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Under pandemitiden har Gamla
Lund fortsatt att löpande yttra
sig om detaljplaner, planprogram

och andra typer av fysiska planer som
berör vår stad och kommun. Vi är
remissinstans för Stadsbyggnadskontoret
och får planer tillsända för yttrande. Alla
planförslag skickas inte till oss, men via
kommunens hemsida håller vi oss ändå
uppdaterade.

I Gamla Lund är vi inte notoriska
nejsägare, utan ser positivt på att staden
utvecklas och förändras med tiden, men
vi är noga med att de viktiga historiska,
kulturella och estetiska värden som finns
i stadsmiljön får bevaras. Vi fäster vikt
vid att nybyggnadsprojekt och övriga
förändringar i stadsbilden tar hänsyn
dessa värden. I bästa fall kan nya projekt
bidra till att förstärka de befintliga
värdena. Vi säger nej till sådant, som vi
inte uppfattar uppfyller dessa krav.
Därtill kan nya byggnader och miljöer
komma att utgöra framtidens bevarande-
värden.

Vi begränsar oss till de kulturhistoriska,
miljömässiga och estetiska aspekterna
och överlåter kommunal- och fastig-
hetsekonomiska frågor, sociala och andra
politiska frågor åt andra.

Sedan förra hösten har det kommit
planförslag i både centrala staden,
befintliga ytterområden och nya utbygg-
nadsområden, och även i ”byarna” i östra
delen av kommunen. Därtill har vi
engagerat oss i planer som berör
kulturlandskapet kring staden. Några av
planerna har vi redan tagit upp i artiklar
i Gamla Lund-nytt.

Centrala Lund
Förra hösten tog vi ställning till planen
för kv. Galten söder om Mårtenstorget.
Vi sade nej till det dominerande och för
stadsbilden främmande 11-våningshuset,
men accepterade högst 5–6 våningar. Vi
sade också absolut nej till att bryta upp
Mårtenstorgets sydfasad och kapa en del
av Tepehuset och ville i stället låta den
befintliga porten i grannhuset, som idag,
vara entré till kvarterets inre. Dessutom
ville vi bevara den fina kringbyggda
gården bakom Tepehuset. Nu verkar det
dessbättre som att Galtenprojektet ligger
på is ett tag till, och att något helt nytt
kan bli aktuellt.

I samband med den märkliga enkäten
om tävlingsförslagen till konferens-
centrum i kv. Häradshövdingen skrev
vi ett brev till kommunen, som är
refererat i ett tidigare nummer av Gamla
Lund-nytt. Vi tog inte ställning till om
ett konferenscentrum var realistiskt eller
inte men krävde att Tingshuset, utom
dess senare tillbyggnad i norr skulle
bevaras och att all ny bebyggelse i
området – oavsett funktion – skulle
förhålla sig respektfullt till både
Klosterkyrkan och Tingshuset. Vi ville
behålla en öppen kil söder om Fjelie-
vägens förlängda linje till Trollebergs-
vägen för att visa den historiska
väggaffeln och vi ville bibehålla den
gröna flukten längs Tingshusets sydsida
mot Klosterkyrkan. Med denna utgångs-
punkt visade vi på en plankarta vilka ytor
som principiellt skulle kunna bebyggas
och med vilka höjder – närmast tings-
huset högst 2–3 våningar. Byggmöjlig-
heterna skulle ändå inte bli obetydliga.
Nu får vi se hur det konkreta detalj-
planeförslaget blir.

Nyligen har vi yttrat oss om detaljplanen
för samhällsvetenskapliga fakultetens
föreslagna nybyggnad i kv. Paradis, vid
Allhelgona kyrkogata. Vi ser gärna en
nybyggnad på parkeringsplatsen där och
att den har fasader i tegel – både rött och
gult kan ansluta väl till grannbebyggelse.
Vi ser också positivt på att ett inre grönt
stråk genom kvarteret fortsätter upp till
ett entrétorg invid nybyggnaden, ut mot
gatan. Den redovisade illustrationen
antyder att nybyggnaden med lättare,
uppglasade delar ansluter till de äldre
grannbyggnaderna, vilket innebär en
respekt mot de senare. Planbestäm-
melserna är dock otillräckliga vad gäller
nybebyggelsens anslutning till de äldre
byggnaderna. Planen förhindrar inte att
en tung nybebyggelse med fasader i tegel
eller keramiska material direkt kopplas
på äldre byggnader utan förmedlande
övergång, så att de äldre byggnadernas
karaktär helt förändras. Vi ser det också
som en brist att angränsande parti av
Allhelgona Kyrkogata har utgått ur
planen sedan förra planförslaget 2013.

