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Klosterinspiration och
”skånsk nationalromantik”
– 1920-talets arkitektur, ett
höjdpunktsartat mellanspel
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”Att på några katalogsidor
fånga in en konstnär som
GAN, helst både mannen och
livsverket, känns som om man
med fagra ord skulle försöka
tämja en panter.”
Sidan 6

En byst av Strindberg
och historien om märkliga rekord och sönderslagna dörrar.
Sidan 11

Karnevalståget 1920. Grupp II. Järn- och stålmässan. Münchhausen rider (flyger?) in 20-talet på sin kanon.
Foto: Akademiska Föreningens Arkiv.

Ett nytt tjugotal!

Att staden Lund precis som resten av världen nyligen gått
in i ett nytt tjugotal har väl de flesta inte undgått. Begreppet “tjugotalet” är på så många sätt starkt förknippat med
1920-talet och därtill fyllt av olika innebörder och symb-

oliker. Årtiondet går ofta under benämningen “det glada”
trots att det nyligen hade föregåtts av stora hemskheter i
världen och snart skulle efterföljas av detsamma. Men man
skulle nog kunna påstå, att 1919 års lundensare gick →

Kära medlemmar i Gamla Lund!
Med tanke på Covid-19 samt den svåra tid vi alla går igenom är det vår förhoppning att ni alla lyckats undvika viruset och
fortfarande är friska! Vi beklagar ännu en gång att vi tvingades ställa in vårens samtliga arrangemang men, som ni vet,
har läget inte förbättrats sedan det beslutet fattades. Vi hoppas emellertid att vi ska kunna återuppta vårt program så fort
som möjligt eller senast till hösten. Framtiden får utvisa detta!
Trots att aktiviteterna ovan ställts in pågår emellertid vårt övriga arbete för fullt; remissvar i plan-och byggärenden till
kommunen, förberedelserna för årets bok, tidningsutgivning m.m. Dessutom håller kansliet öppet som vanligt.
Det är viktigt att föreningen får fortsätta sitt nämnda arbete men för detta krävs att vi även får in medel till detsamma. Vi
vill nu därför inte bara vänligen uppmana utan även vädja till er som fortfarande inte betalat årets medlemsavgift, att nu
göra det.
Vi hoppas på förståelse för situationen och ser fram emot ett nytt och innehållsrikt höstprogram!
ERIK LARSSON
Ordförande

in i sitt tjugotal med samma i många avseende obemärkta
förhållningssätt som 2019 års generation gjorde för några
månader sedan. Man såg fram emot ett nytt årtionde,
men det blev aldrig någon “stor grej”. Det stora kriget och
Spanska sjukan hade på många sätt påverkat Lund, trots
att dåtidens dagstidningar kanske inte gav samma explicita sken av det som dagens tidningar har för vana att göra
om mycket och lite.
Så vad hände egentligen i Lund i förra tjugotalets begynnelse? Vi vänder oss ett ögonblick till Lunds dagblad
med början fredagen den 2 januari 1920. Prof. Ivar och
Dagmar Broman hade under nyåret fått en flicka tillika
syster till en sedermera känd lundaprofil med bestämda åsikter och Otto “Den Siste Atenaren” Steiman hade
förlovat sig. Sockerfabriken i Örtofta kungjorde tragiskt
att de på grund av lagen om 8 timmars arbete tvingats
reducera tiderna för utlämnande av betmassa. Skrädderiarbetarna i Lund gick från årsskiftet ut i strejk. A.-B. Automobilfirman Rasmussen lockade med erbjudanden på
chaufförskola för damer, gentlemän och yrkeschaufförer
i särskilt konstruerad skolvagn (tel. 178). Entusiastiska
lundabor gjorde sig förberedda på att deltaga i den tionde
stora Frömässan i Malmö. Signaturen “E.P” hade tappat
bort sin ena handske och erbjöd hittelön. Bettan Persson
erbjöd sjukgymnastik och massage (även i hemmet), L.
Fiskaregatan 17 (tel. 1893). Kreaturshandlaren P. Ahlgren
hade råkat i bråk med en kollega från Svalöv och lämnat
in en arg skrivelse till Justitiekanslern. “Några 13–15 års
pojkar erhålla genast arbete med god förtjänst” skriver en
av stadens fabriker. En annan söker en “snygg flicka” för
tjänst som köksjungfru, lön 50: -/mån. Universitetsapoteket Svanen erbjöd ett nytt prima blyarseniat för besprutning av fruktträd. En annan apotekare med namnet
Fredrik erbjöd att bota plattfot och grått hår med ett nytt
Eau de Capille, 3,50: -/ per sats. Allt var alltså precis som
vanligt i den lilla staden Lund.
Lund hade vid 1920-talets början en folkmängd på 23 183.
Vid slutet av 1929 hade den blygsamt stigit till 24 240.
Idag är antalet fyrdubblat. Efter valet i mars 1919 hade
Arbetarepartiet en knapp majoritet i stadsfullmäktige,
tätt följda av Borgerlig samling och De frisinnade. Stadens
borgmästare var sedan 1900 Carl Brinck och ordförande
för stadsfullmäktige och Gamla Lunds ordförande var Carl
Georg Björling. Gottfrid Billing var Lunds biskop tillika
prokansler, Johan C. W. Thyrén universitetets rektor, Axel Moberg prorektor och Akademiska Föreningens
ordförande, Åke Hassler studentkårens ordförande, Sven Johan Lindblad stadsfiskal och byggmästare A. P.
Månsson vice ordförande i Styrelsen
för Stadens Sten- och grusaffär. Kvinnorna hade på allvar börjat ta plats i
samhället. I 1919 års val i Lund valdes
7 kvinnor in i stadsfullmäktige, en för
sin tid imponerande siffra. Antalet
“lundaprofiler” 1920 var många. En
del är idag bortglömda, en del stöter
vi på dagligen i konst, litteratur och
inte minst i vår stadsbild.
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Universitetet hade vårterminen
1920 1330 inskrivna studenter fördelade på tolv nationer
där Lunds nation var störst
(211) och Östgöta minst (34).
Lärarantalet bestod av 54 professorer, 68 docenter, 3 lektorer, en Astronomie Observator
samt en ord. och 2 t.f. Exercitiemästare. I den akademiska
“världen” var 1920 ett mycket
händelserikt år. Ett stort engagemang visade studenterna
för sina kamrater i bl. a. Wien som lidit mycket efter kriget.
Studentkåren startade namnupprop och fick med sig många av stadens dignitärer och olika föreningar höll föredrag
och föreställningar för insamling av medel. Vårterminens
andra stora diskussionsämne var arrangerandet av karneval. Debatterna var många och åsikterna för och emot
likaså. Kronprinsessan Margaretas tragiska bortgång den
1 maj gav mycket kraft åt motståndarsidan. “Kan verkligen
Lunds studenter anordna den mest ystra och glammande
fest, man kan tänka sig, mitt under det Sveriges folk har
landssorg?” skriver “Kvinnliga studenter” i Lunds dagblad
den 4 maj. Men det blev karneval och “Den stora mässan”
invigdes den 20 maj och lockade trots landssorg tiotusentals besökare till Lund. En annan stor nyhet 1920 var grundandet av den ännu existerande tidningen Lundagård. Få
andra företeelser är väl lika förknippade med det lundensiska studentlivet som Lundagård där namn som Hjalmar
Gullberg och Hans Alfredson gjort sina debuter. Vårterminen förflöt i övrigt som vanligt. Man höll studentaftnar,
firade Tegnérfest och Hälsningsgille, Stora Toddydagen,
Siste april, uppvaktade rektor på 1 maj och tenterade och
avlade examen i vanlig ordning. Allt var alltså precis som
vanligt, även i studenternas Lund.
Lund förändrades i många avseende otroligt mycket under 1920-talet, både vetenskapligt, kulturellt och arkitektonisk. Det är vår förhoppning att detta nummer av Gamla
Lund-Nytt med artikelbidrag av några av våra mest kunniga och erfarna skribenter ska ge er läsare både glädje och
lite ny kunskap om det årtionde som fortfarande i hög grad
påverkar vår stadsbild och vår bild av det “lundensiska”.

