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FÖRETAL 

Till alla dem - institutioner eller enskilda - som bistått vid 

utarbetandet av denna undersökning över 1800-talets student

kaserner i Lund vill förf. härmed framföra ett förbindligt tack. 

Först och främst till antikvarien fil. d:r Ragnar Blomqvist, som 

föreslog förf. att för publicering i "Det gamla Lunds" skriftserie 

utvidga en tidigare framställning i ämnet, som finnes i en artikel i 

Lundagård nr 10, 1939. D :r Blomqvist har på flera vis underlättat 

denna uppgift, bl. a. genom anskaffande av bildmaterial. Detta tack 

skall också uttalas till direktör H. L. Hansson och övrig personal vid 

Skånska Brandförsäkringsinrättningen och till personalen vid Dom

kyrkoförsamlingens pastorsexpedition, där jag bedrivit arkivstudier. 

Sist men icke minst vill förf. frambära ett tack till följande enskilda 

personer, som beredvilligt lämnat meddelanden om studentkasernerna 

och episoder fästa vid dem: Fru Maria Bern, konservator Hans Er

landsson, köpman och fru H. Fritsche, fru Maja Hansson, arkivchefen 

Gunnar Hedström, rektor, fil. d:r E. Ingers, vaktmästare Fritz Jöns

son, antikvarien, fil. d :r William Karlson, musikhandlare David 

Larsson, fil. mag. Per-Erik Lindahl, tandläkare H. Lundqvist, fru 

Anna Paradis, lektor Fr. Ponten, frisör Emil Pålsson, redaktör Th. 

Sjögren och professor Lauritz Weibull, samtliga i Lund, och kamrer 

Emil Hansson, Bjerred, och redaktör Mauritz Persson, Malmö, samt 

ytterligare några, som önska vara onämnda. Detta tack ställes också 

till de nuvarande innevånarna i f. d. studentkaserner, som beredvil

ligt låtit förf. gå husesyn. - Skulle några läsare vid genomgången 

av denna skrift ha något att rätta eller tillägga, emotser förf. tack

samt meddelanden därom. 

Lund i september 1950. 
Ingemar Ingers. 
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STUDENTKASERNER I LUND 

I gångna tiders studentliv spelade studentkasernerna en viktig roll, 

och man finner dem ofta omtalade i skildringar av studentlivet, 

antingen blott och bart en uppräkning av deras namn eller också i 

samband med anekdoter kring kasernerna, deras värdar och hyres

gäster. Med studentkaserner avses i allmänhet sådana enskilda hus, 

där ett antal rum - växlande från 4 a 5 till dussinet eller mer -

ligga samlade och av värden direkt uthyras till studenter. Däremot 

räknas i den följande framställningen icke som studentkaserner så

dana hus, där visserligen ett flertal studenter bo, men där studen

terna var för sig hyra rum i skilda lägenheter. Sådana hus ha funnits 

och finnas fortfarande i stort antal i Lund jämte studentkasernerna i 

egentlig mening. Den folkliga benämningen i gammalt Lundaspråk 

var "studentrakasär" eller "harrakasär" och rummen kallades "stu

dentrom", "kanidatrom" eller "harrarom". Städerskan (i student

språket "städet") kallades "harrastädorska". Studentkasernerna voro 

icke kasernmässiga i den mening man vanligtvis lägger in i begrep

pet kasern. Där fanns i allmänhet varken någon schablonmässig, oper

sonlig inredning eller några stränga ordningsregler, även om det 

funnits ordningsälskande och resoluta städerskor, t. ex. "Frugan" i 

den Malmrosiska kasernen. 

Nedanstående översikt gör icke anspråk på att vara en fullständig 

inventering av Lunds gamla studentkaserner. Tiden som stått till för

fogande för denna undersökning har varit för knapp, och även ut

rymmet i årsskriften är begränsat. Förhållandena ha alltså icke med-
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givit utarbetandet av fullständiga ägarelängder för alla här nämnda 

fastigheter, långt mindre en genomgång av ett flertal årgångar stu

dentkataloger för att skaffa namn på märkligare hyresgäster som de 

olika kasernerna haft. Uppgifter 61;11 åldern på de hus, som här 

komma i fråga, meddelas endast, då de kunnat skaffas utan allt 

för tidsödande undersökningar. Ej heller har någon fullständig ge

nomgång kunnat företagas av all den litteratur, där studentkaserner 

finnas omtalade. 

Framställningen begränsas huvudsakligen till 1800-talet, och av

sikten är att giva en översiktlig framställning över de viktigaste stu

dentlokus under detta århundrade, som kunna sammanfattas under 

begreppet studentkaserner. Förf. vill också fästa uppmärksamheten 

på vad som ännu finnes bevarat av denna bebyggelseform, och det 

skulle vara glädjande, om denna framställning i någon mån kunde 

bidraga till att väcka intresset och sprida förståelsen för det värde 

de såsom kulturminnesmärken representera. 

Något som för förf. varit mindre åtkomligt än själva bebyggelse

formen är studentkasernernas ställning såsom social institution och 

det dagliga liv, som levdes inom dessa. Några spridda drag ha lik

väl kunnat uppletas ur den muntliga traditionen, men till något helt 

har det icke kunnat bli. Denna brist har föd. sökt komplettera ge

nom en del litteraturanvisningar, men de göra som sagt icke anspråk 

på nå'gon fullståndighet. 

Denna undersökning går icke bortom 1800-talet, även om i det föl

jande några studentkaserner behandlas, som redan på 1700-talet kunna 

ha fungerat såsom sådana. Någon enhetlig norm för studentkaserner

nas byggnadsstil och inredning existerade inte. Tvärt om hade de alla 

var sin individuella karaktär. Gemensamt för de flesta var, att de 

voro tvåvåningshus - eller i vissa fall hus med 1 Yz våning (se ne

dan under Betlehem och Långholmen). På nedre våningen bodde 

värdfolket. Där kunde finnas ännu 1 a 2 lägenheter, som uthyrdes 

till familjer. På övre våningen voro studentrummen belägna kring en 
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korridor, i gammalt Lundaspråk kallad svale,1 eller också kunde 

de vara grupperade kring små förstugor. Av det följande framgår, 

att studentkasernernas antal ansenligt tillväxte kring 1800-talets mitt 

och fram till omkr. 1870, och de torde aldrig varken förr eller se

nare ha varit så talrika som i senare hälften av 1800-talet. En genom

gång av gamla studentkataloger visar, att för några årtionden sedan 

en mycket stor procent av Lunds studentkår bodde i hus, som kunna 

betecknas såsom studentkaserner. En katalog från h. t. 1864, då 

antalet inskrivna studenter var 392, visar att mer än en tredjedel av 

dessa bodde i då existerande studentkaserner. Var bodde de övriga? 

De hyrde sig in hos hantverkare, prästänkor, ensamstående äldre 

damer eller hos arbetarefamiljer, som uppläto sitt "ytterrom" till 

en student. En del hade stipendiatrum å Akademiska föreningen, 

vilkens nya huvudbyggnad tillkommit 1851. De som voro hemma

hörande i staden bodde i sina föräldrahem. Några dagliga tågresor 

av studenter ifrån Malmö eller andra närbelägna orter förekommo 

däremot icke förrän efter 1900, då tågförbindelserna blevo tätare 

och snabbare. Med Malmö hade Lund haft järnvägsförbindelse sedan 

1856. 

På 1860- och 70-talen stodo studentkasernerna i sitt flor, men 

redan mot slutet av 1800-talet började flera av dem övergivas av 

studenterna. Orsakerna voro flera. Det fanns .en del kaserner - dock 

icke alla - där såväl hus som inventarier blevo bristfälligt under

hållna. S. k. moderna bekvämligheter saknades, och värdarna voro 

icke hågade för att anskaffa sådana. I en studentkasern omtalas så

ledes, att de inneboende, om de nattetid skulle gå på "ett visst 

ställe", hade att låsa upp 4 dörrar: rummets dörr, dörren till gatan, 

porten från gatan till gården och slutligen dörren till hemlighuset. 

I jämförelse därmed betecknade "torfmulls-closettet" från slutet av 

1 Med svale betecknas också en trappavsats eller vindsplatsen framför ett 
eller flera ovanrum. 
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1800-talet ett stort framsteg. Därtill kom att kasernernas innevånare 

inte alltid fingo vara i fred. Det var- ett -spring i"trappor och gångar 

hela dagen och halva natten, och detta verkade störande för studie

ron och nattron. Man kunde riskera att när som helst få besök -

långt utöver den mera närstående kamratkretsen - av studenter som 

slogo sina "viggar" (begärde handlån) eller ville ha påskrift på 

ett "papper" (växel). Men inför dessa skuggsidor böra vi heller inte 

glömma de ljusa sidorna i studentkasernernas liv, när det var som 

bäst, såsom de framträda i skildringen från Stäket. - I slutet av 

1800-talet och början av 1900-talet byggdes ett flertal nya, för den 

tiden moderna hyreshus, där i bostadsvåningarna rummen voro be

lägna kring en korridor eller hall, där med lätthet ett a två rum 

kunde avskiljas och uthyras till studenter, och dessa bekvämare och 

mera ostörda rnm verkade mera tilldragande på studenterna än stu

dentkasernerna med sina mången gång primitiva förhållanden. De 

gamla studentvåningarna förvandlades efterhand till smålägenheter 

och andra, som t. v. förblevo oförändrade, togos i besittning av· så

dana hyresgäster, som mera hade dem till nattlogis än till studierum, 

såsom restaurantpersonal, sjukvårdsbiträden o. s. v. 

