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Trevlig sommar!

K Arne Blom 1946–2021

H

an kom som en yrvind,
bullrande och glad, nära till
skämt och skratt. Alltid med en
ny idé att diskutera. Någon gång med en
snabb verbal attack mot någon han inte
tyckte om. När K Arne Blom 1999
valdes till ordförande i Gamla Lund var
han ny i styrelsen – men blev snabbt
känd och uppskattad. Han var
föreningsmänniska, älskade Lund och
han tog sig an Gamla Lund med iver och
stort engagemang. Som historiker
påpekade han ofta för politikerna att de
borde vårda sig mer om Lunds själ och
förflutna. Nybyggnation skulle planeras
och anpassas noga. När Saluhallen skulle
renoveras och byggas till organiserade
han protestlistor mot det första
förslaget. Han engagerade sig tidigt i
apoteket Svanens existens och manade
lundaborna att inhandla sina plåster och
kurerande varor där. Trivsel och trafik
hörde till de hjärtefrågor han tog upp i
sina ordförandekrönikor. Han ville se ett
levande centrum, med fler gågator, gärna
arkader och tak över trottoarerna. Och
absolut en julmarknad i centrum varje år
som drog till sig besökare från
omvärlden. Med glühwein och korv och
stämning skulle det bli en kär tradition.
Ifråga om trafiken lanserade han gärna
förslag på förbättringar. Nya spår för
godstrafik utanför stadskärnan var ett
måste. Och att gräva ner de centrala
spåren och stationen under jord. Kunde
Lund också? Bort med bilismen från
stadskärnan och se till att cyklister och
fotgängare håller sig där de ska vara.

Helsingborg och Malmö kan väl Lund
också? Bort med bilismen från stadskärnan och se till att cyklister och
fotgängare håller sig där de ska vara.
Inför julen 2007 riktade han en
önskelista till kommunen: ”Giv oss inom
överblickbar tid spårvagnstrafik i vår stad.
En spårvagn spyr inte ut en mängd räliga
avgaser som bussarna. En spårvagn tar sig
fram ljudlöst och elegant. Det är en sann
njutning att färdas med dylikt ekipage”.
Hans språk var särpräglat – hög puls,
kraftfullt och konkret med nyskapande
liknelser. När han blev ivrig eller
upprörd fick hans penna fart av sig själv
och då kunde det välla över. Att hans
epistlar i Gamla Lund-Nytt ofta måste
kortas ner hade han full förståelse för.
K Arnes intresse för Lunds universitetsmuseer var stort. År 2001 var
framtiden för fyra museer osäker: Lunds
universitetshistoriska museum, Zoologiska museet, Botaniska museet samt
Antikmuseet. Gamla Lunds driftige
ordförande dvs K Arne tillsatte en
arbetsgrupp: Tolv museer och arkiv
skulle ta plats i Lunds Konsthall, var
och en med sitt material i eget ”bås”.
Därtill skulle planeras för lunchvisningar varje dag och regelbundna
föreläsningar av museernas personal,
allt för att belysa den stora
kunskapsbank
som
ryms
inom
museernas väggar. Har vi råd att mista
detta? Utställningen fick namnet Mellan
liv och död och blev en stor succé. 42.633
personer såg utställningen
och lyssnade på föredragen. Den ägde rum
augusti till oktober 2002.
Tillsammans med Göran
Larsson organiserade han
ett fruktbart utbyte med
Malmö
Kulturhistoriska
Förening. Han kombinerade gärna sin skrivglädje
med kunskapen om Lund
och dess historia – vi har
många skrifter och årsböcker att tacka K. Arne
Blom för! Ett axplock om
Lund från hans produktiva
penna:

Foto: Per Lindström.

Vägvisarserien, små, behändiga och
informativa skrifter omfattar Medeltidens
Lund med Claes Wahlöö, illustrerad av
Petter Lönegård (1999), Företagsamhetens
Lund (2000), Studentens Lund (med Göran
Larsson och Jan Mårtensson, illustrationer Petter Lönegård (2002). Den
sista delen Till fots genom Lund, kom 2004
med illustrationer av Andrzej Ploski. I
den lyfte han också fram Lund som en
industristad. Drotten – mitt i den
lundensiska medeltiden, med Claes Wahlöö
(2007), Andrum: kyrkor & kyrkogårdar i
Lund, Foto: Kennet Ruona (2004)
Årsböcker:
Gryning och evighet Lunds kyrkor österut.
Foto: Claes Wahlöö (2009)
Klosterstaden ( 2001)
Från 20-tal till Dubbelmoral Lundakarnevalerna 1920–1990, med Per Ola
Olsson och Fredrik Tersmeden, (1994)
När idrotten kom till Lund (med Carl-Eric
Erlandsson och Jan Mårtensson) (1991)
Från bondbröllop till olympiska förspel – om
studentkarnevaler fram till 1912, med Ulf
Hjelmqvist (1978)
K Arne var ordförande i Gamla Lund
åren 1999–2008 och 2014–2016. När
han avgick 2008 valdes han till hedersordförande.

För Gamla Lund

SOLVEIG STÅHL
CECILIA NELSON
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När Svea Rikes lagbok stod mot Maos lilla röda

E

n av landets mest uppmärksammade politiska demonstrationer i modern tid var när
aningslösa 18-åringar skulle skrivas
in till värn-plikten.
Den tvingande inskrivningen till militärtjänst i slutet av september 1968 ägde
rum vid Folkets Hus på Kiliansgatan.
Där på plats möttes de försvarsanställda
och några 18-åringar av vänsterstudenter
som delade ut flygblad med texten
”Vägra döda, vägra värnplikt”.
Medlemmar i Fredspolitiska föreningen
PAX stod bakom flygbladen. Snart visade
det sig att de inte alls var de fredligaste
studenterna.
Inskrivningsnämnden lyckades inte få ut
studenterna, polis tillkallades och förrättningen avbröts. Tre demonstranter
togs med till polisstationen.
Nästa morgon när inskrivningen återupptogs var också tre civilklädda
Lundapoliser på plats. De slog till då
studenterna fortsatte att dela ut flygblad
som argumenterade för ickevåldsförsvar.
Den från USA importerade radikala aktivistgruppen SDS, Studenter för
Demokratiskt Samhälle, samlade på
olika stormöten på AF allt fler både
idealister och nyfikna. Snart gled
diskussionerna alltmer över till frågan
om yttrandefriheten sedan poliser tagit
flygblad från studenter.
Orsaken var att dussintals medlemmar
från både PAX och SDS hindrat lätt
vilsna 18-åriga pojkar som skulle skrivas
in. Tumult uppstod och all inskrivning
avbröts igen.
Snart anlände poliser till häst och dessa
möttes av slagord som ”kosacker” och
”fascistdjävlar”.

