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"Zettervall i Lund - Arkitektur
och stadsbyggnad i 1800-talet"
Gamla Lunds årsbok 2016
Efter att under 35 år på mer eller mindre
hobbybasis arbetat med Helgo Zettervall ger kulturarvsspecialisten vid Statens Fastighetsverk, tillika Helgo Zettervall-specialisten Anders Bodin nu ut
ett samlat verk om denne store lundaarkitekts tid och liv i Lund som föreningen
Gamla Lunds årsbok 2016.
I veckan presenterades boken för medlemmar och press. Anders Bodin, som även är
ordförande i Stokholms skönhetsråd, berättade om hur han främst oavlönat men

tidvis med någon stipendie systematiskt
letat upp och kartlagt alla de Zettervallska
byggnationerna under denna tiden.
- Så en dag under sommaren 2015 slog det
mig, när jag överblickade resultatet i 78
pärmar, att jag måste slutföra detta! För
vem skulle orka ta itu med det om jag slutar? berättar han. Kontakt togs med Carlssons förlag i Stockholm. Nu stod han också i begrepp att skicka den snart fördiga
avhandlingen till KTH i Stockholm.
- Jag var lite orolig över detta - att bo-

ken skulle komma ut innan avhandlingen. Minnesbilder av en gammal
Hasse Ekman-komedi i svartvitt där
man letar hemliga avslöjanden i kommande doktursavhandlingar kom för
mig, sade Bodin.
I boken presenteras nämlige en ocksådel nya rön om t ex den tidigare Domkyrkan och dess restaurering och ombyggnad (danskarna ville då riva samtliga valv och sätta in ett nytt trätak)
som sedan tas upp i avhandlingen vilken även tar upp Zettervalls arbete i
resten av landet. Men KTH sade bara
"underbart" och uppmuntrade tvärtom Anders Bodin att dela med sig av
detta i olika skrifter och insändare.
Så steg föreningen Gamla Lunds förre
ordförande K Arne Blom och Bengt
Aronsson från styrelsen in på ett föredrag som Anders Bodin höll i Kungshuset. De hade den fasta intentionen
att rekrytera Bodin till författandet av
en ny årsbok om just Zettervall.
- Vi uppvaktade honom med utropet :
"honom ska vi ha!" berättade K Arne
och sade att resultatet har blivit en av
de vackraste årböcker som gjorts och
en av de mest efterlängtade - ett stort
jobb både för föreningen och staden!

Författaren av Gamla Lunds årsbok 2016, Anders Bodin och Mako Fukuda, ansvarig för grafisk form
håller upp boken om Helgo Zettervalll som berättar om dennes 20-åriga tid i Lund. Språkvårdare
Kristina Jansson som saknas på bilden ska också nämnas.
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- Detta är en enorm glädje att få se;
Stort tack! avslutade K Arne Blom.
forts. sid 2
1

Promenera längs kartan med verk
av Helgo Zettervall i årsboken 2016!
Årets bok för Föreningen Gamla Lund
handlar om den kände Lundaarkitekten Helgo Zettervall. Författaren Anders Bodin som också under nästa år
utkommer med en doktorsavhandling
om denne har gått med Zettervall i
tankarna sedan Bodin som ung student för 30 år sedan på Konsthögskolans arkitekturskola stötte på honom
vid undervisningen om 1800-talet.
Fascinerad av dennes mångsidighet
kommer nu hans innehållsrika bok om
Zettervall i Lund till glädje för alla medlemmar och under årsmötet i april fick
de närvarande en smakbit av innehållet.
Zettervall kallades till staden Lund av
Domkyrkorådet för att slutföra arbetet på Domkyrkan efter att arkitekten
Brunius pensionerats. Han var då 29
och hade redan under några år arbetat
med att restaurera Västerås domkyrka. Lunds domkyrka var i dåligt skick
och Scholander, hans chef i Stockholm
"kastade Zettervall rakt i draken Brunii gap". Brunius var skicklig men erkänt svår att samarbeta med och ingen
erfaren arkitekt i Stockholm ville ta
uppdraget.
Zettervall åkte 3 månader till Tyskland
för att studera alla "systerkyrkor" till
Domkyrkan, bland annat Speyer och
kom fram till att kyrkan i Lund faktiskt
var ett verk av helt egen form, ett "sammanvävt konstnärligt verk" som inte
hade något med Speyer att göra (vilken
man ofta hänvisade till på den tiden).
För Domkyrkan utarbetades två restaureringsförslag. Höijer från Köpenhamn motsatte sig Zettervalls förslag
att acceptera en blandning av olika epokers tillskott och krävde att man skulle riva valven och göra ett plant trätak
Zettervall tvingas rita upp denna idé
men turligt nog föll förslaget. Som den
kloka strateg han var lyckades Zettervall hitta ett sätt att bit för bit åstadkomma sin egentliga vision genom att
2