De studentkaserner, som längst bibehöllo sig i sin gamla egen-

8kap, voro svarvare Landgrens hus, Mösseberg, Stäket och Wick

manska gården. Med 1930-talet är dock deras roll såsom student

kaserner avslutad. Här var det dock icke någon underhaltig beskaf · 

fenhet som föranledde detta, utan det var helt andra orsaker. Mösse

bei'g stod inför rivning, Stäket fick mera permanenta hyresgäster 

och i Wickmanska gården inreddes kontorslokaler. Men även om 

studentkasernerna icke längre behålla sin gamla funktion, finnas 

dock flera av dem - minst dussinet - kvar såsom byggnader be

traktade, och i några av dem är t. o. m. · den · gamla studentvåningen 

i behåll, som av det följande framgår. 

I den följande avdelningen bli de enskilda kasernerna behandlade 

alfabetisk ordning efter deras gängse benämningar. Att framställ-
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ningen blivit något ojämn, så att vissa av dem blivit mera utförligt 

behandlade, andra åter mera kortfattat, beror på att stoffet varit mer 

eller mindre rikligt. Således har den välkända Malmrosiska kasernen 

fått en utförligare behandling, tack vare att den finns omtalad fler

städes i litteraturen och att en riklig muntlig tradition funnits att 

tillgå genom två ättlingar till Malmros, kamrer Emil Hansson och 

musikhandl. David Larsson. Den litteratur, som kommit till använd

ning, finnes citerad under respektive studentkaserner och meddelas 

slutligen i översikt. 

ASPEGRENSKA HUSET eller Aspegrenska kasernen med adress

nummer S:t Annegatan 1 var belägen å tomten n:r 28 F omedelbart 

norr om Akademiska Föreningens sångsal. Huset, som kvarstod till 

helt nyligen - det revs 1946 - var byggt 1840 av Nils Åckerman. 

Enligt beskrivningen i det äldsta brandförsäkringsbrevet innehöll 

huset å första våningen 5 rum och kök, å andra våningen 8 rum 

med "contor" och i vindsvåningen 5 rum. Huset hade bibehållit sig 

tämligen oförändrat genom tiderna. Från 1852 tillhörde det f. d. 

inspektoren Gustaf Aspegren och kallades därefter "Aspegrena-hused" -

eller "Aspegrena-kasären". Det förblev i familjen Aspegrens besitt

ning i 50 år. Efter makarna Aspegrens bortgång - han avled 1871 

och hustrun, f. Gröndahl, 1885 - övertogs huset och uthyrnings

rörelsen av dottern Sophie Eugenia Aspegren, född 1836, död 1926. 

Fastigheten inköptes 1902 av Akademiska Föreningen för 21,000 

kronor för att t. v. användas för Föreningens behov och därefter 

lämna plats för ev. nybyggnad. Sedan föreningen övertagit densamma, 

kallades den fortfarande Aspegrenska huset. Detta hus var en av 

de bäst bibehållna av de gamla studentkasernerna såväl till exteri

ören som interiören. På andra våningen voro studentrummen belägna 

på ömse sidor om en korridor med den obligatoriska vasken i den 

ena ändan, och ytterligare några rum funnos i vindsvåningen. Sedan 

Akad. Föreningen övertagit Aspegrenska huset användes det huvud-
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3. Aspegrenska studentkasernen vid S:t Annegatan. Riven 1946. 
Foto P. Bagge 1946. 

sakligen som bostad för restaurantpersonalen, men ända till 1934 

fanns ett studentrum i vindsvåningen, som beboddes av en välkänd 

funktionär i Lunds nation. Ett annat vindsrum beboddes av kläd

kammarförestånderskan Elna. - I detta hus bodde h. t. 1864 13 

studenter. 

Från den Aspegrenska tiden berättar en gammal Lundabo föl

jande episod: "Fröken Aspegren hadde harra-kasär i Annegadan. 

De va itt rälet litt itt. Där va fattia barn gick å tiggde hos harrana. 

Så sjong di fårr harrana, så skolle harrana gi dåm en peng. Men 

hon körde veck. dåm; ja har sitt ed många gånga." 

I sina studentminnen omtalar Neander en replik av en av her

rarna på Aspegrenska kasernen, som påminner om Sam. Asks jargon 

i en senare tid. Värdinnan skickade pigan upp till herr W. med till-



14 

sägelse att icke ställa till oväsen på rummet, varöver en av kontu

bernalerna beklagat sig. "Hälsa masell", läspade W. på sin Närkes

dialekt, "att om hon inte är nöjd med lokalen, så får hon ju flytta." 

Sedan ett par år tillbaka reser sig å Aspegrenska tomten ett nytt 

studenthem i tre våningar, tillhörigt Akad. Föreningen. Även detta 

bibehåller det traditionella namnet, Aspegrenska huset. 

BETLEHEM - namnet antagligen givet som pendang till det närbe

lägna Jerusalem, se nedan - är ett ännu kvarstående hus med 

adressnummer Bankgatan 4, enl. äldre numrering 167 vid Norra Rått

strätet. Detta hus är av en i Lund här och där förekommande typ, som 

är envåningshus på den ena sidan och tvåvåningshus på den andra, 

i detta fall åt gårdssidan. Andra exempel därpå finnas i Adelgatan 1 

(numera tillhörigt Kulturen) , S :t Annegatan 5 och i den nedan

nämnda Långholmen. 

Om Betlehems egenskap av studentkasern berättar Ehrenfrid Ne

ander i sina studentminnen (För sjuttio år sedan, s. 220) bl. a. 

"Lite sydligare vid samma gata (:::i: Norra Råttsträtet) fanns en 

annan, som förmodligen av sympatiskäl fått namnet Betlehem, annars 

efter ägaren kallad Björkholzka gården. Vice värden (ägaren bodde 

i Malmö) var en skräddare, som innehade undre våningen. Stu

denter residerade i den övre. Gatuhuset var egentligen ett envånings

hus, men åt gården hade inretts en ovanvåning, och över denna på 

gaveln var ett rum till uppasserskan. I en dubblett på gaveln; åt 

söder, bodde på sin tid den frejdade entomologen Karl Gustaf 

Thomson. År 1869 och -70 hade 'undertecknad denna lokal, som, 

då den var belägen ovanpå bebodd lägenhet och åt söder, var både 

varm och ljus. Till Mårtensafton voro hyresgästerna bjudna på gås 

hos vice värden, något som på den tiden var vanligt." 

Vid en nyligen - november 1949 - företagen husesyn visade 

det sig, att den gamla studentvåningen var väl bibehållen med sin 

svale, 4 enkelrum . ~ch 1 dubblett, ehuru icke på länge bebodd av 
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4. Studentkasernen Betlehem vid Bankgatan. 
Foto Blomqvist jan. 1951. 

studenter. Den enda större förändringen bestod i att de gamla ved

skrubbarna voro inredda till kokvrår. Den gamla vackra farstu

dörren i entren från Bankgatan är också värd att uppmärksammas. 

FYRIS. I ett ännu kvarstående tvåvåningshus från senare hälften av 

1800-talet, beläget i Östra Mårtensgatan 10 (gl. nr 179) funnos 4 

studentrum i vindsvåningen. Rummen äro belägna 2 vid vardera 

gaveln, och där emellan är en svale med ingångar till garderober 

och vedbodar. Då rummen voro fyra till antalet, bildades härav 

namnet Fyris med anslutning till det uppsaliensiska namnet Fyris 

(jfr sådana från andra orter hämtade namn som Betlehem, Jeriko, 

Jerusalem, Långholmen, Mecka, Medina, Stäket) . Rummen finnas 

ännu kvar, men endast ett av dem bebos f. n. av en "student. Två 

sedermera kända Lundabor, professor Elis Essen-Möller och lektor 
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5. Östra Mårtensgatan 10 - studentkasernen Fy ris. 
Foto Blomqvist jan. 1951. 

Frithiof Ponten, bodde här på 1890-talet. Vid denna tid fanns här 

en städerska med det gammalskånska namnet Arna. 

GLÅ.DJEN. En av de mera kända - eller rättare sagt ökända -

bland äldre tiders studentkaserner var Glädjen. Det var ett tvåvå

ningshus av k~rsvirke och tegel, beläget i hörnet av Vinstrupsgatan 

och Sankt Petri kyrkoggata å tomten nr 279 C, alldeles intill den 

ännu kvarstående Lyktan (se nedan). Huset var av okänd ålder men 

var troligtvis ett 1700-talshus. Det revs omkring 1907 för att lämna 

plats för ett nybyggt trevåningshus.2 Angående namnets uppkomst 

2 Neander begår en förväxling i sina studentminnen, när han å s. 219 
nämner hörnhuset av Petri kyrkogata och Bredgatan såsom Glädjen. Det hus 
som här avses är det med Lyktan sammanbyggda och här nedan under Lyktan 
omnämnda, som kallades Hoppet eller Lövkojan. 