Redaktionen

Torghandel på Mårtenstorget runt år 1920. Ingen social distansiering tillämpades i
detta fall, varken för människor eller hästar. Foto: Per Bagge.
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1920-talets arkitektur
– ett höjdpunktsartat mellanspel

F

öreningen Gamla Lund firade härom året
100-årsjubileum och arrangerade då en utställning om stadens utbyggnad och arkitektur sedan
1900-talets början. Arkitekturtemat tas upp på nytt i
Gamla Lunds årsbok 2020 – som kommer att publiceras till hösten – om arkitekter och arkitektur i Lund.
Boken har form av ett lexikon, som i bokstavsordning
presenterar de flesta arkitekter, som sedan Hårleman
på 1700-talet ritat byggnader och miljöer i Lund fram
till 1900-talets sista decennier, och där en översikt av
deras verk i Lund ges. En kortfattad arkitektur- och
stadsbyggnadshistorisk inledning ger en ram och
kontext till de olika arkitekterna och deras byggnader. Tidsmässigt begränsas lexikonet så att idag verksamma arkitekter inte tagits med. De och deras verk
får ingå i framtida översikter och arkitekturguider.
Som lärdoms- och industristad ökade Lund sitt invånartal
på 1920-talet från ca 20.000 till 25.000 och en hel del av
intresse byggdes i staden. Vid denna tid skedde den första samlat planerade utbyggningen utanför den medeltida
staden, där den tidigare utbyggnaden haft mer spontan
karaktär, knuten till enskilda markinnehav. 1920-talet innebar kraftiga förändringar jämfört med tiden före första
världskriget. Bilar började synas på gatorna, 1924 inleddes
i Sverige reguljär flygtrafik och samma år började utsändningarna från Radiotjänst (nuvarande Sveriges Radio).
Biografer fanns över hela landet och de första ljudfilmerna kom i USA 1927 och i Sverige 1929. Grammofonskivan
ersatte de tidigare fonograferna. Jazzen introducerades
och klädmodet förändrades radikalt. Gamla imperier ersattes av nya stater, oftast republiker och i många länder
inleddes en demokratisk utveckling. Sverige fick allmän
och lika rösträtt och många kommuner inledde en social
bostadspolitik.
Kombinationen av ny teknik, internationalism och
nationellt medvetande kopplat till den framväxande
demokratin avspeglas i stadsbyggande, arkitektur och
formgivning. Inspiration kom från den engelska och tyska trädgårdsstadsrörelsen, som präglades av helhetsvisioner med varierade gaturum, platser för gemenskap
och rekreation, en human skala och en arkitektur, som
förenade nationella traditioner med saklighet och hög
materialkvalitet. Tidens flervåningshus inspirerades
av bl. a. Wiens sociala bostadsbebyggelse med Wohnhöfe, Amsterdamskolans bebyggelse och storgårdskvarter i Köpenhamn – ett nytt inslag i kvartersstaden.
Den nya tidens kombinerade funktionella och estetiska
formgivning utvecklades genom den engelska arts and
crafts-rörelsen, Deutscher Werkbund, Wiener Werkstätte och Bauhaus Weimar. Den danska rörelsen Bedre
byggeskik med arkitekter som Thorkild Henningsen och
Ivar Bendtsen var också inspirationskälla. En svensk förgrundsarkitekt Per Olof Hallman med Enskede villastad
(planer 1907 och 1922) och Röda Bergen (1922) i Stockholm. 1920-talets arkitektur, som stilmässigt börjar redan
kring 1915, bildar en brygga mellan sekelskiftets eklektiG A M L A L U N D - N Y T T | N R 3 2 02 0

Domkapitelhuset (1928) av Theodor Wåhlin med den klosterinspirerade innergården.

cism och jugendstil och 1930-talets modernism och funktionalism. Häri ingår också 1920-talets utveckling av den
svenska nationalromantiken, parallellt med 1920-talsklassicismen, med namn som Ragnar Östberg, Carl Westman, Ivar Tengbom och Lars Israel Wahlman, som i Skåne
motsvarades av bl a Salomon Sörensen. Allmänt präglas
tidens byggnader av ett högklassigt detaljarbete, och
tillhör ofta de mest attraktiva miljöerna i dagens städer.
Med Stockholmsutställningen 1930 och programskriften
Acceptera inleddes en ny fas, präglad av den ”vita” funktionalismen, platta tak och regelbundna stadsplanemönster. På kontinenten hade denna utveckling börjat i slutet
av 1920-talet, efter att Bauhaus Dessau öppnats 1926.
Det finns i huvudsak tre typer av 1920-talsbebyggelse i
Lund: Institutionsbyggnader av olika slag, flervåningshus
i stadskärnan och villabebyggelse. Salomon Sörensen och
domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin blev särskilt betydande vad gäller institutionsbyggnader. Det största projektet
var utbyggnaden av norra lasarettsområdet, där de flesta
byggnaderna, liksom helhetsplanen ritades av Salomon
Sörensen. Byggnaderna uppfördes från 1915 till 1929 i en
enhetlig stil, som i bevaringsprogrammet beskrivs som
kärv och nationalromantisk. Byggnaderna präglas av
släta röda tegelfasader med inslag av mönstermurning,
samt balustrader, burspråk och gesimser. Stor omsorg
läggs vid utformning av portaler och fönster, som i regel gjordes småspröjsade. Som kontrast till regelbundna
fasader och fönster finns inslag av valv i olika storlek och
former. Byggnaderna fick mansardtak eller valmade tak
och längs Allhelgona Kyrkogata höjdes sjukhuskulverten
till broar över gatan, flankerade av tornbyggnader. Här
uppfördes också portalbyggnader till sjukhusområdet.
Byggnaderna präglas av en kontrast mellan släta, regelbundna ytor och historiserande element, av dekorativa
detaljer och ett framstående materialarbete, inte minst
väl bearbetade tegelmönster. Tyvärr har flera av sjukhusbyggnaderna förvanskats vid senare års modernisering,
och några har rivits för att ge plats åt nybyggen. →
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Motsvarande arkitekturideal men med fler dekorativa
detaljer präglar redan Klosterskolan (Salomon Sörensen
1910–12), f d Folkskoleseminariet (Gustaf Améen 1916–
19), Lindebergska skolan (Frithiof Ekman och Georg
Hagström 1914–16) och f d Zoologiska och Farmakologiska institutionerna (1916–17 resp. 1922–24, båda ritade
av Theodor Wåhlin). Här finns också kopplingar till den
medeltidsinspirerade nationalromantiken i Botaniska
museet (Theodor Wåhlin 1911–13), som även för tankarna
till Brunius. Ett utsökt tegelarbete präglar f d Annetorpshemmet - idag barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (Theodor Kellgren 1919–22). Parallellt utvecklades en
stram 1920-talsklassicism med regelbundna fasader med
enkla men kraftfulla omramningar kring portaler och fönster och tydliga socklar och gesimser. Ett exempel är f d
geologiska institutionen (Nils A. Blanck 1929–39). Steget
till 1930-talsfunktionalism med helt släta fasader är inte
långt. Å andra sidan fortlevde 1920-talsklassicismen långt
in på 1930-talet, t ex i Vipeholms sjukhus (Hjalmar Cederström 1935). F d Brandstationen (Theodor Wåhlin 1929)
visar en kombination av släta, putsade väggar med regelbunden fönsterindelning och dekorativa element som
urnor, slutstensmarkeringar och gesimser samt rundvälvda portar. Detta ger association till medeltida slott
samtidigt som mycket pekar fram mot 1930-talsfunktionalismen. 1920-talsklassicismen kunde också gestaltas
som träarkitektur med kolonner eller risaliter, som den
ursprungliga Gerdahallen (Arnold Salomon-Sörensen
1928–29) och entrén till Centrala idrottsplatsen (Nils
Olsson 1919). En byggnad som sammanfattar mycket av
1920-talets institutionella arkitektur är Domkapitelhuset
(Theodor Wåhlin 1928). Mot gatan strama, regelbundna
tegelfasader, men med välvda portaler, inramade av pilastrar och med rundbågefönster mot den kringbyggda
”klostergården” som avgränsas av kryssvälvd loggia. Här
finns visst släktskap med Stockholms stadshus.

F d Brandstationen (1929) av Theodor Wåhlin, idag bostäder.
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F d Medicinska kliniken t v (1915–18) och Reumatologen t h
(1927–28) av Salomon Sörensen, med förbindelsegång på tre
höga valv.

F d Annetorpshemmet (1919–22) av Theodor Kellgren.