Allhelgonakyrkan byggd 1895-91. Arkitekt Helgo Zettervall. Fotograf Per Bagge. Foto ur UBs
samlingar.

göra årsplaner som stegvis närmade sig
denna. Nu togs all puts bort som täckte
hela interiören. Zettervall bytte ut de
delvis rötade takstolarna av trä mot en
mycket lättare konstruktion av järn.
För Katedralskolan får Zettervall uppföra sin första profana byggnad i Lund
- en tillbyggnad till ett Bruniushus.
Vid Kävlingevägen byggs ett Zetter-

vallhus, seminariet, med en halvcirkelformad aula, 12-kantig, liknande en amfiteater (uppfört på 1860-talet efter 4-5
olika förslag). För att vara från denna tid
var det en unik byggnad som tyvärr inte
bevarats förutom på fotografier.
Flera uppdrag följer: det kirurgiska lasarettet vid Sandgatan och ett förslag
att utvidga det gamla rådhuset med en
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byggnad med ett enormt mittorn för
Lunds stad.
Parkskolan uppförs också och inreds, på grund av den komplicerade
tomten, med en mycket speciell trätrappa med 6 kanter.
En av Zettervalls mest minnesvärda
verk är privatbostaden Villa Tuna, planerad av biskop Thomander och uppförd efter biskopens död. Änkan, dottern och systern skulle bo här i egna
avdelningar vilket resulterade i en av
de mer komplexa planlösningarna Anders Bodin stött på med 5 trapphus.
Var person hade sitt eget våningsplan
men delade en gemensam matsal. Thomanders bibliotek var också inhyst här
och skulle göras tillgängligt för teologie studenter och Lunds universitet.
Även denna byggnad är nu förlorad för
omvärlden men finns väl dokumenterad i bilder på Kulturhistoriska muséet. Varje rum var specialritat och uppfört med egna snickerier och tapeter.
Zettervall och Thomander kom mycket bra överens men även om Zettervall
hade ett omfattande umgänge var han
inte riktigt insläppt i den högre latintalande eliten som biskopen var del av.
Zettervall själv bodde 10 år på Sankt
Annegatan innan han, då han med tiden blev ganska förmögen, uppförde
sitt stadspalats på Sandgatan 10. Huset
hade en formell fasad men inåt och på
baksidan var det mer familjevänligt.
Här förde Zettervall noggrann bok
över alla sina projekt. När han fyllde
65 år uppvaktades han av sönerna med
ett album med foton av alla hans uppförda byggnader.
Ett av de största projekten är Universitetshuset, en av de mest karakteristiska
byggnationerna inom 1800-talets byggen av institutioner. Huset och skapandet av universitetsplatsen är en del
av planen att skapa ett nytt väst-östligt
parkrum som Lunds centrala plats.
Den nya årsboken innehåller en liten
karta med alla Zettervalls uppförda
byggnader och projekt för Lund.
Varför inte ta en arkitektonisk söndagspromenad?

JENNY SJÖKVIST
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Annika Annerby
Jansson ny i
Föreningen Gamla Lunds styrelse

I samarbete med SV Sydost-Österlen
erbjuder man även ett antal kortkurser. Det blir ett kurstillfälle kal�lat "Släktforska i föreningsarkiven" i
Simrishamn den 21 november och det
blir två kurstillfällen på temat "Ordning och reda i föreningens dokument", i Ystad den 28 november och i
Tomelilla den 5 december.
Titta gärna in på deras hemsida ,
www.skanearkiv.se, för en samlad information om programverksamhet
och övriga aktualiteter.

Annika Annerby Jansson är välkänd efter många
år med uppdrag i det politiska livet i Lund.

Annika Annerby Jansson är född i Linköping och uppvuxen i Stockholm och
Göteborg. Hon kom till Lund som så
många andra för att studera och detta
blev så småningom en fil. kand i nationalekonomi, företagsekonomi och
statsvetenskap samt en halv jur. kand.
Efter avslutade studier fick hon anställning på PLM AB i Malmö där hon arbetade med marknadsföring och information och slutade som informationschef. 1976 blev hon aktiv inom Lundapolitiken och 1986 utsågs hon till kommunalråd. I Lund har hon haft följande
uppdrag: ordförande i Byggnadsnämnden, ordförande i Fastighetsnämnden,
ordförande i Kommunstyrelsen och
ordförande i Kommunfullmäktige.
Hennes uppdrag i Region Skåne från
2014 har varit regionråd och ordförande i
Regionfullmäktige. Under många år har
hon också varit ledamot i styrelsen samt
ordförande i Arbetsutskottet i
Kulturen. Sedan 1986 är Annika gift med
Arne Jansson. Vi välkomnar Annika till
styrelsen för Föreningen Gamla Lund!