6. Sankt Petri ky rkogata med studentkasernerna Glädjen - korsvirkes
huset - och Lyktan, strax bortom. 

Foto från 1900-talets början. 
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meddelar Holmström i sma studentminnen: "Glädjen - - - illa 

anskriven för beboarnes tygellösa leverne." Emellertid är Glädjen 

icke spårlöst försvunnen, enär hela kvarteret blivit uppkallat där

efter, när kvarteren i Lund på 1920-talet namngåvos enligt ett av 

prof. L. Weibull utarbetat förslag. - Om Glädjen skriver Hans Wåh

lin 1918 i sin artikel Studentkaserner i festskriften Sacrum s. 101: 

"Minns du glädjen, läsare? Dess höga korsvirkesgafvel står icke mer 

på sin plats i denna underliga gata, som hvarken är modern eller 

gammaldags. Och för de känslor som fylla oss alla vid jämförelsen 

mellan Glädjen och dess efterträdare på tomten, saknar mitt bläck

horn tillräckligt svarta färger. Öfver Glädjens inhysingar härskade 

på åttiotalet städet Anna med järnspira. Städet Annas romantiska 

biografi rymmes icke på dessa trånga rader och bör för öfrigt en 
2 
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gång skildras af någon som känt henne. Hennes omsorg om hennes 

pojkar, deras flit och öfriga goda seder voro oändliga. Om Bloms

te1:gren icke läste, lät hon honom sannerligen veta hvad hans frid 

tillhörde. - - - " 

JERIKO var namnet på ett långt gårdshus i riktning norr- söder å 

tomten nr 103 B vid Lilla Kungsgatan, 3 sedermera tillhörig "Wiesel

grens minne". Den äldsta huvudbyggnaden å tomten är envånings

huset med frontespis, som är beläget i mitten av tomten. Vid norra 

sidan av denna byggnad lät dåv. ägaren, timmermannen 0. Lun

dehll omkring 1870 tillbygga ett tvåvåningshus med 12 rum avsedda 

att uthyras till studenter. Mitt i huset framgick en korridor, som var 

alldeles mörk, då den saknade såväl dagsljus som artificiell belys

ning. 1875 bodde här 13 studenter. Huset blev förlagt på bara en 

famns avstånd från den i väster angränsande fastigheten, tillhörig 

domkyrkoinspektoren Sven Carl Brink, med vacker utsikt över träd

gården och Brinks därstädes vistande döttrar. Hade ägaren räknat 

med att hans studentrum skulle bli särskilt eftertraktade, så slog 

denna beräkning fel. Ty inspektor Brink, som - för att uttrycka 

det på nutidsspråk - ogillade insynen i sin trädgård, lät inom 

kort uppföra en hög mur mellan båda tomterna, som nådde upp i 

höjd med andra våningens fönster i studentkasernen. Den fick där

efter namnet Jeriko, ett namn som har varit brukligt redan 1877, 

som framgår av notisen i Falkmans: Ortnamnen i Skåne, s. 249: 

"Jericho, så nämnd, derför att en hög mur är uppförd alldeles 

framför densamma." Som studentkvarter blev Jeriko småningom av

folkat till följd av det mörker och den instängdhet, som muren för

orsakade. Sedermera blev det ett veritabelt slumkvarter. Muren kvar

stod ända till 1946 och revs sedan Lunds stad blivt ägare till båda 

fastigheterna , varav den västra, f. d.. Brinkska fastigheten, sedan 

3 Kiliansgatans övre del hette Lilla Kungsgatan ända fram till 1920-talet. 
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7. Studentkasernen Jeriko och Jerikos murar, Kiliansgatan 9. 
Foto P. Bagge sept. 1946. 

] 910 tillhört domkyrkoarkitekten Th. Wåhlin. 1 eriko finnes annor

städes omtalat i festskriften Sacrum, utkommen vid Lunds universi

tets 250-årsjubileum 1918, där det behandlas av Hans Wåhlin s. 

] 00 och av Waldemar Biilow s. 114. Den senare skriver bl. a. : "Men 

rekordet i all torftighet slog nog kasernen, där nu Wieselgrens minne 

ligger, längs den långa gången in mot '1 erikos murar' . Rummen där 

voro i det närmaste obeboeliga. - - - Ljusförhållandena voro 
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jämmerliga, isynnerhet å nedre vanmgen, där studenterna voro som 

levande begravda. Möblemangen voro eländiga och eldstadsförhål

landena de sämsta möjliga. - - - I början av 1900-talet - -- -

hade studenterna flytt därifrån, och i deras ställe beboddes de un

derhaltiga lokalerna av stadens allra fattigaste arbetarefamiljer." 

Låt oss så höra folkets röst om J erikos murar: 

"För va här harra-kasär såm di sa; så bodde där en ve sian åmm, 

han hitte Brink, han hadde nåd me domkjårkan å skytta, di kalla 

han fårr Domkjårke-Brinken. Så tyckte han ente åmm, ad studen

torna titta po hanses dåttra, såm sad i trägåren. Så låt han bygga 

dinne muren, å den har di sin ente konnad tad hårt. Jerikos mura, 

sa di. Den såm gjore de <lomma arbeted, han skolle varkelien spöas." 

JERUSALEM. I sina studentminnen från 1840-talet nämner Frithiof 

Santesson (Kurre, sid. 71) "Jerusalem, en gammal förfallen stu

dentkasern i Lund". En upplysning i Neanders studentminnen från 

tiden 20 a 25 år senare ger möjlighet att identifiera denna student

kasern: "På hörnet av V. Mårtensgatan och Norra Råttesträtet (Bank

gatan) låg en större gård tillhörig en borgare. I huset åt Råttsträtet, 

ingång från gårdssidan, fanns på övre våningen en studentkasern, 

av för mig okänd anledning kallad Jerusalem." 4 

Jerusalem ingick alltså i den gamla gård med numret 192, som 

revs 1916 för att bereda rum för Skandia-huset, och det var beläget 

på platsen för nuv. Apoteket Hjorten. För äldre och medelålders Lunda

bor är gården mest känd såsom kopparslagare Vinells gård. Förf. 

erinrade sig vid läsningen av Neanders studentminnen mycket väl 

det gamla huset, som kallades Jerusalem. Det var ett tvåvåningshus 

av korsvirke med tegeltak och verkade vid tiden för sin rivning 

skröpligt och förfallet, som det säges vara redan på 1840-talet. -

4 Enl. meddelande av redaktör Th. Sjögren var namnet gångbart ibland 
studenter ännu omkr. 1910. 
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8. Kopparslagare A. F. Vinells gård i hörnet av Bankgatan och Västra 
Mårtensgatan. Tvåvåningshuset i korsvirke är studentkasernen Jerusalem. 

Beträffande namnets uppkomst kan nämnas, att Jerusalem, när det 

förekommer i Skåne, synes beteckna fattigkvarter, slumbostad eller 

gammalt förfallet hus. Utom i Lund förekommer det i Malmö (be

lagt redan omkr. 1800), i Fosie och i Eslöv. 

KULLABERG. Vid västra änden av L:a Gråbrödersgatan lågo på 

rad Kullaberg, Mösseberg och Omberg, samtliga för icke så länge

sedan försvunna. Kullaberg med gammalt nummer 297 var beläget 

å platsen för Telegrafhusets senaste tillbyggnad. Det var ett tvåvå

ningshus, enl. förf :s iakttagelser vid rivningen 1941 med tegelväggar 

i första våningen och korsvirke i andra våningen. Huset tillhörde 

från 1834 änkeprostinnan Engeström från Everöd, därefter från 1853 

till 1865 akademiadjunkten Johan Otto Lindfors - sedermera 

kyrkoherde i Reslöv - och efter 1865 lantmätaren H. J. Kull. Efter 



22 

9. Studentkasernerna Mösseberg och Kullaberg vid Lilla Gråbrödersgatan. 
Foto Blomqvist 1941 . 

hans bortgång 1891 övertogs huset av hans änka Hilda Christina 

Kull, som kvarbodde till 1921. Efter familjen Kull har Kullaberg 

sitt namn. Något större antal studenter bodde inte på Kullaberg, i 

motsats till de närbelägna Mösseberg och Omberg, varom mera här 

nedan. Namnen på dessa tre voro satta av studenthumorn med allu

sion på ägarnas namn eller yrken och efter mönster av tre från 

Sveriges geografi kända namn. 

Svarvare LANDGRENS gård, ännu kvarstående, belägen i Lilla Al

gatan 5, gammalt nummer 56 A. Huset utmed gatan, ett korsvirkes

hus i två våningar, är byggt 1855 men verkar äldre, då det synes 

innehålla delar från en tidigare byggnad på platsen, bl. a. dörrar och 

fönster i övre våningen. Gården tillhörde från 1861 svarvaren 0. Land

gren och därefter hans änka Katrina. På 1900-talet ägdes fastigheten 

en längre tid av poliS Sjöberg. Nuv. ägare är parkettläggare G. Jonas

son. Huset utmed Lilla Algatan är för närvarande jämte Stäket den 

I 

I 

I 



10. Lilla Algatan, sedd mot öster. Andra huset från vänster är svarvare 
Landgrens gård. I fonden Långholmen. 

Foto Blomqvist jan 1951. 
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bäst bibehållna av de gamla studentkasernerna. Studentrummen, 4 

till antalet, äro belägna kring en vinkelformad svale på övre våningen, 

försedd med en gammal vask vid fönstret emot gårdssidan. Studenter 

bodde här ännu på 1930-talet, och fortfarande bebos ett av rummen 

av en akademiker och känd bibliofil. De övriga rummen bebos nu

mera av sjukvårdsbiträden och restaurangpersonal - en rätt vanlig 

utveckling i gamla studentkaserner. Ytterligare 2 studentrum finnas 

i ett mindre gårdshus på västra sidan, varav det ena nu är obebott. 

