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Välkomna!

Kära medlemmar och blivande medlemmar, hoppas att ni haft en skön sommar och
välkomna till en ny termin.
Först och främst ser vi fram mot att ni
så fort som möjligt hämtar den efterlängtade årsboken för 2021. Den är inte bara innehållsrik utan också tung, så ta med något
stadigt att bära den i. Observera att föreningen denna gång inte kommer att skicka
hem boken till dem som inte hämtar den
själva.
Styrelsen är delvis ny. Vid stämman i våras avtackades Bengt Aronsson, Erik Larsson, Cecilia Nelson, Henrik Schyllert och
Sten Skansjö. Undertecknad valdes till ordförande efter Erik, och i styrelsen ingår numera också som ordinarie Petter Lönegård,
Lars Edgren och Anna Wahlöö, och som
suppleant Jadwiga Kurowska. Dessutom
har kommunen som sin representant utsett
Lars Micael Adrian till suppleant till Sven
Ingmar Andersson.
Styrelsen har ställt samman ett fullmatat program för hösten, med början redan
den 1 september. Skriv gärna in programpunkterna i era kalendrar redan nu så att ni
inte missar något. Detta nummer av Gamla
Lund Nytt fokuserar på att presentera dessa
aktiviteter.
Men verksamheten består inte bara av
föredrag och andra evenemang. I staden
planeras omfattande byggprojekt de närmaste åren, och där är Gamla Lund en viktig remissinstans. Bo Larsson presenterar
på följande uppslag vad vi har skrivit och
kommenterat under våren. Vi hoppas att ni
medlemmar engagerar er i dessa frågor; vi
vill också gärna veta vilka ämnen föreningen bör bevaka och ha synpunkter på. Hör
alltså av er!
Om mig kan jag berätta att jag är (pensionerad) arkivarie som varit verksam vid
Lunds landsarkiv och Malmö stadsarkiv,
vidare vid Nationernas Förbunds arkiv i
Genève och vid Open Society Archives i
Budapest. Särskilt har jag sysslat med rättsväsendets arkiv, arkiv och mänskliga rättigheter och svensk, särskilt lundensisk, judisk
historia.
Jag tycker det är mycket roligt att verka
inom Gamla Lund och ser fram mot att göra
föreningen ännu mer uppmärksammad och
spännande.
Anna Svenson
Ordförande
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Wiwen fotograferad i domkyrkans krypta av Lennart Nilsson.

1 september 2022. Fredrik Zimmerdahl om

Sveriges mesta
silversmed

En av Sveriges stora modernister ,Wiwen
Nilsson, presenteras av Fredrik Zimmerdahl på Kulturens Auditorium den 1 september kl. 18.

A

ntikvitetshandlare Fredrik Zimmerdahl föreläser om ”Sveriges
mest betydelsefulla silversmed genom alla tider”.
Wiwen var en välkänd gestalt i den lundensiska stadsbilden, med tvärklippt lugg,
ofta tillsammans med kamraterna Aron Borelius och Sten Broman.
Han debuterade med en större utställning
i Göteborg 1923, men det stora genombrottet kom med stockholmsutställningen 1930.
Han har visats på många utställningar i Sverige och utomlands och är representerad i en
rad museer och samlingar.
Vi får en djupare inblick i Wiwens produktion och vad som finns i Kulturens samlingar. Profant såväl som sakralt arbete ska-

pades i smedjan i centrala Lund och spreds
ut i vida världen.
Efter föredraget får du tillfälle att ställa
frågor till Fredrik om Wiwens produktion,
underhåll, putsning och värden på marknaden såväl som för försäkring.
Efterhäng utlovas på Zimmerdahl Antiques, Krafts torg 2, med svalkande drycker
med och utan bubblor. 
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råden i sydvästra delen av Lund och även av
bostadsbebyggelse i anslutning till Klostergårdens station. Särskilt bör undersökas
möjligheterna att koppla NCIF till det befintliga idrottsområdet vid Arenan. Nybebyggelse bör främst ske på redan hårdgjorda ytor. Vi vill värna om de befintliga koloniområdenas och odlingslotternas fortsatta
existens. De har ett kulturhistoriskt värde
som exempel på folkhemmets stadsplanering, liksom stort värde för lokalbefolkningen och den biologiska mångfalden. Efterfrågan på odlingslotter är stor. Vi önskar också
att skånelängan Västanväg 14 bevaras, den
sista resten av Källby by, liksom befintliga
alléer i området.

Kattesund åt väster före trafikomläggningen 1970-talet. Foto Lunds stadsarkiv.