I stadskärnan uppfördes flerbostadshus i upp till 4–5
våningar med röda tegelfasader. De byggdes längs gatan
och bidrog till slutna kvarter, och i motsats till 10–15 år
tidigare undveks flyglar in mot gården, så att större öppna, ofta gröna gårdar erhölls – dock inte gemensamma
storgårdar. Byggnaderna präglades av släta tegelfasader,
endast ornamenterade med viss mönstermurning eller
portalomfattningar. Framträdande exempel på denna
stil, som fortsatte inpå 1930-talet, är Södra Esplanaden
27–31 (Hänry Carlsson 1928–30), Tullgatan 1 (Frans
Fredrik Fredriksson 1926) och Agardhsgatan 3–5 och 8
(Hänry Carlsson 1929–31). Hänry Carlsson ritade under
de följande årtiondena ett mycket stort antal bostadshus
i Lund, ofta tillsammans med Björn Lönegren. Ett monumentalt intryck ger Tullgatan 3 med volutprydd frontespis (John Anchert 1926) och Stora Södergatan 67 med barockinfluerad gavel (Fr. Fr. Fredriksson 1930). Fredrikssons
byggnader på Tullgatan 5 (1927) och Södra Esplanaden
9-13 (1928–29) har med sina röda tegelfasader, snedvinkliga burspråk, horisontella band i sockelvåningen och
i hörnen valmade takformer släktskap med samtidens
danska och holländska arkitektur. Att samma arkitekt år
1908-13 präglade en hel gata, Magnus Stenbocksgatan,
med byggnader i barockinspirerad jugendstil med flyglar in mot gården illustrerar hur snabbt arkitektur- och
stadsbyggnadsidealen förändrades vid denna tid. Redan
i mitten av 1930-talet skulle nästa fas komma – med
fristående lamellhus i ljusputsad funktionalism. Besläktad med Fredrikssons 1920-talsbyggnader är bebyggelsen
Karl XI-gatan 19 (Nils J. Lundgren 1929) och hela kvarteret
G A M L A L U N D - N Y T T | N R 3 2 02 0

mellan Erik Dahlbergsgatan och Karl XI-gatan (Carl Wennerholm och Herman Håkanson 1927-31). Carl Emil Rosell
representerar övergången från 1920-talsklassicism till
tidig funktionalism. Hans byggnader på Spolegagtan 3
(1927) och Grönegatan 22–24 (1929) har släta tegelfasader i kombination med gesimser, våningslister, stenimiterande portalomfattningar och inslag av valvbågar. Med
Botulfshusets (1931) rundade hörn, kraftiga våningsband
och lisener förenar han klassicism med begynnande funktionalism på ett originellt sätt.
1920-talets trädgårdsstadsideal influerade planeringen
av villaområdena Professorstaden i öster (stadsplaner
1907, 1917 och 1923) och Erikslund i väster (stadsplaner 1913, 1916 och 1919). Även mindre villaområden som
Stampelyckan (söder om Dalby vägen), Smedjebacken
(vid Malmövägen, öster om S:t Lars sjukhus), Skånevägen
(norr om S:t Lars), vid Källbyskolan (Bohusvägen m m)
och Kävlingevägen började utbyggas på 1920-talet. I alla
dessa områden märks en utveckling från 1920-talsklassicism till 1930-talsmodernism och vidare till 1940- och
1950-talens skånska tegelmodernism. Enklare villor var
influerade av egnahemsrörelsens typritningar, medan

Stora Södergatan 67 (1930) med barockinspirerad gavel.
Tillsammans med byggnaden tvärs över gatan bildar det en
markant stadsport vid Södertull till den historiska staden.

mer välsituerade familjer kunde kosta på sig större och
mer komplexa bostäder. I Professorsstaden byggdes såväl
större enfamiljsvillor som relativt stora flerbostadsvillor.
Byggherrar var ofta akademiker, ledande personer från
näringslivet, även mindre företagare, eller byggmästare.
På Väster – Erikslund m m – var villorna i regel mindre,
men innehöll ändå oftast flera bostäder. Byggherrar var
ofta småhantverkare, lägre tjänstemän och arbetare som
fått egnahemslån. Den typiska 1920-talsvillan hade rektangulär planform med relativt korta långsidor och sadeltak med inredd övervåning. Fasaden var oftast slätputsad
men dekorerad med risaliter i hörnen och profilerade eller
trappade gesimser, som på gavelsidan fortsatte ett stycke
in. Fönstren kunde vara helt eller delvis småspröjsade
men hade som regel inga omfattningar. Entrédörren markerades ofta av en omfattning av sten eller stenimiterande
puts, ibland utformad i bandrustik eller som kolonner. Stor
omsorg lades vid dörrutformning och andra snickerier.
Större villor kunde ha omsorgsfullt utformade takkupor
eller frontespiser, och i många fall hade bottenvåningen
ett burspråk krönt av en balkong. Villorna kunde med
mansardtak ges ett lite mer nobelt intryck. Villor av denna typ byggdes in på 1930-talet, efterhand med stramare
arkitektur, oftare med tegelfasader, parallellt med utvecklingen av ljusputsade, kubistiska ”funkisvillor”.
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Hantverksgatan 22–40 (1919–20) av Axel E. Julén - exempel
på ”skånsk” nationalromantik. Foto: Bengt Aronsson.

Ett framstående exempel på 1920-talets småhusarkitektur är radhusen på Hantverksgagtan 22–40 (Axel E. Julén 1919–20) i ”skånsk” nationalromantik med trappade
gesimser, frontespiser, lisener och ljust putsade fasader.
De ansluter stämningsfullt till den svängda trädkantade
gatan. En tidstypisk villaarkitekt var Lars Kolmodin, vars
verk spänner från herrgårdsliknande villor med mansardtak (Pålsjövägen 2, 1925) och ”skånsk” nationalromantik
(Nationsgatan 2, 1926) till en ståtlig klassicism (Pålsjövägen 12, 1926) och en tidig funktionalism med kvarvarande
klassicistiska element (Östervångsvägen 16, 1934). Motsvarande utveckling finner man också hos många andra
arkitekter, som Axel Larsson, Harald A. Olsson, Carl Wennerholm, Carl Wilhelmsson Andrén, Oscar Wilke och Carl
Emil Rosell. Den senare domkyrkoarkitekten Eiler Græbe
ritade redan 1926 en barockinspirerad villa på Studentgatan 22 med valmat mansardtak och röda tegelfasader inklädda med träspaljéer. Långt ifrån alla, som ritade
villorna var dock formellt sett arkitekter. Den ojämförligt
flitigaste villaarkitekten var byggnadskontrollanten och
mätningsingenjören Alfred Persson, som från 1918 hade
formell anställning på stadsingenjörskontoret och fram
till 1932 parallellt fick driva egen arkitektverksamhet.
Han ritade hus även i stadens tjänst men ägnade sig från
slutet av 1930-talet mest åt ombyggnadsprojekt. Persson
ritade närmare 150 byggnader i staden, varav över 100 på
1920-talet, till övervägande del villor. Arkitektoniskt följde
de den ovan nämnda utvecklingen och hade en jämn och
hög kvalitet med välstuderade detaljer. Många byggnader liknade varandra, men var ändå individuellt utformade. Alfred Persson kom genom sitt stora antal projekt att
prägla en icke obetydlig del av stadsmiljön. Det främsta
exemplet är Siriusgatan, som kantas av 30 villor, varav 2/3
av ritades av Persson, alla byggda under åren 1920–23, i
regel med flera bostäder i varje. Hela gatan har en mycket
enhetlig miljö med ljust putsade rektangulära villor med
sadeltak eller mansardtak, ibland valmade tak och inslag
av frontespiser, takkupor, burspråk med balkonger samt
entréer med balustrader. Husen har gesimser och ibland
hörnlisener. Under senare år har arkitekturen delvis förvanskats vid ombyggnad. Till Perssons senare byggnader
hörde den slätputsade flerbostadsvillan på Tornaplatsen
8 (1935) med lågt sadeltak och gesimser som sträcker sig
en bit in på gavlarna och den mer utpräglade funkisvillan
Kävlingevägen 41 (1935).
Låt vara att det moderna samhälle som utvecklades på
1920-talet först på 1930-talet på allvar avspeglades i
arkitekturen, men 1920-talets arkitektur blev ändå ett
höjdpunktsartat mellanspel!

BO LARSSON
Bilderna tagna av artikelförfattaren om annat ej angetts.
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GAN och hans ”apostlar”
i Lund på 1920-talet

I

sin posthumt utgivna memorarbok Strimmor av liv
(1967) berättar Ragnar Josephson i ett kapitel om
sitt möte med Lund, då han 1929 flyttade hit från
Stockholm som Ewert Wrangels efterträdare som professor i konsthistoria. Kapitlet har titeln ”Det Lund jag
mötte” och var ursprungligen Josephsons spirituella
tal vid Akademiska Föreningens högtidsdag den 1 december 1959. Så här berättade Josephson om mötet
med docenten Aron Borelius som han så att säga fick
”ärva” efter Wrangel:

”Då jag som nybliven professor
stiger av tåget på stationen i
Lund, stod Aron Borelius på perrongen. Jag kände naturligtvis
till Aron Borelius förut, hans tal
i kryptan och mycket annat. Det
hörde, redan då, till allmänbildningen. Borelius och jag skulle
bli närmare samarbetare under
många år och vi var nyfikna på
varandra. Jag vet inte vilka resultat han kom till redan första
dagen visavi mig, men jag blev
paff. Det var en fläkt av originelAron Borelius 1923.
la idéer omkring honom som var
Foto: AFs Arkiv/Per Bagge.
oemotståndlig. Jag följde honom
upp på hans asketiska arbetsrum. Han hade låtit timra ett
enkelt och kärvt, ofantligt långt skrivbord. Det gick längs
hela långsidan av rummet. Framför bordet var ställda fyra
stolar. På varje stol var han sysselsatt med ett särskilt arbete. Aldrig olika arbeten på samma stol.”
Josephson berättar vidare att han ibland mötte Aron i
sällskap med två andra lundensiska esteter: ”Den ene var
modernistisk musiker, man kunde märka det redan av
det atonala skratt som han utstötte, alltså Sten Broman.
Den andre hade den skarpa profilen hos
en väl slipad juvel, alltså Wiwen Nilsson. De tre vännerna var utpräglade individualister; men en ny stilvilja band
dem tillsammans.”