Då föreslogs entrétorget fortsätta över
gatan genom upphöjd, enhetlig belägg-
ning. Vi ser gärna denna tanke åter-
införd, så att entrétorget blir menings-
fullt och på ett inbjudande sätt kopplas

till ett stråk från sjukhuset och Allhel-
gonakyrkan i norr.

I stadskärnans sydkant kommenterade vi
våren 2021 detaljplaneförslaget om
Margretedal, dvs. området mellan Södra
Esplanaden, Tullgatan, Södra vägen och
Malmövägen. Vi är i huvudsak positiva
till förslaget, speciellt till att det gröna
stråket söder om Södertull, liksom
stationshuset Lunds södra och angrän-
sade låga länga bevaras. Det är också
positivt att fasaden mot Malmövägen är
indragen, så att gavelbyggnaderna på
ömse sidor av Stora Södergatan
fortfarande bildar en tydlig ”stadsport”
till den historiska stadskärnan.
Uppdelningen på mindre, varierande
byggnadsenheter är positiv och kunde
gärna följas upp av uppdelning på
byggherrar och arkitekter, men samtidigt
önskar vi en variation inom en
harmonisk helhet. En viss uppluckring
skulle ge bättre ljusförhållanden på
gårdarna. Vi ställer oss lite frågande till
det oförklarade önskemålet om ”modig
arkitektur”. Vi önskar också en detalj-
justering så att fler befintliga träd kan
bevaras. Nu väntar vi på det reviderade
granskningsförslaget.

Västerbro
Vi är positiva till omvandlingen av
industriområdet kring Öresundsvägen
till den blandade stadsdelen Västerbro.
Planprogrammet visar hur en upp-
luckrad kvartersstad kan skapas med
både tydliga gaturum och inslag av
grönska, och där äldre industribyggnader
av kulturhistoriskt värde bevaras och
integreras i den nya stadsmiljön som
minnen av områdets historia. Efterhand
tar vi ställning till hur planprogrammet
omsätts i detaljplaner.

I kv. Kugghjulet, vid Öresundsvägen,
ser vi det som positivt med utbyggnad av
bostäder, verksamhetslokaler och för-
skola med en öppen kvartersstruktur,
stadsmässiga gatufasader och ett grönt
inre. Det är också positivt att större
delen av CEPA-byggnaden från 1940-
och 1950-talen bevaras. Däremot är vi
negativa till att planen föreslår rivning av
kontorsbyggnaden från 1950-talet i tegel
vid Öresundsvägen 15, som betecknats
som kulturhistoriskt värdefull. Den kan
med fördel integreras i den nya stads-
miljön.

Gamla Lund yttrar sig om planering i Lund
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I kv. Virket, vid korsningen Öresunds-
vägen – Kobjersvägen finns ett liknande
problem. En ny kvartersbebyggelse i 5–7
våningar föreslås och att ett tidstypisk
gult tegelhus från 1956 rivs. Där fanns
tidigare ”Vespa-Månsson” och beva-
ringsprogrammet anger att byggnaden
”ingår i, eller tillsammans med andra bygger
upp en kulturhistoriskt intressant miljö.” Vi
föreslår att byggnaden bevaras och
integreras i det nya kvarteret, även om
det innebär en något lägre exploatering,
men i samrådssvaret låter kommunen
exploateringen väga tyngre än beva-
randevärdet.

Öresundsvägen föreslås i väster omlagd
till Boställsvägen, varvid den tidigare,
ännu landsvägspräglade delen ut mot
den befintliga rondellen utgår. I ett
kortare parti finns invid en mindre
träddunge en obetydlig, men synlig
dubbelkurva, som funnits i århundraden
och påminner om att detta är en gammal
landsväg. Vi önskar att den gamla
vägsträckan bevaras som gång- och
cykelväg i sin historiska sträckning,
liksom angränsande vegetation.

