MINNESORD
JAN TORSTEN AHLSTRAND

Jan Torsten Ahlstrand, känd och uppskattad konsthistoriker, gick plötsligt ur tiden onsdagen den 16
december 2020. Jan Torsten har, förutom hans professionella gärning som bl.a. chef för Skissernas
museum i Lund samt författandet av ett otal böcker inom konsthistoria och arkitektur, under en lång
följd av år varit en mycket aktiv, kunnig och engagerad medarbetare i Föreningen Gamla Lund. Hans
medverkan i styrelsen inleddes redan 1983 som kommunens representant och har, med endast några
korta uppehåll, så förblivit ända fram t.o.m. nu. Hans synnerligen stora professionella kunskap, hans
noggrannhet och engagemang har varit en ovärderlig tillgång för föreningen. Här bör framhållas hans
insatser i samband med föreningens remissarbete till kommunen i plan-och byggfrågor, men även hans
arbete med minnesskyltar över betydelsefulla personer i Lund, ett arbete som inleddes redan i samband
med Lunds 1000-årsjubileum på 1990-talet men som upphörde efter ett par år. Arbetet återupptogs
emellertid på Jan Torstens initiativ för endast ett par år sedan och pågår alltjämt. Hans engagemang i
konstfrågor i övrigt i Lund har under åren dessutom varit stor, däribland intresset för GAN.
Särskilt måste nämnas hans stora insatser i samband med föreningens årsbok 2020, som handlar om
lundaarkitekter! Förutom att idén såsom sådan väcktes av Jan Torsten har han bistått huvudredaktören
Bo Larsson i redaktionsarbetet och varit författare till flera artiklar i boken. Hans stora detaljkunskap
och personliga kännedom om flera av arkitekterna har varit en stor tillgång. Han var drivande i frågan
att få ut boken under detta år, en vilja som gav sig uttryck ända fram till dagen före sin bortgång, då han
ringde och detaljerat diskuterade speciella formuleringar!
Vi i Föreningen Gamla Lund är oerhört tacksamma över att ha haft förmånen av att få samarbeta med
Jan Torsten under så många år och saknaden efter honom är mycket stor.
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