM:s grundare. Hennes son Stefan Holmström berättar om sin mamma och hennes vision
som ledde till Praghjälpen och senare Individuell människohjälp.
28 april 1945 kom de första vita bussarna
till Lund. Under en vecka kom 2000 personer som räddats från koncentrationslägren. Läs om hur 412 polska kvinnor
inkvarterades på Klosterskolan. På Lindebergska gjordes plats för 350.
Kulturportal Lund skriver om Lunds
historia och kulturarv på nätet, www.
kulturportallund. se.
Kulturportalen är också en förening där
man kan bli stödmedlem för 100 kronor
om året. Postgironumret är 493933-6.
16 mars kl 17.30 hålls årsmöte på stadsbiblioteket i den lokal som kallas kyrkan
med ingång från Bredgatan. Stadsantikvarie Henrik Borg berättar då om Lunds
industrihistoria.
INGRID NATHÉLL
KULTURPORTAL LUND
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Konstnären C'O Hultén 2005 vid sin nyinvigda skulptur på torget i Staffanstorp. Foto: J.T. Ahlstrand

CO Hultén och Lund
I juni 1959 flyttade jag som ny student
i Lund in i det nya fina Internationella
studenthuset vid Tunaparken. De japanska körsbärsträden blommade så vackert
i rosa färger i korsningen mellan Tunavägen och Tornavägen. Jag hade aldrig
sett sådana träd i min hemstad Borås.
Alldeles i närheten låg en liten vacker
modern byggnad i gult tegel, Institutet
för färgfoto från 1955, som liksom Internationella studenthuset var ritat av
Lunds första kvinnliga arkitekt, Ingeborg Hammarskjöld-Reiz. Men främst
var det den färgstarka modernistiska fasadmosaiken, som fångade mitt intresse
och som jag sedan dess aldrig försummar att titta på när jag passerar förbi
på Tornavägen. Den var signerad CO
Hultén och blev för mig en inkarnation
av moderniteten och framtidstron under
1950-talet. Själva namnet, Institutet för
färgfoto, vittnade också om ett nytänkande och om att färgfotografering slog
igenom på allvar under 50-talet.
Glasmosaiken med sina starka färgkontraster är förvånansvärt välbevarad efter 60 år, men så har CO Hultén alltid
haft höga kvalitetskrav, både konstnärligt och rent tekniskt. Det är mycket få
bitar av mosaiken som fallit bort under
4

denna långa tid, då den har varit utsatt
för väder och vind. Innehållsmässigt anknyter den med sina abstrakta bilder av
fotolampor, bländaröppningar, slutare,
ljusbrytningar i en lins och prismatiska former till byggnadens ursprungliga
funktion. Den mellersta av de tre fotolamporna till höger har ett maskliknande ”ansikte”, som erinrar om konstnärens starka intresse för afrikansk konst.
Mosaiken är indelad i fem olika fält med
två glasrutor insatta i fasaden. Det högra fönstret fanns där från början, medan den vänstra rutan senare fick ersätta
den ursprungliga entrén, därav ”glappet”
mellan det vänstra fältet med bländaröppningen och de fyra delarna till höger. I mitten av 50-talet fanns fortfarande Imaginistgruppen i Malmö, där
Hultén var den ledande, och fasadmosaiken med sina fantasifulla tecken vittnar
därom, samtidigt som den geometriska
strukturen med sina rektangulära färgfält och triangulära former också har
anknytning till konkretismen, 50-talets
dominerande konstnärliga stil i Sverige.
När jag hösten 2014 av stadsantikvarien
Henrik Borg fick veta att AF Bostäder
planerar att riva det forna Institutet för
färgfoto för att där bygga ett nytt stu-

denthus, skrev jag ett brev till AF Bostäder och vädjade om att man skulle
rädda Hulténs unika fasadmosaik genom att flytta den till det kommande nya studenthuset, där den med en
lämplig placering skulle kunna bli ett
blickfång på nytt och samtidigt vittna om platsens tidigare historia. I ett
mejl den 5/11 2014 svarade AF Bostäders fastighetsutvecklingschef Magnus Cederberg, att ”självklart ligger
det även i vårt intresse att konstverket
får leva vidare (eller får ett nytt liv).
Om jag får återkomma i frågan så gör
jag det mer än gärna.”