Andra ytterområden
I Brunnshög har detaljplaneförslag
kommit för Science center med
kringliggande område. Gamla Lund ser
positivt på förslaget, framför allt att den
historiska miljön kring Odarslövs mölla
bevaras och får koppling till det nya
besökscentrumet. Gamla Lund ser
allmänt positivt på planprogrammet för
Brunnshögs utbyggnad, men avgörande
för den framtida miljön blir bygg-
nadernas utformning och storleken på
enskilda projekt. Detta gäller inte minst
det nu aktuella planprogrammet för
Råängen i Brunnshög. Vi ser det också
som viktigt att ett levande, mångsidigt
stadsdelscentrum skapas, med såväl
butiker som kulturella faciliteter.

I Klostergården föreslås kvarters-
bebyggelse vid hörnet Stattenavägen –
Nordanväg, där det tidigare funnits
bensinmack och parkering. Gamla Lund
har inget att invända förslaget utan ser
det som en förbättring av stadsmiljön.
En annan förtätning föreslås vid Fader
Bergs väg – Tornavägen, vid S:t Jörgens
park. Gamla Lund har i tidigare
planskede inte motsatt sig en begränsad
utbyggnad i området om den gröna
parkmiljön får fortsätta mellan husen
fram till Tornavägen och Hardeberga-
spåret.

Vi såg grundstrukturen i det tidigare
samrådsförslaget som användbar, om
byggnadernas sidor minskades med
25–30% och fjärde våningen var indra-
gen som takvåning. Vi är däremot
negativa till det i våras presenterade
granskningsförslaget, som innebar en 70
m lång saxad byggnad, där grönskan inte
trängde igenom och där norra delen av
området blev parkeringsplats.

Det öppna landskapet kring Lund
Vi har i en diskussion förra hösten och
en artikel i Gamla Lund-nytt uppmärk-
sammat det hotade öppna kultur-
landskapet kring Lund. Utöver jord-
bruksmarkens betydelse har de öppna
utblickarna och tydliga avgränsningar
mellan bebyggelseområde och omgiv-
ande landskap oersättliga värden.
Särskilt hotat är jordbrukslandskapet
mellan Lund och Hjärup. Gamla Lund
ser Höjeå som en naturlig gräns
(bortsett från inom S:t Larsområdet) för
stadsbebyggelsen i sydväst, där det
öppna åkerlandskapet bör bevaras fram
till Väståkravägen i Hjärup.

En begäran om planbesked för utbygg-
nad av området väster om Asylen i S:t
Larsområdet föreligger, men ännu inget
detaljplaneförslag. Gamla Lund ser en
utbyggnad inom själva S:t Larsområdet
som oproblematisk, då detta tydligt
avgränsas mot omgivande slättlandskap
av en tät vegetationsridå. Däremot är vi
starkt kritiska till en tänkt utbyggnad
också utanför denna vegetation.

Gamla Lund ser positivt på förslaget till
naturreservat i Höjeådalen men
efterlyser att detta också omfattar åns
södra sida, i Staffanstorps kommun.

Eftersom nästan hela området mellan
Höjeå och Hjärup tillhör Staffanstorps
kommun men gränsar direkt till Lunds
tätort, har vi också i juni skickat yttrande

till Översiktsplanen för Staffanstorps
kommun. Vi är negativa till planens
föreslagna utbyggnadsområden mellan
Höjeå och väg 108 och till nya
verksamhetsområden vid Höjebromölla.
Detta innebär i praktiken utvidgning av
Lunds tätort i Staffanstorps kommun
och att det kvarvarande öppna
landskapet decimeras.

Såväl i kommentarerna kring natur-
reservatet i Höjeådalen som till Staffans-
torps översiktsplan – och i förlängning
av våra tidigare diskussioner om det
öppna landskapet – föreslår vi att Lunds
och Staffanstorps kommuner snarast
samarbetar kring en gemensam plan för
långsiktigt bevarande av det öppna
landskapet mellan Lund och Hjärup.