De tågade sedan vidare
till nya polisstationen
bakom Klosterkyrkan på
andra sidan järnvägen
där de i talkörer krävde
att kompisarna skulle
släppas.
Statsminister Tage Erlander anlände till Lund
på demonstrationernas
tredje dag, dock för att
inviga det nya storsjukhuset Blocket. Med några humoristiska kommentarer avvärjde han frågor om drabbningarna mellan polis och
demonstranter. Innehållet i flygbladet
tyckte han var harmlöst.
Det dröjde nästan ett halvår till 24
februari 1969 innan rättegången hölls i
Rådhuset vid Stortorget.
Flertalet av de 31 åtalade som agerat
försvarade sig med att de inte alls gjort
sig skyldiga till grovt intrång eller
ockupation av inskrivningslokalen. De
hade lugnt och stilla gått in i en öppen
lokal, visserligen satt sig på golvet
eftersom det var trångt och sedan krokat
arm.
Polisen pekade snabbt ut sociologen
Herman Schmid, känd från en rad
vänstermöten. Hans första inlägg i sitt
försvar var enligt pressreferaten:

Dessutom krävde Schmid att Strandmark skulle avsättas som åklagare av två
skäl: Strandmark är tidigare lokalförsvarschef och dessutom är han gift
med länslottachefen, därför jävig, eftersom hon ”uttryckt förakt för värnpliktsvägrare”.
Begäran avslogs, de åtalade demonstranterna lämnade salen, domaren
tvingades fann sig snabbt och ropade i
larmet:
”Vi tar paus.”
Dessförinnan hade åklagare Strandmark
tappat tålamodet när en åtalad svarade
”jag tänkte nog inte alls”.

”Totalvägra! Jag uppmanar alla att
totalvägra.”

”Ni kanske inte har någon förmåga att tänka
själv.”, svarade åklagaren.

Domaren Elof Persson, som på den tiden
kallades borgmästare, klubbade hårt i
bordet. Men Schmid fortsatte att hänvisa
till Mao Tse-tung och Ho Chi Minh i
Vietnam ”Dömer ni någon av de åtalade får
ni också revolution.”

Ömsinta demonstranter ropade ”ärekränkning” och fick medhåll av domaren
om att uttrycket var ”olämpligt”.

”Jag måste utnyttja min yttrandefrihet.

En demonstrant hoppade upp på en
polisbil, drogs ned skrikande ”djävla
svin” till poliserna. Han liksom en 22årig tjej som kom att kallas ”frun” slog
mot en polismans ansikte, togs om hand
och fördes till polisstationen liksom
hennes 23-årig make.

Totalvägra!”

Ca 300 personer hade samlats på
Kiliansgatan sedan talkörerna hörts vida
omkring. Flera demonstranter påstod
senare att de råkat ut för piskslag.

”Åklagaren har med sina borgerliga värderingar svårt att förstå att en organisation kan
fungera utan ledare.”
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”Rättegången har en politisk tendens hur man
kan använda lagen för att skydda det
bestående samhället.”

Schmid hade egen erfarenhet av sex tidigare liknande rättegångar. Han förnekade också länsåklagare Erland Strandmarks påstående om att han skulle vara
ledare för demonstrationen.

Åklagare Strandmark fick från olika
åtalade höra att han förde ett språk som
endast var skapat för överklassen, att
han var en brottsling som grovt förgripit
sig på yttrandefriheten.
Polismakten fick höra att den gjort sig
skyldig till snatteri när poliser trängde
sig in på AF och tog flygblad utan att
fråga om lov.
Slagsmål utbröt med de 25 poliser som
cirklade vid Rådhusets entré.
Totalt var 300 poliser engagerade i
centrala Lund, tillresta från övriga
Skåne, Halland, Bohuslän, Blekinge och
Småland.
→
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Ekonomijournalisten Henric Borgström på den plats utanför Folkets Hus på
Kiliansgatan varifrån han i september 1968 följde skärmytslingarna mellan
vänsterdemonstranter och polis, senare fanns han också utanför den nya
polisstationen mellan nya Tingshuset och Polisen på Byggmästaregatan då
ropen skallade "Släpp fångarna loss". Foto: Cecilia Gyllenkrok.
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Rättegången kallades då Sveriges dittills
mest bevakade, en polis på en demonstrant utanför Rådhuset.
Applåder, stampande i golvet och
busvisslingar avlöste varandra inne i
rättssalen. Borgmästare Persson visade
stort tålamod med de ständiga avbrotten, även när de åtalade själva gav
sig rätt att sammanträda sittande på
golvet.

Några av de åtalade begärde ständigt
paus för att överlägga internt med
varandra och när de fick nej av domaren
svarade de kaxigt:
”Då får jag ta under övervägande om jag ska
medverka.”
Ett nytt krav från de åtalade var en
namnlista på nämndens ledamöter och
deras partitillhörighet.

Borgmästaren anslog en lätt humoristisk
ton, istället för att ryta till hördes han
flera gånger milt utropa ”Sluta spexa nu!”

Borgmästaren svarade att han inte kände
till vilka partier som hade nominerat
vilka ledamöter.

Detta kommenterades av Herman
Schmid med att ”många av de åtalade vid
denna sin första konfrontation med rättvisan
först hade trott att det verkligen var ett spex
innan de insett att detta spex faktiskt är på
allvar.”

Antalet åhörare som tillåtits följa
rättegången var ett 30-tal, ungefär lika
många som de åtalade. Flera hade med
sig bandspelare vilket var mycket
ovanligt vid den tiden.

Fälls vi så vinner vi, ty en fällande dom
kommer att få många studenter att inse
den obefintliga rättvisan, ansåg Schmid.
Åklagaren tryckte hårt på att de
ynglingar som skrevs in hade fått veta att
de kunde få vapenfri tjänst, vilket gjorde
demonstranternas agerande överflödigt.
Men en av de åtalade anförde att demonstranterna hade rätt att själva utgöra
inskrivningsnämnd eftersom de ”bättre
representerade allmänheten än de som utsetts
av staten”.
En annan framhöll att han ”Inte har
någonting emot att störa förrättningar som
jag finner odemokratiska.”
En yngling fick påskrivet för att han
tilltalade åklagaren med ”du”. Ett mer
komiskt inslag var den demonstrant
som skulle vittna och först avge eden på
Karl XII:s bibel. Han krävde att denna
skulle bytas ut mot 1917 års bibel.
Borgmästaren avslog begäran med motiveringen att staden är stolt över sin
gamla bibel (från kungens vistelse i
staden efter hemkomsten från kalabaliken i Bender då han huserade i
nuvarande Katedralskolan).
Studenten sade då att han ändå inte läser
någon bibel. Det var bara ett av flera
utspel från ”fredsdemonstranter”.
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Det blev mycket tal om klasskrig från
olika åtalade:
”Hela den här rättegången är en överklassymbol och jag förstår att åklagaren och
rättens ledamöter myser och trivs bland de
röda sammetsdraperierna, kristallkronorna
och de imiterade guldinläggningarna.”
De åtalade fick mothugg i pausen från
allmänheten där någon frågade om
varför extremister får rätt till pajaskonster och långtgående tolerans från
rättens sida.