På ett spirituellt vis fångade Josephson med sina ord in
GAN och hans tre ”apostlar” i Lund. Men hur karaktäriserade GAN själv sina beundrare? Wiwen Nilsson, silversmeden och konstnären från Lund, var äldst av dem, född
1897, tretton år yngre än GAN. De hade träffats i Paris redan våren 1924, då Wiwen kom som stipendiat till den
franska huvudstaden för att fullfölja sin utbildning från
Tyskland med att studera plastisk form, skulptur.
I sina handskrivna minnesanteckningar 1947 (tillhör Kulturen i Lund) skildrade GAN deras första möte i Paris som
”ganska kyligt” och fortsatte sedan:
”Men redan samma dag, då jag ätit min boulevardmiddag
och satt på terrassen vid Carrefour de l’Observatoire, kom
Wiwen marscherande och bad få slå sig ner vid mitt bord.
Vi drack många glas Pernaud, det blev en helafton, enligt
lundensiska begrepp. Jag träffade till min överraskning en
filosof med klart upplagd teoretisk livsåskådning och det
enda som fattades honom var kunskapen om Dostojevski
– han fick strax låna en bok ur mitt ’bibliotek’ – ’Det döda
Huset’. /…/ Det var likväl till övervägande grad bildkonsten, som diskuterades, och jag fann en själsfrände, som
det heter, en kontakt som aldrig har släppt. När vi på natten vandrade runt Luxembourgträdgårdens stängda gallergrindar, var vi överens om att bygga en kubistisk stad
mitt i den pittoreska röran av renaissancepalats, och helst
ville vi utplåna dem till marken, för att få rum och ljus.”
GAN och hans nye vän kom att samarbeta en del under de
följande åren, främst om de reliefer, som Wiwen utförde i
koppar eller silver efter GANs tecknade förlagor. Under sitt
sista år i Paris, 1924/25, växlade GAN över från sin kubistiska 20-talsstil till sin ”folkvisestil”, en gotiserande form
av kubism, som var inspirerad av abstraktionen och andligheten i den gotiska konsten på Louvren. Under detta sista
år isolerade han sig som en munk i sin lilla lägenhet i Montparnasse och tecknade och målade med stor uppfinnings-

Den omtalade stilviljan var den nonfigurativa konsten och den geometriska
formen. ”Men abstraktionsläran i Lund
hade en särprägel”, fortsätter Josephson: ”Bakom den stod en djärv modernistisk futuristisk målare, som levat i
Europa, Gösta Adrian-Nilsson, GAN /…/
Han hade under 20-talets början gett ut
sin märkliga skrift Den gudomliga geometrien. Den var den heliga urkunden för
en ny estetisk religion. De tre apostlarna,
som levde kvar i Lund, hade ett nytt budskap att frambära.”

GAN i sin ateljé, Trollebergsvägen 23, Lund 1930. Foto: pressfoto.
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-rikedom 24 illustrationer till de av Geijer och Afzelius på
1810-talet utgivna svenska folkvisorna. Efter GANs förlagor
arbetade Wiwen i tre månader i Georg Jensens verkstad i
Paris med att utföra pärmarna till GANs folkvisor i ciselerad
och förgylld koppar. Motiven var Sankt Göran och draken
på framsidan samt en drake på baksidan av pärmen.
Efter ett års bekantskap har GANs uppskattning av Wiwen svalnat något, vilket framgår av en dagboksanteckning den 16 april 1925, där han karaktäriserar sin
nye vän: ”… en ung man, utgången från ett burget hem,
skyddad för alla katastrofer i den timliga existensen. Han
är konsthantverkare – men teoretiskt sett är han konstnär till hela sin såväl livs- som konstuppfattning. D.v.s. en
receptiv konstnärsnatur – en skarp, klar, iskall hjärna.
/…/ Medan för mig varje erfarenhet är förbunden med
smärta, så är detsamma för honom ett tryggt och självbelåtet studium inspirerat av böcker om konst eller av en
fenomenal intuitionsförmåga. Hans natur är aggressiv
för att ej säga despotisk. Han sekunderas av en hustru –
en sammansatt natur av barnslighet och kall intelligens.”
Men samtidigt skriver GAN i denna långa och intressanta dagboksanteckning, att han och Wiwen har samma
uppfattning om konst och slutar: ”Det är meningen att
jag ska gå in i firman – hans far är hovjuvelerare – som
tecknare, som idégivare för allt ornamentalt arbete.” I
maj 1925 åkte GAN i sällskap med Wiwen och hans unga
hustru Lillemor von Johnstone med tåg hem till Lund.
På hösten 1925 hade GAN en utställning i Lunds universitets konstmuseum i universitetshuset med Wiwen som
medutställare. Han ställde då bl.a. ut sina nya folkvisor
med de av Wiwen ciselerade kopparpärmarna. Kulturens
intendent Georg Karlin blev intresserad och gav några år
senare GAN i uppdrag att rita förlagor med folkvisemotiv
till gobelänger, som vävdes i Kulturens konstslöjdsanstalt

Wiwen Nilsson i skulptören Arvid Källströms ateljé i Paris
1925. Foto: Kulturens arkiv.
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och utställdes i den stora konst- och konstslöjdsutställningen i “Vita Huset” 1929. Den största av dessa fyra
gobelänger är Finnsagan, numera permanent utställd i
Tegnérsalen i Lunds Universitetsbibliotek.
Under åren 1925–1930 bodde GAN på nytt i sin gamla
hemstad, först i en lägenhet på Nils Bjelkegatan 4 och sedan på Väster med adressen Trollebergsvägen 23. Hökarboden i Nöden, som i alla år hade drivits av hans mor
med assistans av hans yngre syster Esther hade lagts ner,
och tillbaka i Lund flyttade GAN samman med sin dyrkade moder och systern. Då och då under dessa år träffade GAN de tre ”apostlarna” Wiwen, Aron Borelius och
Sten Broman, och skrev sporadiskt ner reflexioner från
dessa möten. Efter att ha varit i Stockholm för en utställning på Gummesons konstgalleri skriver han den 20 februari 1926:
”Mina vänner filosofera om anknytning till 1000–1100-talets romanska stil (gotiken är nu utdebatterad!) – och de
råda i god tro. De ana ingenting om de drifter inom mig
som transformera bild – i mina formsträvanden se de
troligen i första hand rent spekulativa resultat. De dårarna! /…/ Vad se de så i mina målningar, som de uppriktigt
beundra? Form, och blott form? Men all tanke, hur vägd
och balanserad som hällst, är blott medlet för att ordna
känslans uttryck. Att känna är att leva – att tänka är att
fatta det som lever i sammanhang med känslans liv.”
Emellanåt får GAN besök av den unge konsthistorikern
Aron Borelius respektive av den unge tonsättaren Sten
Broman, dock utan att han nämner deras namn, men av
beskrivningarna kan man lätt sluta sig till att ”den ene”
är Borelius och ”den andre” Broman.. Det blir intensiva
diskussioner, och efter en tid börjar GAN tröttna på sina
beundrare. Den 2 juli 1927 skriver han i den nya bostaden
vid Trollebergsvägen småilsket i dagboken:
→