Annu komma f. d. Lundastudenter och vilja återse sina gamla rum, 

när de äro på besök i Lund. Enligt studentkatalogen från h. t. 1864 

hodde 6 studenter i Landgrens gård, alltså en i varje rum. - På 
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norra sidan av gården byggde polis Sjöberg 1923 ett tvåvåningshus 

med vindskupor, där några studentrum äro belägna. Här ha vi alltså 

en nutida motsvarighet till de privatägda studentkasernerna. En an

nan sådan ha vi i brandmästare Nilssons gård vid Bantorget och Stora 

Fiskaregatan. 

LOCUS PECCATORUM, huset i hörnet av S :t Annegatan och Adelga

tan, gammalt nummer 35 A. Huset är ett envånings korsvirkeshus med 

hög takresning och av okänd ålder. Fil. d :r William Karlson för

lägger dess tillkomsttid till 1700-talets början eller 1600-talets slut. 

Vi hänvisa för övrigt till d :r Karlsons historik över de ursprungliga 

byggnaderna å Kulturens gamla område i Kulturens årsbok 1938 s. 

136 ff. Från 1834 till 1882 var huset i professorsfamiljen Lindfors' 

besittning {prof. Lindfors ägde och bebodde sedan 1818 närmaste 

fastighet i öster, 35 B) . 1898 kom det i Kulturhistoriska museets ägo 

och inrymmer numera expeditionslokaler och arbetsrum för tjänste

männen. Vid en restaurering i början av 1900-talet tillkom möns

termurningen av rött tegel i den yttre fasaden. Ursprungligen har 

husets första våning varit inredd som bostad för en familj , under 

det att studentrummen voro belägna i vindsvåningen, 4 rum kring en 

svale 1 tr. upp och 2 rum, ett å vardera gaveln, 2 tr. upp. Under större 

delen av 1800-talet användes hela huset som studentkasern. Sitt namn, 

Locus peccatorum ( = syndarnas hus) har huset fått sedan ett dråp 

blivit begånget här den 7 september 1829, då den här boende stude

randen av Göteborgs nation Anders Landen efter en ordväxling blev 

ihjälslagen av en nationskamrat, Wilhelm Blomdahl, som kommit på 

besök. Som tillhygge hade han använt gallerjärn ifrån ett fönster. 

Händelsen är utförligt beskriven av bibliotekarie Möller i artikeln 

"Ett dystert sekelminne" i Sydsvenska Dagbladet den 1 september 

1929.5 Till Landens begravning skrev studentskalden framför andra, 

5 När Cecilia Bååth-Holmberg i sin Lunda-skildring "När seklet var ungt". 
där handlingen tilldrager sig omkring 1813 och följande år, nämner Locus 



11. Locus peccatorum, nu Kulturens kanslihus. Till höger 
skymtar Locus virtutum. 
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A.ssar Lindeblad, en vacker dikt (Se solen vandrar fram: än är jag 

lifvets gäst, etc.) som är läsvärd än i dag, långt efter det händelsen, 

som ligger bakom, mi t sin aktualitet ( tr. i Lindeblads Dikter, 2 häf

tet, s. 139). Det latinska namnet Locus Peccatorum förkortades van

ligtvis till Locus, i Lunds folkspråk uttalat Lockos. På 1860-talet 

bodde i detta hus årligen 9 a 10 studenter, så fördelade : 1 eller 2 i 

en dubblett till vänster i första våningen, 2 i de 2 enkelrummen till 

höger i samma våning och 6 i vindsvåningen. Framlidne professor 

L. F. Rosengren å Alnarp har berättat, att på 80- och 90-talen, då 

Akad. Föreningens restaurant stängdes för kvällen, man gärna sam

Jades till "eftersläckning" på ett av rummen i Locus. Inredningen 

var ytterst primitiv, och trappan till de översta rummen var försedd 

Peccatorum som ett redan då brukligt namn, är det en grov anakronism, 
som för övrigt icke är den enda i hennes historiska skildringar. 
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med rep i st. f. räcke. Enligt intendent Karlin kallades innehavaren 

av översta gavelrummet åt söder "Summus peccator" (den högste 

syndaren). Mera om Locus peccatorum kan inhämtas i Neanders stu

dentminnen s. 215 f. 

LOCUS VIRTUTUM. På gården innanför Locus Peccatorum ligger 

ett vinkelbyggt envåningshus av korsvirke, uppfört i två etapper 1824 

och 1832 och ursprungligen uthus för professor Lindfors' fastig. 

het. Småningom inreddes här 4 studentrum - 3 i bottenvåningen 

och l vindsrum - och huset fick, såsom en pendang till Locus Pecca

torum, den studentikosa benämningen Locus Virtutum (Dygdernas 

hus). Sedan det kom i Kulturhistoriska museets besittning, har det 

under en längre tid använts som lokal för vävskolan och konserve

ringsanstalten. Utförligare uppgifter om byggnaden kunna hämtas 

Dr Karlsons ovannämnda artikel i Kulturens årsbok 1938. 

LYCKBERGSKA GÅRDEN, Grönegatan 16, gammalt nummer 256 c. 

Gården är i sin helhet byggd av 0. Wahling 1863 och tillhörde 

från 1887 tunnbindaren K. J. Lyckberg. I en tvärlänga på norra 

sidan av gården funnos 6 studentrum, som 2 och 2 hade ingångar 

från särskilda förstugor. Redan 1864 voro dessa rum upptagna av 

studenter. I ett av rummen bodde August Strindberg 1899 under en 

av sina sejourer i Lund. 

LYKTAN, nu Sankt Petri Kyrkogata 3, gammalt nummer 279 B, 

se bild 5. Huset ar ett tvåvåningshus av korsvirke, troligtvis från 

l 700·talet. I ett brandförsäkringsbrev från 1849 säges byggnads

året vara okänt. Namnet Lyktan härleder sig från de tätt sittande 

fönsfren . När namnet kommit i bruk kan icke f. n. uppgivas, 

men det var enligt samstämmiga uppgifter brukligt på 1860-talet 

och är ännu inte bortglömt. Av dåvarande ägaren Gustaf Rydbeck 

blev Lyktan omkr. 1897 moderniserad. Studentrummen på övre 
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12. Norra flygeln i den Lyckbergska gården vid Grönegatan. 
Foto Blomqvist 1950. 

\åningen inreddes till lägenheter, i bottenvåningen inreddes butiks

lokaler, korsvirket blev överputsat och i fönstren blev nedersta föns

terbågen borttagen. Lyktan är sammanbyggd med hörnhuset emot 

St. Kyrkogatan ( i äldre tid vanligen, och någon gång ännu, kallad 

Bredgatan), som bär årtalet 1744. Också här funnos några stu

dentrum, och detta hus benämndes i egenskap av studentlokus enl. 

Hans Erlandsson " Lövkojan" och enl. Hans Wåhlin (Studentkaser

ner, i Sacrum s. 100) "Hoppet". I dess bottenvåning residerade to

bakshandlaren Gustaf Rydbeck, " Gubben på hörnan", som seder

mera efterträddes av brorsonen Eric Rydbeck. - Att dessa båda 

studentkaserner behandlas tillsammans beror på att de äro samman

byggda och en längre tid haft samma ägare. Det gamla numret på 

det sistnämnda huset - också kallat " Rydbecks hörna" - är 279 A. 

LÄNGHOLMEN, Stora Tomegatan 18, gammalt nummer 45 C. Hu

set är byggt 1852 av Carl Truedsson och tillhörde sedermera en 
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13. Studentkasernen Långholmen i hörnet av Stora 
Tomegatan och Agardhsgatan. 

Foto Blomqvist 1950. 

längre tid åkaren Lars Larsson och hans son Per Larsson. Långhol

men hör till den egendomliga hustyp, som har en våning på den ena 

sidan och två på den andra. I detta fall vetter tvåvåningsfasaden åt 

gatan. (Jfr ovan vid Betlehem). Redan från början var huset så 

inrättat, enär det i brandförsäkringsbrevet av 1852 säges ha 1 Vi 

våning. Studentrummen, 5 till antalet, voro belägna i övre våningen, 

där det dessutom fanns 9 kontor eller skrubbar. Långholmen var 

företrädesvis tillhåll för Göteborgare, och studenter bodde här fram 

till början av 1900-talet. Namnet alluderar på husets ovanliga längd 

- det har 11 fönster i övre våningen - och torde vara givet av 

vitsande Göteborgare. Det var gångbart redan på 1870-talet enligt 

Nils Flensburgs studentminnen (Under Lundagårds kronor I s. 277) 

och nämnes även av Falkman 1877 i hans avhandling Ortnamnen i 

Skåne, s. 249. Studentrummen äro för länge sedan omändrade till 



14. Stora Kyrkogatan på 1880-talet, sedd från söder. Den vita längan 
till vänster är studentkasernen Lättjan. 
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tre smålägenheter om 2+2+ 1 rum. På ett av rummen kvarstår ännu 

en vacker grönprickig kakelugn, som synes stamma från husets bygg

nadstid. När på 1920-talet Agardhsgatan blev framdragen genom 

kvarteret, revs närmaste . fastighet i söder, varigenom Långholmens 

egendomliga gavel blev fullt synlig. På gårdsplatsen står en uthus

länga av äldre datum och ett nyare boningshus ("halvlänga") från 

1912. Långholmens dagar torde snart vara rähiade, enär fastig

heten nu är inköpt av byggmästaren Nils T. Andersson, som där 

avser att uppföra ett större hyreshus. 