Planer i ”byarna”
Ett antal planer för ”byarna” i östra
kommundelen har också varit aktuella.
Fördjupningen av översiktsplanen för
centrala Veberöd vill satsa på centrum-
förnyelse med attraktivare gatumiljöer
och tätare bebyggelsestruktur. Gamla
Lund ser positivt på detta men konsta-
terar också att tidigare mål om att bevara
Veberöd som stationsort med spårtrafik
har övergetts. Gamla Lund förespråkar
att möjligheten att återuppbygga
Simrishamnsbanan kvarstår, också för
att bevara karaktären av stations-
samhälle. Även om ett spårläge i den
gamla bansträckningen kanske måste
jämföras med ett nytt läge vid väg 11. I
översiktsplanen saknas en karta över
kulturhistoriskt värdefulla byggnader,
liksom riktlinjer för hur nybebyggelse
skall förhålla sig till äldre bebyggelse och
kulturvärden. Ingen tydlig utvecklings-
skiss redovisas, men i vårt remissvar
visar vi en möjlig utveckling. Konkret
har kommunen kommit med ett förslag
till utbyggnad i kv. Gåsen i centrala
Veberöd.

Det rivningshotade hotellet i Genarp, där Lars Norén växte upp.
Foto: Lars Gunnar Heskebeck. Från Genarps kulturportal.

→
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En handelsträdgård ersätts med 2–3-
våningsbebyggelse i rött tegel med
sadeltak, vilket är väl anpassat till ortens
traditioner. Bebyggelsen vänder en gavel
mot Veberöds huvudstråk Sjöbovägen.
Gamla Lund ser hellre en långsida mot
detta stråk, gärna genom att befintlig
byggnad där bevaras.

Planprogrammet för Genarps centrum
föreslår en förtätning, inspirerad av
småstadsliknande stationssamhällen.
Gamla Lund ställer sig positivt till detta,
men det är tveksamt om den visade
illustrationsskissen lever upp till detta
mål. Mycket negativa är vi till
illustrationsskissens förslag att riva
hörnhuset Bygatan – Gödelövsvägen.
Utöver att vara den byggnad som kanske
mer än någon annan i området kan ge
stadga åt en möjlig småstadsliknande
kvartersstruktur, nästan mitt emot det
gamla stationshuset, är det den f.d.
hotellbyggnaden, där den internationellt
kände poeten, dramatikern och
regissören Lars Norén växte upp på
1950-talet. Hotellet bildar bakgrund i
pjäserna ”Natten är dagens mor” och
”Kaos är grannemed Gud”. Att riva denna
byggnad vore en mycket stor kultur-
historisk såväl som stadsbyggnads-
mässig förlust.

En aktuell detaljplan i Genarp gäller en
blandad bostadsbebyggelse vid Kyrko-
vägen i samhällets västra utkant.
Området är småskaligt och har i sig goda
miljökvaliteter, men det är en enklav
bland många, och med ganska otydlig
koppling till grannbebyggelsen. Med
tanke på Genarps unika och kultur-
historiskt mycket betydande 1500-tals-
kyrka borde hela utbyggnaden i sam-
hällets nordvästra del på ett naturligt
sätt kopplas till kyrkan och dess
närområde. Kyrkovägen – som pekar mot
kyrktornet – har inte den utformnings-
mässiga dignitet som den förtjänar.
Planområdet borde snarare öppna sig
mot Kyrkovägen än vända baksidan mot
den. Det fortsatta utbyggnadsområdet i
nordvästra Genarp skulle kunna struktu-
reras kring siktlinjer mot kyrkan. Det
relativt nya verksamhetsområdet norr
om Genvägen bidrar inte till att ge denna
del av Genarp en värdighet motsvarande
närheten till kyrkan. Det vore önskvärt
att ge området väster och nordväst om
kyrkan en traditionell skånsk bykaraktär,
som en sammanhängande struktur i
stället för fristående enklaver (en idéskiss
till detta finns på vår hemsida).

Det vore också önskvärt att definiera en
gräns för ortens långsiktiga utbyggnad i
det öppna landskapet. Den nu föreslagna
bebyggelsen har en modernistisk karak-
tär som bryter mot Genarps tradition
med sadeltak.

I Hällestad medger ett planförslag två
nya villatomter som avrundar tätorten i
väster. Gamla Lund ser inga problem
med planen, och föreslår traditionella
längor med sadeltak.