”Hästtämjaren”, målad av GAN i Lund 1916, inköpt
av Aron Borelius till Norrköpings konstmuseum
1946. Den profilerade ekramen är formgiven av
Borelius. Foto: Norrköpings konstmuseum.
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”Dessa pappas söner som vid 25 års ålder röra sig med
en liten nätt växelskuld på c:a 15.000 kronor, som anse
att en daglig festmåltid på Grand hör till de dagliga behoven och som med välgörarlater introducera sig hos
mig – vad angå de mig. I besittning av en livserfarenhet,
som helt och hållet inskränker sig till spekulationer över
snapsglasen göra de min av att begripa även mig. Deras
okunnighet om det verkliga livet överträffas endast av deras solida fräckhet i synpunkterna på ämnen, som andra
lagt fram för dem. De äro icke dumma, men deras intelligens är av det slag som icke väcker idéer till liv och som
under alla omständigheter på mig verka enbart tröttande.
Det kuriösa är att dessa personer gå och gälla för mina lärjungar – deras konståskådning kan väl till sin formulering
överensstämma med min, men endast ytligt i valet av ord
och sammanhang – och även den är troligen icke säkrare
fästad i övertygelsen än att den vid lämpligt tillfälle kan
transformeras. Jag litar icke på dessa skrikhalsar, deras
utomordentliga tvärsäkerhet och självbelåtenhet inge mig
snarare en smula oro och tvivel. Sin erfarenhet hämta de
ur böcker av Spengler och Worringer – de gå omkring med
en sorts lilla katekes och uppställer frågor som de prompt
själva besvara.”
Och bättre blev det inte följande dag, då GAN den 3 juli
skriver i dagboken först om Aron Borelius och sedan om
Sten Broman (utan att nämna deras namn). Det framgår
att Borelius, som uppsökt honom en gång i Paris, förärat
honom en grön lampa i födelsedagspresent, vilken GAN
inte gillar:
“Mästaren till den gröna lampan, som kom upp till mig
i Paris, gjorde första gången intryck av något helt alldagligt, något till hälften knoddänt och till hälften studentikost – sammankittat av en viss stel borgerlighet.
/…/ Den unge mannen verkade dock till en viss grad sympatisk – vilket jag ej kan säga om den andre, som jag
mötte här i Lund. Han gjorde strax ett rent motbjudande
intryck – den skrikiga rösten, jargongen och försöken att
verka genialisk gjorde

mig stum.” GAN utgjuter sig också om ”den komplett
löjliga och schangtila disputationsmiddagen i professorsvillan” efter Sten Bromans misslyckade disputation
i musikhistoria den 27 maj 1927: ”Att fira ett fiasko med
champagne och en rad fjolliga tal är visserligen originellt
men ej tillräckligt roande som cirkusföreställning. Det var
en typisk Babbitt-middag. /…/ F.ö. jag har alltid avskytt
och avskyr än i dag stora sällskap, högtidligheter med
frack och tal och den slags nödvändighetsartiklar för en
viss kategori av människor.”
Vänskapen med Wiwen Nilsson bestod genom åren, även
om mötena blev mera sporadiska sedan GAN i januari
1931 flyttat upp till Stockholm, där han förblev bosatt
till sin död 1965 med avbrott för årliga sommarvistelser
i Lund. Aron Borelius respektive Sten Bromans beundran
för GANs konst förblev oförminskad genom åren. 1945
flyttade Borelius till Norrköping som nyutnämnd chef
för Norrköpings nya konstmuseum. En av hans första
åtgärder som museichef blev att köpa in GANs stora futuristiskt-kubistiska målning Hästtämjaren från 1916 till
museet, vilket förskräckte folk i industristaden i Östergötland. Hösten 1947 arrangerade Borelius en stor retrospektiv utställning av GAN i det nya konstmuseet, och så sent
som 1979 skrev han ett personligt färgat förord till katalogen till GAN-utställningen på Prins Eugens Waldemarsudde. Förordet börjar: ”Att på några katalogsidor fånga in en
konstnär som Gösta Adrian-Nilsson, helst både mannen
och livsverket, känns som om man med fagra ord skulle
försöka tämja en panter.”
I Sten Bromans funkislägenhet vid Erik Dahlbergsgatan
i Lund hängde två kubistiska tavlor och en plangeometrisk målning av GAN (se bilden). I det sista TV-program
som Broman medverkade i, sommaren 1983, berättade
han om sin dagbok och om GAN. Det var då som Broman
visade en mycket fin plangeometrisk målning av GAN från
1930 och utnämnde honom till en ännu större konstnär
än Picasso.

JAN TORSTEN AHLSTRAND

Sten Broman med GANs målning ”Plangeometri I” (1930)
som han stolt visade upp i TV 1983. Foto: privat/Georg Oddner 1952.
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Aristokrater i det medeltida Lund

D

et är välbekant att staden Lund under medeltiden var det danska rikets främsta kyrkliga centrum, en metropol som fick sin speciella prägel
genom domkyrkan, ärkebiskopen, domkapitlet med
höga prelater och kaniker, flera kloster och ett tjugotal
sockenkyrkor. Enligt definitionen av en medeltidsstad
måste man vidare räkna med att en stadsbefolkning
i form av borgare har bedrivit traditionella stadsnäringar, dvs. fungerat som köpmän eller hantverkare.
Så även i det medeltida Lund, även om staden som
handelscentrum aldrig har uppnått samma betydelse
som kuststäderna Malmö eller Ystad.
I den medeltida ståndsindelningen ingår även bönder,
som bedrev sin livsuppehållande odlingsverksamhet
utanför städernas gränser, och det gäller i hög grad även
det världsliga frälset, senare kallad adeln, med sina huvudgårdar och landbogårdar på landsbygden. Men att det
även har funnits ett världsligt frälse knutet till de medeltida stadsmiljöerna har vi i Lund kunnat ana genom att vi
har ett tydligt monument i form av ett bevarat stenhus
från den godsrika frälsesläkten Krognos på Mårtenstorget, det välkända Krognoshuset. Stäket, dvs. Fru Görvels
hus, är liksom det ursprungligen adelsägda Karl XII-huset
båda eftermedeltida 1500-talshus, och frågan är om
det har funnits flera adelsgårdar för högfrälset än Krognoshuset i Lund under medeltiden och om även andra
kategorier av adelsståndet, lågfrälse, väpnare m.fl., har
ingått i stadsbefolkningen.
Det tillhör de frågor som diskuteras i en välgjord och
omfångsrik nyutkommen doktorsavhandling med titeln
Medeltida stadsaristokrati. Världsligt frälse i de skånska landskapens städer, författad av Kenth Hansen. Undersökningen behandlar stadsaristokrati av olika slag,
inte bara i Lund utan även i Malmö, Ystad och Halmstad. Författaren tillhör Institutionen för arkeologi och
antikens historia vid Lunds universitet, och hans ämne
är Historisk arkeologi. Detta ämne benämndes tidigare
Medeltidsarkeologi, men namnändringen understryker
att forskningsmaterialet inte enbart gäller arkeologiska
lämningar och byggnader utan även ett skriftligt källmaterial, allt sammanfattat i begreppen ting, text och
bilder. Avhandlingen lever i hög grad upp till detta genom
att författaren förutom att analysera städernas arkeologiska lämningar, byggnader m.m. även har gått igenom
och bearbetat ett omfattande skriftligt källmaterial, inte
minst över ett tusen transaktionsdokument kring försäljningar, pantsättningar m.m. rörande egendomar i städerna där företrädare för frälset har agerat. Han gör vidare
kvalificerade analyser av heraldiska bilder och sigill.
Lund är den klart äldsta av de undersökta städerna med
lämningar från sent 900-tal, medan de övriga tre städerna är högmedeltida (från 1200-talet). Redan de äldsta
skedena av Lunds historia präglas av aristokratisk närvaro och engagemang genom glesa storgårdsmiljöer med
privatägda träkyrkor, som senare omvandlas till ett stort
antal stenbyggda sockenkyrkor med kyrkogårdar. Senare
under medeltiden etablerades ett antal högadliga residensgårdar i likhet med Krognosgården, och författaren
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Ett utdrag ur Frans Hogenbergs kopparstick över Lund från
ca 1580. Här skymtar man långt upp till vänster i bilden en
tornliknande byggnad (se förstoring). Enligt Kenth Hansens
tolkning kan detta vara en återgivning av den medeltida urbana sätesgården Billegården med krenelerat torn.

