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Kära medlemmar!

Ett mycket annorlunda år har just
passerat. Trots pandemin har emellertid
föreningens verksamhet i stort kunnat
bedrivas precis som vanligt med undan-
tag för att föredragen inte kunnat hållas
fysiskt utan måst sändas digitalt. Det
kommer vi tills vidare att fortsätta med
under hösten men det är vår förhopp-
ning att, så snart myndigheterna det
tillåter, föredragen ska kunna åter-
upptas i fysisk form. Även om så sker
kommer desamma emellertid av flera
skäl även fortsättningsvis att sändas
digitalt.

Föreningens årsbok för 2021 kommer
att handla om Observatoriet och astro-
nomin i Lund och författare är professor
em. Arne Ardeberg. Vi ser mycket fram
emot denna bok!

Som vi tidigare nämnt har vi ett
samarbete med Kulturen, som mycket
vänligt erbjudit föreningen ge sina
föredrag där, förutsatt givetvis att sådan
fysiska möten tillåts! Det är onsdagar
som kommer att gälla och tidpunkten är
kl. 18.00. Uppkoppling sker genom att
man klickar på länk på föreningens
hemsida som finns tillgänglig ca en
timme före utsatt tid.

Mycket nöje!

ERIK LARSSON
Ordförande

Program hösten 2021
Lördagen den 2 oktober, Kulturnatt
Höstens aktiviteter inleds med Kulturnatten den 2 oktober då – i ett samarbete
mellan kommunen och föreningen – ett antal minnesskyltar över framstående
personer aktiva i Lund, kommer att avtäckas. Dessutom planerar föreningen att
hålla bokbord samt arrangera någon form av stadsvandring.

Onsdagen den 20 oktober kl. 18.00
Mårten Mirza, kulturchef i Lunds kommun, delar med sig av sina observationer
efter nio månader i Lund. Vad har hänt under året, vad kommer att hända
framöver, och vad är de stora frågorna han brottas med i utvecklingen av Lunds
kulturliv?

Onsdagen den 10 november kl. 18.00
Att konservera godsen vid släkten – fideikommiss i Sverige och Lundabygden.

Varför har Sverige valt att ha kvar ett närmast feodalt system som ofta inneburit
att äldste sonen övertagit hela egendomen? I detta föredrag tecknas de svenska
fideikommissens historia under 400 år, från 1600-talet fram till våra dagar.
Utvecklingen illustreras bl. a. med exempel från Lunds närhet: Svenstorp,
Björnstorp och Övedskloster.

Martin Dackling är docent och biträdande universitetslektor i historia vid
Lunds universitet. Han leder ett flerårigt forskningsprojekt om de svenska
fideikommissens historia.

Onsdagen den 8 december kl. 18.00
”Svartbrödraklostret i ny belysning?”

Den arkeologiska undersökningen i kvarteret Sankt Mikael 2019 omfattade
delar av svartbrödernas tomt och ekonomibyggnader. Den nya kunskapen
underströk behovet av en förnyad bearbetning av de äldre undersökningarna av
klosterbyggnaderna och kyrkan. Genom medel från Birgitta och Sven Håkan
Ohlssons stiftelse har detta arbete möjliggjorts, vilket inneburit en delvis
annan förståelse av klostret och konventet.

Stefan Larsson är arkeolog och verksam vid Kulturen i Lund.

Kansliet
Kansliföreståndare: Amelie Andersson
Adress: 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 planerar att återgå till ordinarie öppettider så snart omständigheterna tillåter,
uppdatering om detta kommer på vår hemsida samt i kommande nr av tidningen.
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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.

Stort tack till våra sponsorer

Thora Ohlssons stiftelse

Fabriks- och Hantverks-
föreningens i Lund
Fastighets AB
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