Trafikfrågor
Gamla Lund har engagerat sig i plan-
samrådet kring de två nya järnvägs-
spåren Hässleholm – Lund. Vi kan
konstatera att det är problematiskt att
genomgående lägga de nya spåren
bredvid de gamla, som gjorts mellan
Malmö och Lund, eftersom detta skulle
innebära omfattande rivningar och
ingrepp i känsliga miljöer. Sträcknings-
alternativet längs E22 och öster om
Eslöv ger respektavstånd till Viderup,
Gårdstånga och Skarhult och påverkar
inga miljöer kring Stångby, Hoby,
Svenstorp, Trollenäs, Trolleholm eller
Stockamöllan. En så stor del av banan
som möjligt bör läggas på bro för att
minska barriärer och intrång i landskapet
– och broalternativet kostar totalt
mindre, går snabbare att bygga och
medger större hastigheter än bana på
mark. Nu är det också hög tid att samlat
planera järnvägen genom Lund och
stationsområdet som helhet! Det går
inte att låta alla spår gå på mark genom
staden utan rivningar kring ”Armatur-
kurvan”.

Därför förordar vi tunnel genom Lund.
Annars måste godstågen dras via nya
banor och/eller en station vid ESS för
höghastighetståg på bro diskuteras. Men
det är hög tid för en långsiktig samman-
hängande plan för järnvägarna i Skåne
och Öresundsregionen! Det påverkar i
högsta grad också utvecklingen i Lund.

Gamla Lund har också yttrat sig om
kommunens parkeringsstrategi. Vi
skriver att antalet parkeringsplatser i
stadskärnan bör vara konstant, även om
staden växer. Detta kräver att bilarnas
andel av den totala trafiken minskar i
förhållande till gång-, cykel- och
kollektivtrafik. Personer med funktions-
nedsättning skall fortsatt garanteras god
tillgänglighet till stadskärnan. Trafiken i
stadskärnan skall anpassas till miljön. I
ytterområdena skall parkeringsytorna
konsumera så lite mark som möjligt och
smälta väl in i miljön. Parkeringshus
skall utformas så att de på sikt, vid
behov, kan omvandlas för andra
funktioner. Cykelvägarna behöver på
många ställen göras säkrare och
tydligare och behovet av cykelparkering
tillgodoses. Allt skall smälta väl in i
stadsmiljön.

De flesta av våra yttranden finns publicerade
på vår hemsida. Där finner ni även bilder och
förslag i förstorade versioner.

BO LARSSON
Bevarandegruppen

Möjlig lösning för kv. Virket, så att hörnhuset bevaras.
Det bevarade huset är markerat i orange.
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Föraren sprang fram
till larmcentralen och
påkallade uppmärk-
samhet. Larmet gick

högljutt ut enligt rutinen, brandmännen
rusade till bilarna i garaget och portarna
öppnades. Jag tror minst två av bilarna
hann ut, innan någon förstod att den
brinnande bilen stod några meter bort,
fick tag i en brandsläckare och rusade
fram till bilen och släckte elden.

I hörnan av Kung Oscars väg och Karl XI-
gatan låg och ligger än idag Annes
bageri. Fortsätter man vandringen
söderut på Karl XI-gatan passerade man
på vänster sida Kants Tobaksbutik. Här
arbetade farbror och tant Kant, som
bodde i en liten etta i samma trapp-
uppgång som jag. I denna tobaksbutik
inhandlade min pappa dagligen på väg
hem från arbetet Kvällsposten, Expres-
sen och Aftonbladet! Jag väntade ivrigt
på honom under småskoletiden, för att
tigga mig till de tidningar i vilka de
tecknade serierna om dr Bennet och dr
Kildare publicerades och som jag med
spänning följde. Redan då hade jag
nämligen klart för mig att det var läkare
jag skulle utbilda mig till. Men jag lärde
mig också att ta del av de dagliga
nyheterna.

Det hände emellanåt att tidningarna
censurerades av mamma när något
otäckt hade inträffat, såsom

Jag växte upp i kvarter Plantagelyckan
på Erik Dahlbergsgatan 2 mellan åren
1949–1965 (mellan 2 och 18 års ålder).

Kvarteret Plantagelyckan och det intil-
liggande kvarteret Erik Dahlberg utgjorde
mitt närområde.

På gården som omgavs av fastigheterna
längs Erik Dahlbergsgatan, Kung Oscars
väg, Kävlingevägen och Karl XII-gatan
lekte jag med mina kamrater och mina
första skolår gick jag på Folkskole-
seminariet – Semis – längre österut och
granne med nuvarande Blocket. I de två
kvarteren fanns de flesta av de butiker
som krävdes för att tillgodose familjers
dagliga behov.