En åtalad försökte med högstämt tal till
domstolen: ”Ni frikänner mig inte. Men
historien kanske gör det.”
Nästan alla fick 75 dagsböter, enstaka
fick 85, 50, 35 och 30 för varierande
olaga intrång, olämpligt uppträdande
och uppvigling. Åtal för lydnadsbrott
ogillades.
Den huvudagerande 22-åriga ”frun”, fick
två månaders fängelse, hennes make
dagsböter.
Fem teologer som demonstrerat i Domkyrkan vid den amerikanske ambassadörens besök fick mellan 75 och 100
dagsböter.
När domsluten blev offentliga samlades
ett 20-tal ungdomar utanför rådhuset
och slängde in värnpliktsböter i ett
brinnande bål.
Jurister kom att diskutera om detta
borde föranleda åtal för undertryckande
av offentlig urkund.
Åklagare Strandmark fick inget gehör för
sitt krav på ovillkorliga fängelsestraff för
de som slagits med poliser.
En del demonstranter uttryckte besvikelse över att inte också de blev åtalade.
De hade nämligen gått miste om
uppmärksamheten.

Åklagare Strandmark begärde hårda
straff med motiveringen av värnplikten
var av betydelse för rikets försvar. Därför
borde de åtalade fällas för grovt
hindrande av allmän förrättning, ansåg
han.

Många fler var förbannade över att
”vänsterextremister höll lekstuga” och för
alla hundratals extrainkallade poliser
som beräknades kosta statskassan ett
par miljoner kronor, ett mycket stort
belopp på den tiden.

Men tidsandan var inte sådan vilket
belyses av tidningen Arbetets förstående
rubrik över en hel sida: Flygblad deras
enda vapen.

Först 2010 avskaffades värnplikten i
fredstid men inte efter någon ”vägra
döda”-kampanj utan för att kommunismen rasat ihop av sig självt två
decennier tidigare.

Straffen stannade vid böter med undantag för en kvinna åtalad för flera brott,
framför allt främjande av flykt när den
kvinnliga demonstranten kallad ”frun”
försökte stoppa polisen.
Advokaten Lars Laurin ansåg att demonstranterna inte gjort sig skyldiga till
intrång vid inskrivningen eftersom de
varit vid lokalen före kl. 8 då förrättning
ännu inte hade påbörjats. Att försening
uppstod kan ha berott på att de som
skulle utför förrättningen ”stod handfallna”.

Upprustningen på andra sidan Östersjön
gjorde dock att Riksdagen med förkrossande majoritet återinförde den
2017. Då var demonstranterna pensionärer efter i flertalet fall framgångsrika
karriärer i offentliga sektorn, medier och
kultursfären, dock mycket få i näringslivet..

HENRIC BORGSTRÖM
Foton: Sydsvenskan.
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Kvarteret Häradshövdingen och arkitektförslagen

L

unds kommun efterfrågade synpunkter på de tre arkitektförslagen till "Mötesforum” vid
Klosterkyrkan och f.d. Tingshuset.
Föreningen Gamla Lund fann det
naturligt och viktigt att yttra sig i
denna viktiga fråga och förberedde och
skickade in nedanstående kommentar.
Det visade sig, att kommunens sätt att
inhämta synpunkter var via en enkät
med ganska snävt avgränsade frågor
och ett mycket begränsat utrymme att
själv formulera synpunkter.
Meningarna är delade om enkätens
relevans som uttryck för lundabornas
synpunkter i ärendet, men eftersom
Gamla Lund hade förberett ett inlägg
som kom att ligga utanför enkätens
ramar, valde föreningen att skicka det
separat till Stadsbyggnadskontoret. Det
återges här nedan. Inlägget tar inte
ställning till frågan om ett konferenscentrum bör byggas på platsen eller
inte, men vänder på frågan: Hur mycket
bebyggelse tål denna plats strax utanför
Lunds medeltida stadsvall? Vilka värden
är omistliga på platsen? Var kan man
bygga och var bör man inte bygga? Hur
hög kan bebyggelsen vara? Bör det finnas
några arkitektoniska riktlinjer? Med
denna bakgrund definierar föreningen
ett antal principer och avgränsar lämpliga bebyggelseområden inklusive byggnadernas höjd. Inom dessa ramar kan
sedan bebyggelsens användning och
utformning bestämmas, och det har
redan presenterats förslag som kan
konstateras stämma överens med Gamla
Lunds synpunkter. Vår kommentar
illustreras med en utbyggnadsmöjlighet,
som inte skall uppfattas som ett konkret
förslag.
I yttrandet väljer vi också att kommentera de tre förslagens arkitektur.
Gamla Lund är allmänt sett öppen för
olika former av arkitektur men kontexten kan vara avgörande för vilken typ
av byggnad som passar på platsen. En
byggnad, som passar bra in på en plats
kan vara helt främmande på en annan
plats, och skalan är ofta avgörande. Att
arkitekturen skall vara ”ett uttryck för
vår tid” kan ju ha helt olika innebörd, när
det finns så många parallella ideal och
arbetssätt. Det kan vara lika rätt och
”tidstypiskt” att inspireras av äldre
traditioner – även utforma pastischer –
som att söka efter helt nya uttryckssätt.
Men i yttrandet kommenterar vi sådana
drag i arkitekturen som vi finner särskilt
relevanta i förhållande till den kulturhistoriska miljön.
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BO LARSSON

Kommentar, arkitektförslag
till kv. Häradshövdingen.

Föreningen Gamla Lund, 7 maj 2021.

F

öreningen Gamla Lund tar inte
ställning till realismen i att
bygga en konferensanläggning på
denna plats. Detta blir ett politiskt
och marknadsekonomiskt avgörande. Gamla Lund ser gärna
nybebyggelse i området, men har
synpunkter på exploatering, byggnadshöjd och mark som är lämpad
för nybebyggelse.
Föreningen Gamla Lund kräver att den
ursprungliga delen av gamla Tingshuset
(innan tillbyggnader från 1970-talet och
senare) skall bevaras och behandlas med
respekt i stadsgestaltningen. Detta
innebär att en grönyta söder om
byggnaden bör bevaras, liksom den
visuella kontakten mellan Tingshuset
och Klosterkyrkan. Dessutom bör fasaderna närmast tingshuset inte överstiga
2–3 våningar. Föreningen tar absolut
avstånd från alla förslag som innebär att
den ursprungliga delen av gamla Tingshuset rivs! Därtill är det önskvärt att den
trekantiga platsen söder om Tingshuset
bevaras. Den visar att Fjelievägen
tidigare obruten gick fram till Trollebergsvägen till en väggaffel strax väster
om Klosterkyrkan. Ställningstagande för
bebyggelse på denna plats finns redan i
kommunens programhandlingar, men
detta bör ändras i den fortsatta planeringen. I samband med exploateringen kan det vara lämpligt att tydligt
visa var den gamla stadsvallen gick.
Arkitekturen kan vara modern eller mer
lokalt och traditionellt influerad och
gärna identitetsskapande, men bör inte
”överrösta” gamla Tingshuset och
Klosterkyrkan. Det är icke önskvärt med
markparkering på kvartersmark, annat
än eventuellt ett mindre antal platser för
angöring och fysiskt funktionsnedsatta. Med denna utgångspunkt vill
Gamla Lund kommentera de tre arkitektförslagen enligt följande:

Krook & Tjäder:
Lund, stad av sten.
8-våningshuset så nära gamla Tingshuset är påträngande. 8-våningshusens
tegelarkitektur har kvaliteter, men
önskvärt vore 3–5 våningar (motsvarande polishuset och andra kringligg-

Klosterkyrkan från Bantorget. Kyrkan bör inte
domineras av kringliggande högre byggnader. Foto: förf.
ande hus). Även Klosterkyrkan ”krymper” vid sidan av högre byggnader.
(Detta framgår av perspektiv från
Bantorget.) Flygbilden visar att gamla
Tingshuset blir ganska inklämt mellan
högre byggnader. Analyserna i början av
projektet är förtjänstfulla, men historiska spår saknas delvis.
Det är förtjänstfullt att låta gamla
tingshuset ingå i konferensanläggningen. Den trekantiga platsen där
Trollebergsvägen och Fjelievägen möts
föreslås bebyggd. Den bör bevaras, i norr
avgränsad av en linje Fjelievägen –
Klosterkyrkans kyrkogård. Idén med
takterrasser och gröna tak är positiv.
Studierna av material och gestaltningsprinciper är förtjänstfulla.
Det är med tanke på närheten till
Klosterkyrkan positivt att konferensbyggnaden är lägre än övriga byggnader,
men byggnadshöjden bör sänkas
ytterligare något för att Klosterkyrkan,
sedd från Klostergatan, skall avteckna
sig mot fri himmel. (Detta framgår av
perspektiv från Bantorget.) Byggnaden
har samma höjd som Klosterkyrkans
taknock, men borde inte mycket överstiga Klosterkyrkans takfot.
Med relativt små justeringar i förslaget
skulle en öppen passage mellan
Klosterkyrkan och Tingshuset – och
längs Tingshusets sydsida – kunna
skapas, så att dessa båda värdefulla
byggnader visuellt kunde samverka.
Konferensbyggnaden skulle då ligga norr
om passagen, men fortfarande kunna
kopplas till gamla Tingshuset. Söder om
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passagen bör byggnadshöjden begränsas
till 2–3 våningar. Idén att låta konferensbyggnaden möta Klosterkyrkan med
ett utskjutande galleri har kvaliteter i
galleriet som sådant men ger inte kyrkan
sin stadsbildsmässiga rättvisa.
På teckningen av områdets byggnadshöjder visas ”Nya stationshuset” med 42
m höjd. En sådan byggnad har inte
behandlats i detaljplaner och skulle
enligt Gamla Lunds mening inte vara
förenlig med bevarande av den historiska
stadskärnans karaktär.

Liljewall & Liljewall och Vilhelm
Lauritzen: Vi möts på Wester.
Förslaget inleds med en målsättning om
att förena ny arkitektur med historiska
värden och karakteristiska miljöer i
Lund. Som gestaltningsprincip anges att
tydlig inspiration hämtas från både
Klosterkyrkan och Tingsrätten, men att
deras uttryck översätts i en modern
tappning, som knyter ihop platsen med
det nyare stationsområdet. En sådan
princip kan givetvis tolkas på många
olika sätt, och ett alternativ kunde vara
att ge nybyggnader en mer anspråkslös
utformning, så att Klosterkyrkans och
Tingshusets arkitektur framhävs och
inte utsätts för konkurrens.
Stadsbildsanalyserna, inte minst av
landmärken och av siktlinjer, särskilt
mot Klosterkyrkan, är förtjänstfulla, men
tar inte upp siktlinjer mot Tingshuset
eller visuella sammanhang mellan
Byggmästaregatan, Tingshuset och Klosterkyrkan. Uppdelningen i skala, med
lägre byggnadshöjder väster om Klosterkyrkan är positiv.
De fyra volymstudierna visar alla att
tingshuset blir ganska inklämt och att
Klosterkyrkan ser liten ut i förhållande
till nybyggnaderna. Det vore välgörande
med en öppen passage mellan
Klosterkyrkan och Tingshuset.

Flygbilden från väster visar att särskilt 89-våningsbyggnaden i gathörnet söder är
påträngande i förhållande till Tingshuset. Det hade varit välgörande om
denna byggnadsdel utgick, också för att
bevara den historiska öppna triangulära
platsen i mötet mellan Fjelievägen och
Trollebergsvägen. Däremot kan det vara
positivt att ersätta ”Blå banken” med en
byggnad liknande den visade, gärna med
ett pyramidformat tak. En sådan
byggnad skulle framhäva gatukorsningen
utan att inkräkta på historiska värden.
En nybyggnad sydost om Tingshuset bör
följa Fjelievägens historiska gatulinje
och hålla sig inom 2–3 våningar.
Byggnadens ljusa inre är liksom
fasaderna välstuderade och det är
positivt med röda tegelfasader i söder.
Det är intressant att ta upp en historisk
riktning i taknockarna, men byggnadens
lekfulla takformer ger ett något oroligt
intryck. Om avsikten är att de skall
”samtala” med Tingshuset och Klosterkyrkan är resultatet snarare att dessa blir
överröstade.
Perspektivet från Bantorget visar att
Klosterkyrkans torn avspeglas mot
himlen, men också att själva byggnadskroppen avtecknas mot det högre
kontorshuset, vilket är olyckligt.
Hotellbyggnaden i norr är med sin ljusa
fasad något mindre påträngande, men
mot söder vore det lämpligare med en
lägre byggnadshöjd. Vyn från entrén till
kontorsdelen visar hur påträngande
denna 8-våningsbuggnad är i förhållande
till Tingsrätten och det olyckliga i att
stänga av vyn mot Klosterkyrkan.

C. F. Møller: Hybrid.
Detta förslag har söder om Tingshuset
en röd tegelbyggnad i 5–9 våningar –
med 5 våningar mot Tingshuset. Norr
om Tingshuset föreslås en vit byggnad
5–11 våningar (hög som 12 våningar)
med 5-våningsdelen mot Tingshuset. I
nordöstra hörnet föreslås
en konferens-byggnad i 2–
4 våningar, som ser ut att
vara
utformad
med
träfasader. Alla byggnaderna är genom regelbundet placerade fönster
indelade i rutmönster.
Taken är plana och grästäckta.