LÅ.TT JAN. I sin ovannämnda artikel "Studentkaserner" nämner Hans 

Wåhlin Lättjan. Den var en lång, vit tvåvåningslänga utmed Kyrko

gatan mittför Lundagård med gammalt fastighetsnummer 283. Den 

revs 1916 för att efterträdas av Skånska Hypoteksföreningens ny-
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byggnad. Här bodde 6 studenter 1864. Förf. ermrar sig huset från 

den sista tiden det stod kvar. I en gårdslänga, parallell med gatu· 

längan, var då Skånska Centraltryckeriet förlagt. 

MALMROSISKA KASERNEN eller Malmrosens, den största och 

en av de mest kända av 1800-talets studentkaserner och flerstädes 

omtalad i litteraturen. Den var förlagd i ett ännu kvarstående, nu 

något moderniserat tvåvåningshus med nuv. adressn:r Skomakarega

tan 4, enligt gammal numrering 82 A. 6 Huset är byggt på 1840-talet 

av bryggaren och traktören Jacob Malmros, f. 1789, d. 1872, gift 

med Elin Jönsson, och övertogs efter Malmros av hans svärson, 

pianofabrikören och instrumentmakaren David Hansson, f. 1825, 

d. 1906 och gift med Anna Christina Malmros. David Hansson 

("Piano-Hansen") är minnestecknad av Nils Flensburg i dennes tal 

vid Knutsgillets högtidssammankomst 1907, där det bl. a. heter: 

"Som fryntlig och gemytlig värd på den välkända Malmrosska ka

sernen fortlefver han i många studentgenerationers tacksamma håg

komst." Den tredje generationens ägare av fastigheten var piano

fabrikören Per Larsson, f. 1851, d. 1935, gift med Ebba Hansson, 

som författarinna och kåsör känd under pseudonymen Ebon. 

I Malmrosiska kasernen funnos 13 a 14 studentrum. Huset har 

två våningars höjd emot Skomakaregatan och tre åt gårdssidan. Rum

men voro belägna dels i östra delen av andra våningen, på båda 

sidor om en korridor, och dels å tredje våningen med fönster emot 

gården. De bästa rummen voro de å andra våningen. Rummen voro 

numrerade med udda nummer åt norr och jämna åt söder, och två 

dubbletter funnos å andra våningen. Rummen på tredje våningen 

voro enklare och beboddes även av skolpojkar. Hyran för ett sådant 

rum var på 1870- och 80-talen 30 kr. i terminen. Tillträdet till stu

dentrummen skedde i äldsta tid medelst en plattform i andra vå-

6 Den n11v. östra gaveln är uppförd i samband med breddningen av Svart
brödersgatan omkr. 1932. 



15. Skomakaregatan sedd från väster. Tvåvåningshuset till höger närmast 
Svartbrödersgatan är den Malmrosiska studentkasernen. 

Foto P. Bagge 1931. 
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mngens höjd åt Skomakaregatan, varifrån en trätrappa hängde ned på 

gatan. Ibland hände det, att studenter som var ute på "gask", knyckte 

trappan och hävde ut den i en damm på nuvarande Mårtenstorget. 

Ifrån andra våningens korridor ledde en smal och trång trappa upp 

till tredje våningen. Sedan David Hansson övertagit huset, lät han 

bygga ett trapptorn av korsvirke på gårdssidan. Rummen voro möb

lerade med ett bord vid fönstret, säng, bokhylla, byrå, kommod och 

4 stolar. I de större rummen på andra våningen fanns dessutom en 

soffa, där en "kines" kunde ligga. Mattor funnos inga såvida icke 

studenterna själva medförde dem. Städningen av rummen sköttes av fru 

Johanna Albrecht, kallad "Frugan", som bebodde ett rum i ett 

gårdshus. Hon var ett praktexemplar till studentuppasserska, sträng 

och ordningsälskande men hjälpsam och godhjärtad. Hon är be

sjungen av A. U. Bååth i dikten "Studentuppasserskan" och är i 

prosa minnestecknad i Holmströms och Neanders studentminnen, till 
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vilka här hänvisas. Av de inneboende studenterna titulerades hon 

alltid "Frugan", och när de ville ha tag på henne ställde de sig i 

ett fönster emot gården och skreko på Frugan, varvid det kunde låta 

så här: "Frugan! Där e fullt i kommoden". Studenterna hade gärna 

matförråd hemma till frukost och kvällsmat, men middagen intogs 

på ett "spis-ställe". När någon fått en sändning matvaror hemifrån 

och detta blev bekant ibland kamraterna, samlades man till "våld

gästning" . När studenterna kommo till David Hansson i något ärende, 

bjödos de på punsch. Ibland märkligare hyres.gäster kunna nämnas : 

sedermera professorerna Th. Wisen och Aug. Qvennerstedt, överlig

garen Petter Angelin (Sten-Petter) som blev fil. hedersdoktor i 

Breslau och slutade som professor vid riksmuseet i Stockholm; vi

dare spexaren och sångaren Ludvig Ljungman, "en af Lunds stu

dentverlds koryfeer" (Sjöström, Skånska nationen Il :191), död så

som kantor i Vomb och Veberöd. Åtskilliga hyresgäster stannade 

här under hela sin studenttid. Om den blivande professor Wisen 

herättar Neander, att han, oaktat sin kunnighet, drog sig för att gå 

upp i tentamen, varvid Frugan, resolut som hon var, hos vederbö

rande professor utverkade att W. blev kallad till ett samtal, som 

utvecklade sig till ett vetenskapligt colloqvium, som slutade med ett 

finare betyg. Om samme Wisen berättas, att han, som bodde å tredje 

våningen, en gång skulle ställa till en Må1tens-hippa. Rummen voro 

små och låga (höjden är 2,10) varför W. föreslog att man skulle 

duka på svalen på en liggande skorsten, vilket också skedde. 

Malmros bodde själv i livstiden i en numera nedriven länga emot 

Svartbrödersgatan, och David Hansson bodde i västra delen av andra 

våningen. I bottenvåningen hade på 1860- och 70-talen fru Schelan

der sitt kafe, på sin tid det enda i Lund. - Inredningen med stu

dentrum på andra våningen blev borttagen 1892, då en bostadsvå

ning inreddes i stället. Men rummen på tredje våningen äro ännu i 

behåll, liksom vedbodarna på motsatt sida av svalen. Rummen ha 

gamla vackra pottugnar kvarstående och äro försedda med inbyggda 
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garderober, liknande rundade hörnskåp. Endast två av dem äro för 

närvarande bebodda. Ett av dem, som jag sett, verkade trevligt i 

möblerat skick. - Förutom ovannämnda studentminnen, där Malm

rosiska kasernen omtalas, kan hänvisas till Waldemar Biilows om

nämnande av densamma i Sacrum s. 114 samt teckningen av Petter · 

Angelin i serien "Våra Öfverliggare" i Svenskt Skämtlynne, Ny 

serie, 4 häftet s. 7 6 ff. -

MECKA, ett ännu kvarstående nu något moderniserat tvåvåningshus 

i Tomegapsgatan 10, gammalt nummer 32 F. Huset är byggt 1861 

av P. Pettersson och hade redan från början ovanvåningen inredd 

till 6 studentrum, belägna 3 och 3 på var sin sida om en korridor. 

Namnet kom snart i bruk efter husets uppförande; i sina Hågkomster 

från 1860-talets studentliv i Lund uppgiver Holmström (s. 194) 

"Mekka, så kallad med hänsyftning på hyresvärden, som sades vara 

snål som en turk"; Mecka finnes även omnämnt av Falkman s. 249 

och Flensburg s. 276. Konservator Erlandsson har meddelat, att 

mitt i huset fanns en port med en trappa, som kunde hissas upp och 

ned liksom i Kraftstorg 4. När prof. Karl Petren 1912 förvärvade 

grannfastigheten, Tomegapsgatan 8, inköpte han även Mecka och 

försåg det med en ordentlig trappuppgång. Studenterna bodde fort

farande kvar under den Petrenska tiden. Efter prof. Petrens bort

gång köptes huset av handl. Paradis, som gav det dess nuvarande 

inredning och utseende. 

MEDINA, beläget mittför Mecka, med adress-nr Tomegapsgatan 9, 

gammalt nummer 29 A 1 • Namnet var inte så mycket "i svängen" som 

Mecka men är givet som en pendang till detta. Gården är byggd 

1855 och tillhörde en längre tid korgmakare Steneberg och senare 

dennes änka; nuvarande ägare är konservator Hans Erlandsson. I 

Medina voro studentrummen belägna dels i övre våningen av det östra 

gardshuset, dels i gatuhuset, ett på vardera sidan om porten. Ännu 
3 
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16. Tomegapsgatan sedd mot öster. Längst till vänster Medina, vid högra 
bildkanten en skymt av det moderniserade Mecka. 

Foto Blomqvist 1941. 

bo studenter i denna gård, men numera i det västra gårdshuset, som 

fordom varit bostäder för gesäller och "lärepåga". 