Onsdagskaféer och
föredrag på
Skånes arkivförbund
Skånes arkivförbund erbjuder föredrag
med kaffe och kaka på onsdagar.

Nytt i höst på
KULTURPORTAL
LUND
Kulturportal Lund tog inte sommarlov.
Nya artiklar har publicerats, bland annat
om hur den arkeologiska utgrävningen av
Lund påbörjades och hur den utvecklats.
Ett litet detektivarbete var det att hitta
de tavlor med Lundamotiv som en gång
hängde i porten från Mårtenstorget in till
Carlssons trädgård.
De ägdes av vad som nu heter Sparbanken Skåne, som sålde dem. Men
vi hittade dem i auktionskatalogen hos
Crafoords. Nu finns Holger Charpentiers verk att se på portalen.
Artiklar har det också blivit om Söderlyckan, den nya skateboardbanan i Stadsparken och om lekplatsen där barnen kan
leka i små kopior av husen som fanns på
Lundautställningen 1907.
Antalet av kända Lundaprofiler har passerat 100. De senaste som porträtterats är
den tidigare universitetsrektorn Philip
Sandblom, Tetra Paks grundare Ruben
Rausing och Lundaspexaren och komikern Stellan Sundahl.
Kulturportal Lund berättar på internet
om Lunds historia och kulturarv. Adressen är www.kulturportallund.se.
Kulturportalen är också en förening där
man kan bli stödmedlem för 100 kronor
om året. Plusgironumret är 493933-6.
INGRID NATHÉLL, KULTURPORTAL LUND
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ELEV I LUNDS
SKOLOR 1954
TILL 1966
När jag nu skriver ner mina minnen från
skolåren i Lund under dessa år är det just
ur minnet. Jag har inte gått till arkiv eller
andra källor utan bara låtit någon jämnårig läsa manuskriptet för att förhindra
allvarligare minnesfel. Det har säkert
inte lyckats fullt ut.

Jag och familjen kom till Lund höstterminen 1954 och flyttade då in i huset
Stora Södergatan 58. I gatuplanet låg en
färgaffär och Cronvalls Konditori, på sin
tid ett välkänt konditori i Lund, inte i
samma division som Fahlmans och Håkanssons men ändå. Cronvalls öppnade
sedan en filial på Hävdaryggen. Företaget var ett familjeföretag och leddes av
fröken Cronvall, en dam som man alltid bugade för. Tvärs över Gyllenkroks
Allé låg Lunds Mejeri där morgontrötta
lantarbetare slamrade med mjölkkannor
redan före 05. Nuförtiden slamras det på
annat sätt och med andra redskap.
Familjen kom från Kävlinge där jag gått
en termin och sedan Barsebäckshamn
där jag gått en termin. Skolan låg i Barsebäcksby och var en s.k. B-skola, d.v.s
två årskurser i samma klassrum. Allt var
enkelt; kolkamin i klassrummet och torrdass på skolgården. Många av eleverna
var barn till lantarbetare på Barsebäcks
Gods och jag kan ännu minnas deras avvikande klädsel och klädernas lukt. Plågsam var även dagen då eleverna skulle
lägga en sparslant i en klassparlåda från
Löddeköpinge m.fl. socknars Sparbank.
Flera elever hade inget att lägga i sparbössan och fick då gå fram till katedern
och låtsas lägga i en peng. Mina föräldrar som normalt inte var särskilt sociala
vägrade ge mig pengar att lägga i denna
sparbössa och när jag flera år senare dödade bankboken fanns endast de tre kronor som banken skänkt på kontot. Plus
några ören i ränta.
Höstterminen 1954 började jag och min
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ett år yngre bror på Parkskolan, jag i
tvåan och han i ettan. Idag heter skolan Katedralskolan Väster och ser från
Svanegatan likadan ut som på min tid.
Min lärare hette Karin Fridh och var
mycket snäll. Skolans upptagningområde var, tror jag, sydvästra delen av
Lunds innerstad. En kamrat vars Far
var Järnvägare bodde i det huset (finns
kvar) som ligger mellan Svanegatan och
Stadsparken mycket nära järnvägen. Jag
funderade ofta på hur Järnvägaren och
hans familj kunde sova men fann svaret i mina egna första sju år då vi bodde
granne med ett väveri som i goda konjunkturer gick dygnet runt. Skolgården
låg längs S:t. Månsgatan och på andra
sidan denna gata låg en rad mycket ruffiga hus som nu är rivna till förmån för
en välskött bostadsrättsförening. I några av dessa ruckel bodde klasskamrater
och jag minns ett brödrapar där en av
dem gick i min klass. Deras mor var död
och fadern deltog knappast i omsorgen
om pojkarna. Denna sköttes istället av
dåtidens ganska nymornade hemtjänst.
En av bröderna brukade kommentera
när den varit där och det syntes också
på deras kläder mm.
Socialdemokraterna hade majoritet i
stadsfullmäktige sedan 30-talet och
partiet satte sin prägel på olika områden i stadens verksamhet. Ett var kostnadsfri skolmat till alla elever. Ingen behovsprövning således. Det var säkert en
ekonomisk lättnad för många familjer
i små omständigheter och för eleverna
betydde det säkert bättre och näringsrikare mat. De första åren var lokalerna
provisoriska och ofta erbarmliga men
maten var bra.
På den delen av skolgården som vette
mot Nygatan fanns ett nyare hus som
inhyste stadens skolläkarmottagning.
Som jag minns det hade skolläkaren mottagning och vaccineringar ute
på de enskilda skolorna medan elever