Märkligt nog har CO Hultén utfört
två exteriöra offentliga utsmyckningar i Lund. Fem år efter Institutet för
färgfotos tillkomst invigdes i oktober
1960 Malmöhus läns landstings nya
administrationsbyggnad vid Byggmästaregatan, ritad av arkitekten
Mogens Mogensen. Såväl byggnaden som dess konstnärliga utsmyckning av CO Hultén respektive Anders
Österlin håller hög klass och vittnar
om 1950-talets estetiska ambitioner
och vilja att via de offentliga väggarna föra ut konsten till folket. Landstinget bjöd in fem konstnärer att tävla
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om utsmyckningen av både huvudfasaden och av huvudväggen i entréhallen. På
senhösten 1959 arrangerade vi på Arkivmuseet, numera Skissernas museum, där
jag då arbetade som extra amanuens, en
utställning med de tio tävlingsbidragen
av Karl-Einar Andersson, Torsten Hult,
CO Hultén, John Wipp och Anders Österlin. Jag var med vid vernissagen, då
Ragnar Josephson invigde utställningen
och konstnärerna presenterade sina förslag. Det var minnesvärt för en ung och
grön amanuens att höra dem berätta om
sina idéer.
CO Hulténs tävlingsförslag ”Samlade
grupper” utfördes på Gustavsberg som
en relief i emaljerad plåt och monterades
sedan på den nya landstingsbyggnadens
huvudfasad ovanför den djärvt framskjutande baldakinen ovanför entrétrappan.
Materialet valdes för att konstverket
skulle kunna tåla väder och vind i många
år (det har nu hållit i 55 år). Genom sin
höga placering på huvudfasaden fungerar den vertikala emaljreliefen på långt
håll som ett fantasieggande igenkänningstecken för byggnaden och samspelar vackert med den gula tegelfasaden.
De nio abstrakta formerna i huvudsakligen blåa och orange färger är rytmiskt
förskjutna sinsemellan och toppas av en
rund orange form som en solskiva.
Sedan landstinget 1972 flyttat till sin nya
byggnad vid Baravägen tog Lunds kommun över, men efter tillkomsten av Kristallen är det nu Sparbanken Skåne som
huserar i det forna landstingshuset. Sparbanken begärde bygglov för att sätta upp
tre skyltar exteriört på byggnaden. En

av dem skulle ”ersätta” Hulténs emaljrelief, vilket stadsantikvarien avstyrkte
i sitt yttrande sedan han inhämtat ett
yttrande från mig. Hulténs ”Samlade
grupper” stannar på sin plats men skulle
nog behöva en teknisk översyn efter att
i 55 år ha varit utsatt för vädrets makter.
Anders Österlin, den tredje mannen vid
sidan av CO Hultén och Max Walter
Svanberg, då Imaginistgruppen bildades 1945, vann tävlingen om utsmyckningen av entréhallen. Huvudväggen
pryddes med en mosaik av olikfärgade stenar i ett väl avvägt samspel med
den vita bottenfärgen. Dessvärre har
Sparbanken Skåne i sitt oförstånd dolt
konstverket bakom en gipsskiva. Den
bör givetvis tas bort snarast möjligt, då
Österlins väggmosaik är en viktig del
av entréhallens estetiska helhetsverkan.
C(arl) O(tto) Hultén, född 1916 i Malmö
och död 2015 i Lomma, 98 år gammal, var
en veteran inom den moderna konsten.
Han var en genuin malmöit, som kom att
ha mycket med Lund att göra. Under 14
år, 1936-1950, arbetade han som reklamtecknare för Åkerlund & Rausing och
utvecklade sitt eget konstnärskap vid sidan av anställningen i Lund. Under imaginisttiden kom han att samarbeta med
den så kallade Lundaskolans poeter, särskilt med Ingemar Gustafson (Leckius)
och Göran Printz-Påhlson. CO – som
han alltid kallades – var som konstnär en
ovanligt mångsidig innovatör men också
en praktisk organisatör, som en tid hade
ett eget förlag (Image) och under tre år
på 50-talet drev Skånes första avantgardegalleri, Galerie Colibri i Malmö.