Stadsbyggnadsfrågor under
första halvåret 2022
Under första halvåret 2022 har Gamla
Lund till Stadsbyggnadskontoret skickat
in synpunkter på ett antal aktuella stadsbyggnadsfrågor. Det gäller dels detaljplaner, dels planfrågor som ännu inte nått detaljplanestadiet. Ofta kan det vara svårt att
påverka detaljplaner mer än marginellt, när
de redan kommit långt i planeringsprocessen och behandlats politiskt. Vi har därför
kommit med synpunkter också i tidigare
skeden, innan detaljplaneförslag lagts fram,
även om den formella planprocessen ännu
inte påbörjats.

Kavrteret Färgaren
Under försommaren presenterades skiss till
nybebyggelse i kv, Färgaren, som skulle ersätta gamla Åhlénsbyggnaden (f.d. EPA)
och ev. också Skandiabyggnaden (f.d. Thulehuset). Detaljplaneförslag finns ännu inte.
Vi motsätter oss inte att den redan i flera omgångar förvanskade varuhusbyggnaden rivs,
men är starkt kritiska till hur de skissade nybyggnaderna förhåller sig till Stäket. Vi kräver att nybebyggelsen norr om Stäket inte
får en högre gatufasad än Stäkets sidofasader. Längre mot norr kan fasaden höjas till
maximalt tre-fyra våningar. Vi kräver också
att nybyggnaden bakom Stäket inte är högre än att Stäket från Västra Mårtensgatan
fortsatt avtecknar sig mot himlen. Stäket
och grannhuset i söder är båda uppförda på
1500-talet, som en ”dubbelgård”. Båda byggnaderna kan ha haft trappgavel mot gatan.
Stäket fick på nytt trappgavel 1957, och det
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kunde undersökas om så kunde ske också på
det södra huset.
Thulehuset från 1961-63 är tidstypiskt
och välbyggt, men bröt mot den traditionella stadsgrammatiken. Det ersatte det ståtliga
Lundegrenska huset från 1884 i nyrenässans
med kupolkrönt hörntorn. Att bygga nytt i
motsvarande volym, gärna med hörntorn, i
hörnet mot Kattesund vore tänkbart, men ett
nytt komplex bör helst, av resurs- och hållbarhetsskäl, integrera den gediget byggda befintliga kontorsbyggnaden. Värt att notera är
att trapphallens väggar bildar ett konstverk
av mönstrad glaserad klinker. Vi ser gärna att
fasaderna mot Kattesund och Staffans gränd
upplevs som flera byggnader i varierande höjd
och att bottenvåningen är öppen och publiktillvänd. Inte minst Staffans gränd kan omvandlas till en attraktiv stadsmiljö, gärna
med uteserveringar.

S:t Larsområdet
Ett annat plan projekt gäller Hunnerup 30
m.fl. (Asylen) i S:t Larsområdet, där det föreligger begäran om planbesked. Idén är
att bygga bostäder och blandad bebyggelse. Problemet är att en del av utbyggnaden
tänks utanför den täta vegetationsridå som
omger södra delen av Sankt Lars och därför inkräktar på det öppna slättlandskapet.
Vi har inget emot en viss förtätning innanför vegetationsridån, men motsätter oss ny
stadsbebyggelse i åkerlandskapet mellan
Höjeå och Hjärup. Utöver högvärdig åkermark bör det öppna kulturlandskapet be-

varas, där det finns risk att tätorterna växer ihop.
Klostergården
Höjeålandskapet berörs också av förslaget
till ”Nationellt Center för Idrott och Folkhälsa” (NCIF) vid Klostergården. Konkreta förslag har ännu inte offentliggjorts, men
projektet innebär ett avsteg från tidigare
översiktsplanering (2018) med preliminär
fördjupning (2019) av Källbyområdet. Vi
anser att en fördjupad planering av området
bör invänta nästa översiktsplan (2023), med
en samlad överblick av idrotts- och grönom-