Nygatan mot norr med många skolbarn. Parkskolan till hög

med särskilda behov kom till skolläkarmottagningen. Skolläkaren vid
denna tid var doktor Ilien, en mycket
elegant man som, med en liten pudel i
band, promenerade i staden, artigt hälsande på bekanta och vintertid iförd en
ganska iögonfallande kamelhårsulster.
Detta numera museala herrplagg bars
f.ö. med samma elegans av bankdirektören på Tornabanken Erik Gustaf Cavallin som dessutom hade en särskild
schvung i hatthälsandet.
De stora barnkullarna på 40-talet som
följde de låga födelsetalen på 30-talet
innebar stora svårigheter för skolmyndigheterna över hela landet. Elevplatserna räckte inte till, nedlagda skolor
fick öppnas på nytt och för eleverna
blev det omflyttningar. För egen del
hamnade jag på Lilla Råby skola, idag
Apelskolan som låg och ligger på Apelgatan söder om Södra Esplanaden. Här
gick jag i tredje klass och det var nästan
som att återvända till Barsebäcks by.
Kolkamin och utedass. Från skoltiden
här har jag inga särskilda minnen men
skolans namn ”Lilla Råby” förorsakade
oss som gick där ett problem i det att
grannar och bekanta trodde att skolan
var en filial till Stora Råby, Ungdomsvårdsskolan, strax öster Lund. Detta
ledde ibland till missförstånd och var
lite skämmigt för oss elever och kanske
en orsak till namnbytet.
Höstterminen 1956 började jag på Vårfruskolan på Råbygatan. Det var en
stor skolbyggnad, byggd på 1860-taG A M L A LU N D - N Y T T | N R 5 2016

Min skolväg från huset längst ner på
Stora Södergatan till Vårfruskolan kunde variera beroende på om jag hade gott
om tid eller inte; antingen Södra Esplanaden och upp i Råbygatan eller längst
smågatorna i Nöden. Mitt emot där jag
bodde på Stora Söder-gatan låg Hugo
Nilssons speceriaffär och runt hörnet
på Södra Esplanaden låg en mjölkaffär.
Idag ligger där en begravningsbyrå och
en tatuerare. Norr om speceriaffären låg
en liten rörelse som drevs av två systrar,
vi kallade det hemcharkuteri. De lagade
mat som levererades till småföretag och
privatpersoner och leveransen skedde
med häst och vagn. Jag tror att det var
den sista åkare i Lund som använde häst
och vagn och verksamheten fortsatte till
slutet av 50-talet.

ger. Fotograf Per Bagge. Foto ur UBs samlingar.