Han var också en äventyrare, som efter
Andra världskriget på motorcykel gav sig
ut på långresor genom Europa. I början av
70-talet gjorde han ett par strapatsfyllda
långresor till Västafrika, i en specialutrustad VW-buss genom Sahara. Afrika
med sin magi hade alltid lockat honom,
och som en sidoeffekt av dessa två resor
lyckades han att förvärva en samling av
skisser till monumentalkonst i Västafrika
till Skissernas museum, som han skrev
om i den av museet 1995 utgivna boken
”Visionärer och utmanare” med mig som
redaktör (CO gjorde även omslaget). CO
var en framstående kännare av afrikansk
konst, som han själv hade en imponerande samling av i sin stora gamla villa
i Lomma. År 2003 hedrades han för sin
långa konstnärliga gärning med Malmö
stads kulturpris, och så sent som 2012
hade han, 95 år gammal, en stor retrospektiv utställning på Moderna museet
i Malmö.
Lund kan vara stolt över att ha två offentliga konstverk av CO Hultén, även om
det första av dem måste finna en ny plats
sedan Institutet för färgfoto tyvärr rivits.
.
JAN TORSTEN AHLSTRAND

CO Hulténs mosaik- och emaljverk
skrev vi om i Gamla Lund nytt 6:2015
- där finns också bilder på dessa.

CO Hultén, "Aggressivt huvud", träsnitt
1948. Foto: J.T. Ahlstrand

CO Hultén, "Verklighetens kuliss", en akrylmålning från 1975. Foto: J.T. Ahlstrand
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Anders Österlins nu övertäckta väggmosaik
i entréhallen, Sparbanken Skåne (f.d.
Landstingshuset).w Foto: J.T. Ahlstrand
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Fabriks- och Hantverksföreningen i Lund & Åke Hans
På Bredgatan 5 ligger en fastighet som
benämns Åke Hans. Här huserar Fabriks- och Hantverksföreningen i Lund
eller som de numera heter, Företagarna
i Lund, bildat 1847 som en av landets tidigaste hantverksföreningar. Efter att
skråväsendet 1846 upphört bestämdes
att fabrikanter och hantverkare skulle
skiljas från handelsmännen och bilda
en egen förening och Lundaföreningen
kom att bli en av de största i landet. Man
sysslade med understöd, föreningsverksamhet och utdelande av mästerskap och
gesäller bland annat.
Sedan 1847 hade föreningen haft sina lokaler i ”Gamla rådhuset” på stortorgets
norra sida men platsbrist och ökande
medlemsantal gjorde att man behövde
hitta en annan lösning. 1899 kom den
driftige och idérike Axel Andersson
att bli föreningens ordförande och han
tog upp tanken om att genom ett fastighetsaktiebolag skaffa nödiga lokaler.
En byggnadsfond, tidigare upprättat
för detta ändmål användes nu och aktier tecknades för hela summan; för ett
aktiekapital av 20 450 :- kronor blev det
409 aktier.
26 oktober 1900 bildades så det särskilda fastighetsbolag som fick uppdrag att

Plan över tomtens byggnader 1936
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hitta en lösning på bostadsfrågan. Bolagets styrelse stod nu inför uppgiften att
skaffa en större, lämplig plats för sammanträdena, rum för klubbsamvaro, arkiv och umgängesrum för föreningsmedlemmarna.
Vid denna tid var gården vid Bredgatan
5 och gatuhuset med värdshuset ”Norden”, i dagligt tal kallat ”Åke Hans” efter
en tidigare källarmästare, till salu med
anledning av förre ägarens död. Fastigheten verkade fördelaktig för föreningen
ur flera aspekter och man beslöt därför
inköpa tomten Sankt Peter 10 och med
den gatuhuset med krog, vilket skedde
1901.
Åke Hans hade länge varit en samlingsplats för stadens professorer, studenter,
borgare och bönder och under de perioder då Strindberg bodde i staden var
krogen för honom och hans närmaste en
daglig företeelse. Några av hans dryckesbröder där kan nämnas: Fakiren/Axel
Wallengren, redaktör Waldemar Bülow,
och professor Bengt Lidforss. Tidigare
besökare pratade gärna om ställets enastående ”sexor” och den rökta ålen man
för en ringa penning serverades här.
Man firade här speciella ”Bellmanda