Klosterkyrkan från sydost avtecknar sig mot den fria
himlen. Foto: förf.
Söder och öster om Tingshuset finns en
grön ursparing, större än i de andra
förslagen. C. F. Møllers förslag är mest
problematiskt av de tre med hänsyn till
Westmans tingshus då den förutsätter
rivning av de västra, norra och östra
längorna, vilket sammantaget med den
påträngande höga volymen i norr helt
föröder den nuvarande kompositionen
med atriumgård omgiven av fyra lägre
längor med varierande takhöjd och
takutformning.
Förslaget ”Hybrid” behåller mer grönska
söder om Tingshuset än de övriga
förslagen, men den visuella kontakten
mellan Tingshuset och Klosterkyrkan
bryts helt av en 4-våningsbyggnad. Även
i detta fall hade det varit värdefullt med
en öppen passage mellan Tingshuset och
kyrkan.
Huset söder om Tingshuset byggs på den
befintliga
triangulära
ytan,
där
Fjelievägen och Trollebergsvägen tidigare förenades. Det är önskvärt att
denna historiska yta frihålls från
bebyggelse. Bebyggelsen söder/sydost
om Tingshuset bör begränsas till 2–3
våningar och begränsas till ytan norr om
den historiska gatulinjen och zonen
öster om delen av Tingshuset med
pyramidtak.
Höghuset norr om Tingshuset bryter
mot centrala Lunds skala. Det vore
önskvärt att sänka höjden till 5 våningar,
men en mindre del i nordvästra hörnet
skulle kunna vara i 8 våningar, som ett
landmärke, då den är på respektavstånd
från Tingshuset och Klosterkyrkan. Med
denna lägre höjd kan byggnaden väl
smälta in i den omgivande stadsmiljön.

→
Utsikt längs Tingshusets sydsida mot Klosterkyrkan. Detta visuella, gröna
sammanhang måste bevaras. Alla arkitektförslagen bygger igen denna vy.
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Byggnadskomplexet har en genomgående modernistisk karaktär. Stor
omsorg har lagts vid byggnadskomplexets inre, som präglas av rymd
och ljus. Dess funktioner är väl
studerade. En mindre entréplats anläggs
mellan Klosterkyrkan och det ”invändiga
ankomsttorget”, men från stadsbildssynpunkt hade det varit bättre med en
öppen passage fram till Tingshuset.
Byggnadskomplexet är uppdelat i flera
enheter med olika höjd, vilket ger
variation och ett mindre storskaligt
helhetsintryck. Västra stationstorget
utformas som ett attraktivt entrétorg.
Själva konferensbyggnaden i nordost
ligger på respektavstånd från både
Tingshuset och Klosterkyrkan och kan
inpassas väl i stadsmiljön.
Perspektivbilden från Byggmästaregatan
visar att byggnaderna norr och söder om
Tingshuset är för höga för att ge
Tingshuset rätt dignitet i stadsbilden.
Bilden från Klostergatan är lite svår att
tyda, men visar att Klosterkyrkan knappt
avtecknar sig mot himlen, och att de
högre husen i norr och söder får kyrkan
att se liten och obetydlig ut.

Slutsatser
Alla förslagen är väl arkitektoniskt
genomarbetade efter de förutsättningar
som givits, men just i dessa
förutsättningar finns de grundläggande
problemen. Allt för många kvadratmeter
våningsyta skall pressas in i området. Då
blir det svårt att ta vederbörlig hänsyn
till områdets kulturarv, skala och
stadsmiljö, även om projektet inleds
med miljöanalyser.
Den fortsatta planeringen bör utgå från
en analys av var bebyggelse kan uppföras
utan problem för den kringliggande
stadsmiljön och vilka gränser som bör
sättas för exploatering och byggnadshöjder. Med denna utgångspunkt bör det
undersökas vad som kan rymmas i
området, och då kan man välja att ge
konferensanläggningen högst prioritet,
och gärna låta Tingshuset ingå i denna,
och därefter, i mån av utrymme ge plats
år hotell och kontor. Området kan
naturligtvis också användas annorlunda,
exempelvis till bostäder, men oavsett
användning föreslås följande grundprinciper:
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1. Den ursprungliga kompositionen med
den gamla tingsrätten grupperad som
fyra längor runt en öppen atriumgård,
med den södra längan bestående av den
stora tingssalen med pyramidformat tak,
samt västra, norra och östra längorna
med kontor och mötesrum bevaras.
2. Nybebyggelse intill Tingshuset skall
respektera detta, genom att inte vara
påträngande p.g.a. höjd, anspråksfull
utformning eller för kort avstånd.
3. Siktlinjen ända från Domkyrkoplatsen
via Klostergatan till Klosterkyrkan är
ovärderlig. Från denna siktlinje måste
Klosterkyrkan även i fortsättningen
avteckna sig mot den fria himlen. Ingen
byggnad, högre än kyrkan får sticka upp
bakom kyrkan eller vara påträngande i
sidled.
4. Ett visuellt sammanhang mellan
Klosterkyrkan och Tingshuset skall
bevaras genom en öppen grön passage,
som fortsätter till Byggmästaregatan
längs Tingshusets sydsida.
5. Den historiska väggaffeln intill
Klosterkyrkan mellan Trollebergsvägen
och Fjelievägen måste bevaras, liksom
siktlinjen därifrån från Trollebergsvägen
in på Fjelievägen. Detta innebär att den
triangulära plats som bildats där frihålls
från bebyggelse. Alla tre förslagen,
liksom kommunens programhandlingar,
visar bebyggelse på platsen.
6. Med ovan nämnda principer bildas ett
mindre utbyggnadsområde söder om
Tingshuset och ett större utbyggnadsområde norr och nordost om detsamma.
(Jfr. bifogad illustration.)
7. Området söder om Tingshusets del
med pyramidformat tak skall hållas
obebyggt medan resten av det södra
utbyggnadsområdet (södra delen av
parkeringsplatsen) bebyggs med högst
2-3 våningar och gärna kan innehålla
serveringar och butiker.
8. Området norr om Tingshuset
bör inte som huvudprincip ha
högst 5 våningar, men i hörnet
mot
Byggmästaregatan
kan
lokalt, som landmärke, en högre
byggnadsdel vara möjlig, upp till
6-8 våningar (motsvarande punkthusen norr om Västra Stationstorget).