let och huvudbyggnaden ser likadan ut
idag. På norra delen av skolgården har
tillkommit lokaler för skolmåltid och
gymnastik. Läraren hette Erik Ramsing och han var omtyckt trots att han
inte helt tagit till sig att skolagan var avskaffad sedan några år. Hans lektioner
i geografi sträckte längre än till Fågelsång och Romeleåsen och han spelade
medryckande på en pytteliten orgel som
stod i klassrummet. Både psalmer och
mer profana sånger som vi sjöng till efter
förmåga. Under gymnastiklektionerna
spelade vi ofta brännboll på den asfalterade skolgården och jag minns fortfarande som var det igår när jag med det
runda bollträet fick en sådan träff på
bollen att den efter en studs gick över
staketet och stannade vid Pantbanken i
hörnet av Råbygatan och Stora Tvärgatan. Det tog tid innan bollen kom tillbaka till brännaren. Jag kunde gått baklänges runt!
Pantbanken och även Auktionskammaren
drevs av Lunds Stad och chefen med titeln Auktionskommissarie, Nordh tror jag
att han hette, var en känd person i staden.
Hans ropare, Ståhlberg var nog än mer
känd, snabb i uppfattningen och kvick i
repliken. Tanken att en stad skulle driva
pantbank och auktionskammare kan idag
kännas lite apart men då var det många
fattiga människor inklusive studenter som
frekvent var tvungna att använda dessa
inrättningar. Syftet med stadens engagemang var förmodligen att förhindra ohemula avtalsvillkor mot kunderna.
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På Prennegatan låg Bindgarnsfabriken
bakom ett buktande rött plank. Allt är nu
rivet och även där finns det nu en välskött
bostadsrättsförening. Bakom planket bedrevs det verksamheter av varierande laglighet. En av de mera lagliga var den man
som köpte upp Systembolagets tomflaskor,
tio öre för de små och femton för de stora. Dit gick vi pojkar med tomflaskor hemifrån och från vänner och bekanta. Det
brukade ge några kronor.
Lyftet i denna verksamhet blev när min
vän Stephan Tarras fick kontakt med
konstprofessorn Aron Borelius. Stephans
föräldrar umgicks med Borelius som förde
stort hus i sin bostad snett ovanför Håkanssons Konditori. Ett av professorns
problem, han hade fler då han ofta var inblandad i akademiska och kommunala fejder, var att bli av med de tomflaskor som

hans umgängesliv producerade. Vi fick uppdraget och det underlättades av att Stephan
spelade ishockey och därmed hade en jättestor hockeybag som vi kunde fylla med tomflaskor. Denna plus några mindre väskor på
en cykel gjorde att vi kunde lösa i vart fall ett
av professor Borelius` problem.
Vid slutet av 50-talet var denna del av centrala
Lund, Nöden eller ibland Judéen mycket sliten. Många som bodde där hade rivningskontrakt och fastighetsägarna lade knappast någonting på underhåll. Med tiden blev husens
skick så dåligt att endast rivning återstod.
En av de personer man ofta såg på olika ställen i Nöden, mest i hörnet Stora SödergatanStora Tvärgatan var en man i basker som kal�lades Ledde. Mer om honom visste jag inte.
Han bara fanns där. Sedan har jag läst att han
var konstnär och även sett annonser där man
velat köpa tavlor av honom.
Nästa skola för min del var Wulffs Privata Förberedande. Jag gick där i femte och
sjätte klass och skolan låg nära vår bostad,
ungefär vid Stora Södergatan 47. Skolan
hade lite speciella grannar; i nordväst ett
våffelbageri och i söder den ganska ökända dans¬ro¬tundan Södran. På måndagmorgnarna gick lärarna runt den lite ruffiga skolbyggnaden och plockade tomflaskor
och kondomer. Våffelbagaren drabbades då
och då av allmän välvilja och gav bort våffelspill till oss elever. Skolan var privat och
skälet till att mina föräldrar flyttade mig
och min bror dit var för att hindra att vi
på nytt skulle flyttas till en annan kommunal skola.
PER SCHOLTZ

Artikeln fortsätter i kommande nummer

Grupp från Konsthistoriska seminariet, fest för professor Wrangel med konstprofessor Aron
Borelius närvarande. Fotograf Per Bagge. Foto ur UBs samlingar.
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Utdrag ur minnesboken "Så var
det – " (1959) av Hagbard Isberg
Ett stycke in i april år 1904 fick jag ett brev
från lasarettsdirektionen i Lund med förfrågan, huruvida jag, enligt förslag av biskopen, vore villig att mottaga förordnande som pastor vid länslasarettet, en tjänst
som var förbunden med tjänstgöring som
pastor vid Lunds stads fattigvårdsinrättning. Den skulle tillträdas den 1 maj. Det
var åtskilligt som höll mig tillbaka: ett arbetsfält med i stort sett endast sjuka och
fattiga och därtill min ungdom. Men det
som drog blev dock starkare: att få ta upp
ett arbete utan att riskera förflyttningar och så Lund och att få tillfälle att få
vara tillsammans med och att samarbeta
med pastor Erik Böös. Det blev således ett
tack – med den frågan under kommande
år: Vad skulle ha hänt, om det inte hade
hänt, som följde av mitt ja?
Genom lasarettsgrinden
Det blev för mig en underlig första maj i
Lund år 1904. Under mina studentår hade
ju den dagen varit den vita mössans, studentsångens och rektorsuppvaktningens
ljusa dag. För inte mycket mer än ett år
sen hade jag lämnat detta mina studentårs
ganska sorgfria Lund bakom mig. Nu, år
1904, gick på den dagen min väg in genom
länslasarettets grind till den tjänst som där
väntade mig.
Ingången till lasarettsområdet var då
vid Paradisgatan och utgjordes dels av
en inkörsport för åkdon, dels av en liten
anspråkslös järngrind mellan inkörsporten och det lilla portvaktshuset. När jag