nämner här även det s.k. Dekanhuset och Billegården.
Högadeln ägde vanligen flera huvudgårdar på landsbygden men satsade alltså även på ståndsmässiga stadsgårdar, av Hansen benämnda ”urbana sätesgårdar”. Lund
lockade som den danska kyrkans maktcentrum till mer
eller mindre långvariga besök; det fanns både kommersiella och politiska skäl för aristokratins närvaro i Lund,
förutom sociala skäl att upprätthålla en hög aristokratisk
livsstil.
I våra dagar är Billegården främst benämning på ett
kvarter mellan Stålbrogatan, Grönegatan, Svanegatan
och Sankt Månsgatan, namngivet efter den högadliga
släkten Bille, som har haft en residensgård här, sedan
länge försvunnen från jordens yta. Hansen redogör för
och tolkar de fåtaliga fysiska lämningar av en medeltidsgård som trots allt påträffats här, men som en ny tolkning
föreslår han att Billegården faktiskt kan ses på den äldsta
avbildningen vi har av Lund, nämligen Hogenbergs kopparstick från ca 1580: här återges en tornliknande byggnad med krenelering i kvarteret väster om Stäket. I ett appendix presenterar Hansen för övrigt den mest ingående
undersökningen hittills av Hogenbergs bild av Lund och
den samtida s.k. vedelska kartskissen, något som ytterligare höjer värdet av boken för intresserade av det gamla
Lund. (Motsvarande undersökning har Hansen även publicerat i tidskriften Ale 2020:1).
Författarens ledande tes är att aristokratin i högre grad
än vad tidigare forskning gjort gällande var ett aktivt och
inflytelserikt inslag i de medeltida städernas befolkning
alltsedan stadsgrundandet, vid sidan av kungamakten,
kyrkliga institutioner eller merkantila aktörer. Förutom
högfrälset med sina residensgårdar har det funnits ett
stort antal lågfrälse personer, som ägde tomter och var
tongivande inom städernas administration: de fungerade
bl.a. som borgmästare eller som byfogdar, och för Lunds
vidkommande kunde de även vara knutna till det skånska landstinget. Aristokratins innehav av stadsegendom
bedömer Hansen till 15–20 procent under högmedeltiden
för alla de undersökta städerna, men det skedde en gradvis övergång av ägandet till kyrkliga institutioner under
senmedeltiden, särskilt i Lund.

STEN SKANSJÖ
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Studenternas Strindbergbyst

”författaren i övernaturlig storlek med förstärkta drag, brinnande hårsvall och livlig ytbehandling.
Det är en psykologisk tolkning i Rodins anda, som har blivit närmast ikonisk.” /Carl Eldhs Ateljémuseum.

I

november 2017 avtäcktes vid Saint Sulpice i sjätte
arrondissementet i Paris en byst föreställandes August Strindberg. I och med detta blev Strindberg den
första svensk att få ett offentligt konstverk rest efter
sig i denna stad. Platsen där bysten placerats kallas
nu ‘Place August Strindberg’ och ligger inte långt ifrån
Luxembourgträdgården där Strindberg brukade ta sina
morgonpromenader när han bodde i området. Bysten
av Strindberg är modellerad av skulptören Carl Eldh.
I Akademiska Föreningens (AF) Konstsamling finns
också en strindbergbyst av Eldh. Eldh avbildade Strindberg i flera olika versioner men skulpturen från 1905
som finns på AF förefaller vara samma version som den
som placerats i Paris. Föreningens byst införskaffades
genom kontakter med konstnären – man fick till och
med studentrabatt av den gode Eldh. Avgjutningen på
AF är utförd i bronserad gips och det som gör den något
unik i havet av andra Strindbergbyster är att den, vilket
utläses i korrespondensen med Eldh, är den första
avgjutningen som gjordes efter lermodellen. Hur kom
då Strindberg till studenterna i Lund?

Det förhöll sig så att Eldhs strindbergbyst befann sig i
Lund, möjligen för en utställning, och frågan om ett eventuellt inköp av den kom på tal. I en bevarad brevväxling
mellan AFs ordförande och Carl Eldh 1929 kan vi läsa om
hur bysten kom att hamna hos Föreningen. I ett brev
skriver Eldh: “I gips vill jag ogerna lämna denna skulptur
under ett pris af 500 kronor [...] men man kan ju alltid
tala om den saken närmare”, och detta gjorde man. Efter
en brevväxling med Lauritz Weibull, som ett par år tidigare hade påbörjat sitt ordförandeskap i AF, låter Eldh meddela “att studenterna får behålla min Strindberg för ett
pris av krona 375. Trots god vilja kan jag icke lämna bysten för en lägre summa. [...] Med glädje skulle jag erfara
att bysten stannade qvar i Lund”. I nästkommande brev
tillägger Eldh att om studenterna inte är intresserade av
erbjudandet så skulle han gärna återfå bysten då han inte
har något eget exemplar av den, men han understryker
igen att han helst skulle “se att Strindberg stannade i
Lund, hos studenterna”.

Strindbergs ”lundaår” var en
kritisk period i författarens liv,
under vilken han bl. a. genomgick
den så kallade infernokrisen.
Detta efter vistelse i bland annat
Paris och Berlin. Strindbergs vän,
poeten Emil Kleén, skriver 1897
att det förefaller honom ”som om
Strindberg och den gamla lärdomsstaden nere på skånska slätten vuxit samman med
så många och intima band, att deras afskärande borde
vara en ganska smärtsam operation. Till Lund kom han
med oro i blodet, jagad af ångest och pinad af alla de sjuka
föreställningar, som äro diktargåfvans afvigsida och gifvit
upphof till en hel psykologisk teori om likhetstecknet mellan geni och degenerescens” . Under sina lundaår 1896–99
producerade Strindberg bland annat böckerna Inferno och
Legender. Bland Strindbergs pjäser som skrevs under tiden
kan nämnas Till Damaskus I och II samt Folkungasagan.
Strängt räknat är dock inte Eldhs byst av Strindberg lundastudenternas första Strindbergbyst; vid Lundakarnevalen
1900 lät studenterna – antagligen under ledning av Waldemar Bülow – resa en provisorisk Strindbergbyst i Lundagård
mellan AF och universitetshuset. Strindberg kommenterar
Bülows upptåg i ett brev ”För öfrigt ämnar ju W B ställa till
spektakel i det lilla Lund, hvilket ej passar vår goda stad.” .
Resandet av bysten föranleddes av ett förslag att utnämna
Strindberg till hedersdoktor vid Lunds universitet.
AF och lundastudenterna är förbundna med Strindberg
på många sätt trots att han personligen aldrig var särskilt
involverad i det akademiska livet. Många av Strindbergs
vänner höll ofta till på AF och botanikern Bengt Lidforss
bodde i ena hörntornet i huset under ett par år. Det var
även på Akademiska Föreningen som ‘Fröken Julie’ hade
sin offentliga svergiepremiär den 18 september 1906,
uppförd av August Falcks landsortssällskap.
Fortsätter på sidan 13 →

Bysten är välkänd för många lundensare då den
nästan oavbrutet prydde Ateneum på AF från
1929 fram till stängningen under tidigt 1970-tal.
Den kan även “stoltsera” med att inneha rekordet som AFs mest stulna konstverk. Enligt athenförmannens anteckningar stals eller “försvann”
bysten hela elva gånger mellan 1967 och 1972.
Ett märkligt faktum då den är tämligen tung och
svårflyttad. Bysten visas idag främst i AFs Arkiv
& Studentmuseums lokaler men ställdes senast
ut på AFs Konstsamlings utställning ‘Lundabor
och Lundabygd’ år 2015, ackompanjerad av ett
urval citat ur Inferno (1897). Strindberg skriver
bland annat om Lund i Inferno att “Det är med
ett ord den mest illa valda plats för en vistelse
i lugn och ro; det är helvetet, men konstruerat
med en mästerlig följdriktighet och en gudomlig
sinnrikhet. Det är här jag har att tömma kalkAugust blickar ned på studenterna på Ateneum tidigt 1970-tal.
en och återförena ungdomen med de vredgade Foto: AFs Arkiv.
makterna.”.
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Skissernas museum
– en unik byggnadshistoria