Kvarterat Färgaren mot Stora Södergatan. Huset revs och
gav plats åt Skandiahuset.. Foto Lunds stadsarkiv.
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Sjukhusets framtid
Under våren har också universitetssjukhusets framtida utbyggnad diskuterats. Gamla
Lund kommer att följa den vidare planeringen, särskilt hur utbyggnaden förhåller sig till
kulturarvet och befintliga stadsmiljöer. Ett
bibehållande av nuvarande läge innebär
fortsatt god integration i stadsmiljön men
också en stor utmaning att värna om många
äldre byggnader av kulturhistoriskt värde.
Läget Medicon Village är mindre problematiskt från bevarandesynpunkt men kräver troligen omfattande nyanvändning av
befintliga byggnader. Läget Brunnshög har
störst flexibilitet men innebär att värdefull
åkermark bebyggs – det öppna kulturlandskapet är dock mindre hotat där än söder
och väster om staden. Området kan nås via
en förlängd spårväg, som senare skulle kunna utbyggas via Odarslöv till Södra Sandby.
En utbyggnad i Smörlyckan innebär att befintliga idrottsområden måste flyttas – men
vart? Samtidigt föreslås förtätning av Norra
Fäladen. Planen är också svår att förena med
den bostadsutbyggnad som nu detaljplaneras mellan Göingegatan och Kemicentrum.
Gamla Lund har tillstyrkt det samrådsförslaget med kommentaren att en anpassning
till äldre bebyggelse bör ske genom fasader
i tegel och puts, samt markerade takfötter,
gärna med gesims.
Centrala Dalby
Ytterligare en plan på gång gäller Dalby centrum. Planen gäller att ersätta det befintliga
köpcentrumet med en blandad, småstadsliknande miljö. Gamla Lund välkomnar
detta, men efterlyser ett mer omfattande
planprogram för centrala Dalby – motsvarande planprogrammen för centrala Södra
Sandby, Veberöd och Genarp. En sammanhängande, småstadspräglad miljö skulle kunna innefatta Gästis, f.d. Tingshuset
och f.d. Systembolaget, den gröna parken
framför Gästis och fortsätta till kyrkan och
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Lasarettsområdet, tidigt 1960-tal. Södra sidan av den västra tvåvåningslängan var patienthotell, övriga delar av byggnaden fungerade som akutintag och administrationsbyggnad innan centralblocket byggdes. Foto Lunds stadsarkiv.

Kungsgården. En viss kompletterande bebyggelse kunde tillkomma vid Malmövägen, Hällestadvägen och Lundavägen utan
att påverka befintlig värdefull äldre bebyggelse, kanske med ett entrétorg vid korsningen Lundavägen/Sandbyvägen.
Södra Råbylund och Västerbro
Föreningen har yttrat sig om ytterligare två
samrådsförslag till detaljplaner. Det ena gäller en bostadslänga i 2 ½ våningar längs Pilgrimsvägen i Södra Råbylund, intill den mer
än 200 år gamla grannbebyggelsen Bursan 2.
Vi finner att äldre och ny bebyggelse förenas på ett bra sätt och föreslår att lägre komplementbebyggelse får ett enkelt utförande,
gärna i trä, och att parkeringsplatserna utformas diskret, utan asfalt.
Den andra planen gäller en del av Västerbro, där Alfa Lavals stora verkstadshall vid
Bryggaregatan – Åldermansgatan tänkes ersatt med tre slutna kvarter med bostäder, centrum- och kontorsverksamhet och s.k. mobilitetshus. Den planerade Västra Esplanaden i
norr följer den gamla banvallen mot Bjärred
och blir huvudstråk för kollektivtrafik. Verkstadshallen har slutna röda tegelfasader, på
norrsidan med en uppglasad överdel, uppdelad på en serie gavlar med låga gavelspetsar.
Byggnaden är svår att återanvända, men vi ser
gärna att det undersöks, om någon/några av
gavelspetsarna kunde ingå i den nya bebyggelsen och om teglet kunde återanvändas. Föreningen är positiv till planförslaget och betonar att kopplingen till kvarteren i norr och
söder får en stor betydelse.
Margretedal och Allhelgona Kyrkogata
Föreningen har yttrat sig om två granskningshandlingar till detaljplan, där vi tidigare yttrat oss om samrådsförslagen. Det
första gäller kv. Margretedal vid Södertull
– Södra vägen. Gamla Lunds önskemål om