sköt upp grinden för att gå in, öppnades
en liten fönsterlucka i portvaktshuset och
en man med kalott stack ut huvudet och
frågade mig om mitt ärende. När jag talat om vem jag var, hälsade han vänligt
på mig, bad mig vara välkommen och talade om att jag kom till min bostad via
huvudtrappan till ”kirurgen” – där skulle
nog någon sköterska kunna ge mig vidare
anvisningar.
Min första natt på Lunds lasarett minns
jag. Den var så olik min sista natt i Mörrum.
I Mörrum hade jag somnat och sov gott vid
den skummande forsens brus. I min bädd
på Lunds lasarett låg jag under natten mest
vaken och hörde på andra sidan väggen ett
tydligen nyopererat 4 – 5-årsgammalt barn
be om ”Vatten! Vatten!”
Det var så mycket på Lunds lasarett som
då var annorlunda än nu. Dess område begränsades i söder av Paradisgatans östra
hälft, i öster av Sandgatan och i norr av
Allhelgona kyrkogata och den lilla tysta, undangömda Norra Vallgatan, medan
kvarterets hela västra del fram till Bredgatan utgjordes av bostadshus med till dem
hörande gårdar. – I den trevåningsbyggnad av grå tegelsten, till vilken parkgången från ingångsporten ledde, hade kontoret sina lokaler i bottenvåningen, medan
”ögonavdelningen” disponerade de två
övre våningarna. Överläkare där var professor Dalén, en broder till uppfinnaren av
bl. a. klippljuset för fyr-och bojbelysning,
som senare blev blind genom en olycks-

Barnsjukhuset i Lund (från 1899 / 1900), före påbyggnaden ca 1926. Reprofoto av bemålat
foto på vykort. Copyright Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet enligt Creative Commons
Erkännande Icke kommersiell Dela lika cc by-nc-sa

Karl Hagbard Vilhelm Isberg, född
14 juli 1880 i Malmö S:t Petri församling, död där 26 januari 1960, var en
av Lunds lasaretts första sjukhuspräster 1904. ”Direktionen fann år 1899, då
vårdplatsernas antal vid lasarettet stigit
till 375, att det var nödvändigt med en
heltidsanställd sjukhuspräst. Samma år
inrättades den för landet unika tjänsten
som lasarettspredikant vid sjukvårdsinrättningarna i Lund” (ur Flaum, Alfred
”Lasarettet i Lund 1768 – 1968”). Hagbard Isberg var i sin verksamhet speciellt intresserad av fattigvården och sociala frågor. Isberg blev student i Lund
1898, avlade teoretisk-teologisk och
praktisk-teologisk examen 1902 och
prästvigdes 1903. Han blev kyrkoadjunkt i Malmö Caroli församling 1907,
i Malmö S:t Petri församling 1909, 3:e
komminister i Lund 1912 och kyrkoherde i Malmö Caroli församling 1916.
Källa: Wikipedia
Vi publicerar här ett urval av Hagbard
Isbergs memoarer från hans tid i Lund .
Stort tack till den Isbergska släkten för
publiceringen av hans minnen!
Bilder från Medicinhistoriska sällskapet utan direktanknytning till artikeln.
händelse. Väster om nu nämnda byggnad och sammanbyggd med den låg (och
ligger alltjämt) en trevåningsbyggnad av
röd tegel. Till denna var den medicinska avdelningen förlagd med professor
Ribbing som överläkare. I vinkel, norrut, med kontorshuset låg (som alltjämt)
”kirurgen”, som hade professor Borelius
som överläkare. I samma byggnad disponerade professorn i obstetrik och gynekologi Essen-Möller några salar. Till
hans område hörde även barnbördshuset,
en liten tvåvåningsbyggnad invid Norra
Vallgatan. I dess närhet låg barnsjukhuset med professor Hildebrand som överläkare. Varje överläkare hade för sin avdelning en översköterska, vartill för kirurgen även kom en operationssköterska.
”Undersköterskorna”, som i regel var för
sig hade en sal att betjäna, hade inte någon utbildning i sjukvård.
Hissar fanns inte, liksom inte heller piskbalkonger. Patienter, som inte kunde begagna sig av trapporna, bars på bårar.
Sjuksalarna, med i allmänhet plats för
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Professor Seved Ribbing (mitt i bilden, lutad mot en sänggavel) går rond på sin medicinavdelning.
Copyright Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet enligt Creative Commons Erkännande Icke
kommersiell Dela lika cc by-nc-sa

