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Hospis
flytt rena
vinsten
■ Sus

i Lund sparar
3,5 miljoner kronor på
flytten av hospis, men
enligt sjukhuschefen
är besparingen inte
anledningen till att
avdelningen flyttats
till onkologen.
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MALMÖ

Eva Kunda
Neidek: ”Jag fick
idén under höstens skjutningar
i Malmö.”
Körsångare tar ton för ett
C10
tryggare Malmö.

SPORT

Tonårslöfte
tog silver
i boxnings-SM
■ 16-årige

Upp från mörkret
och fram i ljuset
Pånyttfödd. Historiska museets törnrosasömn varade länge. Men 2005 hände något. Idag har antalet besökare tiofaldigats och personalstyrkan mer än fördubblats. Vi berättar historien om ett museums pånyttfödelse.
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FÅ TILLBAKA DITT
EGET HÅR PÅ RIKTIGT

Kontakta oss för en
kostnadsfri konsultation

FÖRE

Omar Abdul-Majid blev ”bara”
tvåa i SM-finalen i
boxnings-SM. Han
var missnöjd, men
hans tränare Arne
Ljung var nöjd. ”Han
har gjort en jättebra
turnering.”
C14

OMKRETSEN

Alla parter ska
bidra till ett
lugnt centrum
■ Nu ska det bli slut
på stöket i Kävlinge
centrum. Brottsförebyggande rådet har
kallat till möte.
C7

EFTER

Vi har sysslat med hår och hårtransplantationer
sedan 1992. Vi arbetar med alla metoder och
hittar den lösning som passar dina förutsätt
     
och håller oss ständigt uppdaterade.

Lund Skiffervägen 92 046-14 32 80

www.newhairclinic.se

Stockholm Nybrogatan 75 08-32 28 00
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■ HISTORISKA Från forntid till framtid
Bernd Gerlach på Historiska
museet gräver fram baksidan av ett skelett tillsammans med Olle Andersson
och Lovisa Dal.

Museet borstar
av sig dammet
Lund.
d Stillastående,
S ill å d gammalmodigt
l di och
h bortglömt.
b
l
Så såg Historiska museet ut i decennier. Men inte längre. 2005 inleddes – mot
alla odds – en anmärkningsvärd pånyttfödelse. Hur gick det till?
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■ HISTORISKA Från forntid till framtid

”Intrycket
var ett
grått, tyst,
dystert
museum”
Fortsättning från föregående sida

H

andtaget är format som
en ring, lagom stor för en
hand att greppa om. Det är
smitt av järn, och skrovligt
av ålder och rost. Det är 1 500 år gammalt och satt en gång på en av portarna till templet i Uppåkra.
Nu sitter det i entrén till Barbaricum, den första utställning som möter besökaren på Lunds universitets
historiska museum norr om Krafts
torg. Bakom entrén öppnar sig ett
dunkelt belyst utställningsrum fullt
med skatter från Uppåkra. Mynt, vapen, keramik, smycken, ben.
Bara några meter därifrån, i ett fotolabb på andra sidan väggen, råder
högst nutida vardag, denna torsdag
i januari. Intendenten och konservatorn Kicki Eldh, fotografen Bengt
Almgren, museichefen Per Karsten
och arkeologen Andreas Manhag
breder ut fotoutskrifter på bordet
framför sig, urvalet till en kommande utställning om arkitekten Theodor
Wåhlin.
– Han var en väldigt skicklig fotograf. Vi har nog runt 10 000 av hans
bilder i vårt arkiv, berättar Andreas
Manhag, som stått för researchen inför utställningen.
Aldrig visade bilder av sekelskiftets
Lund och Malmö, av kyrkorestaureringar och utställningar, badliv i Falsterbo och av Wåhlins familj läggs
upp på bordet.
– Det här är Lundautställningen
i stadsparken 1907, berättar Bengt
Almgren och visar en panoramabild
över en knappt uppvuxen Stadspark.
De tillfälliga utställningarna är museets skyltfönster. Men någon budget
för utställningsverksamhet – en självklarhet för andra museer – finns inte.
Inte till utskrifter av bilder, inte till
montrar eller kataloger.
– Originalen håller väldigt hög teknisk kvalitet. Wåhlin hade nog medel
att skaffa sig den senaste fotografiska utrustningen, konstaterar Bengt
Almgren.
■