MÖSSEBERG, gammalt n:r 298 A var beläget i hörnet av Lilla Grå

brödersgatan och Vinstrupsgatan, bild 1 och 8. Huset var byggt 1833 

och revs 1941 för att lämna rum för Telegrafverkets tillbyggnad och 

gatans utvidgning. Det var ett tvåvåningshus, där värdfolket bodde 

å nedre våningen och studenterna å övre. Det var uppkallat efter. 

en av de förra ägarna, mösseskräddaren Åke Nilsson ( t 1878), som 

enl. uppgift var den förste i Lund, som tillverkade vita studentmös

sor. I senare tid tillhörde fastigheten det Fritscheska sterbhuset. Stu

denter bodde här ännu på 1930-talet. Förf. vill här citera ur sin 

artikel "Gamla studentkaserner i Lund", införd i tidningen Lunda-
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gård nov. 1939: "Studentrummen, som till antalet äro SJU, äro be

lägna på övre våningen kring en korridor av T-form. Det slår en 

sällsam fläkt från forna tider en till mötes, när man vandrar i den 

gamla studentvåningen med de numera övergivna rummen. Möble

ringen är gammaldags, och på flera av rummen stå antika kakel

ugnar av grå eller grön kakel. Hyran för ett studentrum var ännu 

på 1890-talet endast 40 kr. i terminen, varvid höstterminen räknades 

till 4 månader och vårterminen till 5. Dock skulle hyresgästerna 

själva medföra sängkläder och hålla sig med bränsle, som förvara

des i särskilda skrubbar. Dessutom bekostade de själva ett "städ", 

som svarade för städningen av rummen. Bland mera remarkabla 

hyresgäster på Mösseberg kunna nämnas från äldre tid sedermera 

biskop Flensburg och från senare tid författaren Frank Heller och 

Lundagårds-redaktören Åke Ohlmarks." 

OHMSKA KASERNEN eller Omberg. Av studenthumorn namngivna 

- med allusion på de olika ägarna - voro de varandra närbelägna 

K ullaberg, Mösseberg och Omberg. Det sistnämnda låg i sydvästra 

hörnet av Lilla Gråbrödersgatan och Vinstrupsgatan med fasad emot 

Vinstrupsgatan. Huset var byggt 1841, och beskrives, då det såsom 

nybyggt brandförsäkrades, såsom innehållande å första våningen port 

samt 4 rum och kök, å andra våningen 1 "corridor", 7 rum och 4 

kontor. Det benämndes efter ägarinnan, mamsell Christina Ohm, f. i 

Lund 1808, som här hade "spisning" och rumsuthyrning. H. t. 1864 

bodde här 10 studenter, de flesta av Malmö nation. Även Holmström 

och lngstad omtala i sina studentminnen Ohmska kasernen såsom 

företrädesvis Malmöiternas tillhåll, och Neander omnämner såväl 

kasernen som det där förlagda matstället. Genom Ohmska kasernens 

port kunde man redan på 1860-talet ta en genväg till Bytaregatan, 

och det kunde man för resten så länge huset stod kvar. Det revs 1933 

för att bereda rum för elektricitetsverkets tillbyggnad och bredare 

passage till Bytaregatan. Den tillhörande gårdsplatsen kallades i 
3* 
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] 920-talets studentspråk "Svarta havet" efter jordens kolsvarta be

skaffenhet. Tomtens gamla nummer var 304. 

PETERSBORG eller Petersburg, i genuint Lundaspråk Pittersborg 

med accenten på första stavelsen, beläget i Stora Algatan 6, gammalt 

nummer 105 B. Huset är lätt igenkänligt, då det i väster ansenligt 

överskrider gatulinjen, sedan Stora Algatans västra del blev breddad 

1907. Petersborg är byggt 1836 av A. Pettersson och uppkallat efter 

densamme och har en vacker empire-fasad emot Stora Algatan. Nam

net var i bruk redan på 1840-talet efter vad som framgår av Frithiof 

Santessons (Kurres) dikt "En fest till fädrens minne", som beskri

ver en improviserad parodi på nordisk fest, som firades här en 

Knutsdag av ett dussin studenter, då traktören Kullin idkade värds

husrörelse här. Från 1851 tillhörde huset slaktarmästaren och .ljus

stöparen Ola Månsson, som var den siste ljusstöparen i Lund, av 

studenterna kallad "Ljusens fader". Han är minnestecknad av Nils 

Flensburg i dennes tal vid Knutsgillets sammankomst den 13 januari 

1907. Omkring sekelskiftet tillhörde Petersborg några år docenten 

Ernst Ljungström, som försålde det till byggmästaren A. Silvander. 

Av dennes sterbhus inköptes det 1932 av dess nuv. ägare, biblioteks

konsulenten Bengt Hjelmqvist, som vid reparation av huset pietets

fullt bibehållit fasaden i oförändrat skick. 

Ifrån sin byggnadstid och fram till omkr. 1900 var Petersborg 

inrett på övre våningen med 8 studentrum, belägna 4 på var sin 

sida om en korridor. Här synes företrädesvis ha bott smålänningar. 

Numera är övre våningen inredd till två lägenheter, men ännu kan 

man iakttaga på vardera gaveln ett igenmurat fönster i andra vå

ningens höjd, som tillhört korridoren. Vid slutet av 1800-talet inred· 

des å vindsvåningen 3 studentrum, som ännu finnas kvar. Fortfa

rande fungerar Petersborg i viss grad såsom studentlokus, och ännu 

på 1930- och 40-talen ha här årligen bott i medeltal 5 a 6 studenter. 

Att det bibehållit sin dragningskraft beror på dess centrala läge vid 
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17. Studentkasernen Petersborg vid Stora Algatan. 
Foto Blomqvist jan. 1951. 

en idyllisk och stillsam gata. Dock förringas husets värde genom 

den skugga som lägges över detsamma av angränsande fastighet i 

väster, St. Algatan 4, som byggdes 1907 i grannaste jugend-stil, och 

över några av rummen i Petersborg råder sedan dess ett mörker, som 

är tryckande. 

I det tillhörande gårdshuset, som är byggt i korsvirke och tegel 

l835, finns i brygghuset en gammaldags öppen skorsten, och i ett 

rum innanför brygghuset var Lunds sista ljusstöperi förlagt. 

Vagnmakare PETTERSSONS gård, Kraftstorg 6, gammalt nummer 

99 A. Här stod ett gammalt tvåvåningshus med tillhörande gårdshus, 

som revs 1927 för att lämna rum för tandläkare H. Lundqvists ny

bygge. - Under större delen av 1800-talets senare hälft tillhörde 

gården vagnmakaren Nils Pettersson, som mot slutet av seklet efter

träddes av färgeriarbetaren Nils Persson. Vi överlämna ordet till 
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läroverksadjunkten Ehrenfrid Neander, som i sma studentminnen 

från 1860- och 70-talen berättar: "Vid södra sidan av Kraftstorg 

låg ett litet, lågt tvåvåningshus, vars övre våning innehöll 4 rum, 

vilka hyrdes ut till studenter. Platsen var ju centralt belägen, rum

men goda, fast små, och, då de lågo över bebodda lägenheter, icke 

kalla. Från den gemensamma förstugan eller svalen, som det hette, 

ledde en trätrappa ned i porten. När en vagn skulle köra in på går

den, vilket ofta hände, då ägaren var vagnmakare, hissades trappan 

upp i taket, och då voro övre våningens invånare ohjälpligt inbu

rade. En morgon, då jag skulle besöka en av dessa, fann jag ingen 

trappa, och då jag tittade uppåt, såg jag hela personalen stå där

uppe, spejande ned genom öppningen. "Hissa ner trappan" ropade 

de, "säg åt de idioterna att de hissa ner trappan!" Jag hissade ner 

trappan och de kommo ut, någon till en föreläsning, en annan till 

sin frukost o. s. v. Under ett par terminer jag bodde på detta ställe, 

råkade jag själv ut för samma missöde mer än en gång." - Liknande 

äventyr med trappan i början av 1900-talet ha nyligen skildrats i 

Sydsvenska Dagbladet av kåsören Hugo Mattsson. 

Genom tillmötesgående av den nuvarande ägaren av fastigheten 

Kraftstorg 6, tandläkare H. Lundqvist, har förf. blivit i tillfälle ta 

del av en journal över hyresgästerna i studentrummen i det gamla 

huset, som stod på denna tomt. Bland de fastighetspapper, som d :r 

Lundqvist övertog i boet efter Nils Perssons änka, var också ovan

nämnda journal. Den är påbörjad 1848 av vagnmakare Nils Pet

tersson och efter hans frånfälle förd några år framåt (till 1897) 

av hans efterträdare Nils Persson, alltså nära ett halvt sekel. Här 

äro införda kortfattade kontrakt, egenhändigt inskrivna av hyres

gästerna, som innehålla uppgifter om rummens belägenhet, över

enskommen hyra och i vissa fall den möblering, som tillhörde rum

met. Av journalen framgår, att 6 rum i huset voro uthyrda, därav 4 

å övre våningen och 2 å nedre våningen till höger. 

Bland hyresgäster, som under sin studenttid här varit bosatta, mär-



18. Det lilla tvåvåningshuset till vänster är vagnmakare 
Peterssons gård, Kraftstorg 6. 

Foto Lina fann. 
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kas Knut Peterson ( collega scholre, Lund), Chr. Ahlgren ( justitie

råd), Roloff Andersson ( stadsläkare, Lund), P. N. L jungfelt (kyrko

herde, N. Rörum) , Ragnar Bruzelius (kungl. livmedikus, Stock

holm), P. Wingren (seminarierektor, Lund), Otto Hallbäck (kyrko

herde, Fridlevstad), 0. Ernberg (akademisekreterare, Lund), Ernst 

Wadstein (rektor, Karlskrona). Ehrenfrid Neander (läroverksadjunkt, 

Lund - se ovan) , Gustaf Schröder (kyrkoherde, Konga), Elis 

Strömgren (professor, Köpenhamn) och Anders Helgesson (kyrko

herde, Stehag). 

