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Välkomna till ett nytt år 
med Gamla Lund! 
Vi har nu nöjet att presentera ett nytt och spännande program för våren 2020. Vi ber Er notera ett par 
nyheter vad gäller såväl tidpunkter som lokaler för kommande arrangemang!

Föreningen har nyligen inlett ett samarbete med historiska studentföreningen, Klio, och som re-
sulterat i ett samarrangemang den 25 mars, v.v. se nedan. Vidare har Kulturen erbjudit föreningen att 
kostnadsfritt använda sina lokaler, vilket medför att, fr.o.m. årsmötet den 29 april, mötena kommer 
att hållas där. Föredragen kommer även av olika skäl att behöva hållas mellan kl. 18.00–20.00. För 
kostnadsfritt tillträde till föredragen på Kulturen har vi då även enats om att man skall vara medlem 
i antingen Gamla Lund eller Kulturen. Mycket välkomna!

Erik Larsson
Ordförande

Program våren 2020 
Onsdagen den 12 februari kl 18.00
Pingstkyrkan, Stora Södergatan 25
Hur många dog egentligen vid slaget vid Lund 1676?
Arkeologen Kennet Stark ge nya perspektiv på en gammal fråga utifrån fältarbeten på och kring slagfälten 
norr om Lund.

Onsdagen den 25 mars kl 18.00
Historiska Institutionen, Lux (Aulan), Helgonavägen 3
Samarrangemang med historiska studentföreningen Klio
Professorerna i historia Kristian Gerner, Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander berättar om sin forskning 
utifrån tre olika tidsperspektiv.

Onsdagen den 22 april kl 18.00
Akademiska Föreningen, Sandgatan 2
Besök på Akademiska Föreningen
Vi besöker det nyrenoverade Akademiska Föreningen och får en visning av huset, dess Arkiv och Student-
museum samt konstsamling. P.g.a. begränsat antal platser krävs föranmälan till kansliet fr.o.m. den 1 april 
kl 9.00 via telefon (046 – 12 12 65) eller e-post (gamlalund@telia.com).

Onsdagen den 29 april kl 18.00
Kulturen, Tegnérsplatsen 6
Årsmöte och presentation av årsboken 2020
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Posttidning B
Avs.
Föreningen Gamla Lund
Kattesund 6 A
222 23 Lund

Onsdagen den 13 maj kl 18.00
Kulturen, Tegnérsplatsen 6
Paneldebatt: Det öppna kulturlandskapet i sydvästra Skåne
Paneldebatt med bl. a. forskare från SLU- Alnarp om hur det återstående öppna kulturlandskapet i sydvästra 
Skåne, särskilt mellan Lund och Malmö, kan skyddas mot att byggas igen. Går det att bevara den traditionella 
strukturen med ”bebyggelseöar i åkerhavet” och fria utblickar mellan tätorterna?

Fredagen den 22 maj kl 19.00
Stora salen, Akademiska Föreningen, Sandgatan 2
“Det var då det vände” – Ett lundensisk kvartssekel med spex och karneval
Föreningen Gamla Lund och Uarda-Akademien ger en helaftonsföreställning på temat Lund åren 1975–2000. 
Biljetter släpps under mars månad och mer information kommer i nästa nummer av Gamla Lund-nytt.
Detta är en uppföljare på de tidigare gemensamma arrangemangen “Lundensiskt femtiotal” med Cilla Ingvar, Leif Ernhagen 
och Börje Norrman och “Från idyll till revolt – spexikavt sextiotal” med bl.a. Jan Wirén och Stellan Sundahl.
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Redaktionen tar gärna emot förslag till kommande 
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kanske t.o.m. ett färdigt utkast? Skicka dem till oss på 
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Föreningen Gamla Lund
Grundad 1918.
Har för närvarande ca 1.900 medlemmar som 
stödjer dess syften:
• att följa bevarande och förnyelse i staden
• att slå vakt om vårt kulturarv

Styrelsen 2019/2020: Erik Larsson, ordförande, Cecilia 
Nelson, vice ordförande, Margareta Wickström, sekre-
terare, Claes Axelsson, skattmästare, Bengt Aronsson, 
Rie Hägerdal, Bo Larsson, Monika Lennartsson, Sten 
Skansjö, Henrik Schyllert, suppl., Sven Ingmar Anders-
son, kommunens repr., Jan Torsten Ahlstrand, ers. för 
kommunens repr., Henrik Borg, adj.

Styrelsen sammanträder följande dagar vt 2020: 
27 januari kl 16.00,  23 mars kl 16.00 och 25 maj kl 16.00.

Notera att kansliet är stängt under dessa dagar.

• att öka intresset för byggnadsvård
• att genom årsboken dokumentera Lunds historia och      
sprida kunskap om person-, miljö- och kulturhistoria.

Kansliet
Kanslist och ekonomi: Amelie Andersson
Post- och besöksadress: Föreningen Gamla Lund, 
Kattesund 6 A,  222 23 Lund.
Telefon: 046 – 12 12 65 
E-post: gamlalund@telia.com 
Hemsida: www.gamlalund.se
Öppettider: Måndag–onsdag 9–13, torsdag 14–18 
samt fredag 9–13
Bankgiro: 325-1675   Swish: 123-422 78 07

Medlemsavgiften 2020
Ordinarie medlem: 290 kr
Familjemedlem på samma adress: 60 kr
Ungdoms- (upp till 25 år) och studentmedlemskap: 150 kr 
Företagsmedlem: 1 000 kr

Medlemskap berättigar till deltagande i föreningens sammankomster, 
erhållande av vår- och höstprogram, årsbok och medlemstidningen Gamla Lund-Nytt.

Bankgiro: 325-1675
Märk tydligt med namn och adress.
Nya medlemmar anmäler sig enklast till kansliet 
eller via formuläret på hemsidan.


