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Här kan du läsa berättelser kopplade till föremålen i utställningen Vinden. 
Texterna kan också laddas ner från vår hemsida www.kulturen.com, och 
de finns även i en engelsk version. 

KM-numret som anges för alla föremål är ett identifikations nummer och 
KM står för Kulturhistoriska Museet, det ursprungliga namnet på museet 
Kulturen. Genom att söka på KM-numret kan man leta upp föremålet 
i vår databas Carlotta, där vi håller på att lägga in alla föremål i våra 
samlingar. Du hittar databasen på www.kulturen.com. Klicka på Föremål 
i toppmenyn och sedan på Sök i samlingarna. Du kan också leta efter 
andra föremål från våra samlingar i databasen.

Omslagsfotot är taget 1892 av Lundafotografen Lina Jonn, och föreställer 
Lunds förste cyklist Wilhelm Teodor Hedemann-Gade och hans familj. 

Foto: Ida Ekelund/Kulturens samlingar KM 93676.6008.



VARDAGENS KÄRLEK

Fredagen den 26 januari 1844 regnade det häftigt när Mathilda Lundstén 
steg upp. Men regnet slutade på förmiddagen och när Mathilda gifte sig 
med Mårten Larsson klockan 13 så sken solen. Drygt tio år efter att de 
gift sig flyttade de in i det här huset där du står nu, som numera kallas 
Vita huset. 

Mårten och Mathilda och deras familj bodde dock inte i något av dessa 
rum, utan i den norra delen av huset. Huset var nämligen byggt för två 
familjer. Bottenvåningen hade sex rum i varje del, ett par förstugor och 
ett kök. På andra våningen fanns två förstugor, nio rum och flera garde-
rober och i vindsvåningen tre rum, kammare och garderober. I den södra 
delen bodde familjen Brink. Sven Carl Brink hade några år tidigare låtit 
bygga huset vid Krafts torg där biskopen numera bor och han var en 
flitig byggherre i Lund. 

I sin dagbok skriver Mårten på bröllopsdagens kväll en liten bön där han 
hoppas att han och Mathilda ska få leva lyckliga tillsammans i många år 
och att de, när deras dagar är slut, åter ska förenas ”där kärleken är mera 
ren, sällheten oförvanskelig och friden evig.” Mathildas ljusrosa brud-
strumpeband med de målade rosorna förde kanske tur med sig. 

Foto av Vita huset taget av Per Bagge 1901/UB:s bildsamlingar, Lunds universitet.



Det finns uppgifter om att Mårten och Mathilda skulle ha fått 17 barn. 
Om det är sant, det vet vi inte, men i alla fall 5 av deras barn vet vi vad 
de hette – Ester, Lydia, Hulda, Jacob och Nathanel. I det lilla facket i 
skrivbordet ovanför Mårtens dagbok ligger ett annat minne av Mathilda. 
Det är ett halsband gjort av hennes hår som flätats till tunna flätor och 
två små kulor.

En annan som skrev dagbok var Esther Hultzén. Varje morgon klockan 7 
när Esther och hennes man Gösta drack sitt morgonkaffe, skrev Esther 
ner lite om vad som hade hänt dagen innan och hur vädret hade varit. 
Esther skrev också om vilka gäster man bjudit på middagar och fester, 
hon skrev vilken mat hon skulle laga och listor på saker som måste göras 
inför julen. 

Gösta och Esther åkte gärna på utflykter i sin bil, en beige Chevrolet från 
1933 som de använde ända till 1957. Gösta fotograferade gärna under 
utflykterna och Esther skrev om var de hade varit. Det var inte bara på 
fritiden som Gösta fotograferade, han var vaktmästare och fotograf på 
Astronomiska institutionen och arbetade också som fotograf för Kulturen 
ibland. Esther och Gösta bodde i tjänstebostaden vid det gamla obser-
vatoriet. Det är det gula tegelhuset vid Svanegatan, precis vid de gamla 
grindarna in till observatoriet. 

Esther dog 1956, nio år innan sin make. Gösta sparade hennes dagböck-
er och lät göra en fin låda åt dem. Kanske läste han lite i dem då och då 
för att minnas hur deras gemensamma liv hade varit.

Vid hörnet på Mårtenstorget, där Sparbanken lät bygga det stora huset 
1932, låg tidigare flera mindre hus. I ett av dem bodde Jöns Osberg som 
var svarvaremästare. Den vackert målade fästmöasken har tillhört ho-
nom. Den är skuren i trä och ser nästan ut som en liten bok målad med 
vackra blommor. Kanske är det Jöns som har gjort asken – det vet vi inte. 
Han föddes 1794 och vi tror att asken gjordes någon gång i början av 
1800-talet. Jöns gifte sig med Catharina Lundberg. Hon var dotter till 
boktryckare Nils Petter Lundberg som startat eget tryckeri efter att ha 
arbetat hos Berlings.  På N.P. Lundbergs tryckeri trycktes inte minst kis-
tebrev. År 1847 trycktes motivet som visas i utställningen, som föreställer 
giftaslystna kvinnor som stormar kärleksträdet som männen klättrat upp 
i. Kistebrevets text kan du läsa på nästa uppslag. 



KM 61705 Mathilda Lundsténs brudstrumpeband 

KM 48748 fästmöskrin som tillhört Jöns 
Osberg

Arkiv 282 Esther Hultzén dagböcker

Arkiv 167.5 Mårten Larsson dagbok 

KM 61706 hårarbete, halsband tillverkat av Mathilda 
Lundsténs hår

KM 1745.4 faksimil av kistebrev tryckt på N.P. Lund-
bergs tryckeri i Lund



Text i kistebrevet 
Uti lövens gröna skrudar, 
högt i Kärleksträdets topp 
satt en här av kärleksgudar, 
skådande än ner än opp. 
Brun och blond 
och svart till håren, 
rundad, smärt och ung till åren, 
varend´ suckar, att ej än 
någon flicka ha till vän. 
Lilla Stina lilla Gusta 
gingo Kärleksträ´t förbi. 
hörde sång om älskogslusta, 
deras hjärtan rörde sig. 

Ha! vad bör man nu ej våga! 
Låt oss Trädet strax kullsåga; 
alla ha vi dem ju då? 
Husch, nu gick man hurtigt på. 
Fiken fallskapskretsen ökte, 
underverket lustigt fann: 
med ett streck hon genast sökte 
ruska ned åt sig en man. 
Liten Anna sig bereder, 
att med käppen djärvt slå neder 
den där Herŕn med käpp och hatt. 
Vad gör kärlek ej för spratt? 

Och den känsliga Dorinna 
ser med hjärtlig tjusningsblick 
upp i trädet, för att finna 
sällheten i manbart skick. 
En husar ser ned och skämtar: 
Emma strax en stege hämtar, 
kliver upp, förtjust, och snart 
får sin älskling ned med fart. 
På en gren som döljs för dagen, 
nederst upp på Trädets stam, 

sågs en gammal djupt betagen. 
Margareta skyndar fram. 

Hastigt tar hon uti famnen 
skatten, och den för i hamnen: 
hellre ta vad fångas kan, 
än till slut alls ingen man. 
Detta Kärleksträd så herrligt, 
var månn´ tro det sökas må? 
Längtande och ömt och kärligt 
mången flicka tänker så. 
Han´ som älskar vin för flickor, 
han med alltid tomma fickor, 
hur befängt han svävar ut, 
blir dock aldrig gift till slut. 