Denna karta illustrerar möjliga principer för
utbyggnaden kring Tingshuset. De blåa pilarna visar
siktlinjer. Grått är utbyggnadsområden. Våningshöjder
anges med romerska siffror.
9. Om en större konferensbyggnad
uppförs, bör denna ligga i zonen norr om
Tingshuset.
10. Arkitekturen bör inte framstå som
utmanande eller dominerande på ett sätt
som minskar Tingshusets och Klosterkyrkans värden.
11. Projektet får inte försvåra förläggandet av järnvägen i tunnel. Planen kan
gärna medvetet förhålla sig till de
möjligheter som uppstår om tunneln
förverkligas.
12. Där ”Blå banken” ligger kan en högre
hörnbyggnad gärna uppföras.
För Gamla Lunds styrelse

ERIK LARSSON, ordförande,
BO LARSSON, bevarandegruppen.
Denna karta illustrerar utbyggnadsmöjligheter om
järnvägen läggs i tunnel. Skissen är delvis inspirerad av
Krook & Tjäders tävlingsförslag. I stället för
konferenscentrum kan givetvis byggas bostäder m.m.
De streckade lila linjerna visar en möjlig sträckning för
en framtida spårväg till Staffanstorp.

"Lägg till, omforma och återanvänd"
Följande är en insändarartikel och åsikterna står nödvändigtvis inte för de av föreningen Gamla Lund.

F

ör den som bryr sig om Lund och
stadens byggnader, räcker det inte
längre med en kamp för bevarande.
Staden måste utvecklas hållbart; det är
något vi tvingats inse under de senaste
åren. Ju snabbare denna omställning
sker – i reell handling och inte bara i ord
– desto bättre.
Många av stadens detaljer måste tänkas
annorlunda. I Lund behöver vi inte direkt
bekymra oss om att havsnivån stiger, och
goda insatser för att ta hand om
vattenmassorna efter skyfall har redan
påbörjats. Men vi har ännu inte sett att
man
väljer
ljusare
torgoch
gatubeläggningar för att därmed lindra
sommarhettan i innerstan (detta föregångsexempel tar vi från Paris). En detalj –
visst! – men om sådant tas hänsyn till nu,
blir staden mer levnadsvänlig i framtiden.
Viktigast måste dock vara att behandla
befintliga byggnader rätt. Riva för att bygga
nytt har länge varit den dominerande
principen – en ibland högst försvarbar
princip. Men så kan man inte längre
resonera. Kalkylerna måste läggas om, där
medveten hänsyn tas till de stora energioch materialkostnader som uppstår när
man vill riva för att bygga nytt. Det vettiga
alternativet framöver måste vara att förädla
det bestående och förändra med kreativitet.
Precis så uttrycker sig arkitektduon
Lacaton och Vassal som just belönats med
Pritzker-priset, världens finaste arkitekturutmärkelse. De har mottot: ”Riv aldrig,
ta aldrig bort eller ersätt något – lägg till,
omforma och återanvänd”. Deras berömmelse vilar således inte på extravaganta
superbyggnader, utan på hållbara och
kostnadseffektiva renoveringar av svåra
problemområden. Anne Lacaton förtydligar i ett uttalande till The Guardian:
”Rivning är ett lätt beslut i det korta
perspektivet. Det är ett slöseri med mycket –
ett slöseri med energi, ett slöseri med material,
och ett slöseri med historia. Dessutom för det
med sig mycket dåliga sociala effekter. För oss
är det en våldshandling.”
Denna framtidsprincip bör också staden
Lund anamma, i planskrivningar och
praktik. Man riskerar inte mycket med ett
konsekvent ställningstagande för hållbarhet. Några industriella byggjättar blir
kanske sura, men i gengäld får andra
byggfirmor intressantare uppgifter att
GAM L A L UND-NYT T | NR 3 2 0 2 1

utföra. Goodwill kommer att vinnas –
inte minst bland de yngre – med en
urban ”antivåldspolitik” som grundas i
en uttalad miljöhänsyn.
Några planerade, men ännu inte
påbörjade, projekt måste dock tänkas om
– inte nödvändigtvis överges, men just
omplaneras. Vi kan illustrera med ett
exempel som riskerar få ett olyckligt slut
om det inte stoppas i tid: LKF:s planer på
att riva sina tre bostadslängor längs
Landsdomarevägen för att ersätta dem
med nybyggda högre hus.
Om den nuvarande bebyggelsen kan
man i Gamla Lunds imponerande
Årsbok för 2020 läsa hur stadsplanechefen
Carl-Ossian
Klingspor
”arbetade med avancerade modernistiska
projekt ...;
[e]tt … på sin tid
uppseendeväckande projekt är radhusen från
1967 vid Tinghögsvägen… och Möllevångsvägen. … Husen ligger saxade, vilket
tillsammans med pulpettaken ger ett
särpräglat intryck. [Vi bor i ett av dem och
tycker att de ser ut som fågelholkar.] I
samma område … ritade Klingspor …
tvåvåningslängor med pensionärsbostäder,
uppförda i tradi-tionell skånsk tegelmodernism”. Det därmed tredelade området utgör en väl genomarbetad helhet,
med vackert inplanerade byggnader
längs en till cykel- och gångväg transformerad bäckfåra, där de privatägda
radhusen blandas med små hyreslägenheter för pensionärer (och idag
studenter och andra).
LKF:s rivningsplaner är ett illustrativt
exempel på hur framtidens renoveringsarbete i Lund inte kan eller får se ut.
Självklart skall gedigna hus inte rivas,
med allt vad det innebär av energi- och
råvaruslöseri. Landsdomarevägens hus
är just sådana som skall bevaras,
omformas och, om så
behövs, få nya boytor
adderade genom tillbyggnad. För oss känns det
naturligt att föreslå att
fasaderna
och
den
rofyllda aspekten ut mot
grönstråket
bibehålles,
medan eventuella tillägg
görs mot ytorna som
flankerar Landsdomarevägen. Men just här bör
kunniga och motiverade
arkitekter komma med
förslag.

– det måste vara mer givande att arbeta
med sådana planer än att rita standardlägenhetshus på höjden.
Lund bör således satsa på renoveringar
och byggande som baseras mer på
kreativitet än på våld. Förtätning av
staden är en utmärkt tanke – några
mycket lyckade exempel finns i
Landsdomarevägens omedelbara närhet
– men en bra princip motiverar inte vilka
tanklösa och fördärvande ingrepp som
helst. LKF kommer säkert att hävda att
de nuvarande husen har strukturella
bekymmer med avlopp och annat. Men
att byggnaderna kanske inte underhållits
som de borde, får inte innebära att
markägaren ges fria tyglar att riva och
förstöra ett genuint välplanerat område.
Husen längs Landsdomarevägen skulle
med klok renovering och förbättring
även i framtiden kunna ge ett viktigt
bidrag till Lunds behov av mindre
hyreslägenheter, ett behov som med
säkerhet alltid kommer att finnas.
Allt talar således för att Föreningen
Gamla Lund nu har en ny, angelägen
uppgift: Att pressa staden till att i alla
sammanhang tänka hållbart – vilket
bland annat innebär att undvika
rivningar och att satsa på principen ”Lägg
till, omforma och återanvänd”!