Utefter Kävlingevägen med början i
hörnet till Karl XII-gatan låg då som nu
en cykelaffär. I begynnelsen Bengtsson &
Son, senare Gunnar Åkesson och sedan
1992 Ågrens cykel. Ingången låg på den
tiden på gårdssidan och här lämnades
familjens cyklar in för reparation efter
punkteringar. Och där inköptes min
första cykel, som var röd till färgen, när
jag var 6 år gammal och på den lugna
Karlavägen lärde jag mig cykla med hjälp
av pappas outtröttliga insats.

Ovan cykelaffären låg Scan köttbutik
med ingång från Kävlingevägen. I dag
ingår den lokalen i Ågrens cykelaffär.
Våningen ovanför köttbutiken inrymde
Folke Lundells frisersalong. Granne med
köttbutiken låg en manufakturbutik.

Där i dag Thai way huserar, låg Runa
Thebrödsbageri. Själva butiken hade sin
ingång i gatuplanet medan bageridelen
hade sin ingång från gården ett plan
nedanför. Det hände rätt ofta att vi barn
på väg till skolan och utan föräldrarnas
vetskap, tog oss en liten omväg förbi
bageriet på gården och tiggde ”brända”
kakor. Sådana fanns nästan alltid och
våra händer fylldes med dessa godsaker
som fick utgöra onyttig färdkost på
vägen till skolan. Ägarinnan till bageriet
bodde på Karl XII-gatan 6. Hon hade en
stor svart dobermannpinscher, som alla
var rädda för. Hunden blev, som jag
minns det, med sitt aggressiva beteende,
orsak till hennes död, då ingen i tid
kunde bistå henne sedan hon medvetslös
segnat ner på gatan. Hunden anföll
nämligen alla som försökte hjälpa henne.

Mitt emot dessa butiker på
andra sidan gatan, låg öl-
puben Tre Tunnor, som
utgjorde en del av brygge-
riet. Denna pub frekven-
terades flitigt av, som vi
barn kallade dem, ”fula”
gubbar. Våra mammor
inpräntade i oss att undvika
kontakt med dem. De
kunde vara farliga!

Strax efter hörnet räknat
från Kävlingevägen i riktning ner mot
Kung Oscars bro låg Lindskogs
livsmedelsbutik, där i dag Jönssons
Blomsterhandel ligger. I butikens hörn
mot Erik Dahlbergsgatan fanns en
mangelbod inrymd. Här manglades
familjens alla lakan och jag och min
syster fick tidigt lära oss hur man drog
och vek lakan. I mangelboden var vi
absolut förbjudna att vistas i närheten av
stenmangeln, då mamma var så rädd att
vi skulle komma för nära den och få
fingrar eller händer i kläm mellan dess
tunga valsar.

Mitt emot Lindskogs livsmedelsbutik låg
brandstationen. Alla larm basunerades
ljudligt ut via högtalare och hördes vida
omkring. Några brandmän, som bodde i
kvarteren alldeles intill brandstationen
tilläts ligga jour i hemmet. En av dem var
Tor Nilsson, som blev olympisk
silvermedaljör i brottning – grekisk-
romersk stil – i London 1948. Han bodde
på Erik Dahlbergsgatan 6. Vid larm
kunde man ibland se dessa brandmän
komma rusande längs Erik Dahl-
bergsgatan allt medan de drog på sig
utrustningen. Det mest spektakulära
larmet jag upplevde, var när en bil på
Kävlingevägen fattade eld precis utanför
brandstationens larmcentral.

Barndomsminnen från kvarteren
Plantagelyckan och Erik Dahlberg

Erik Dahlberg 1 och 2: Kung Oscars väg 3, Erik Dahlbergsgatan 5, från 1931.
Foto från Lunds bevaringsprogram.

→
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Ställdalsolyckan fredagen den 13 januari
1956 då ett malmtåg frontalkrockade
med en motorvagn med huvudsakligen
skolbarn som passagerare samt när
Sovjet invaderade Ungern november
samma år. Tidningarna utgjordes då mer
av stora hål än av läsbara partier.

Strax efter tobaksbutiken låg Dybergs
livs, följt av Scan köttbutik i hörnet till
Karl XII-gatan 10B, där i dag Balans &
Harmoni är inrymd.