KM 1745.4 faksimil av kistebrev



TVÅ POJKAR UTAN PAPPOR

Den här pojken heter Martin Rose-
nius. Han föddes den 4e juni 1899. 
På bilden är han två eller kanske tre 
år gammal och det är inte så länge 
sedan hans pappa dog. Inför besöket 
hos fotografen har Martin sina bästa 
kläder på sig och runt halsen har han 
en krage i röd sammet med vacker 
spets. 

Innan Martins pappa dog bodde 
familjen i ett hus på Biskopsgatan. På 
baksidan av huset fanns en trädgård 
med grind ut mot Tomegapsgatan. 
Pappan, som hette Martin Gabriel, 
var professor i bibelvetenskap i Lund. 
Han var 74 år gammal och gift för 
tredje gången när lille Martin föddes. 
Pappan hade gift sig med Martins mamma när han var 72. 

Det fanns fem halvsyskon från pappans första äktenskap, fyra systrar 
och en bror, Hildur, Olga, Anna, Minna och Paul. Hildur, som var 36 år 
äldre än lille Martin, bodde kvar hemma ända tills pappan dog. Paul blev 
läkare, författare och ornitolog. Olga var redan gift och hade barn när 
lille Martin föddes, och Anna var missionär i Kina. Yngsta systern Minna, 
som var tjugo år äldre än Martin, utbildade sig till lärarinna, men kom att 
ta hand om sin äldsta syster under större delen av sitt liv.

I pappans andra äktenskap föddes bara ett barn, en son som fick heta 
Berth efter sin mamma Bertha. Den lille pojken dog av difteri bara ett år 
efter det att hans mamma dött. 

Martin och hans mamma Ellen Elisabeth Svensson bodde kvar i Lund 
några år innan de flyttade härifrån. Martin gick i skolan i Stockholm. Som 
vuxen blev han präst, gifte sig och flyttade tillbaka till Skåne. Några egna 
barn fick han aldrig. 



Till skillnad från lille Martin så flyttade Sture Waller och hans mor Valborg 
till Lund när Stures pappa dog 1937. Tidigare hade de bott i Norrköping. 
Sture och hans mor Valborg bosatte sig i det så kallade strykjärnshuset, 
snett emot Allhelgonakyrkan. Där bodde de resten av sina liv. 

Sture blev docent i historia och hade nog lite svårt för att slänga saker. I 
lägenheten på bottenvåningen av huset stod hans mors rum fortfarande 
orört med alla hennes saker 34 år efter hennes död. Gick man förbi på 
gatan syntes höga staplar av dagstidningar genom fönstren. 

Den fina uppdragbara bofinken i utställningen har varit Sture Wallers. 
Frågan är om han tyckt så mycket om den att han sparat den sedan han 
var barn, och sen tagit med den till Lund eller om han skaffat den som 
vuxen? Den ser nästan ny ut och har nog inte blivit lekt så mycket med.

KM 83169 inramat porträttfoto föreställande 
Martin Rosenius

KM 83168 krage, samma som Martin Rosenius har på 
sig på porträttet

KM 87176 Sture Wallers leksaksfågel 



FABRIKERNAS STAD

År 1907 var Lund ingen stor stad. När järnvägen kom till Lund lite mer 
än femtio år tidigare bodde det ungefär 7 500 personer i staden. Men 
1907 hade Lund blivit en industristad.  Stadens invånare hade ökat med 
ytterligare nästan en tredjedel sedan 1890, och 1907 hade Lund 19 000 
invånare. 

Sommaren 1907 gick den stora industriutställningen i Lund av stapeln, på 
den plats där Stadsparken senare skulle anläggas. Under fyra månader 
kom 250 000 personer för att se utställningen. Entrébyggnaden uppe vid 
Svanegatan skulle efterlikna Lunds medeltida stadsvapen med tinnar och 
torn. Den kröntes av en spira med tre kronor som nu sitter högst upp i 
”Halmstadstornet” här på Kulturen. 

Nästan en fjärdedel av hela Sveriges befolkning arbetade inom tillverk-
ningsindustrin 1907. En del av dem var under 18 år. Det exakta antalet 
vet vi inte. Att många i Lund levde under besvärliga förhållanden förstår 
vi då Lund, tillsammans med Kalmar, var de enda städer i hela Sverige 
som 1897-1907 hade högre dödlighet än de föregående tio åren. Av 
Lunds 19 000 invånare år 1907 var 895 studenter vid universitetet. Och 
av dessa var det bara 37 som var kvinnor. Det var väldigt många fler kvinnor 
än så som arbetade i Lunds många fabriker. 

Flest anställda hade gjuterierna och handskfabrikerna som tillsammans 
sysselsatte nästan hälften av arbetskraften. Stora arbetsplatser var 
Armaturfabriken Carl Holmberg, Borgs färgerier och Bindgarnsfabriken. 
På Bindgarnsfabriken arbetade många av dem som bodde i Nöden och 
en stor del av de anställda på fabriken var kvinnor. 

I många av de familjer där kvinnorna inte arbetade utanför hemmet var 
det välkommet med ett extra tillskott till kassan. En del kvinnor arbetade 
hemma med att sy handskar till någon av Lunds handskfabriker. Förutom 
den extra lönen var det praktiskt att arbeta hemifrån då man ju samtidigt 
kunde passa barnen. 

Två av Sveriges främsta handskfabriker låg i Lund. John Petter Möller tog 
1926 över sin fars firma som etablerats 1854. Redan några år senare var 



firman så framgångsrik att den representerades på världsutställningen 
i London 1862. Fabriken låg då i en länga på bakgården till ett hus på 
Västra Mårtensgatan som den danskfödde tenngjutaren Johan Friedrich 
Werrenrath låtit bygga. 

Den andra handskfabriken grundades 1876 av Hugo Nordström. Fabriken 
och det tillhörande garveriet låg först på en gård på Bredgatan 6-8 men 
flyttade 1918 utanför stadskärnan till området vid Tuna. Fabriksbyggnaden i 
gult tegel byggdes om och till flera gånger under årens lopp. 1876 hade 
företaget omkring 250 anställda och 1950 var de 270. När de anställda 
slutade hos Nordströms fick de på 1930-talet 500 kronor insatta på ett 
konto i banken och dessutom fick de lite extra pengar till både jul och 
midsommar. Det togs tacksamt emot, inte minst av de ensamstående 
kvinnor som sytt handskar i hemmet. De 500 kronorna år 1930 motsvarar 
nästan 15 000 kronor idag.

I slutet av 1960-talet flyttades tillverkningen till Portugal. Tio år tidigare 
hade Lunds Skofabrik på Bankgatan lagts ned efter att ha tillverkat 
”kvalitetsvaror i dam- och herrskor” sedan 1897 och 1965 hade skofabri-
ken Standard på Öresundsvägen gått samma öde till mötes.

KM 26290 handskskylt från Me-
landers handskmakeri och affär, 
Skomakaregatan (till vänster).

KM 43826 handskmodeller av 
papp från Nordströms handsfabrik
(till höger).