gar” på 20-talet, hade teminsfester och
tentabalunser och säsongen avslutades
med fyrverkerier och ”illuminationer”.
Trädgården öppnade alltid 1 maj. Krögare Åke Hans byggde fem små paviljonger, så kallade ”punschhålor” för mindre
sällskap. I minnesskriften berättas om
lundabor och tidigare besökare av krogen som skildrar de ”åldriga men dock
så trivsamma lokalerna i gatubyggnaden,
[…] den lummiga trädgården med sin
sommarmatsal och sina små paviljonger för enskilda sällskap, sina bersåer av
lövrika häckar, vilka gåvo skydd ej blott
för sol och blåst utan även för obehörigas
blickar, och […] alla minnen som gamla
kunder hos 'Åke Hans' bevara därifrån”.
I trädgården uppfördes också en musikpaviljong, förmodligen på 1880-talet,
där det efter sekelskiftet enligt annonser
uppfördes ”middags- och aftonkonserter” och ”solistframträdande”; Ernst Rolf
lär också ha varit en uppskattad gäst här.
Gården köptes nu, efter noggrant övervägande, för priset 55.000 kronor för
att inredas till ett hem för Fabriks- och
Hantverksföreningen i Lund. Man ordnade genast fortsatt utskänkning till
krogen och en källarmästare som förhyrde restaurangen och Föreningen hade

En bild av "Industri-Restauranten" med uteserveringen. Det sk sommarkaféet ligger till
vänster, sommarrestauranten till höger och Hantverksföreningens klubblokaler i bakgrunden.
Bild ur Bengt Karlssons jubiléumsbok 1997. Foto: Thomas Winther
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oljemålningar av Gösta Adrian-Nilsson utfördes; dessas namn var "Morgonen", "Livskampen" och "Aftonen".
1932 var det dags för den mörka och
dragiga gårdslängan, kallad ”sommarrestaurangen” att byggas om och moderniseras, även här med T Wåhlin som
arkitekt. Man utvidgade byggnaden
och satte in mer fönsterglas och ny armatur. Dekorativa målningar av konstnären Jules Schyl prydde väggarna.

Föreninens festsal innan renoveringen 1927 då GAN utförde muralmålningar på
väggarna.
till en början sina sammanträden i det
biljardrum som låg direkt till vänster
om gatuhusets ingång.
Styrelsens uppdrag var nu att uppföra
en omfattande tillbyggnad och Stadsarkitekt A B Jakobsson fick i uppdrag
att uppföra ritningar; två förslag presenterades. Det större förslaget omfattade även en hotellrörelse med hotellrum men detta antogs ej med hänvisning till ekonomiska och andra osäkerheter. Det mindre innefattade en stor
sammanträdeslokal, klubblokaler, en
större matsal samt köksdepartement.

det ansågs fortfarande för djärvt med
tanke på osäkerhet runt utskänkningstillstånd och dylikt. Det blev ett förslag
av domkyrkoarkitekt T. Wåhlin som
vann bifall där dispositionsrätt till första
våning i föreningsbyggnaden samt festsalen helt överlämnades till föreningen
och resterande lokaler, kök i källare och
vindsvåning ingick i restauranginnehavarens förhyrning.

Redan följande år startade bygget av
huset som kom att ligga vid tomtens
södra gräns. Då de nybyggda klubbrummen tydligen ofta användes av
källarmästaren för vanliga gäster beslöt man snart också att instifta klubbrum för medlemmarna i gatuhuset och
gjorde en förbindelsegång mellan husen. I dessa klubbrum kunde medlemmarna ha sammanträden, förvara
protokoll, handlingar och fackredskap
i särskilda låsta skåp och betalade för
detta en årlig hyra till föreningen vilken vidarelämnades till bolaget och
gjorde att föreningen fortsatt kunde
sitta hyresfritt.