variation genom flera byggherrar tillgodoses genom uppdelning av kvarteren på flera
exploatörer och genom detaljplanens detaljbestämmelser. Vårt önskemål om bevarande av fler träd mittemot Kulturmejeriet föranledde ingen planjustering, men vi accepterar ändå förslaget.
Den andra planen gäller universitets nybyggnad vid Allhelgona Kyrkogata, mittemot Valvet. Där ville vi behålla ett tidigare
förslag att upphöja anslutande parti av Allhelgona Kyrkogata som en del av entrétorget
till byggnaden, för att skapa bättre kontakt
med Allhelgonakyrkan. Kommunen svarade att detaljplanen inte behövde omfatta
detta, eftersom inget hindrar en sådan gatuhöjning i framtiden. Vi anser att frågan
bör tas upp på nytt när entrétorget iordningsställs. Vi påtalade också att det saknades tydliga direktiv för nybyggnadens koppling till de äldre byggnaderna, så att helheten består av tre tyngre byggnader med var
sin identitet, sammankopplade med lättare
byggnadsdelar. Kommunen svarade klargörande med tilläggsbestämmelsen ’Byggnadsvolym skall uppföras i tre avläsbara delar, där länkar/övergångar till gamla Polikliniken respektive Barnbördshuset skall vara
lägre än tillbyggnadens överordnade volym’.
Vi hade också synpunkter på övergången
mellan fasader och tak, men detta tas först
upp i bygglovsskedet. Planen och planbeskrivningen anger att bebyggelsen skall ha
”nutida formspråk”, men detta kan givetvis
tolkas på många olika sätt.
Nu väntar vi på höstens planer. Kanske händer det något nytt med kv. Galten och kv.
Häradshövdingen (Gamla Tingshuset)?
Och järnvägsfrågorna?
Bo Larsson
Vice ordf. Gamla Lund
3

6 oktober kl 18.00 Kulturens auditorium

Döden på Vipeholm
Under några av 1940-talets första år dog 200
av de patienter som bodde på Vipeholms
sjukhus för vad man på den tiden kallade
”osnygga obildbara sinnesslöa”. Hit remitterades människor med grava intellektuella
funktionshinder i kombination med oförmåga att hantera sin personliga hygien och
tendens till aggressiva utbrott: som hade behov av mycket hjälp av personalen. Kön till de
1000 platserna var lång. De söktes av de anhöriga själva, sjukhus och andra vårdinstitutioner för patienter med mindre behov.
Men vad berodde det på, att så många dog
under de här åren? Kan det ha handlat om
medveten svält till döds, eutanasi – vilket
har framförts men aldrig letts i bevis i något

forskningsprojekt? Vilka idéer, vilka åsikter
och vilken kunskap genomsyrade ledningen
för Vipeholmssjukhuset?
Det vill en tvärvetenskaplig forskargrupp
nu ta reda på genom att frammana bilden av
dåtidens vardag på Vipeholmssjukhuset. Det
finns ett rikt pressmaterial och ett rikt arkivmaterial att tillgå: patientjournaler, foton, filmer, brev, teckningar, ljudinspelningar, personalens ansökningshandlingar, incidentrapporter, sjukhusledningens korrespondens med anställda, med Medicinalstyrelsen
och med kollegor utanför sjukhuset.
Anna Tunlid som håller föredraget i oktober är vetenskapshistoriker och en av forskarna i projektet. 

Sök

Övriga deltagare i forskningsprojektet ”Döden på Vipeholm”

Paviljong D på Vipeholm, inflyttningsklar 1935, samma år som sjukhuset startade.

Hugo Fröderberg var han sjukhuschef och
överläkare från Vipeholmssjukhusets öppnande 1935 till sin pension 1963. Vipeholmssjukhusets var Europas kanske största sjukhus för
de som då kallades obildbara sinnesslöa, utan
att forskningen egentligen visste så mycket om
deras behov eller hur de kunde rehabiliteras.
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Tandundersökning på Vipeholm 1950.

Elin Bommenel arbetar centralt på Lunds
universitet med akademisk hederlighet och
på sin fakultet med pedagogiska frågor.
Hennes avhandling Sockerförsöket (2006)
undersökte kariesexperimenten på Vipeholm med fokus på hur politisk och vetenskaplig legitimitet och trovärdighet skapas.
Kristina Engwall arbetar som lektor i socialt arbete på CESAR, Centrum för socialt arbete, vid Uppsala universitet. Hennes avhandling i historia handlade om Västra Marks sjukhus som inrättades parallellt
med Vipeholms sjukhus och tog emot ”asociala och imbecilla” kvinnor.
Malin Appelquist är specialistläkare i psykiatri sedan 2013. Hennes avhandling Insania Simplex (2019) baserades på gamla journaler från Kristianstads lasarett, sinnessjukjournaler, samt delvis journaler från Lunds
hospital runt förra sekelskiftet. Detta för att
kartlägga hur den psykiska ohälsan såg ut
vid denna tiden i Kristianstadstrakten.
Idag forskar Malin på deltid vid IKVL
(psykiatri) med ett projekt som ska kartlägga hur psykiatrin utvecklades i Sverige under första delen av 1900-talet, med fokus på
Lund.
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KULTURNATTEN 17 SEPTEMBER
Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med föreningen Gamla Lund sätter upp
några nya skyltar varje år för att hylla och hedra de betydelsefulla personer som levt och
verkat i Lund. I år avtäcks två på Kulturnatten och en några dagar senare i Genarp.