Vid mitten av 1800-talet var hyran för ett rum åt Kraftstorg 30 

Rdr i terminen och för ett rum åt gården 28 Rdr. 1875 hade priset 

stigit till resp. 45 och 40 kr. Dessa hyror gällde under Petterssons 

återstående tid. Sedan Nils Persson tillträtt huset 1890 var hyran 
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densamma för rummen utåt torget men endast 35 kr. för rummen 

emot gårdssidan. 

Här nedan meddelas två kontrakt från mitten av 1800-talet: 

"Ett, till venster, åt gården på öfra våningen beläget rum jemte 

möbler, hvaribland 2:ne ligg-soffor, har undertecknad hyrt för vår

terminen 1851 mot en öfverenskommen summa Tjugoåtta (28) Riks

daler Riksgäld, terminlig af gift. 
·"' Lund den 8 december 1850 

Rudolf Chevalier 

juris stud." 

"Rummet på öfra våningen till wenster med utsigt åt gatan hyres 

för nästa Höst-termin 1853 med Säng, Soffa, Ny Kommod, Bord, 

Byrå, 3 stolar, 2:ne Nycklar, Bokhylla, Stor Wedbod m. m. som nu 

möjl. ej specificeras nogare, för 30 Rd Rgs med rättighet för mig 

att för byrån taga i hyra hvad jag kan få emot ansvar för den. 

Lund den 31 maj 1853. 

J. S. Hemlin." 

RIDDARHUSET. I sina studentminnen från 1870-talet nämner Nils 

Flensburg Riddarhuset vid Stora Södergatan, och det omnämnes även 

av Hans Wåhlin: "Riddarhuset, där den unga adeln och dess vän 

'Jubelfilaren' bodde." Enligt uppgift i Justus Lindaus studentmin

nen'7 motsvarade Riddarhuset nuv. St. Södergatan 21, efter gammal 

numrering 128 A. En tid beboddes huset företrädesvis av adliga 

studenter. Lindau omtalar, att det en gång blivit inköpt av några 

skånska adliga godsägare till bostad för deras i Lund studerande 

söner. En överliggare och inom Skånska nationen populär gestalt, 

Jacob Fagerström, hade - oaktat sitt ofrälse stånd - på grund av 

sina sällskapstalanger blivit introducerad å Riddarhuset och bodde 

7 I Under Lundagårds kronor, del Il s. 467. 
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där under en stor del av sin studenttid på 1860- och 70-talen. Det 

var han, som kallades Jubelfilaren. - Huset kvarstår ännu och är 

ett tvåvåningshus med i senare tid påbyggd mansardvåning. 

RÖDA HELVETE. Ibland de på 1870-talet gängse namnen på stu

dentkaserner omnämner Falkman s. 249 Röda helvete utan närmare 

förklaring. Vid förfrågan hos konservator Erlandsson upplyste denne, 

att Röda helvete var beläget å platsen för nuvarande Bredgatan 11 

(=273 A) och var uppkallat efter ägaren, tegelmästare Jönsson, som 

hade rött skägg. Huset revs på 1880-talet för att lämna plats för 

ett trevåningshus, det samma där nu Hallbergs konditori är förlagt. 

1864 bodde i Röda helvete 7 studenter. 

STENBERGSKA KASERNEN. I sina studentminnen från 1860-talet 

nämner Holmström "Stenbergska kasernen, ett långt envåningshus 

längre upp vid Sandgatan, nu något moderniserat". Denna är iden

tisk med nuvarande elevhemmet vid Sydsvenska Gymnastikinstitutet 

och har vid institutets tillkomst blivit påbyggd med en mansardvå

ning. Huset är beläget å tomten nr 22 C1 och sades vid brandförsäk

ring 1850 vara av okänd ålder. Det tillhörde vid mitten av 1800-

lalet muraremästaren J oh. Stenberg. Ännu tidigare hade det tillhört 

prof. Sönnerberg. 

STRÅ.CKAN. Denna studentkasern omtalas i Neanders studentminnen 

s. 222 och är belägen å tomten nr 218, nuv. adressn:r St. Södergatan 

14. Med namnets tillkomst förhåller det sig således, att ägaren vid 

mitten av 1800-talet ämnade påbygga huset med en frontespis, var

vid hans genbo, baron Gyllenkrok, rådde honom att bygga en full

ständig våning. "Å så satte ja tu vaoninga pao hela strättjan." Folk 

skrattade åt uttrycket, ty hela sträckan var ju bara en kort stump, 

och mannen (Andersson) fick heta Strättjan, ett namn som snart över-



42 

gick· till huset. 8 
- Neander fortsätter: "På övre vanmgen funnos 

studentrum. Trappan, som från den lilla förstugan ledde upp till 

övre våningen, var, för att begagna ett yttrande av en gammal Ystads

köpman, som i sin tidigare ungdom vistats i Lund, "liksom ett vec

kat smalt bänd el", fastgjord vid väggen. Ledstång fanns inte, lika litet 

som ett rep att hålla sig i under passagen. Någon olycka inträffade 

emellertid aldrig. Inåt kunde man inte vingla, där var ju väggen, 

och utåt vågade man inte vingla." 

STÅ"KET, en välkänd gammal köpmansgård och studentkasern med 

läge vid Stora Södergatan mittför mynningen av Västra Mårtensga

tan, enl. gammal numrering nr 212 B och 213 A. I dess huvudbygg

nad ingår ett av de få till vår tid bevarade medeltida boningshusen 

i Lund. Stäkets byggnadshistoria och ägarelängd äro utförligt be

handlade av Ragnar Blomqvist i Föreningen Det gamla Lunds års

skrift 1937, "Fru Görvels gård i Lund", till vilken hänvisas. Därav 

framgår att Stäket egentligen består av tre delar: i söder medeltids

huset, en rektangulär byggnad med längdutsträckning i öster-väster, 

i mitten en tillbyggnad från 1800-talets första år och i norr en till

byggnad från 1820. Båda tillbyggnaderna ha tunnare murar än me

deltidshuset. 1819 kom fastigheten i handlanden Josef Stäcks be

sittning. Han avled 1849 och efterträddes av sonen G. A. Stäck. 9 

Vid hans bortgång 1862 övertogs fastigheten och handelsrörelsen 

av F. A. Tornberg. Han levde till 1906, och därefter har Stäket varit 

i det Tornbergska sterbhusets ägo till för få år sedan. Fastigheten 

kallades i dagligt tal Stäckens enl. det i gammalt Lundaspråk van-

s Mannen i fråga var bagaren Måns Andersson, född i Lilla Harrie 1825. 
Han härstammade från en trakt i mellersta Skåne, där man har den nord
skånska diftongen ao för å och där man i förra århundradet också hade den 
sydskånska övergången av ek till tje-ljud efter mjuk vokal. 

9 Familjen · Stäck har sin gravplats längst i norr å Östra kyrkogården. -
En annan son till Josef Stäck var landskapsmålaren J. M. Stäck, f. 1812, 

d. 1868. 
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19. Stäket, Stora Södergatan. 
Foto P. Ba1<ge 1934. 

liga bruket att sätta familjenamn i bestämd form. Därav blev redan 

i förra hälften av 1800-talet i studentspråket Stäket, med allusion på 

ägarens namn och med kännedom om det medeltida svenska borg

namnet Stäket. I staden Lunds folkspråk ha iakttagits - utom Stäc

kens - även formerna Stäcked och Stäked. 

Studentrummen, till antalet 2 dubbletter och 3 enkelrum, äro be

lägna kring en svale å andra våningen, dels i medeltidshuset, dels i 

tillbyggnaden från 1800-talets början. Tillträdet till dem sker medelst 

en hög yttertrappa av sten upp till en liten förstuga å första våningen, 

där en trätrappa tar vid. Rummen göra ett ålderdomligt intryck 

genom dörrarnas form, de antika kakelugnarna och bjälkarna under 

loftet, vartill komma fönstersmygarna med sittbänkar i den medel

tida delen av huset. Med sin likaledes ålderdomliga möblering gjorde 

rummen ett trivsamt intryck. Förutom av studenter beboddes de -

på grund av närheten till Katedralskolan - också av gymnasister. 
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Bl. a. bodde här under skoltiden på 1870-talet sedermera general

direktören i Skolöverstyrelsen Bengt J :son Bergqvist och hans brö

der. I åren omkring 1920 var Stäket ett gouterat tillhåll för stu

denter av Smålands nation. Smålands nations bibliotek var också 

förlagt hit i åtskilliga år. Bland invånarna på Stäket rådde vid denna 

tid en sällsynt god sammanhållning och kamratanda. De bistodo 

varandra med råd och dåd och delade varandras glädjeämnen och 

bekymmer. Man ställde till gemensamma festligheter på något av 

rummen, och gick man ut för att roa sig, gjorde man det gemensamt. 

Hyran var omkring 1920 för en möblerad dubblett 300 kr. om året, 

och när någon hyresgäst gick ned till Fru Tomberg för att betala 

hyran, bjöds på portvin med bisqvier, och man hade en angenäm 

pratstund. En lektor i Falun och "förskingrad skåning" hade på 

1930- och 40-talen en dubblett på Stäket för att ha att tillgå under 

Skånevistelser. Två akademiker, som förstå att sätta värde på det 

gamla stämningsfulla huset, som numera äro musei-intendenter i 

Kristianstad och Simrishamn, ha numera rum på Stäket för att an

vända vid Lundabesök. En dubblett i husets mellersta del disponeras 

sedan 15 år tillbaka av gravören H. Steckel. 