BENGT OLLE BENGTSSON
BOEL BERNER
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Från Gamla Lund-Nytt 1999 nr 2 och 4

Lunds historiedag 2021
Lördagen den 5 juni arrangerar Katedralskolans historieelever i samarbete med Visit
Lund evenemanget Lunds historiedag, en dag fylld av aktiviteter, utställningar och
guidade turer i spåren av Lunds historia. Även om denna tidning når många efter att
evenemanget ägt rum så tror vi att de flesta inte undgått framför allt de mycket
vackra affischer som prytt lunds centrum den senaste tiden. Ett evenemang väl värt
att besöka och en stor eloge till studenterna som själva står för en stor del av såväl
planeringen och genomförandet. Vi kan även tipsa om att affischerna kommer att
finnas till salu för de som är intresserade genom petter@lonegard.se.

Kulturportal Lund
berättar Lunds historia
1500 artiklar om Lunds historia under 1030 år. En
bra bit över 100 porträtt av Lundabor som verkat
i staden. Det är Kulturportal Lund. Här ett axplock
av artiklar som publicerats det 1031: a året
(troligen är Lund än äldre). Varför heter det
Spolegatan och varför heter Grands veranda
Ingrid? Gatan är uppkallad efter matematikern
och astronomen Anders Spole, som bodde där på

www.lundshistoriedagar.se

1600-talet. Läs om honom.
Och läs om Ingrid Persdotter, som 1904 började
servera på studentkafét Tua i AF-huset. Efter en
konkurs flyttade hon över till Grand. Hon var så
uppskattad att hon fick ge namn åt verandan.
Om Lunds gamla tingsrätt vid Byggmästaregatan
står 2021 en strid. Riva eller inte och vad ska
byggas?
Kulturportalen skriver om hur rättsväsendet i
Lund

med

omnejd

utvecklats

från

Dalby

tingsplats och om huset i Lund, som ritades sv
Hans Westman.
Clemenstorget har förändrats och blivit bland
annat spårvagnshållplats. Läs dess historia från
platsen för stadens spöpåle och från 1890-talet en
kreatursmarknad. Likaså berättas om hur Lund
fick en teknisk högskola.
Att Karl XII inte red upp gör trappan i
Lundagårdshuset vet nog de flesta Lundabor. Men
läs om trappans historia.
Kulturportalen intresserar sig för stort och smått.
Även om våren 2021 var kall så blommade
scillorna på Holmbergska tomten. Det blev en bild
och en artikel om industrimannen Carl Holmberg.
70-tals nostalgi ägnade vi oss åt när vi skrev om
den feministiska proggmusikgruppen

Röda

Bönor. Artikeln innehåller bilder från när det
begav sig. I en ljudfil kan man lyssna till kvinnors
kamp för frihet och rättigheter.
En serie om Lunds kyrkogårdar har inletts. Vi
skrev om när och varför Norra kyrkogården
tillkom och om de olika gravkvarteren som
anlagts.
En

uppskattad

serie

har

fått

namnet

Märkvärdigheter. Det finns många sådana i Lund.
De första märkliga tingen har samlats i ett häfte,

Kulturens årsbok 2021: "Arkeologi"

som delas ut gratis. En andra del kommer under

Boken, skriven av arkeologer och osteologer, tar
upp många spännande upptäckter och forskning,
bl. a. den omfattande arkeologiska undersökningen i kvarteret Sankt Mikael i centrala Lund
2019. Årsboken finns att köpa i museibutiken på
Kulturen i Lund. Alla som är medlemmar i
Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra
Sverige) får årsboken gratis.
ISBN: 978-91-87054-15-0
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försommaren 2021.
Den som inte kan vänta kan redan läsa om
runstenshögen i Lundagård på portalen.
Kulturportal Lund berättar om Lund historia och
kulturarv på webbplatsen kulturportallund.se.

INGRID NATHÉLL
Foto: Emma Holmgren, Kulturen.

Kulturportal Lund
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Missa inte vårens nya utställningar!
"Cirkus" – på Kulturen!

"I utställningen utforskar vi cirkusens historia, det hårda arbetet bakom
kulisserna och de magiska stunderna i cirkusmanegen. Här kan du till exempel se
glamorösa handgjorda cirkuskostymer, de flesta från Cirkus Rhodins samlingar.
Cirkusen har sin bas i Skåne och är en av få traditionella cirkusar som finns kvar
i Sverige. Ägaren Diana Rhodins farfar Brazil Jack och hennes far Trolle Rhodin
var dessutom två av svensk cirkus stora personligheter under 1900-talet"..
Utställning: Cirkus
Plats: Kulturen i Lund, Tegnérsplatsen 6 i Lund.
Utställningsperiod: 10 april 2021–27 februari 2022

Rättelser till Gamla Lunds årsbok 2020
”Arkitekterna som formade Lund
– ett lexikon.”
s. 5 (titelsidan): Roger Jönsson har beklagligtvis fallit
bort i listan över medförfattare till årsboken och skall
införas före Thomas Posselius.
s. 7, högerspalten 11 rader nerifrån. Innan omnämnandet
av Thomas Posselius skall införas: Roger Jönsson, som
disputerat på en avhandling om Fred Forbat, skrev
avsnittet om honom i boken.
s. 8, högerspalten nederst: I listan över författarsignaturer skall införas: RJ Roger Jönsson.
s. 35, vänsterspalten, rad 12–25: Ändra ’Tre av husen var
ritade av Fred Forbat och resten av Ingeborg
Hammarskjöld-Reiz’ till ’Husen ritades av Fred Forbat’.
s. 111, första stycket om ’Eriksson, N.: ändra rubriken till
Eriksson, Måns. Inled stycket med:

Foto: Jessica Ljung, Kulturen.

"Att träna kroppen – från Ling till Schwarzenegger" –
på Livets museum!

Lär er om Linggymnastiken, världens första gymredskap, Husmodersgymnastik, kroppsfostring, Zanders ”mediko-mekaniska” institut, kopplingen
mellan Friskis&Svettis och läkaren Galenos läkekonster på 100-talet e. Kr.
och mycket mer.
Utställning: Att träna kroppen – från Ling till Schwarzenegger
Plats: Livets museum, Lasarettsgatan 5 B, Lund.
Utställningsperiod: 25 maj 2021–30 oktober 2022.

Foto: Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek, okänd fotograf.

"Men Lundagård lever – Sveriges äldsta studenttidning
1920–2020"

I Gamla Lund-Nytt 2020 nr 4 rapporterade Per Lindström om tidningen
Lundagårds 100-årsjubileum och den därtill stundande jubileumsboken. Pandemin
satte som mycket annat stopp för festligheterna, men nu är boken äntligen utgiven!
Redaktionen – bestående
av en rad erfarna och i
Lund ganska välkända
skribenter, journalister och
fotografer – levererar en
mycket intressant läsning
över detta lundensiska
"kulturfenomen".
Rekommenderad
sommarläsning.
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Foto: Leif Jansson.