Följer man nu Karl XII-gatan i riktning
mot Erik Dahlbergsgatan passerar man
de två lokaler där i dag Gunilla
Svenssons arkitektkontor ligger. I den
första lokalen låg under min barndom
Sten Nilssons mjölkbutik. Hit gick jag
utrustad med en mjölkkanna för att få
mjölk uppslevad. Senare ersattes
mjölkkannan av enliters genomskinliga
glasflaskor, som återanvändes.

När mjölkbutiken lades ner omkring
1952 flyttade skräddare K. Johan
Jönsson in i lokalen. Honom såg jag ofta
sittande med ett pågående arbete på sitt
arbetsbord med korslagda ben, ett
måttband kring halsen och med nålar i
munnen. Ögonkontakt följdes alltid av
ett leende och en vink. Han hade
kännedom om de flesta personer som
passerade hans fönster.

I den andra lokalen låg ”vår” livs-
medelsbutik, också den ägd av Sten
Nilsson, som själv bodde granne med
sina butiker och som sedermera startade
Tuna Livs. 1962 bytte butiken namn till
Rosbergs livs efter den nya ägaren.
Under många år gjordes familjens
livsmedelsinköp på löpande ”krita” med
månatlig betalning. Det hände att jag
någon gång köpte 25 stycken ettöres
salta pastiller, som lades i en i stunden
hopvikt pappersstrut, och sade: ”skriv
upp det på mamma!”

I motsatta hörnet låg
Månssons Grönsaks, Frukt
och Blomster nere i källar-
planet. Signe och Lennart
Månsson som drev butiken,
bodde i samma trappupp-
gång som jag och kunde ta
sig till arbetet via källaren
utan att behöva sätta sin fot
utomhus. På vägen till
butiken fick de då passera
pannrummet, dit koksen
regelbundet skyfflades ner
genom ett fönster i gatuplanet. Senare
drev Jönssons Blomsterhandel sin butik
härifrån, därefter flyttade ett tryckeri in
och idag har Ilse Jacobsen Hornbaek ett
showroom här.

På Erik Dahlbergsgatan 1, mitt emot min
port, låg Dockboden inrymd, även den i
källarplanet. I butikens fönster skyltades
med dockor, som jag sände många
längtansfulla blickar. I butiken arbetade
Ebba Wingård och Axelina Gustafsson.
Ebbas man hyste i samma lokal sitt
urmakeri. Dockbodens butiksfönster
utgjorde ett av mina tidigaste barn-
domsminnen, inte enbart beroende på
alla dockorna utan även på grund av
skyltningen i samband med att Gustav V
dog hösten 1950. Då skyltade man med
kungens porträtt, draperad med tunt
svart tyll, som även svepte utöver resten
av skyltningen. Det gjorde ett både
sorgligt och högtidligt intryck på mig.

Slutligen – på Erik Dahlbergsgatan 6
bodde förutom Tor Nilsson även Sten
Broman. Det går inte att undvika nämna
den senare, när kvarteret Plantagelyckan
skildras. Han satte sin prägel på
gatumiljön med sin extravaganta kläd-
stil, ja med hela sin uppenbarelse. I brist
på sysselsättning kunde jag sitta
uppkrupen och hänga över ryggstödet
till en av fåtöljerna i vardagsrummets

burspråk. Jag hade då uppsikt över hela
Erik Dahlbergsgatan. Passerade då Sten
Broman rapporterades detta till mamma
som genast frågade hur han var klädd
denna dag. Jag gav då en noggrann
beskrivning på kostymens färgställning,
om den var enfärgad eller randig, om han
hade sin gulbeiga ulster eller inte och
vilken färg baskern hade – om han bar en
sådan. Nästan alltid hade han svarta
lackskor draperade med vita damasker
med knäppen i sidorna. Han gick med
sträng uppsyn och vi barn hyste stor
respekt för honom. Men det oaktat
vågade några av oss barn, tysta som
möss, närma oss honom bakifrån en dag
när vi hade händerna fulla av kardborrar
vi just plockat vid betstationen invid
Kung Oscars bro (där vi absolut inte fick
vistas). När vi kommit tillräckligt nära
honom, kastade vi med fulländad
precision ett antal kardborrar mot hans
ryggtavla, där de för honom obemärkt
fastnade på ulstern. Lika tysta försvann
vi och än i dag kan jag bara gissa mig till
hans reaktion när han upptäckte illdådet.