KM 78322 skohorn med reklam för 
Lund Skofabrik (till vänster). 

KM 72563 näsduk broderad med 
entrébyggnaden till Lundautställ-
ningen 1907 (till höger). 



RENT OCH SNYGGT
År 1734 kom det nya bestäm-
melser i Lund som bland annat 
handlade om hur gatorna skulle 
hållas rena och snygga. Det blev 
förbjudet att ha ”hemliga hus”, 
alltså utedass, som låg utåt gatan. 
Dassen kunde ju svämma över och 
innehållet skulle då rinna ut över 
gatorna. Enligt samma bestäm-
melser blev det också förbjudet 
att kasta sopor och avfall på 
gatan. Varje lördag skulle gatorna 
sopas och hopsamlat avfall fraktas 
bort. 

I mitten av 1800-talet började 
smuts och avfall att ses som livs-
farligt bland de mer välbeställda 

och välutbildade. Bristande hygien kopplades ihop med sjukdom och 
död. Vintern 1854-1855 drabbades Lund av en koleraepidemi. Staden 
spärrades av för att smittan inte skulle sprida sig. Av 109 människor 
som insjuknade dog 63. Stadsläkaren Carl Jacob Ask skriver i sin redo-
görelse över förloppet att stadens fattighus, där flera av sjukdomsfallen 
inträffade, var ”omgifvet af flere brunnar och gödselhögar samt serdeles 
osundt.” 

När man kom på att förorenat vatten kan orsaka sjukdomar som kolera, 
började man gräva kloaker för avloppsvattnet och för att dra vatten-
ledningar. Det är från dessa kloakgrävningar i slutet av 1800- och början 
av 1900-talet som många av de tidiga arkeologiska fynden i Kulturens 
samlingar kommer.

Ungefär hundra år senare grävde Kulturens arkeologer fram de ölflaskor 
som du kan se i utställningens största monter i Lundagård. Flaskorna i 
plast och papper kallades för Rigello och tillverkades av Tetra Pak från 
1969 och fram till början av 1980-talet. När förpackningen lanserades sa 
tillverkaren att Rigello-flaskan var mycket miljövänlig och att materialet 



skulle brytas ned i naturen vilket var bra ur nedskräpningssynpunkt.

Även om man hade grävt ner vattenledningar i Lund så skulle toaletter, 
så kallade vattenklosetter, dröja. Innan det fanns spolbara toaletter så 
var det vanligt med utedass på gården. Hade man gott om pengar och 
bodde i stort hus eller rymlig lägenhet så kunde man ha en sådan här 
tunna med träsits och spann i ett speciellt rum, på klosetten (efter 
engelskans closet som innebär ett litet avstängt rum) – då slapp man 
springa ut för att gå på dass. 

Till skillnad från utedassen tömdes klosettspannen varje dag. Oavsett 
hur ofta utedassen eller klosettspannarna tömdes så togs innehållet om-
hand på samma sätt. Det grävdes antingen ner direkt i en grop, eller så 
togs det vidare ut på landet för att användas som gödsel.

I början av 1900-talet rann allt stinkande avloppsvatten från Lund rakt ut 
i Höje å. Ett utsläpp från ett garveri i Lund ledde 1915 till att boskap som 
betade längs med ån drabbades av mjältbrand och fyra år senare dog 
massor med fisk i ån. I början av 1920-talet diskuterades om man skulle 
bygga en längre ledning som skulle släppa ut avloppsvattnet direkt i 
Öresund istället, men till slut bestämdes att ett reningsverk skulle 
byggas i Källby.

Det dröjde ganska länge innan badrum blev vanliga. Från Nöden i Lund 
finns det gott om berättelser om hur barnen gick till fattighuset Mårten-
slund för att bada. För att barn skulle lära sig att sköta sin hygien infördes 
skolbad runt om i Sverige. I Stockholm infördes det 1891, men i Lund inte 
förrän 1923. Då byggdes varmbadhuset vid Högevall ut så att hela skol-
klasser kunde komma dit och tvätta sig, men någon simbassäng fanns inte. 

KM 50395 klosettspann med lock 
och insats som använts i professor 
Mobergs hem på Finngatan (till 
vänster)

KM 80675.1 Rigelloflaskor, arkeologiska fynd från askallén i Lundagård 
(till höger)



BOSTADSBRIST OCH RANSONERING

Onsdagen den 25 april 1917 samlades 5000 människor på Stortorget 
i Lund för att demonstrera. Samma dag var det 66 000 människor i 
19 olika städer runt om i Sverige som protesterade mot den svält och 
hungers nöd som rådde. Man krävde billigare mat, framför allt potatis. 
Barn i fattiga familjer i Lund gick runt bland bönder på landet och tiggde 
till sig enstaka potatisar. Efter en hel dag kunde de komma hem med tre 
eller kanske fyra potatisar.  

Även om Sverige inte deltog i något av de båda världskrigen under 
1900-talet, så påverkades landet på många sätt. I september 1916 hade 
ransonering införts och 1917 slog skörden fel. Den mat som fanns att 
köpa var dyr. Många svalt, också i Lund. En Lundabo som var i tonåren 
under första världskriget berättar: ”De hade satt ut en brödskiva till 
fåglarna, den var hackat på men den tog jag och åt på, jag hade inte 
fått mat den dan så hungrig var jag.” I stadsparken plockades nedfallna 
kastanjer för att elda med och småbarnen fick dricka vatten istället för 
mjölk.

Bristen på små och billiga bostäder var stor. Valskvarnen på Lilla Sö-
dergatan, som under första världskriget använts som sovsalar av mili-
tären, gjordes om till nödbostäder. I små rum med enkla brädväggar 
trängdes stora familjer. Andra tillfälliga bostäder ordnades i fabriker 
och gymnastik salar där upphängda filtar fick ersätta väggar. På våren 
1924 hade fler än 100 familjer till bett om hjälp med att få en bostad. Då 
byggdes fem provisoriska bostadshus där Kemicentrum ligger idag. Året 
därpå byggdes fyra hus till på samma plats. I ett av husen fanns tolv rum 
som var 21 kvadratmeter stora.  I de andra husen var det sex lägenheter 
om ett rum och kök i varje hus. Ofta bodde det fem eller sex personer i 
varje lägenhet. 

När andra världskriget bröt ut i september 1939 dröjde det bara en 
månad innan staten delade ut ransoneringskort. Kaffe blev det första 
som ransonerades. Tidvis fick man bara köpa 13 gram kaffe per per-
son och vecka vilket var ungefär en tiondedel av vad man använt innan 
kriget. Andra varor som ransonerades var bland annat te, kakao, skor, 
kläder och textil, kött, ägg, socker, grädde, kryddor, mjöl och bröd, mat-



fett, ost, tobaksvaror, tvätt- och rengöringsmedel, bensin, ljus, risgryn, 
havregryn, makaroner, potatismjöl, ärter, bönor och salt. Ransoneringen 
under andra världskriget skulle drabba alla så rättvist som möjligt. Även 
om man hade gott om pengar så skulle man inte kunna köpa mer av det 
som var ransonerat.