Nu breddades den södra delen av gatuhuset och gjorde därmed plats åt tre kaférum mot gatan samt en bredare matsal bredvid in mot gården. En ny musikpaviljong uppfördes och en utvidgning av trädgårdskaféet, där de tidigare
småverandorna ersattes av en stor veranda längs trädgården. Den tidigare
matsalen i nybygget blev nu sällskapsrum som fylldes med bibliotek, bekväma sittmöbler och olika hantverksföremål och konstverk, bland annat av Jöns
Mårtensson och två glasmålningar av
Anders Nilsson föreställande Biskop
Absalon och Saxo Grammaticus. Detta hade åstadkommits genom ett lotteri för främjande av yrkeskickligheten
av stadens idkare 1913. När föreningen
1922 firade 75 år gjorde man detta med
en utställning i en tillfällig träbyggnad
i södra delen av trädgården.

Åren 1913-15 arbetade en ny bolagsledning med ytterligare utvidgningsbehov och förändringar och man inbjöd
till teckning av preferensaktier för att
få in medel. Många inom föreningen
var hantverkare och kom med förslag
till förändringar, bland annat att riva
gatuhuset och bygga en fyravånings
byggnad med, återigen, hotellrum men

1927 avslutades en restauration av
festsalen. Föreningen hade länge velat
göra den mer stilfull och representativ och nu revs en träläktare på södra
delen, där tyvärr en träfris med emblem av de olika hantverksyrkena gjorda av Jöns Mårtensson gick förlorade.
Ny armatur anskaffades och värdefull
utsmyckning, bland annat allegoriska

1936 blev det slutligen gatuhusets tur att
moderniseras. I norra delen slogs de flesta smårummen samman till en större sal
som dagligen kom att inrymma vinterkaféet. Några smårum närmast porten
behölls av praktiska och pietetsmässiga
skäl – det var här Strindberg och hans
vänner brukade träffas och ett av rummen hette också Strindbergsrummet.
Många restauranginnehavare har under
åren stått för regimen och i början följde man traditionen med restauratörens
namn; efter ”Åke Hans” blev det Restaurang Streijfert, och Restaurang Mårtensson. Efter många olika byten tyckte
man detta var klumpigt och beslöt att ge
verksamheten ett enda namn som valdes
med tanke på dess natur som yrkesidkarnas hem: ”Industrirestauranten”.
Sommarrestaurangen längs tomtens
södra sida revs för att 1964 ersättas med
en ny byggnad och restaurang, ”Fakiren”,
med plats för 400 personer. Här fanns
estrad, cocktailbar, dansgolv, kägelbana,
roulettrum och vinkällare där gästerna
själv fick välja ut sitt vin.
”Sommarkaféet” i mitten av tomten brändes tyvärr ner 1977 och är idag ersatt av en
byggnad där kommunens IT-enhet är inhyst. I gatuhuset flyttade Kursverksamheten in 1981. Föreningen kan stoltsera med
att de 1982 uppmärksammades av Föreningen Gamla Lund och då fick diplom för
”varsam ombyggnad eller renovering, där
särskild hänsyn tagits till stadsbilden och
den lokala byggnadstraditionen”.
Vi är idag också tacksamma att byggmästare Harry Karlsson inte fick som han ville då han på 50-talet föreslog en rivning
av byggnaderna på innergården för att istället ersätta dessa med ett höghus!
Ur ”Fabriks och hantverksföreningens i
Lund Fastighetsaktiebolag – en minnesskrift” 1957.
JENNY SJÖKVIST
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”Lunds domkyrka i ord
och bild. Prosalyriska
betraktelser och foton”
- så heter en nyutkommen bok av Michael Economou, utgiven av Nova
Förlag, med foton tagna av Matz Jörgensen och Jakob Economou. I tretton prosalyriska texter och samspelande foton behandlas domkyrkans
betydelse förr och idag i ett försök att
fånga betydelsen av en domkyrkas
själ. Boken finns att köpa på Gamla
Lunds kansli.
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