S

kissernas museums officiella födelseögonblick
inträffade den 5 december 1934. Då invigdes i utställningssalen Skånska konstmuseum i Lunds
universitetshus det av professor Ragnar Josephson
skapade Arkiv för dekorativ konst med till en början en
samling om cirka 500 skisser och modeller till monumentalkonst (eller dekorativ konst som var den gängse
termen på den tiden). Idén bakom
denna nya konstamling, som blev
en särskild avdelning i Konsthistoriska institutionens lokaler i
universitetshuseet, var att man i
en serie av skisser eller modeller
skulle kunna studera ”konstverkets födelse”, som Josephson
kallade sin berömda teoretiska
bok från 1940 (senaste upplagan utgiven 1991 i samband med
Arkivets 50-årsjubileum som
museum och samtidigt 100-års- Ragnar Josephson 1957.
jubileet av Josephsons födelse). Foto: privat.
Samlingen växte snabbt och blev en viktig del av den forskning, som på Josephsons tid bedrevs vid Konsthistoriska
institutionen. Under vintern och våren 1940/41 skedde en
avgörande förändring, då samlingen flyttades över till det
tidigare småskolärarinneseminariets gymnastikhus vid
Finngatan och invigdes som museum av Prins Eugen den 6
april 1941. Detta är förklaringen till att Skissernas museum
– som museet officiellt heter sedan dubbeljubileet 1991 –
har två födelseår, 1934 och 1941.
Gymnastikhuset från 1892 (sedan 1967 Internationella
salen) är fortfarande kärnan i det brokiga konglomerat av
byggnader, som i dag är Skissernas museum. Det sägs ofta
att detta konstmuseum är unikt i sitt slag, vilket bara är en
mild överdrift, eftersom det veterligen finns blott ett konstmuseum med liknande inriktning, nämligen Kunstmuseet
Køge Skitsesamling i Danmark, numera KØS, vilket grundades 1977 på samma idé som Skissernas museum.
Om Skissernas museum är nästan unikt, så är dess byggnadshistoria helt och hållet unik. Nära 80 år efter museets
invigning som museum 1941 har arkitekturhistorikern
Hjördis Kristenson gett sig kast med att skildra museets
komplicerade byggnadshistoria i den läsvärda men något
ojämna boken Skissernas museum med undertiteln arkitektur, plats, process. Kristensons specialitet som forskare är
undervisnings- och skolbyggnader, och hon disputerade
1990 på en gedigen doktorsavhandling om Lunds universitets institutionsbyggnader under 1800-talet.
I ett 20-tal sidor av den knappt 100-sidiga historiken
(kompletterad med en bilddel på cirka 65 sidor) beskriver
Kristenson museets förhistoria, dock ej förhistorien som
arkiv i universitetshuset utan förhistorien i form av byggnader på Helgonabacken och i dess omgivningar, bl.a. det
gamla Biskopshuset, missionshuset ”Jönssons sal” (rivet)
och det ovannämnda gymnastikhuset. Det senare köptes
märkligt nog av Fredrik Böök sedan småskollärarinnese12

minariet flyttat därifrån, innan det efter ett par år övertogs av Lunds universitet, som hade planer på att bygga om det till psykologisk institution. Dessa planer gick
dock i stöpet, vilket gav Ragnar Josephson chansen att
övertala universitetsledningen att få adaptera byggnaden
till museum för sitt Arkiv för dekorativ konst, i Lund vanligen kallat Arkivmuseet. Detta på villkor att gymnastikredskapen lämnades kvar om man åter skulle vilja
använda salen som gymnastiksal! En minst sagt ovanlig
start för ett blivande stort konstmuseum.
Skissernas museums byggnadshistoria är en serie av improvisationer – eller som Kristenson skriver ”hus läggs
till hus”. De ständigt växande samlingarna krävde större
utrymmen, och i slutet av Andra världskriget engagerades
Hans Westman som museets arkitekt. Han ritade en stor
tillbyggnad väster om gymnastikhuset, men några medel
till detta projekt beviljades inte av regeringen. I stället
inköpte Josephson och hans arkivassistent Greta Åkerlund i en smått genial improvisation nio utrangerade militärbaracker på Revingehed, som av Westman med stor
skicklighet syddes ihop till tre utställningssalar. De var ett
provisorium men som så ofta sker med provisorier blev
de permanenta och användes först för basutställningar
och sedan i många år för museets tillfälliga utställningar. Först år 2002 revs ”utställningsbarackerna” för att ge
plats åt Johan Celsings nya tillbyggnad.
Under senare delen av 1950-talet lossnade det på allvar
genom bygget av den stora Svenska salen med sin lilla
entrébyggnad (som byggdes ut till dubbla storleken 1990)
och ett nytt utställningsmagasin därunder. Svenska salen
invigdes den 31 maj 1959 och blev ett stort lyft för museet med nya basutställningar, tillfälliga utställningar i
den före detta vaktmästarebostaden och programaftnar
på onsdagar (det var en stimulerande tid som jag själv
minns väl, då jag i ett par år jobbade som extraamanuens
vid museet parallellt med mina studier i konsthistoria).
Arkitektoniskt är Svenska salen, som författarinnan framhåller, med sin råa betongbrutalism exceptionell i Lund
och unik i Westmans arkitektur.
I mitten av 60-talet kom nästa stora lyft, då ”Arkivmuseet”
fick flytta in i den stora före detta seminariebyggnaden i hörnet av Finngatan och Sölvegatan. Det skulle dock dröja ända
till 1987/88, innan luckan mot Sölvegatan mellan denna
stora byggnad och bostadshuset söder därom fylldes ut
av arkitekten Karl Koistinens nybyggnad, som tillkom i
samarbete med skulptören Sivert Lindblom, som skapade
den berömda postmodernistiska fasaden med två av sina
kända bronsprofiler som en konstnärlig utsmyckning.
Koistinens och Lindbloms tillbyggnad med skulptursalen med Henry Moores stora gipsmodell till skulpturen
Hill arches i bottenvåningen och bibliotek och fotoatelje i
våningarna ovanför blev också finalen på Gunnar Bråhammars många år vid museet, varav 22 år som dess chef.
Trots denna tillbyggnad återstod många viktiga problem
av praktisk museal natur, som det föll på mig som ny museichef fr.o.m. hösten 1989 att försöka lösa. Magasin och
G A M L A L U N D - N Y T T | N R 3 2 02 0

verkstäder var otillräckliga, och det eviga provisoriet med
”utställningsbarackerna” måste ersättas med permanenta
utställningssalar av hög kvalitet. Om hur jag lyckades lösa
det problemet genom att i god Josephsonsk anda kontakta
regeringen i form av utbildningsministern Carl Tham och
statssekreteraren Göran Löfdahl har Kristenson inget att
säga, eftersom hon inte har intervjuat mig, trots att jag
var museets chef i sexton år och från museets sida ledde
den process, som utmynnade i den stora om- och tillbyggnaden 2002/04 med återinvigning i mars 2005 (inte 2004
som det står i en bildtext på sid. 87). Johan Celsing vann
en inbjuden arkitekttävling med sex deltagande firmor och
utnyttjade med maximal skicklighet den långsmala tomtyta, som gränsade till granntomten i söder. Museet fick i
tre plan nya magasin, verkstäder och två vackra nya utställningsgallerier. Dessutom skapade Celsing med den
nya gallerigången en rundvandring i museet som inte var
möjlig tidigare. Exteriört samspelar den nya flygeln med sin
ljusa betongarkitektur med Westmans grå betongbyggnad
från 1959, samtidigt som den signalerar något nytt genom
det stora fönstret mot UB-parken i väster. Celsing fick både
betongpriset och Lunds stadsbyggnadspris och var en av
de fyra arkitekter, som det året nominerades till det prestigefyllda Kasper Salinpriset.
Johan Celsings vinnande förslag Vid park var tänkt att genomföras i två etapper, där behovet av nya publika utrymmen och nya salar för samlingarna skulle tillgodoses i
etapp II. De av regeringen anslagna pengarna räckte visserligen till etapp I men inte till etapp II, som aldrig genomfördes. I stället löstes problemet med en ny entréhall
tio år senare genom en privat donation, som resulterade
i en ny inbjuden tävling med tre deltagare (dock ej Celsing!) och som vanns av arkitekterna Jonas Elding och Johan Oscarson, utbildade vid Arkitektskolan i Lund. Elding
Oscarson belönades för sitt vinnande förslag till en ny entréhall med ny reception och restaurang med Kasper Salinpriset. Oavsett om man gillar deras tillbyggnad eller ej, kan
man konstatera att det utförda förslaget med sina fasader
av rostbrunt cortenstål och stora fönster starkt bryter av
mot Westmans och Celsings lågmälda betongarkitektur.
Underhand späddes den tidigare donationen på med en ny
donation, som möjliggjorde att arkitekterna kunde bygga
till den av Celsing skapade kringbyggda gården med ett
glastak, vilket i sin tur medförde att Skissernas museum
fick ett permanent auditorium.
Hjördis Kristenson visar med sin välskrivna och snyggt
formgivna historik vilket märkligt konglomerat av sex
byggnader i olika material och stilar, som tillsammans
utgör Skissernas museum. I det avseendet är Skissernas
museum verkligen unikt i ordets egentliga mening.

Fortsättning från sidan 11..
Om inte Ola Hanssons dramatiska dikt ’I ovädersnatten’ vittnar nog mycket om författarens påverkan på den
skånska ungdomen så kan följande anekdot från Leonard
Wistén (återgiven av Johan Mortensen) ge en inblick i relationen mellan Strindberg och studenterna. Det föreföll
sig så att Strindberg med vänner befann sig på Akademiska Föreningen, Wistén berättar att ”[e]n afton voro
vi samlade i det lilla rummet på föreningen. Strindberg
var starkt berusad”. I rummet bredvid hade studenterna
– närmare bestämt Malmö nation – fest och vetskapen
att den store Strindberg befann sig på andra sidan dörren fick studenterna att banka på dörren och ropa efter honom. Efter att denna lätt taffliga serenad pågått
en stund så ska Strindberg gått till handling. Han ska
ha rest sig från pianot han satt vid, gått fram och – likt
han sprängt kyrkportarna i Hanssons dikt – låtit sparka
sönder dörren som skiljde studenterna från honom. Studenterna ska då ha ryggat tillbaka när Strindberg utropat
”Här han I skalden!” .