Strax efter klockan nio på kvällen torsdagen 18 november 1943 bom-
bades Lund. Med tanke på att Danmark var ockuperat av tyskarna så 
var det nog många Lundabor som trodde att kriget nu hade nått även 
Sverige. En bomb på nästan 500 kilo träffade ett trädgårdsmästeri vid 
Kävlingevägen där 17 växthus helt förstördes. Mellan 100 och 150 min-
dre bomber fälldes över ett område från Trollebergsvägen till Norra 
Kyrkogården. En transformatorstation träffades och det brann på ban-
gården bakom järnvägsstationen. På Separator, som var en föregångare 
till Alfa-Laval, brann det också. Tusentals fönster krossades av tryckvå-
gen. Fantastiskt nog skadades ingen människa allvarligt, men omkring 
100 höns dog när ett hönshus träffades. 

Dagen därpå cyklade och promenerade tusentals Lundabor till Kävling-
evägen för att beskåda förstörelsen och den stora bombkratern. Bomb-
planet visade sig vara engelskt. Piloten hade släppt sin last över vad han 
trodde var en sjö – men det var glasen i växthuset som blänkte och inte 
vattenytan. 

Senast vi hade ransonering i Sverige var under oljekrisen 1973 och 1974. 
Leveranserna av eldningsolja minskades med 25 procent. I januari 1974 
infördes ransonering av bensin, diesel, bränsle, fjärrvärme och varmvat-
ten. Bensinen kostade då 1 krona per liter. Det varade dock inte länge 
utan de flesta ransoneringarna avskaffades under våren samma år och i 
slutet av året hade bensinpriset stigit till 1 krona och 25 öre per liter.

KM 53240.2 en av de bomber som 
fälldes över Lund den 18 november 
1943 (till vänster)

Arkiv 87.47 samt Arkiv 87.49 
ransoneringskort (till höger)



MÅNGA NYANSER AV BRUNT

I nästan 80 år fanns dörren som du kan se i utställningens största monter 
i ett källarförråd i ett hus på hörnet av Fredsgatan och Karl XI:s gatan. 
Den hittades när bostadsrättsföreningen hade storstädning i husets ge-
mensamma utrymmen. Flera av medlemmarna ville slänga dörren, men 
en av dem som bodde i huset tog kontakt med Kulturen och undrade 
om inte museet var intresserade av den. Det var vi så klart!

Affischen på dörren kallar till ett möte som gick av stapeln på AF torsda-
gen den 23 maj 1935. Sven Olov Lindholm, partiledare för Nationalsocia-
listiska Arbetarpartiet, var det stora dragplåstret men man lockade också 
med musik och fanparad. Inträdet kostade 50 öre vilket ungefär motsva-
rar 15 kronor idag. Arbetslösa hade fri entré. 

För mer än 60 år sedan fick Kulturen skjortan i samma monter av en 
person som ville vara anonym. Kanske skämdes han för att ha varit 
medlem i ett fascistparti på 1920-talet – kanske inte. I brevet som givaren 
skickade till Kulturen samtidigt med skjortan, skriver han att partiet 
upplöstes när partiledaren, den så kallade ”fascistgeneralen”, försvann 
med 2000 kronor som kommunisterna gett honom i ersättning för att de 
fått namnen på alla partimedlemmarna av honom. Om det är sant – det 
vet vi inte. Personen som skänkte skjortan till Kulturen berättar i sitt brev 
till museet att hans fascistuniform förutom skjortan bestod av ridbyxor, 
stövlar, livrem med axelrem (så kallat koppel) och en gummibatong.

Åtta år före mötet på AF hade Sven-Olov Lindholm gått med i Sveriges 
Fascistiska Kamporganisation (SFKO). Efter att ha deltagit i de tyska 
nazisternas partidagar i Nürnberg 1929 bestämde man sig för att bli 
nationalsocialister och de svarta fascistskjortorna byttes ut mot bruna. 
I oktober 1938 bytte partiet namn till Svensk Socialistisk Samling (SSS). 
Samtidigt bytte man ut den gamla partisymbolen, hakkorset, mot Vasa-
kärven och partiets tidning Den Svenske Nationalsocialisten fick istället 
heta Den Svenske Folksocialisten. 

Vid riksdagsvalet 1936, alltså året efter mötet på AF, fick de så kall-
lade ”Lindholmarna” 17 400 röster. Tillsammans fick de nazistiska och 
pronazistiska partierna 1,7% av alla röster. Samma år var det 22 stycken 



Lundabor som skickade en jul- och nyårshälsning till vänner och bekanta 
genom att sätta in en annons i partiets tidning Den Svenske National-
socialisten. Julen 1939, samma år som andra världskriget bröt ut, hade 
antalet stigit till 33.

I december 1937 bildades i Lund Riksföreningen Sverige-Tyskland. Fören-
ingen, vars medlemmar av säkerhetspolisen räknades som nazistsympa-
tisörer, skulle verka för ”ett rättvist bedömande av det nya Tyskland”. Av 
föreningens totalt 5689 medlemmar bodde över 150 i Lund.

dörr från källarförråd med mötesaffisch 
(ej fått KM-nr än)

KM 49407 fascistskjorta, gåva till Kulturen 1954

KM 62483.29 rockslagsmärke med Vasakärven



PÅ LANDET I STAN

Förr fanns det gott om både hästar, kor, grisar, gäss och höns på går-
darna inne i Lund. Hade du gott om pengar kunde du ha så många som 
4 hästar och 6 kor förutom grisarna. Var du fattig så kanske du hade ett 
par kaniner och några höns eller gick ihop med släkt eller grannar och 
köpte en gris. Inte minst grisarna kunde ställa till med problem om de 
sprang lösa.

På 1730-talet kom det bestämmelser som skulle hindra grisarna från att 
springa omkring och böka upp gator, gårdar och trädgårdar i Lund. Det 
bestämdes att några personer skulle samla ihop lösa grisar som sprang 
runt i staden. Sen fick ägarna lösa ut dem mot en summa pengar. På 
mindre än ett år samlade man ihop fler än 30 lösspringande grisar. Två av 
dem tillhörde stadens borgmästare. 

Långt in på 1800-talet fanns det gott om grisar och kor i staden. Korna 
släpptes ut på gatorna på morgonen och drevs sedan genom Lund ut på 
bete på de gemensamma markerna, fäladerna, som låg utanför stadens 
tullar. Det var bara vissa gator som boskapen fick drivas på. En sådan var 
den nuvarande Hjortgatan bakom Kulturen, som då kallades Kosträdet 
och Dalbyvägen som hette Östra Fäladsvägen. I början av 1900-talet 
blev det förbjudet att hålla kor och grisar inne i staden. Det ansågs inte 
hygieniskt. Ungefär samtidigt och av samma skäl fick man inte heller 
längre sälja kött från öppna vagnar på Mårtenstorget. Istället byggdes 
Saluhallen som öppnade 1909. 

I Saluhallen, i Kattesund, på Skomakaregatan och Västra Mårtensgatan 
fanns länge kött- och charkuteributiker som alla tillhörde olika medlem-
mar i slaktarsläkten Christersson. 1886 köpte sig Lars Christersson en 
tomt i Stora Råby. Han byggde ett hus med bostad i ena halvan och stall 
och slakteri i den andra. Det var Lars som hade butikerna i Saluhallen och 
Kattesund. Vid Dalbyvägen hade Hilding Christersson sitt slakteri och 
runt sekelskiftet öppnade han sin affär på Skomakaregatan. På 1920-talet 
flyttade den till Västra Mårtensgatan. De yngre generationerna tog över 
och butikerna fanns kvar in på 1960-talet. Slakten däremot slutade man 
med någon gång efter andra världskriget. 