10 bäddar, uppvärmdes av stora kaminer. Dagrum, där patienter som vistades
uppe kunde uppehålla sig och ta emot
besökande, fanns inte. Professor Borelius, som några år tidigare hade tillträtt
sin professur och den därmed förbundna
överläkarebefattningen, höll som bäst på
med att få till stånd varjehanda förbättringar. ”Kirurgen” tillbyggdes med en
operationsavdelning, några sjukrum och
några dagrum. Värmeledning lades in.
Södra Sveriges sjuksköterskeskola hade
just börjat sin verksamhet och de första
eleverna utbildades.
Ambulans var ännu något okänt. Sjuka
i staden och sådana som anlände med tåg
hämtades och fördes till sjukhuset av lasarettets vaktmästare och en sjukhusdräng
medelst en övertäckt bår. Senare försågs
båren med gummihjul. Mången natt låg
jag i min bostad invid kirurgens huvudtrappa och hörde något åkdon köras över
parkgångens knastrande grus fram till
trappan. Då kunde det stundom hända att
jag steg upp för att från mitt fönster se, hur
det var fatt. Det hördes dämpade röster
nere i mörkret och ljud av tramp i gruset.
Någon gick upp för trappan och in för att
anmäla sjuktransporten. Så tändes lampan ovanför ingångsdörren och kastade
ljus över hästskjutsen och det som försiggick därute. I åkdonet, så gott som alltid
en arbetsvagn, låg den sjuke merendels på
halm med några täcken eller filtar över sig.
En bår bars ut. Den sjuke överflyttades till
denna, stundom tydligen inte utan svårighet. Mången gång kunde det ha varit en
flera mils färd på, särskilt under hösten
och vintern, dåliga vägar, kanske i blåst
och rusk eller sträng vinterköld.

Det är väl inte ur vägen att jag här i största
möjliga korthet redogör för hur jag tog min
uppgift. En och annan läsare kan måhända
finna det vara av intresse att med andra diskutera problemet ”sjukhuset och prästen”.
Lunds länslasarett hade en till kirurgiska kliniken förlagd kyrkosal, i vilken
gudstjänst hölls varje söndagsförmiddag. Utanför kyrkosalens öppna dörrar,
där tre korridorer löpte samman, placerades bårar med patienter i sängläge. Vid
dessa gudstjänster infann sig också i staden bosatta personer, något som jag fann
vara av ett visst värde för patienterna.
Avskildheten från livet utanför sjukhusområdet blev därigenom inte så markerad för dem. – När jag hade tjänstgjort
någon tid på sjukhuset, anordnade jag då
och då underhållningar på eftermiddagarna, i regel av musikalisk art, förlagda
till kyrkorummet eller korridorutrymmet
utanför. Studentsångens anförare kapellmästare Alfred Berg ordnade ibland med
studentsång och instrumentalmusik. En
och annan känd sångare och sångerska,
som gästade staden, kom gärna och lät
höra sig. Bland dem erinrar jag mig särskilt operasångaren John Forsell och grevinnan Mannerheim. Mycken glädje beredde också vid något tillfälle den kände
lektorn Pelle Ödman med värdefulla och
roande uppläsningar.
På vardagarna utom om lördagarna gick
jag en rond på salarna kl. 11 – 13 på förmiddagarna och kl. 18 – 20 på kvällarna.
Jag begagnade mig då inte av prästdräkt.
Jag ville komma och gå som vilken annan
människa som helst. Före ett salsbesök
förvissade jag mig naturligtvis om att jag
inte kom olämpligt, t. ex. då någon låg