Kungsgatan vid Liberiet, lör 17 sep., 13:30 - 14:00
Galleristen Anders Tornberg som genom Anders Tornberg Gallery gjorde Lund till ett
fönster för samtidskonsten i den nationella och internationella konstvärlden. Avtäckningen görs tillsammans med Hans Tornberg
som är Anders bror samt kulturjournalisten
Bodil Schrewenius .
Anders Tornberg hade inga gallridrömmar
när han kom till Lund, målet var att bli journalist. Kulturportal Lund skriver: ”Vägen till
galleriet kom att gå via ett passionerat intresse för tjurfäktningar, som grundlades i ungdomen under en liftarsommar då han passera-

de spanska tjurfäktarstaden Pamplona. Under
flera år arrangerade sedan Anders Tornberg
(även känd som Andrés Torremontes) sällskapsresor till Pamplona. I resan 1966 deltog
konstnärsparet Barbro och Holger Bäckström
och den vänskap som började då blev livsavgörande för Anders Tornbergs karriär: ”De öppnade mina ögon för konst”.
”Utan Anders Tornberg Gallery hade Malmö-Lund-regionen aldrig blivit konstledande i
Sverige. Och Lund hade förblivit inåtvänt och
akademiskt småborgerligt” skrev Ingela Lind i
DN 21 juli 1997.

”Tjurig lundaget syndabock i tjurfäktningsförsök”

Foto Tove Smeds

Anna Tunlid disputerade 2004 på en avhandling om genetikens etablering och utveckling i Sverige. Hon har särskilt intresserat sig för olika aspekter av genetikens utblandveckling,
svenska
dagstidningar
från tillämpningar
inom växtförädling och rasbiologi under tidigt 1900-tal
till dagens diskussioner om den nya gentekniken CRISPR/Cas9.

R adiodokumentären ”Vipeholmsexperimenten” av Ida Lund-

NYA MINNESSKYLTAR

Söndagen den 10 december 1961 kunde tidningen Arbetet presentera föreningen LATS (Lunds akademiska tjurfäktarsällskap). Anders Tornberg var ”El Presidente” och berättar i reportaget att han
jobbar på somrarna som spårvagnskonduktör i Stockholm för att
få ihop pengar för att kunna åka till Spanien.
Till pressträffen år man låna en blyg bock på Kulturen. Bocken
blir dock rädd för de tre studentmatadorerna och gömmer sig bakom Bosebo kyrka. Geten Lisa ställer upp på bild, men är merst intresserad av bocken och struntar i Muletan, det röda skynket. Vidare aktiviteter i LATS har varit svåra att hitta, men till Spanian kom
Tornberg, och intresset för tjurfäkning behöll han.

https://tidningar.kb.se/1865536/1961-12-10/edition/170058/p

Foto Hagblom-Foto.

Sankt Annegatan 4f
lör 17 sep., 12:30 - 13:00
Britt G. Hallqvist

Psalmdiktaren, poeten, författaren
och översättaren Britt G. Hallqvist!
Avtäckningen görs tillsammans med
Birgit och Sven Håkan Ohlssons stiftelse. Bleckhornens orkester framträder, Britt G. Hallqvists dotter Ingelöf Winter samt Thomas Carlström
ordförande i Britt G Hallqvist-sällskapet säger några ord.

Bilden till höger: ”Tjurfäktande lundatrion: från vänster
Anders Tornberg, Hans Tovoté och Lars Åhlander. De två
sistnämnda har som synes tagit tjur... bocken vid hornen.”
(Ur Arbetet)

Fjärilsparken, Genarp
lör 24 sep., 15:00 - 16:00
(prel)
Lars Norén

Plakett sätts upp till minne av Lars
Norén. Den internationellt kände
poeten, dramatikern och regissören
växte upp i huset i hörnet Bygatan/
Gödelövsvägen på 1950-talet, när
hans far var källarmästare på hotellet,
där familjen också bodde. Hotellet
bildar bakgrund i Noréns självbiografiska teaterpjäser Natten är dagens
mor och Kaos är granne med Gud.
Skådespelaren Göran Dyrssen,
som spelade författarens elter ego
vid urpremiären 1982 av Natten är
dagens mor, läser en text. Inramning
av musik.
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”Här har Tornberg fått fart på den beskedliga Lisa, som virvlar runt på gräsplanen mera road än ilsken. I själva verket berodde Lisas aktivitet på helt andra saker än skynkets upphetsande innverkan.”
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Otto Lindblad ämne för årsbok

1846 iscensatte Otto Lindblad tillsammans med kvartettkamraterna Christofer Wolke, Edvard Widell och Nils Böös en turné i södra Sverige för att sjunga ihop medel till bygget av Akademiska Föreningens borg i Lundagård. Det blev en succé, under tre månader fyllde man konsertsalar och kunde till
byggnadskommittén överräcka en större summa. I Sångföreningens historia kom denna sedermera
legendariska turnékvartett att gå under namnet Sångfoglarne. Men mottagandet blev inte det väntade. Här följer ett kort utdrag ur Carlhåkan Larséns kommande bok om Otto Lindblad.