KM 66010 köttråg från Hilding Christerssons affär

KM 75578 träskulptur föreställande fläskhandlare 
Christersson, skuren av frisörmästaren och barbera-
ren Georg Hallgren

KM 68998 affisch lantbruksmöte i Lund 1945

EN TROGEN VÄN

Idag är det inte så många tama djur som 
springer omkring lösa på Lunds gator, en och 
annan katt och kanske någon hund ibland. 
Annat var det förr när det fanns både kor, 
grisar och höns på gårdarna inne i staden 
och så gott som alla hundar sprang lösa. 

Redan 1729 ansågs lösa hundar besvära 
trafikanterna i Lund. Då var det de som red 
eller körde häst- eller oxdragna vagnar som 
räknades som trafikanter.  Det bestämdes att 
hundar som hittades utanför ägarens gård el-
ler mark skulle dödas av ”nattmannen”. Han 
kallades så då han bara arbetade på nätterna 



och till hans arbetsuppgifter hörde att tömma dass och köra bort djur 
som hade dött. 

De döda djur som ”nattmannen” tog hand om hamnade antagligen 
bland annat avfall. Den älskade kanariefågeln Ille som dog klockan sju 
på kvällen söndagen den 3 februari 1946, 7 ½ år gammal, kastades inte 
bland soporna. Istället brändes kroppen och askan förvaras tillsammans 
med ett litet kors i en glasburk som ett minne av ägarens ”trogne Vän 
och Solstråle”. 

Femtio år innan Ille dog gick fröken Elisabeth Lenander till fotografen 
Lina Jonn. Elisabeth, som fast hon verkligen ser ut som en riktig dam, 
ännu inte hade fyllt tjugo, tog med sig sin knähund dit för att den också 
skulle förevigas. 

Bara något år efter Elisabeths besök hos fotografen tar Gunhild af Peter-
sens med sig sin tax till samma fotograf. Året är 1897 och Gunhild är 17 
år. Än så länge bor hon kvar i Lund men när hon gift sig flyttar hon med 
mannen till Kristianstad och blir mor till 8 barn.

Gunhilds tax är lik den som finns i Thomanderska huset här på Kulturen. 
I biblioteket där ligger den och sover under sin husses skrivbord. Att ha 
sällskapsdjur som bodde inomhus var något nytt för borgerskapet vid 
den här tiden. Taxen var nog en högt uppskattad familjemedlem. Den 
har fått ett fint halsband i mässing som försetts med hänglås och grave-
rats med ägarens namn. För tänk om taxen skulle komma bort och ingen 
visste vem som ägde den?

Beställaren av fotot som togs hos Ida Ekelund någon gång på 1920-talet 
hette Simonsson. Kanske är det de sex syskonen Simonsson och famil-
jens hund vi ser? 

Nu har hunden verkligen blivit en familjemedlem. Inte nog med att den 
får sitta i en stol hos fotografen – den har också fått en stor sidenrosett 
kring halsen. Den syns inte så bra för rosetten försvinner in i den yviga 
pälsen, men det är tydligt att det var viktigt att hunden var fin inför be-
söket hos fotografen. Precis som barnen i sina bästa kläder.



KM 36373 hundhalsband från familjen Thomander

KM 52 290.7 fotografi

KM 62311.2  fotografi

KM 93676 fotografier av Ida Ekelund

KM 61842 burk m aska



VAD EN LITEN GUMMA KAN GNO

På 1910-talet kom Anna Johanson till Lund från sitt barndomshem i 
Småland. Varför hon bestämde sig för att flytta vet vi inte, men hon fick 
arbete på ett tvätteri på Lilla Södergatan.  Efter några år startade hon 
eget i liten skala, Johansons Tvättinrättning på Revingegatan. Hon träf-
fade Rudolf Ramsing som arbetade som svarvare på Armaturfabriken. 
Rudolf var intresserad av att skriva, teckna och måla och det är han som 
har målat porträttet av sin fru. Han skrev och ritade för flera tidningar, 
bland annat för Arbetet.

Annas tvättinrättning gick bra, och 1930 flyttade verksamheten till Stora 
Södergatan 52 och bytte namn till Tvättinrättningen Södertull. Året efter 
flytten togs bilden ovan av Anna och fem av hennes anställda i träd-
gården bakom tvätteriet. Det är Anna i rutig klänning längst till vänster 
på det ena fotot och på det andra står hon längst till vänster i översta 
raden. Anna dog 1938 och då tog Rudolf över verksamheten som han 
fortsatte att driva fram till sin död trettio år senare.

Att tvätta innan tvättmaskiner fanns var besvärligt. Det tog ofta flera 
dagar att ta hand om familjens tvätt. Hade man råd lämnade man bort 
sin tvätt till en tvättinrättning som Annas, eller så tog man hjälp av tvätt-
gummor. De var änkor, gifta och ensamstående kvinnor som behövde 
försörja sig. 

Från Kulturens arkiv nr 128.16



Elsa Fehrman flyttade till Lund när hon gifte sig 1908. Hon och hennes 
make fick två barn och för att hjälpa till i hushållet hade Elsa kokerska, 
städerska och barnjungfru. Men för tvätten anlitades tvättgummor från 
Vallkärra norr om Lund. 

Den första dagen skulle tvätten blötläggas. Om inte tvättgummorna 
kom sent på kvällen och sov över på tvättbyltena i brygghuset, så kom 
de tidigt morgonen därpå. Tvätten kokades i pannor som eldades med 
ved eller gas. Kanske använde man då en Tvätta-Lätt för att få vattnet att 
cirkulera i pannan. När man tryckte ner skaftet trycktes bälgen ihop och 
satte vattnet i rörelse. Då slapp man stå och röra runt den tunga våta 
tvätten för hand. När tvätten var ren skulle den hängas upp för att torka, 
antingen på rep som spändes över gården eller uppe på vinden. Vinter-
tid kunde det ta dagar innan tvätten torkat. 

I mitten av 1900-talet tvättades 70 % av all tvätt fortfarande för hand. 
Den första elektriska tvättmaskinen hade uppfunnits ungefär 50 år 
tidigare, men det var fortfarande bara få som hade tillgång till modern 
tvättstuga eller egen tvättmaskin. 

KM 70872 porträtt föreställande Anna Ramsing, född 
Johanson, målat av hennes man Rudolf 1924

KM 70873 skylten från Anna Johansons tvättinrätt-
ning

KM 74253 tvättapparaten Tvätta-Lätt, tillverkad av 
Industribolaget hamra, troligen omkring 1920 



HAN SATTE HJULEN I RULLNING

Mannen som står så rak i ryggen till vänster på fotot på omslaget till det 
här häftet är Lunds förste cyklist – Wilhelm Teodor Hedemann-Gade. Till 
höger står hans fru Mia och i mitten sonen, tioårige Erik från Wilhelms 
första äktenskap med Mias syster Ida Fransiska. På golvet ligger famil-
jens hund Lappo.