Sidantal: 368
ISBN: 978-91-986446-0-9

Måns Eriksson föddes 1875 i Svalöv och verkade där
fram till sin död 1957. Han arbetade bl. a. för
Utsädesbolaget i Svalöv, och kom med sin
tegelarkitektur och mångåriga och omfattande
verksamhet i Svalöv att prägla en stor del av samhället.
Han har kallats ”Svalövs egen arkitekt”. Hans
byggnader präglas av gedigen tegelarkitektur med
dekorativ mönstermurning och höga taklutningar.
Måns Eriksson tog examen på Tekniska elementarskolan i Malmö 1894 och praktiserade därefter på
byggen i Malmö i 5 år. Från 1899 arbetade han som
ritare och byggnadskontrollant på arkitektkontor i
Malmö och Helsingborg, bl. a. på Alfred Hellerströms
kontor i Helsingborg. Han drev eget arkitektkontor i
Malmö 1903–1910 och öppna de därefter eget kontor i
Svalöv som han drev fram till 1950-talet. Han ritade els
bostäder och skolor, dels kvarn och magasinsbyggnader i Svalöv, Östraby 1911, Lund 1916–18
(se nedan), i Huddinge 1917 och i Kågeröd 1933 (fem
våningar i trä, rivet). För den största magasinsbyggnaden i Svalöv, uppförd i etapper på 1910- och
1920-talen i fyra våningar, ansöktes om förklaring som
byggnadsminne, men tyvärr drev kommunen igenom
rivning. Magasinen i Lund och Huddinge ritade han för
Svenska Landtmännens utsädesaktiebolag.
Därefter fortsätter texten: ’Måns Eriksson stod som
arkitekt till (…).
s. 111, i andra stycket om ’Eriksson, N.: Stryk: (och inte
densamme N. Eriksson som ritade spannmålsmagasinet i Lund från 1916–18.)’.
s. 349, Landsdomarevägen, Möllevångsvägen och
Tinghögsvägen har tyvärr fallit bort från registret.
s. 350, Spolegatan 13: Ändra ’N. Eriksson’ till ’Måns
Eriksson.’
s. 365, Lunds Kommuns Fastighets AB bidrag skall
ändras från 5.000 till 25.000 kr.
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Föreningen

GAMLA LUND
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.

Kansliet

Kansliföreståndare: 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
Bankgiro: 325-1675 Swish: 123-422 78 07
Öppettider (för närvarande tillfälligt reducerade):
tisdagar och onsdagar kl. 9.00–13.00.
Kansliet är semesterstängt 19–23 juli samt 9–27
augusti (vecka 29, 32, 33 och 34).
Kansliet planerar att återgå till ordinarie öppettider
onsdagen den 15 september. Mer information kommer i
nästa nummer av tidningen samt på vår hemsida.

Gamla Lund-Nytt

Ansvarig utgivare: Erik Larsson.
Tryck: All-Media Öresund, Kävlinge.

Gamla Lund-Nytt söker skribenter!

Är du eller någon du känner intresserad av att skriva?
Har du några tips eller idéer rörande tidningen?
Tveka inte att höra av er!

Missa inte terminens sista evenemang!

Stadsantikvarie Henrik Borg:
"En vandring i spåren av Hardebergabanan"

Filmen är producerad av Digitala Träffpunkten i
Lunds kommun, i samarbete med Gamla Lund. Digitala
Träffpunkten anordnar digitala möten, föredrag och
evenemang för seniorer i
Lunds kommun. Besök
och följ dem för fler intressanta filmer och föreläsningar! Se hemsidan.

Medlemmar!
Glöm inte att hämta ut
ert exemplar av årsboken!
Årsboken 2020:
Arkitekterna som formade
Lund - ett lexikon.

Finns att hämta på kansliet
under de för tillfället
reducerade öppettiderna.
De böcker som inte hämtas ut
GAM
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under hösten.

Henrik Borg
Nyligen lämnade Henrik Borg sin tjänst som stadsantikvarie, en tjänst
han innehaft sedan 2009. Henriks formella anställning har varit hos
Kulturen, men hans uppgift har även varit att svara för kommunens
frågor som ankommer på en stadsantikvarie. Hans arbete har här
fördelats till ungefär lika stora delar mellan Kulturen och kommunen
(stadsbyggnadskontoret). Han har nu tillträtt en tjänst på Regionmuseet
Skåne, med placering i Lund, där han kommer att arbeta med liknande
frågor.
I sin egenskap av stadsantikvarie har han varit ständigt adjungerad till
styrelsen för Gamla Lund. Här har hans synnerligen gedigna kompetens
varit till mycket stor nytta, i synnerhet i samband med föreningens
remissyttranden till kommunen, men även i specifika ärenden. Här kan
endast nämnas Apoteket Svanen, Vänskapens Hus, samt hans insatser i
samband med räddandet av C.O. Hulténs mosaik. Sist även stödet för
Tingshusets bevarande och skyddet av miljön kring detta och
Klosterkyrkan. Hans kloka och balanserade synpunkter har varit
ovärderliga och mycket uppskattade! Vi önskar Henrik lycka till i hans
nya tjänst!
Henrik vill själv hälsa med orden: ”tack till er i styrelsen och till medlemmarna
som gett mig så mycket värdefull information och inspiration kring Lunds historia,
människor och miljöer, det har varit med stor glädje jag deltagit i föreningens

Anna Svenson
Vid senaste årsstämma i föreningen valdes Anna Svenson in i styrelsen.
Anna är född och uppvuxen i Lund och är arkivarie till yrket. Efter
samhällsvetenskaplig examen anställdes hon 1980 vid Lunds landsarkiv;
hon har sedan varit verksam vid Malmö stadsarkiv, 2006–2012 som chef.
I flera perioder har hon varit anställd vid Rikspolisstyrelsen och
Riksåklagaren samt vid landsarkivet i Visby. Hon har också arbetat i
utlandet –1999 som chef för Nationernas förbunds arkiv vid FN i Genève
och 2003–2005 som chief archivist vid Open Society Archives i
Budapest.
1995 utgav Föreningen Gamla Lund som årsbok Anna Svensons Nöden –
en shtetl i Lund. Hon har skrivit artiklar i historiska ämnen, särskilt
rörande dokumentation om utlänningar i svenska arkiv, och medarbetat
i boken Utländskt ursprung.
Anna har också sysslat med översättningar av dansk poesi.
Vi hälsar Anna välkommen till styrelsen!

Stort tack till våra sponsorer

Thora Ohlssons stiftelse

Fabriks- och Hantverksföreningens i Lund
Fastighets AB
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Posttidning B
Avsändare
Föreningen Gamla Lund
Kattesund 6 A
222 23 Lund
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