OLOF LARSSON

Elding Oscarsons tillbyggnad av Skissernas museum
med ny entréhall och restaurang invigdes den 28 januari
2018 i samband med Lunds universitets 350-årsjubileum.
Foto: Skissernas museum.

JAN TORSTEN AHLSTRAND

Chef för Skissernas museum 1989–2005

Huvudfasad mot väster efter återinvigningen
19–20 mars 2005. Till vänster Hans Westmans betongfasad från 1959 med den tidigare entréhallen, till höger fronten av Johan
Celsings tillbyggnad från 2005. I förgrunden
del av den nya skulpturparken med skulpturer av bl.a. Staffan Nihlén, Olle Bærtling och
Pål Svensson. Foto: Christina Knutsson 2006.
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Årsredovisning i sammandrag
Föreningen Gamla Lund
RESULTATRÄKNING
2019
2018
		
		
		
Medlemsavgifter
415 340
383 167
Gåvor
5 885
7 380
Bidrag
250 000
520 000
Nettomsättning
49 657
160 857
Övriga intäkter
1 774
4 440
Summa intäkter
722 656 1 075 844
		
		
		
Råvaror och förnödenheter
-218 981
-485 816
Övriga externa kostnader
-192 366
-150 223
Personalkostnader
-226 735
-493 565
Summa rörelsens kostnader -638 082 -1 129 604
		
		
		
Rörelseresultat
84 574
-53 760
		
		
		
Resultat från finansiella poster
		
		
		
Realisationsresultat
0
2 318
Räntekostn.och likn. poster
-49
0
Resultat från finansiella poster
-49
2 318
		
		
		
Årets resultat
84 525
-51 442
BALANSRÄKNING
		
		
		
Anläggningstillgångar		
		
Långfr. värdepappersinnehav
352 318
252 318
		
		
		
Omsättningstillgångar
Varulager
17 799
38 385
		
		
		
Kortfristiga fordringar
		
Övriga fordringar
6
17 375
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
41 301
3 408
		
		
		
Kassa och bank
123 062
140 773
		
		
		
Summa tillgångar
534 486
452 259
		
		
		
Föreningens kapital
		
		
		
Eget kapital vid årets början
190 233
241 676
Årets resultat
84 525
-51 443
Eget kapital vid årets slut
274 758
190 233
		
		
		
Långfristiga skulder
Mottagna ej använda bidrag
220 930
220 500
		
		
		
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
17 399
30 038
Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
21 399
11 489
Summa kortfristiga skulder
38 798
41 527
		
		
		
Summa eget kapital
och skulder
534 486
452 260
14

Ett lundensiskt kvartssekel
med spex och karneval 1975–2000
Det gemensamma spexevenemanget med bl.a.
Uarda-Akademien som var planerat för våren fick
tyvärr som mycket annat skjutas till framtiden.
Gamla Lund har tidigare arrangerat liknande evenemang med mycket stort intresse och det är allas vår
förhoppning att förställningen blir av i en nära framtid. Akademiens f.d. praeses Olof Jarlman reflekterar
på temat över de turbulenta åren efter “68”.
Efter ett par turbulenta år kring 1970, då spex och
karneval plötsligt förlorade sin forna attraktionskraft och av högljudda aktivister utpekades och
förkastades som förtappade och reaktionära, inträffade en märkbar vindkantring kring 1975 i och
med att en ny studentgeneration gjorde sin entré,
obekymrade och stundtals även omedvetna om
vad man fick göra och inte fick göra. Lundaspexarna hade nätt och jämt överlevt under de svåra åren,
Toddyspexarna hade fått lägga ner sin spexverksamhet i samband med Den Stora Toddydagen
och i stället anlitades under ett par år Medicinarspexarna från Göteborg. Teknologerna hade efter
inledande framgångar under 60-talet lagt spexandet på hyllan och Karnevalen, som nätt och jämt
hade överlevt de högljudda kraven på nedläggning
1970, hade så smått börjat repa sig i och med Orientalkarnevalen 1974.
I många avseende blev därför 1975 och det efterföljande kvartsseklet en framgångsrik nystart av
Lunds i särklass mest publikdragande kulturverksamheter – spex och karnevaler. Inspirerade av
framför allt samtida engelsk humor skrevs nya spex
och bildades nya större och mindre spexföreningar, inte minst Boelspexarna. Karnevalerna blomstrade och attraherade fler och fler aktiva deltagare
och allt större publikskaror både till karnevalståg
och karnevalsområdet med alla dess studentikosa
nöjen. En omfattande korsbefruktning av idésprutor och aktiva mellan de olika spexföreningarna
inspirerade till nyskapande framgångar. Kort sagt
– det var mellan 1975 och 2000 som vinden vände..

OLOF JARLMAN
Praeses em., Uarda-Akademien

Från Gamla Lunds föreställning “Lundensiskt femtiotal”
den 20 oktober 1987. fr. v. Leif Ernhagen, Börje Norrman,
Cilla Ingvar och Jan Wirén. Foto: AFs Arkiv.
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Kommande evenemang

Remisser och skrivelser
Föreningen har under våren 2020 avgivit remisser och
skrivelser i följande plan-, bygg-, rivnings- och bevarandefrågor. Samtliga skrivelser kan läsas i sin helhet
på vår hemsida.

Våren 2020

Kiliansgatan (Svartbröder 2)
Fabriksgatan m m (Posthornet norra delen)
Del av Papegojelyckan (Lövsångaren 5–6)
Svaneskolan (Pastor Svane) - där vi främst värnar om
bevarande av John Wipps konstverk Spectacolore.
Planprogram för Östra Nöbbelöv
Stångby öster (Vallkärratorn 8:8 m fl)
Trafikverkets planering av fyrspår Lund–Hässleholm
Sydöstra vägen (Stora Råby 32:22)

Gamla Lunds styrelse önskar er alla en fortsatt god
vår och en trevlig sommar! Med förhoppning att till
hösten kunna återgå till normal verksamhet och få
träffa så många av er som möjligt!
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Posttidning B
Avs.
Föreningen Gamla Lund
Kattesund 6 A
222 23 Lund

Kansliet

Föreningen Gamla Lund

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 12–16
samt fredag 9–13
Bankgiro: 325-1675 Swish: 123-422 78 07

Grundad 1918.

Verkar för våra medlemmar och våra syften:
• att följa bevarande och förnyelse i staden
• att slå vakt om vårt kulturarv
• att öka intresset för byggnadsvård
• att genom årsboken dokumentera Lunds historia och
sprida kunskap om person-, miljö- och kulturhistoria.
Styrelsen 2019/2020: Erik Larsson, ordförande, Cecilia
Nelson, vice ordförande, Margareta Wickström, sekreterare, Claes Axelsson, skattmästare, Bengt Aronsson,
Rie Hägerdal, Bo Larsson, Monika Lennartsson, Sten
Skansjö, led., Henrik Schyllert, suppl., Sven Ingmar Andersson, kommunens repr., Jan Torsten Ahlstrand, ers.
för kommunens repr., Henrik Borg, adj.

Kansliet är semesterstängt följande datum:

19 maj–7 juni, 3 juli–31 juli samt 24–30 augusti
Observera även de ändrade öppettiderna
på torsdagar: 12–16.

Datum och tider för styrelsens sammanträden
hösten 2020 meddelas senare på vår hemsida.
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Föreningen

Gamla Lund

Medlemskort 2020

Stort tack till våra sponsorer

Medlemskortet berättigar till inträde vid
föreningens föredrag och evenemang.
Kontroll av erlagd medlemsavgift kan i
vissa fall förekomma vid entrén.

Namn

Fabriks- och Hantverksföreningens i Lund
Fastighets AB

Datum

Skriv namn och inbetalningsdatum på medlemskortet

Årsavgifter
Gamla
Årsavgifter för
2019 Lund 2020

32819 dec 11

Huvudmedlem
290:Familjemedlem (på samma adress) 60:Ungdoms- (upp till 25 år)
och studentmedlemskap:
150:-

spec
spec

Namn:
Namn:
Adress:
Adress:
E-post:
E-post:
Telefon
Telefon

Företagsmedlemskap
Årsboksporto, utland
Frivillig gåva

1000:125:-

Summa

_______

Föreningen Gamla
Gamla Lund
Föreningen
Lund
öre
öre

3 2 5 - 1 6 7 5
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