Carlhåkan Larsén
Gamla Lunds årsbok
för 2022 handlar om Ot
to Lindblad, en av vik
tigaste för student
sångens utveckling och
etablerandet av Lunds
studentsångförening
på 1830-talet.

Boken skrivs av Carl
håkan Larsén, tidiga
re mångårig musikkri
tiker på Sydsvenskan
och författare till en rad
böcker, bland annat om
Sten Broman, Lars-Erik
Larsson och Axel Wal
lengren.

Årsboken presente
ras den 29 november i
Siriusordens lokaler på
Västergatan 13.
Författaren kåserar då
om Otto Lindblad med
musikaliska illustra
tioner. Kvällen arrange
ras av Smålands Gille.
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Kvartetten hade bidragit till bygget med
1 500 riksdaler från denna den första sångarfärden i Sångföreningens historia. Bert
Möller, körens krönikör vid 100-årsjubileet, kunde
summera: ”onekligen ett ganska vackert bidrag från
fyra fattiga studenter.” Beloppet motsvarade – troligen – mer än vad som tidigare funnits till disposition
för byggnadsprojektet.
Mottagandet på hemmaplan av ”Sångfoglarnes”
insatser innehöll synnerligen kärva inslag. Läsarna
skall besparas den mindre angelägna läsningen av den
på flera plan hetsiga diskussion som följde, i pressen
och i byggnadskommittén.
Det negativa mottagandet följde två huvudlinjer,
som enkelt kan sammanfattas. Å ena sidan: ett ifrågasättande av själva idén att akademiska medborgare kunde resa runt och musicera på det lindbladska
viset; studenterna skulle inte använda sin tid till annat än studier. […]Den andra angreppspunkten rörde
det ekonomiska resultatet, som byggnadskommittén
ansåg klent, och att redovisningen av utgifter och inkomster visade på dunkla punkter. I detta fall ifrågasattes alltså inte själva initiativet men väl utfallet.
Kommittén, med revisorn Gustaf Andersson i spetsen, hade väntat sig ett större belopp. Detta argument
kunde i försvaret för resans ekonomiska utfall jämföras med det faktum att en liknande aktivitet med
den upsaliensiska ”Magisterkvartetten” något senare
inte lyckats uppnå ett lika gynnsamt resultat för en
liknande insamlingsrunda.
Otto Lindblad fick inför professor Johan Henrik Thomander, som var ordförande i byggnadskommittén, stå till svars för resans ekonomiska upplägg
– oaktat att researrangemanget helt och hållet vilade
på sångarnas eget åtagande med åtföljande risktagning, utan något uppdrag eller stöd från Akademiska föreningens sida. Thomander gick in på detaljer i
kostnadsredovisningen. Sångarnas ambition att uppträda i oklanderlig klädsel fordrade, enligt Lindblads
deklaration, att man måste skaffa nya glacéhandskar
till varje konserttillfälle. Dessa handskar vore, enligt
Thomanders omdöme, långt dyrare än nödvändigt.
Han ifrågasatte därmed den anda i vilken sångarfärden genomfördes. Den var helt enkel alltför lättvindig. Från det betydande penningbidraget till husbygget synes kommittén i det här sammanhanget ha
bortsett.
Man kan med viss fog anta att kritikerna haft andra kompletterande men outtalade bevekelsegrunder
för sitt ställningstagande. Det låg nära till hands att
tro att sångarna rentav haft roligt på sin väg genom
landet, att sångarfärden varit en nöjesresa.