MARIA QUENSEL

Plantagelyckan 5: Karl XII-gatan 6 och Erik
Dahlbergsgatan 2 från 1932 av arkitekt Herman
Håkansson. Foto från Lunds bevaringsprogram.

Tufsen och 26 andra, nya
märkvärdigheter i Lund.
Så heter Kulturportal Lunds

andra häfte om det som är märkvärdigt i
vår stad. I detta får vi tex veta att
volymenheten lagom (lgm) är tre
snapsar. Höjdskillnaden i Lund är också
märkvärdig. En sorglig historia i Lund är
hur patienterna på Vipeholms sjukhus
behandlades också efter döden. I häftet
visas och berättas om sjukhusets gravplats.

lekskulpturen i Stadsparken. Häftet med
märkvärdigheter delas ut gratis och kan
hämtas hos Gamla Lund på Kattesund
och i Stadsbibliotekets Lundasamling.
Där finns också kvar exemplar av det
första häftet med 33 märkvärdigheter t.
ex. professorskans fall, Madigans grav
och nodpunkten på Stortorget. I en serie
om Lunds kyrkogårdar har vi nu kommit
till Klosters kyrkogård. Christina Holm
har berättat om sin barndom på
Smörlyckan. Brödutköraren Albin
Johansson berättar genom sitt barnbarn

om sitt liv. Nya porträtt tecknas om
gymnastikpionjären Pehr Henrik Ling
och arkitekten Folke Zettervall, son till
Helgo. Vidare finns nya artiklar om
Lunds första maratonlopp och om teater
i Lund före 1900. Ryslig läsning ges i
artikeln om kungens straff på 1500-talet
när sex upprorsmakare dödas och hängs
upp på pålar på Stortorget.

Kulturportal Lund berättar Lunds historia

Tufsen, som pryder omslaget, är den
av barn i många generationer älskade

INGRID NATHELL
www.kulturportallund.se
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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: 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
Måndag, tisdag, onsdag: kl. 9.00–13.00.
Torsdag: kl. 12.00–16.00.
Fredag: kl. 9.00–13.00.

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

Föreningen
GAMLA LUND

Stort tack till våra sponsorer

Thora Ohlssons stiftelse

Fabriks- och Hantverks-
föreningens i Lund
Fastighets AB

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!

Lyckad Kulturnatt 2021
Lördagen den 2 oktober avtäckte Gamla Lund i
samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen tre
nya minnestavlor över kända lundaprofiler: Helgo
Zettervall, Seved och Maria Ribbing samt Birgitta
och Ulf Trotzig. Föreningen höll även en stadsvand-
ring med titeln “Möt fler lundakvinnor med attityd”.
Stämningen var god och likaså uppslutningen. Vi vill
framföra ett stort tack till alla närvarande!

Nedan: Hjördis Kristenson klipper bandet till Zettervalls
skylt, assisterad av Mårthen Mirza, kulturchef i Lund.

Äntligen!
Kära vänner, precis som de allra flesta föreningar, återupptar även vi nu
fysiska möten. Som tidigare annonserats äger det första föredraget rum den
20 oktober kl. 18.00 då Lunds kulturchef sedan ungefär 9 månader, Mårthen
Mirza, berättar om sina observationer hitintills samt framtida planer. Som
alla kommande föredrag ges detta på Kulturen! Trots de fysiska mötena
kommer vi även fortsättningsvis att sända desamma digitalt. V.v. notera
emellertid att, av bl. a. redigeringsskäl, sändningen kommer att ske några
dagar senare. Bevakning av GL’s hemsida är därför nödvändigt! Någon
föranmälan till de fysiska mötena behövs inte.

Samtidigt vill vi nämna att kansliet fr.om. den 4 oktober kommer att hållas
öppet precis som tidigare.

Mycket nöje och välkomna!
ERIK LARSSON

Ordförande

Kommande programpunkter
Observera att alla föredrag åter hålls fysiskt!

Ingen föranmälan krävs.

Onsdagen den 20 oktober kl. 18.00 Plats: Kulturen.
Mårthen 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 Plats: Kulturen.
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 forsknings-
projekt om de svenska fideikommissens historia.

Onsdagen den 8 december kl. 18.00 Plats: Kulturen.
”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.
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