Cyklarna på bilden är kolossalt moderna. De har nämligen däck fyllda 
med luft istället för massiva gummidäck. De importerades till Sverige 
samma år som bilden togs, 1892. Året innan gifte sig Wilhelm och Mia. 
Deras bröllopsresa gick till Norge – där de ägnade sig åt att cykla. 

När man var ute och cyklade fick man räkna med att lösa hundar sprang 
efter cykeln och jagade den. Då var det bra att ha något att schasa bort 
dem med. Wilhelm Hedemann-Gade hade ett speciellt cykelspö som 
han använde till detta. Hade man inget sådant kunde man använda en 
käpp – kanske som den här käppen med ett hundhuvud i ena änden. 
Men familjen Hedemann-Gades hund Lappo, han ser ut att vara van vid 
cyklarna och ligger lugnt och stilla bredvid husse och hans cykel.

Wilhelm var en sportig typ. Han grundade både Lunds skridskoklubb 
och Lunds Bicycleklubb. Han låg också bakom grundandet av Lunds 
idrottsplats som nu heter Centrala idrottsplatsen. Den invigdes faktiskt 
två gånger, första gången samma år som fotot togs, och en gång till året 
därpå. Det var nämligen först då som cykelbanan, eller velocipedbanan 
som det hette då, var färdig. Förutom cykelbanorna fanns det en plan för 
fotboll, krocketspel, spjut- och diskuskastning. Det fanns också tennis-
planer och på vintern kunde man åka skridsko på planen och kälke på en 
hög backe i ena hörnet av idrottsplatsen. 

Idrottsplatsen i Lund var en av Sveriges första och är antagligen den 
äldsta som fortfarande används. Där idrottsplatsen ligger fanns vid 
1700-talets slut en av de fyra lergravar som låg nära tullarna in till staden. 
Där kunde de som bodde i Lund hämta lera som bland annat användes 
för att mura och putsa hus med.



KM 48826 käpp av enträ med skuret hundhuvud med 
ögon av glas

KM 45900.6 fotografi föreställande Wilhelm, Erik och 
Mia Hedemann-Gade med cyklar 1892

DET RULLAR PÅ

Om du gör en sökning på Google på orden Lund och cykla så får du över 
410 000 träffar. Byter du ut Lund mot Malmö så får du färre än 300 000 
träffar. Mer än 4 av 10 resor i Lund görs nuförtiden med cykel. 

Enligt en artikel i Sydsvenskan 2014 stjäls det en cykel var tredje timme i 
Lund. För drygt hundra år sedan stals det färre än 50 cyklar i Stockholm 
på en hel sommar. 

Det är kanske inte så konstigt att det ibland kan storma på tidningarnas 
insändarsidor när det handlar om cyklar och cyklister. Av vilken anledning 
envisas folk i alla åldrar med att cykla på trottoarerna? Varför har cyklis-
terna inte lamporna på när det är mörkt? Ska man få cykla på Lilla Fis-
karegatan eller inte? Varför råder det kaos bland de parkerade cyklarna 
på olika ställen i staden? Har polisen inget bättre för sig än att bötfälla 
cyklister för att de kör utan lyse eller mot enkelriktat?

Redan vid 1800-talets slut fanns det i flera städer regler för hur cyklis-
terna skulle bete sig. I förslaget till ordningsstadga för Malmö från 1890 
kan man läsa att man inte får cykla i stadens park, att man vid möte med 



ryttare eller häst och vagn ska hålla till vänster, att man som cyklist i 
gathörn eller på andra ställen där man riskerar stöta samman med andra, 
ska cykla sakta och i god tid signalera med sin ringklocka. När man cyk-
lar förbi hästar ska man vara försiktig och är hästen orolig ska man stiga 
av sin cykel. Är det mörkt så ska man ha med sig ett tänt ljus i en lykta så 
att man syns på långt håll. 

Cykellyktor fanns i många olika modeller. Det fanns lyktor för stearinljus, 
fotogen, rapsolja (som förr kallades för rovolja), karbid eller acetylengas. 
Oavsett vilket, så skulle lyktan vara tänd när det var mörkt.

När Wilhelm Hedemann-Gade och hans familj förevigades av Lina Jonn 
1892 (fotot som pryder omslaget till det här häftet) var cykling en sport 
för dem som hade gott om pengar. En arbetare tjänade ungefär 550 
kronor om året och en cykel kostade runt 200 kronor. 

När fotot på nästa sida togs mer än 20 år senare hade cykeln blivit 
betydligt folkligare. Men inte går det att ta miste på den unge mannens 
stolthet över sitt fordon? Kanske hette han Sundin i efternamn. Det är i 
alla fall efternamnet på den person som står som beställare av fotot. 

Han har klätt sig i sina bästa kläder, tagit på sig sin hatt, satt en blomma i 
knapphålet. Sen har han burit sin cykel upp för många trappor till översta 
våningen för att bli fotograferad tillsammans med den. 

Vilket märke det är på cykeln det går inte att se, men det har inte varit 
någon billig cykel. Framtill sitter ett märke i metall istället för en dekal 
vilket var det vanliga på lågpriscyklarna.

Trodde du förresten att sparkcyklar eller så kallade kickbikes var något 
nytt? Då är det dags att tänka om. I utställningens största monter ser du 
en sparkcykel av trä från början av 1900-talet. 
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KM 43520 cykellykta från Lunds stadsläkare Rybergs 
hushåll

KM 78074 cykellykta av märket Briliant från 1920-talet

KM 93676.7091 fotografi ung man med cykel, 1920-tal

KM 45900.6 fotografi föreställande Wilhelm, Erik och 
Mia Hedemann-Gade med cyklar 1892

KM 72848 sparkcykel i trä från omkring 1900



DE GLÖMDA GLASPLÅTARNA

Det låter nästan som en saga. Ett gammalt golv ska renoveras i en lägen-
het på Stora Gråbrödersgatan 12. När golvplankorna bryts upp hittas ett 
stort antal pappaskar som innehåller nästan 8 000 glasplåtar. Fotografen 
som tagit bilderna hette Ida Ekelund och lägenheten vars golv skulle 
renoveras hade en gång varit hennes ateljé. 

Okända människor i alla åldrar blickar ut mot oss från Idas bilder. Vilka är 
kvinnorna och männen på gruppbilden under banderollen som det står 
FRIHET på? Vad är det för glömd tradition som fått studentens uppvak-
tande kamrater att måla skägg och mustascher i sina ansikten på bilden 
här ovanför? De två kvinnorna klädda i uniformer och med händerna i 
fickorna, verkar glada och obekymrade. Kvinnorna i spetsprydda hättor 
och förkläden – kan det vara två systrar som tjänar som hembiträden? 
Vilka är de unga glada pojkarna i trädgården? Och den vackre unge 
dirigenten med sina körmedlemmar – vem var han? Brottaren med sina 
tatueringar och den unga kvinnan med utsläppt hår och fotograferad i 
underklänningen. Vilka liv levde de?