De dyra handskarna och den bristfälliga bokföringen kan ha tolkats som oärlighet: kvartettens ekonomiska hantering kan ha bedömts som bedräglig,
influtna medel hade kanske använts till ovidkommande utgifter för extravagant livsföring.
Till detta skall möjligen läggas ytterligare en försvårande omständighet: Otto Lindblads personliga
vandel. Han var ju otvivelaktigt en begåvad och inspirerad tonsättare och sånganförare. Men nog visste många i staden att han därtill var en skuldsatt,
oordentlig värdshuskund som blott långsamt nalkats sina studiemål. En sådan etisk bedömning kan
ha spelat in i diskussionen.
Lindblad tog, som väntat, riktigt illa vid sig inför
det njugga eftermälet. Hans bittra svar blev sången
Sångfoglarne. Till den skrev han själv texten:
Sångfåglarne tänkte bygga sitt näste
I lugn och frid, Så trodde väl de fleste.
Kom så en korp, byggmästar blev
Och såg sig om, – de små fördrev.
Den korpen var så svart som en natt.
Mot hans skrän sångfågelns stämma var så matt.
De flyktade sedan åt skilda håll
och sjunga väl ännu ibland;
Men hör, huru sången då klingar i moll
Sin längtan till lummiga strand.
Fågeln fick igen tro
På en vänsäll ro;
Nu sitter han sorgsen vid ensligt bo,
När aftonen skymmer.
Jag minnes ännu de små fåglarnes sång,
Som hade de sjungit i går;
Jag minns nejdens tärnor, de ställde sin gång
Till grönskande lund varje vår.
Och ögat det log,
Och hjärtat slog;
Så varmt hela världen i famn man tog.
När aftonen skymde.
Sången hade ytterligare en strof, ännu bittrare. Den
sjungs aldrig, den utpekar elakt och sarkastiskt Lindblads fiender:;
Men fast Sångfoglen flytt blef dock lunden ej stängd
Der brummar nu ofta en björn.
På gren sitta kråkor och korpar i mängd,
och räfven på lur i ett hörn.
Bort Sångfoglen drog
och glädjen medtog –
Ack, fly sköna tärna
den grönskande skog
När aftonen skymmer.
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Trollebergsviadukten översvämmad i juli 1958. Foto: Hablom-Foto.

FÖREDRAG 8 DECEMBER:

tem) kan man ändra förutsättningar och få
fram utfall för olika stadsplaneringar och
för olika väderscenarier. Med dessa verktyg
går det att få en detaljerad bild av vattnets utbredning i området, men även mängden vatten över tiden, exempelvis över olika årstider. Till skillnad från tidigare så finns även
infiltration i marken med, samt olika marktyper, vilka påverkar vattnets hastighet.Och
de nya modellerna innehåller även byggnader och man skiljer på hårdgjorda ytor, t.ex.
vägar, och på grönytor som t.ex. parker.
Jämförelser mellan 1940-talet, 1970-talet
och 2019 för Källby/Klostergården/Höjeådalen visar på hur översvämningsriskerna
har ändrats över tid i takt med att grönytorna har förändrats. Kan vi då lära något av
hur det sett ut i det peri-urbana och urbana landskapet för 80 respektive 50 år sedan?
Hur planeras det nya Källby och Sydvästra
Lund?
Den fördjupade översiktsplanen arbetas
det med nu för att bygga ut området omkring 2030.

Översvämningsrisk
– hot och sårbarhet
Var rinner vattnet?
Hur mycket vatten kommer det?
Hur snabbt rinner vattnet?
När kommer vattnet?
Vem och vad påverkas?
I Lund räknar man med att extrema skyfall kommer att öka i framtiden, som konsekvenser av klimatförändringarna – och det
kommer att skapa stor risk för översvämningar. Samtidigt växer Lund och fler bo-

städer byggs. Och när nya stadsdelar byggs
så finns det risk för att grönytor, där ytavrinning från skyfall annars kan infiltrera, försvinner. Istället skapas hårdgjorda ytor vilket bidrar till ytterligare ytavrinning och
ökad risk för översvämningar som kan ha
stora samhällskonsekvenser.
Med realistiska modeller kan man svara på
frågornaovan för både stora och små områden. I GIS (Geografiska Informationssys-

HISTORISKA MUSEET:

Ny utställning om
universitetets historia
I maj öppnade utställningen ”Lunds universitet – historia och historier” på Historiska museet. Utställningen visas i museets salar för tillfälliga utställningar på bottenplanet. Historien berättar någorlunda kronologiskt universitetets 350-åriga historia
Här berättas om universitetets tillkomst,
bland annat kan man se Peder Winstrups vinkanna, vilken antagligen fanns med på ett hörn
när Winstrup först föreslog för Karl X Gustav att
Lund borde få ett universitet. Här ställs också universitetets regalier ut när de inte används – alltså
rektorskedjan, silverspirorna och nycklarna.
Generellt betonas den äldre universitetshis-
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torien i utställningen. Den enorma utveckling
på alla plan som skett under det senaste seklet
kan av utrymmesskäl bara skildras högst översiktligt.
Utställningen kommer att stå uppe under
ett och ett halvt år. Sedan universitetsmuseet
på Kulturen stängdes för ett antal år sedan och
planerna på en ny permanent universitetshistorisk utställning, först i Kungshuset och sedan
Universitetshuset, rann ut i sanden saknas ett
ställe där man kan ta del av Lunds universitets
historia. Denna utställning kommer tillfälligtvis att råda bot på detta, men en permanent lösning saknas fortfarande. 