i svår feber, var nyopererad, låg döende
eller då det kunde vara störande för sjukvården. I regel besökte jag väl varje sal 2
à 3 gånger i veckan. Snart nog blev det så,
att någon salssköterska under mina ronder hade en hälsning till mig från sina
patienter med en önskan om att jag skulle
komma in till dem på deras sal. Det hände också, och inte så sällan, att en patient,
även en manlig, stod utanför sin salsdörr
för att be mig komma in, när jag gjorde
min rond. När jag hade kommit in i en
sal, hälsade jag på alla och hörde mig för
om läget. Den andaktsstund jag därefter
höll var kort, 6 – 7 minuter. Den föregicks
och efterföljdes av psalmsång. Patienterna deltog gärna i den. Oftast blev jag
därefter ombedd att ensam sjunga någon
andlig sång. Det jag sist gjorde var att jag
gick till en och annan bädd och slog mig
ner på en stol för att tala en stund med
den som låg där. Och jag vill betona, att
jag satt där rätt och slätt såsom en människa. Kanske var det hos någon nykommen, kanske hos en ”långliggare”, kanske
hos en som inom kort skulle återvända
hem, kanske hos någon om vilken jag visste, att han eller hon var orolig, av en eller annan anledning bekymrad, ledsen –
det gällde kanske hemförhållandena, den
egna framtiden eller familjens.
Parenteriskt bör jag kanske nämna, att
jag givetvis aldrig yttrade mig om en patients hälsotillstånd. Men ett lärde jag
mig under de åren och att det var att i
bäddarna på ett sjukhus ligger många,
som är ytterst tacksamma för att få tala
fritt och öppet och förtroendefullt om sig
och sitt med en, om vilken de vet, att han
förvarar det som blir sagt bakom dyrkfri lås. Men inte har pastor, enligt min
mening, att föra in samtalet på religiösa
frågor, så framt inte den sjuke själv ger
anledning därtill. Dörren till den sjukes
inre skall inte öppnas utifrån utan inifrån
av den sjuke själv, och det sker näppeligen förrän pastor har vunnit den sjukes
förtroende. Men det kan ta tid. Det kan
ta tid att, med början i ”vardagsrummet”
i den sjukes inre värld, gå från det ena
rummet till det andra, tills dörren till det
innersta öppnas – om så sker. Här gäller takt och finkänslighet och tystnadsplikt. Men om så sker, så må pastor där
möta med evangeliet, med det ljusa glada budskapet, enkelt i sin storhet, och så
att kristendomen inte krånglas till. Det
torde också vara av vikt att pastor möter
med respekt för den andres tankar och
tro, denne må vara ateist eller vilket annat som helst på ”ist”.
fortsättning följer i nästa nummer
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Posttidning B
Avs.
Föreningen
Gamla Lund
Box 1234
221 05 Lund

I Gamla Lunds
program i höst

Måndag 7 november klockan 19.00,
Pingstkyrkan, Stora Södergatan 25
Kyrkornas Lund
Föredrag av Gunilla Gardelin, Kulturmiljöutvecklare vid Kulturen i Lund med
bakgrund som fil. dr i historisk arkeologi
I föredraget presenteras innehållet i den
nyutkomna boken Kyrkornas Lund, som
handlar om de många kyrkor som fanns
i Lund under medeltiden. Framförallt
är det kyrkornas arkitektur som tas upp
utifrån de fynd av arkitekturdelar som
kommit fram vid arkeologiska undersökningar i Lund. Vad som hände med
kyrkorna under reformationen kommer
också att belysas.
Måndag 28 november klockan 19.00,
Pingstkyrkan, Stora Södergatan 25
Lund i backspegeln
Föredrag av Hjördis Kristenson, docent i
konstvetenskap
Förändringar i stadsrummet leder ofta
till utmaningar och frågor. Resultatet:
vinst eller förlust?

Nu kan du SWISHA din
betalning till Gamla Lund!
Swish-nummer: 123 422 78 07
8

Årsboken 2016 ”Zettervall i Lund”
författad av Anders Bodin
kan nu hämtas på kansliet fram
t o m 28 november. Därefter
kommer boken att sändas ut till
resterande medlemmar. Vi hoppas att så många som möjligt kan
hämta den på vårt kansli för att
spara porto. Hjälp gärna varandra att hämta boken.

Varmt tack till vår medlem

Kerstin Ahldin som helt ideellt
vaktade Drottens kyrkoruin
sista veckan i juli (när kansliet
vara stängt)! På så sätt kunde ca
140 turister från England, USA,
Tyskland, Danmark, Ungern,
Luxemburg, Norge, Sverige
och Japan få en chans att besöka denna tyvärr styvmoderligt behandlade sevärdhet.
Varmt tack också till domkyrkoguiden Anita Larsson
som för andra året i rad (också
ideellt) hade två mycket uppskattade visningar av Drottens
kyrkoruin under Kulturnatten!

Gamla Lund
på Facebook
Hjärtligt välkommen att "Gilla" oss på
Facebook för att få aviseringar om våra
aktiviteter mm ! Här hittar du också information om kontoret och dess öppettider, årsböckerna, möten, yttrande och
annat trevligt. Du kan även skriva egna
inlägg och lämna kommentarer här.
www.facebook.com/GamlaLund-574198066019120/

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
Intendent: 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
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