Foto: Ida Ekelund/Kulturens samlingar KM 93676.3723



Frågorna är många och svaren få. Kanske är det för att vi kan få låta vår 
fantasi löpa fritt som bilderna av dessa okända människor är så spännan-
de? Men det är bara för de flesta av oss som de är okända. De som gick 
till Ida Ekelund för att bli fotograferade hade ju precis som vi familj, vän-
ner och bekanta som kände igen deras ansikten och visste vilka de var. 

I slutet av förra året 2014 fanns så de scannade fotona tillgängliga via 
Kulturens databas. Två som blev igenkända bland dessa tusentals per-
soner är Bror och Hilma Paulsson. Från deras dotter Astrid har vi fått en 
kärleksfull berättelse om föräldrarna vars bröllopsfoto från 1923 finns 
bland de av Ida Ekelunds bilder som låg och väntade under ett golv. 

Det här är Astrids berättelse om Bror och Hilma: 

Något om mina föräldrar.   

Jag börjar berätta om min far Bror Paulsson, född 1893. När han föddes 
bodde de i Lilla Tvärgatan, i ett litet hus med gaveln åt Vårfruskolans 
gård. Så småningom fick far fyra syskon, två bröder och två systrar.  I 
början på 1900-talet flyttade familjen till Stora Sigridsgatan. Efter att far 
gått ut 6-årig folkskola började han arbeta som lärling hos målarmästare 
Erlandsson. Ett yrke som han älskade. Ett av hans gesällprov hänger här 
på min vägg. Det är en linjalritning av huset på Stora Sigridsgatan. Huset 
finns fortfarande och är byggnadsminnesförklarat. Värnplikten gjorde 
han vid Husarregementet i Malmö det året som Baltiska utställningen 
var. Han berättade gärna om hur roligt han hade haft i Malmö, dels på 
utställningen och dels på vintern när kanalen frös och de kunde åka 
skridskor till musik från brandkårens orkester.

När krisåren i slutet på 1920-talet kom, började far jobba på SJ:s verkstä-
der i Malmö som målare. Jobbet var inte lika intressant som hos Erlands-
son men ’statens kaka är liten men säker’ som han sa. En tid innan far 
skulle gå i pension från SJ ringde målarmästare Erlandsson upp honom 
och undrade om han ville börja måla hos honom igen. Erlandsson skulle 
renovera några kyrkor och han ville ha folk som dels kunde blanda till 
färg och dels hade tålamod med jobbet. Far blev jätteglad och tackade 
ja. När kyrkorna var klara väntade mer renoveringsjobb på Akademiskan 
och Thomanders.  De jobben var extra roliga eftersom far målat där som 
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ung och han gillade studenthumorn. Han jobbade så länge han orkade 
till långt in på 1960-talet.

Nu lite om min mor Hilma Paulsson, född 1896. Hon föddes i ett litet 
torp i Igelösa utanför Lund. Hon var äldst av 7 barn. Även hon fick bara 
gå 6 år i folkskola. Jag vet inte när hon flyttade till Lund men hennes 
första jobb i ’stan’ var som piga hos skräddarmästare Johansson på Lilla 
Fiskaregatan. Efter pigjobbet började hon arbeta på mejeriet som låg 
mellan Magle Stora Kyrkogata och Stora Sigridsgatan. Mejeriet flyttade 
sedan ner vid stadsparken.  Hon jobbade på mejeriet när far och mor 
gifte sej.

Efter att mina föräldrar gift sej 1923 bodde de på Kobjer. Även då var 
det svårt med bostäder inne i Lund. Mor berättade ofta om hur jobbigt 
det var när hon skulle gå hem med små barn. Hur de fick stå och vän-
ta vid järnvägsbommarna på Trollebergsvägen. Det fanns en gångbro 
(Suckarnas bro) över järnvägsspåren men den kunde hon inte använda 
eftersom hon hade barnvagn. Sedan skulle hon gå hela den långa grus-
vägen ut till Kobjersvången, ingen gatubelysning, ingen trottoar, bara 
kallt och blåsigt. Det har man svårt att tänka nu när det området räknas 
med att ligga centralt. 1926 eller 1927 köpte far ett hus i Idrottsgatan.

Man har svårt att fatta hur annorlunda det var då. En måndagsmorgon 
1934 föddes jag. Mor och far steg upp som vanligt, hon gav far frukost 
och gjorde i ordning hans matlåda. Kvart i sex gick han hemifrån för att 
ta tåget till Malmö. Halvsju väckte mor min äldste bror och talade om att 
hon måste gå till BB för nu var det dags. Han fick se till att de andra två 
kom upp och fick mat. Strax efter klockan 8 föddes jag.

På den tiden var det barndop på BB varje måndageftermiddag. Eftersom 
jag föddes en måndag blev jag döpt på eftermiddagen. En sjuksköterska 
fick ringa till mjölkbutiken i närheten av Idrottsgatan och be att de skulle 
gå med bud till en granne så att hon kom upp och bar mej till dopet. 
Nästa problem för mor var att hon inte hade något namn till en flicka. De 
andra fruarna på salen hade fått pojkar så de hade många namnförslag. 
Jag bars till dopet insvept i ett lakan och med en rosa rosett i mitt mörka 
hår. När far kom hem klockan 5 på kvällen fick han veta att han hade bli-
vit far till en dotter. Senare på kvällen cyklade han stan runt till släkt och 



goda vänner för att tala om den roliga nyheten. Äntligen hade någon i 
släkten fått en flicka.  

Mina föräldrar var med i nykterhetslogen IOGT. De hade sina möten 
bland annat på Wieselgrens minne i Kiliansgatan. Det enda minnet jag 
har från den tiden är lucia- och julfesterna i stora salen. Mor och far var 
också mycket musikintresserade och missade inte många konserter från 
Musikpaviljongen i Stadsparken. De åkte ofta in till Malmö och gick på 
teater, både på Hippodromteatern  och senare på Stadsteatern. Många 
söndagseftermiddagar och lördagskvällar träffade de sina goda vänner, 
Axel och Tina, och spelade bondtolva. Var det fest och fler gäster spela-
de männen priffe och kvinnorna tolva. Luften var full av historier, skratt 
och cigarrök. 

De höll på sina traditioner. På 1:e maj skulle Axel alltid gå med i demon-
stationståget från Mårtenstorget ut till Folkets Park. Vi skulle gå ut och 
stå på Trollebergsvägen och titta på det hela. Tina hade kommit till oss 
tidigare på dagen. När Axel såg oss hoppade han av från tåget och se-
dan gick vi hem till oss. Efter eftermiddagskaffe och lite kortspel följdes 
vi åt in till universitetet för att lyssna på studentsången. Sedan fortsatte 
vi till Kävlingevägen där de bodde. Där blev det kvällsmat och de ”stora” 
spelade tolva. 

När far hade semester åkte vi runt en vecka varje år och tittade på se-
värdheter i olika städer.  SJ-anställda hade fribiljetter. Jag har sett många 
städer, många kyrkor och många muséer. I Stockholm var vi flera gånger. 
Där besökte vi både Skansen, Nordiska muséet och Gröna lund. Ibland 
var det lite jobbigt att gå med far i en stad för han skulle hela tiden titta 
på utsmyckningar på gamla hus och de satt för det mesta högt upp.  Jag 
var så rädd att han skulle bli påkörd när han gick ut i gatan för att se 
bättre. På det sättet upptäckte jag hur mycket gamla fina hus det finns.