När frågan om Stäkets framtida bevarande blir aktuell, borde det 

vara ett angeläget önskemål att den gamla studentvåningen i sin 

helhet bibehålles, d. v. s. , att icke någon del av huset måtte rivas, 

enär även de tillbyggda delarna ha ett kulturhistoriskt värde och äro 

en omistlig del av helheten. Ty - för att citera Theodor Tufvesson -

"ett hus som Stäket har Lund aldrig råd att avvara." 

THELANDERSKA GÄRDEN. I skildringar av 1860-talets studentliv 

nämnes Thelanderska gården vid Bredgatan ( enl. äldre numrering 

274, nuv. adressn:r 9) ibland studentkasernerna. Gårdens äldre hus 

äro uppförda i mitten av 1800-talet av garvaren C. Thelander. I en 

länga vid gårdens norra sida voro studentrummen förlagda. Denna 

länga är byggd 1841 och påbyggd med en andra våning 1850. Sam-

/ 
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hade sitt ursprungliga utseende. 
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ma år är huvudbyggnaden utmed gatan byggd. Dess fasad , soni ur

sprungligen var utförd i 1800-tals-klassicism - enligt uppgift ett 

mästerstycke av en blivande byggmästare - blev för omkring 10 år 

sedan hänsynslöst moderniserad, renrakad och försedd med perspek

tivfönster - ett tråkigt exempel på hur man icke bör behandla en 

gammal husfasad med för sin byggnadstid karakteristiska stildrag. 

WICKMANSKA GÄRDEN. Denna välbekanta gamla köpmansgård 

med läge i hörnet av Bredgatan och Paradisgatan - gammalt num

mer 19 - var liksom Stäket en kombination av köpmansgård och 

studentkasern. Gårdens historia är utförligt behandlad av Göran 

Axel-Nilsson i Kulturens årsbok 1935. Denna, den bäst bibehållna 

av de gamla köpmansgårdarna i Lund och ännu fungerande såsom 
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21. Wickmanska gården i hörnet av Bredgatan och Paradisgatan. 
Foto Thordeman. 

sådan, är till större delen byggd 1788. Efter de olika ägarna har den 

kallats den Lindschougska, Isbergska och Wickmanska gården. Från 

1867 innehades den av köpmannen A. M. Wickman, som 1910 efter

träddes av firman Svensson & Paradis. Den nuvarande ägaren, fru 

Anna Paradis, är värd ett särskilt erkännande för den pietetsfulla 

restaurering hon låtit den gamla gården genomgå. 

Studentrummen, ursprungligen 5 till antalet, voro belägna i norra 

delen av andra våningen utmed Bredgatan, och i studentkatalogen 

från h. t. 1864 uppgivas 5 studenter här vara bosatta. På senare tid 

uthyrdes endast 4 studentrum. År 1935 blev den gamla studentvå

ningen omdanad till kontorslokaler för firmans behov. Bland dem 

som bodde här under sin studenttid kan nämnas den klassiske filo

logen, sedermera professorn i grekiska Chr. Cavallin (1831- 1890). 

Genom sitt gifte med Alma Isberg blev han svärson i huset och 

Lodde från 1864 till 1880 i nedre hörnvåningen. Här utarbetade 

Cavallin sitt riksbekanta latinska lexikon. 
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Enligt Göran Axel-Nilssons beskrivning kunde möbleringen i ett 

studentrum på 1860-talet bestå av: en chiffonier av ek, en soffa, ett 

bord med stenskiva, ett spelbord, tre stoppade stolar, en korgstol 

med dyna, ett sängställe, en kommod, en bokhylla, en väggspegel, 

en bordduk, ett par malmljusstakar, en eldgaffel, två lufter gardiner. 

Väggarnas utsmyckning - - - kunde bestå av en eller annan 

"väggtavla" eller ibland en "cha1ta öfver Europa." 

I saknad av närmare kännedom om följande studentkaserners läge 

och beskaffenhet, skola de här endast till namnet uppräknas: Lybeck

ska kasernen, enl. Holmström belägen i Lilla Tvärgatan, enl. Neander 

vid östra sidan av Bankgatan; Möllerska kasernen i Västra Må1tens

gatan (Holmström); Sista Resursen (Falkman s. 249) och Bondeska 

palatset på Södergatan (Wåhlin s. 99). Enl. meddelande av fil. dr 

William Karlson skulle Sista resursen vara ett litet envåningshus 

med vindsvåning i Adelgatan 14 ( 40 E); enl. Wåhlin var den be

lägen i Västra Mårtensgatan: "Och bor något af de gamla dagarna 

kvar i Sista resursen vid Västra Mårtensgatan, där den förträfflige 

värden höll Lunds bastantaste Mårtensaftongillen för sina hyr~sgäs

ter ?" - Möjligen kunna två skilda hus haft samma namn. Vi ha 

också andra ex. därpå. Således finnes utom den ovannämnda stu

dentkasernen Långholmen också ett långt envåningshus i Adelgatan 

12 ( 40 D) med detta namn, och Sträckan förekommer, jämte den 

Södergatan 14, också som namn på två likadana envåningshus i 

Stora Tvärgatan 4 och 6. 

Särskilt i stadens nordöstra del ha sedan gammalt studenter bott 

i vart och vartannat hus, framförallt i Tomegapsgatan, Adelgatan, 

Stora och Lilla Tomegatan samt Stora och Lilla Algatan. I Tome

gapsgatan finnas - förutom de ovannämnda Mecka och Medina -

ett flertal traditionella studentlokus, såsom i nr 1 (dr Brinkes), nr 
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6, nr 26 och nr 28. Det sistnämnda skulle rent av kunna betecknas 

som en studentkasern från nyare tid. På tomten nr 37 A2 - dess 

huvudbyggnad låg fordom utmed Adelgatan - byggde mekanikus 

Eklund omkr. 1890 ett boningshus utmed Tomegapsga tan, nuv. nr 

28, som var försett med gårdshus. I det östra gårdshuset finnas 2 

dubbletter och 2 enkelrum, som nu i hela 60 år varit bebodda av 

studenter ur alla fakulteter. I senare tid har det fått benämningen 

" Lustiga huset". Fastighetens ägare ha sedermera varit lokförare 

Ljunggren och installatör Åhlander. Den sistnämnde har inrett ytter

ligare ett antal vindskupor i huset utmed Tomegapsgatan. - Bland 

studentkaserner från nyare tid borde också nämnas brandmästare 

E. H. Nilssons fastighet vid Bantorget och Stora Fiskarega tan (nr 

324-325) . I huvudbyggnaden utmed Bantorget inredde brandmäs

tare Nilsson omkr. 1914 6 rum, närmast avsedda för officerare vid 

Södra Skånska infanterireg :t, som då var förlagt i Lund. Efter Södra 

Skåningarnas avflyttning till Ystad ha de varit använda såsom stu

dentrum. Samme husvärd lät i början av 1920-talet inreda en man

sardvåning med 7 studentrum i huset utmed St. Fiskaregatan. De 

studenter, som bott här, ha trivts väl och ha vanligtvis stannat här 

hela sin Lundatid. Som en märklighet skall nämnas, att rummen 

aldrig behövt utannC1nseras. När någon blivit färdig att resa ifrån 

Lund, har han strax skaffat en efterträdare i rummet. Denna an

sedda och välskötta studentkaserns renomme beror såväl på dess 

förträffliga värdfolk som de duktiga och omtänksamma städerskor, 

som haft hand om densamma, fru Anna Nilsson och fröken Ester 

Nilsson. 

Som ett slags fortsättning av de gamla studentkasernerna kunna 

också betraktas de studenthem, som genom mera officiella åtgärder 

tillkommit sedan 1890-talet och fram till våra dagar: Lunds Uni

versitetshem, som 1895-1914 var förlagt till Weibullska gården i 

Adelgatan, Studenthemmet i Bytaregatan, Thomanderska student

hemmet, Kvinnliga studenthemmet i Algatan, Frikyrkliga student-
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hemmet ("Micklagård"), Studentskegården, Lunds kristliga student

förbunds hem, det nya Aspegrenska huset och Värmlands nations 

hem. Det ligger icke inom ramen för denna undersökning att när

mare behandla dessa. De ligga · allt för nära vår egen tid, och ut

rymmet är redan överskridet. Ännu flera studenthem äro under bygg

nad eller äro planerade. Denna framställning skall nu avslutas med 

en önskan, att på de nuvarande eller kommande studenthemmen 

måtte övergå något av den trevnad och det goda kamratskap, som 

fanns i de gamla studentkasernerna, när de voro som bäst, men 

också att de måtte gå fria från de avigsidor, som kännetecknade en 

del av dessa. 

Tillägg till art. Petersborg, s. 37-38. Medan tryckningen pågick fick förf. 
av bibliotekskonsulenten Bengt Hjelmqvist uppmärksamheten fäst på minnen 
av kompositören Otto Lindblad, som äro fästa vid studentkasernen Petersborg 
i Stora Algatan. Till de märkligaste smålänningar, som varit bosatta i Peters
borg, hör skaparen av Lunds studentsångföreninj?, Otto Lindblad. Här bodde 
han i ett rum på övre våningen 1843, då han komponerade "Vintern rasat" . 
I rummet till vänster om förstugan på nedre våningen samlade han vårtermi
nen 1843 en dubbelkvartett till sångövningar två kvällar i veckan. Den fram
trädde i gamla botaniska trädgården (= nuv. Universitetsplatsen) på aftonen 
den 1 maj 1843, <lå "Vintern rasat" och andra nykomponerade Lindblads
sånger för första gången framfördes. Se vidare härom Bert Möllers artikel 
Nya Lindbladsminnen i Sydsvenska Dagbladet 2/5 1933. 
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