Andreas Persson, lärare på institutionen
för naturgeografi och ekosystemvetenskap,
kommer under ett föredrag på Kulturens
auditorium den 8 december ge inblickar i
hur vetenskapen kan hjälpa oss att bygga rätt
och bättre, och visa var problemen kommer
att bli som störst i Lund framöver. 
Historiska museet har normalt sett öppet
alla dagar utom måndagar.
Tisdag–söndag: 12:00–17:00
Torsdag: 12:00–20:00
Måndag: stäng

Utställningen ”Lunds universitet – historia och historier” på Historiska museet i Lund. Foto: Fredrik
Tersmeden

7

Posttidning B
Avs.
Föreningen Gamla Lund
Kattesund 6A
222 23 Lund

SVANEN I LITTERATUREN

Gamla Lunds årsbok för 2023 kommer
att handla om apoteket Svanen och huset på Kyrkogatan. En rad prominenta skribenter jobbar nu som bäst med
textena.
Har du något exempel på där apoket förekommer i den rika lundensiska
skönlitteraturen? Tipsa oss – kontakta
kansliet om du har något exempel!

SKÖRDEFESTEN

Skördefest i Stadsparken arrangeras den 24 september 2022. Gamla
Lund är på plats.

KULTURNATTEN
Gamla Lunds kansli håller öppet mellan
kl. 12 – 16 på Kulturnatten den 17 september. Då finns också möjlighet att besöka
Drottens kyrkoruin.

Foto från Nöden. Per Bagge c. 1904.

NÖDEN I NY UTGÅVA
Föreningen Gamla Lunds årsbok 1995
hette Nöden – en shtetl i Lund.
Den handlar om de flera hundra judar
som flyttade till Lund ca 1870-1914. De
kom från Ryssland, Litauen och Polen, talade jiddisch och var religiöst och kulturellt ortodoxa. Judarna bosatte sig i stadsdelen Nöden där det bildades en liten shtetl. Det judiska Nöden fanns kvar in på
1930-talet, och har fått en särskild plats i
den svensk-judiska historien.
Författaren Anna Svenson har framställt en reviderad version som i höst
blir tillgänglig som print-on-demand.
Den beställs via Adlibris eller Bokus och
trycks upp på nytt för varje beställning;
titeln är densamma.

Hunnestadstenarna flyttas till Kulturen 1953. Foto: Sven T Kjellbeg, Kulturen

HUNNESTADMONUMENTET FÅR NY PLACERING
Den 16 december 2020 vid en avloppsgrävning
hittades en vikingatida bildsten vid en bro i
Hunnestad. Den var en av de stenar som ingick i
ett mäktigt monument med flera runstenar och
bildstenar, avbildat på 1600-talet. Denna sten
hade varit försvunnen sedan 300 år.
Stenarna i monumentet försvann på
1700-talet, men tre av dem återfanns på Marsvinsholms slott 1814 och togs till Lund. Historiska museet hade dem uppställda i Kungshuset, och när museet flyttade in i sina nuvarande lokaler placerades de i en runstenshall
på bottenvåningen.

Kansliföreståndare:
Amelie Andersson
Ansvarig utgivare:
Anna Svenson.
Post- och besöksadress:
Kattesund 6 A, 222 23 Lund.
Telefon: 046 – 12 12 65
8

E-post: gamlalund@telia.com
Hemsida: www.gamlalund.se
Bankgiro:325-1675
Swish:123-4227807
Bankgiro Jubileumsfonden Gamla Lund: 5038-4775
Öppettider: Måndag tisdag, ons-

När museet skulle byggas om 1952 flyttades de ännu en gång, nu till parken framför
Vita huset på Kulturen.
När Claes Wahlöö skapade den nya basutställningen Metropolis 1999 flyttades de tre
stenarna innomhus.
Nu byggs utställningen om, invigning
är planerad till februari 2023. Och stenarna
från Hunnestad kommer tillbaka till Historiska museet och återförenas med den nyligen återfunna stenen i den glasade entrén till
museet. Detta ska förhoppningsvis ske under
hösten.
dag och fredag kl. 10.00 – 14.00 och torsdagar kl. 12.00 – 16.00
Kansliet är stängt vecka 34, 6 september
samt 19 september.
Tryck: All-Media Öresund, Kävlinge
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