1943, mitt under kriget, blev det för mycket för mor och far med huset. 
Det kom fler och fler restriktioner som husägarna skulle rätta sej efter. 
Mer och mer blev ransonerat. Det var svårt på många sätt för de vuxna 
att klara allt. De sålde huset och köpte ett radhus på Tegelvägen. Där var 
stor trädgård så far kunde odla potatis och en del grönsaker.
Vi barn växte upp, gifte oss, skaffade egna barn. Hemma hade vi fått 



lära oss att hjälpa till med olika sysslor. Far lärde mej mycket om mål-
ningsarbete och även hur man sköter en trädgård. Båda sakerna har jag 
haft nytta av när jag och min man skaffade hus. Vi hade en bra uppväxt. 
Två av mina bröder bosatte sej i Lund, en flyttade till Trelleborg och jag 
flyttade först till Malmö och sedan till Sjöbo. 

Mor och far blev äldre och tyckte att det var jobbigt med hus och träd-
gård. 1967 sålde de huset och flyttade längre västerut till en hyreslägen-
het med balkong. Där bodde de så länge de klarade eget boende. När 
far blev sjuk och mor inte orkade sköta honom, fick han flytta till Mårten-
slund. Han avled 1976 på Norra Sjukhuset, som då var nybyggt. Mor rå-
kade bryta lårbenen några gånger och till sist klarade hon sej inte hem-
ma utan måste flytta till ett äldreboende. Då som nu var det platsbrist. 
Till sist fick hon ett rum på Fästan i Södra Sandby. Först var hon väldigt 
ledsen för hon ville inte flytta ut på landet igen. När hon väl kommit dit, 
upptäckte hon att det bodde några av hennes barndomsvänner där och 
då blev allt mycket bättre. Hon trivdes väldigt bra. 

Mor var helt klar i huvudet hela tiden. Hon läste tidningen varje dag och 
följde noga med vad som hände ute i världen. Eftersom jag bodde i 
Sjöbo och arbetade i Malmö kunde jag inte hälsa på henne så ofta men 
vi hade långa telefonsamtal flera gånger i veckan. Efter en operation och 
en tid på sjukhuset i Lund kom hon tillbaka till Fästan. Sent den kvällen 
hade vi ett en-timmes långt telefonsamtal. Mor slutade samtalet med 
att ’nu känns det skönt, nu ska jag sova’. Hon dog den natten, 1985. Nu 
ligger de på Norra Kyrkogården hos den andra släkten.
Det blev ingen kort berättelse men jag har försökt göra den kort. Man 
kan inte sammanfatta två liv hur mycket som helst. 

KM 93676 fotografier tagna av Ida Ekelund i ateljén 
på Stora Gråbrödersgatan 12

Fotona under golvet i utställningen finns också att se i ett foto album i 
Lundalabbet. Titta efter det i biblioteksvagnen. 



DET SOM ÄR TRASIGT

I en av montrarna visas två trasiga pinnar. Varför har de hamnat på mu-
seum? Det är väl inget särskilt med dem? Ska museer verkligen samla 
på sådant? Käpparna eller pinnarna skänktes till Kulturen 1950 av Östra 
Torns skolråd. Åtta år senare förbjöds skolaga helt. Och det är för att slå 
skolbarn som dessa två rottingar användes. Det är därför de har hamnat 
på museum och därför vi vill visa dem i utställningen. Att den ena av 
dem har kluvits och att den andra fått en förstärkning av metall på mitten – 
det gör dem ännu otäckare. De är också bra exempel på att det oftast 
inte är föremålen i sig som är det viktigaste, utan berättelserna om dem.

Det finns otaliga berättelser om hur barn förnedrats och kränkts av både 
vuxna och andra barn. Och det är inte något som bara hände förr, det 
sker varje dag, även idag. Sverige var det första landet i världen som 
förbjöd barnaga 1979. Men även om örfilar, att bli dragen i öronen, lug-
gad, eller slag inte längre är tillåtet så finns det ju andra sätt att förnedra, 
kränka och skada barn, både innanför och utanför hemmets väggar. 

Lund brukar placera sig högt när det handlar om bästa stad att gå i sko-
lan i. Av de 837 grundskoleelever i Lund som slutade nian vårterminen 
2014 och hade svensk bakgrund var det 89 % som uppfyllde kunskaps-
kraven i alla ämnen. Motsvarande siffra för dem som var födda i Sverige 
men med utländsk bakgrund var 77 %. För dem som var utlandsfödda 
69 %. Räknar vi på andelen barn med högutbildade föräldrar och val av 
gymnasieutbildning så är det stor skillnad mellan skolorna. Spyken toppar 
listan, där har 86 % av eleverna högutbildade föräldrar, på Katedralskolan är 
det 83 %, på Polhem 69 % och Vipan 38 %.

Även på listorna över vilka svenska kommuner det är bäst att bo i brukar 
Lund ligga högt. Det kanske beror på vem man frågar eller hur man mäter. 
Det talas mycket om att Malmö är en segregerad stad – men hur är det 
i Lund? I Sverige finns det 290 kommuner. Lund tillhör de 50 kommuner 
som har störst socioekonomiska skillnader mellan olika bostadsområden. 
I en undersökning av etnisk segregation som toppas av Trollhättan, 
hamnar Lund på 54e plats av alla kommuner. Det finns enligt den studien 
alltså 236 kommuner i Sverige med mindre etnisk segregation än vad vi 
har i Lund.



Under vintern 2014-2015 vistades ungefär 50-60 tiggare i Lund. Kolonister 
på Väster protesterade mot att tiggarna bodde i närheten av deras kolo-
nier och uträttade sina behov i buskagen runt omkring. Tre veckor under 
hösten 2014 pågick ett projekt där socialförvaltningen sökte upp tiggar-
na för att informera om möjligheten att få hjälp med pengar till en resa 
hem. Mer kunde man inte göra, sa man. Engagemanget och upprörd-
heten var stor bland många Lundabor. På olika sätt och med olika syn på 
hur problematiken lämpligast hanteras. Hjälp med tak över huvudet eller 
inte? Skänka en slant eller inte? På kommunens hemsida svarar social-
förvaltningen på de fyra vanligaste frågorna de får från allmänheten. 
Fråga nummer 3 på listan är vad man gör åt det ökande antalet tiggare 
på gatorna i Lund och nummer 4 är vad kommunen gör åt de hemlösas 
situation.

Under tiden januari till november 2013 tog Lund emot 57 flyktingar. 
Om vi räknar efter betyder det att det per 10 000 invånare i kommunen 
bara blir 5 stycken flyktingar. Det är sämst i klassen bland Sveriges 25 
största kommuner. I december 2014 var 66 ensamkommande barn och 
ungdomar som flytt till Sverige placerade i Lunds kommun. Men inte 
ens hälften av dem bor i Lunds kommun. De har istället i placerats i HVB 
(hem för vård eller boende) eller familjehem i andra kommuner. Hur väl 
stämmer detta med vår bild av Lund egentligen? Är Lund så bra som vi 
vill gärna vill tro? 

KM 82645 kulram som tillhört Thora Ohlsson. Thora 
dog 1906 av lunginflammation i London.

KM 47319 rottingar från Östra Torns skola
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