I början av 2000-talet befann sig
Historiska museet i ett ömkligt skick.
Delar av utställningarna i tegelpalatset vid Krafts torg började bli museiföremål i sig – en tidskapsel som visade hur museum såg ut runt 1913.
Det var år sedan museet sist kunde
låna in värdefulla föremål från andra samlingar, eftersom ”säkerhetsmontrarna” högst upp i huset var
från 1800-talet. Den stora arkeologiska samlingen, slutmålet för allt arkeologiskt material som grävs upp i Skåne, var eftersatt och underbemannad.
Nedläggningshotet hängde tungt
över museet och dess sex anställda,
men avvärjdes i sista stund av en oe-

1. Gipsavgjutningarna av klassisk skulptur, som länge inhystes i antikmuseet, har fått ett nytt hem i magasinet på Gastelyckan. kulpturerna är uppställda så
att de ska kunna studeras, berättar museichefen Per Karsten. 2. Historiska museet har de senaste åren stått i centrum för debatten om bevarandet mänsk-

nig Universitetsstyrelse. I en omorganisation kopplades museet loss från
arkeologiska institutionen, som i decennier prioriterat undervisning och
forskning framför att driva museum.
Det blev istället direkt underställt
rektorsämbetet och fick en egen styrelse. Ordförande blev en lundensisk
ärkeinsider: Stig Persson, docent i
kardiologi och tidigare ordförande i
såväl Studentsångarna som Akademiska föreningen.
– Jag slogs av hur museet låg där,
med världens bästa läge, med enorm
potential att bli något – och ingen
som kände till det, säger Stig Persson, som fortfarande leder styrelsen.
Hans första uppgift var att skaffa
en ny museichef. Jobbet gick till Per
Karsten, född i Svedala och under
många år forskare vid Arkeologiska
institutionen i Lund. De senaste tio
åren hade han varit anställd vid Riksantikvarieämbetet, RAÄ.
– Av 29 sökande valde vi den bäste,
berömmer Stig Persson.
Utmaningarna var enorma. Anslagen var minimala. Personalen desillusionerad och sliten efter år av motvind. Fastigheten var i uselt skick.
Nyuppgrävt arkeologiskt material –
10 000 föremål per år – fortsatte att
strömma in i en takt som vida över-

Universitetshuset

AFbor
borgen

Historiska
museet

Domkyrkan

”Världens
bästa läge,
med enorm
potential att
bli något – och
ingen som
kände till
det.”
Stig Persson, ordförande Historiska
museet.

TYCK TILL
■ Kommentera

denna artikel direkt
på Sydsvenskan.se

steg museets kapacitet att hantera
dem.
Till detta kom ytterligare en order
från rektor: göra museet publikt. Allt
detta utan en tillstymmelse till ökade
anslag från Universitetet.
– Vi sökte upp alla stora, kända bidragsgivarna här i stan. Och fick nej
överallt. Museet betraktades som ett
sjunkande skepp, säger Stig Persson.
Vilket kanske inte var ett helt obefogad synsätt. Samlingarna var av
högsta europeiska klass, men knappast inramningen.
– Intrycket var ett grått, tyst, dystert
museum. Elektriciteten hängde som
lianer i taket. Och så det här statiska
intrycket, säger Per Karsten.
Paradoxalt nog skulle det bli själva huset som satte fart på förnyelsen.
Statens fastighetsverk som äger det
gamla biskopspalatset från 1845 hade
nämligen resurser avsatta för att bygga om och göra sina fastigheter tillgängliga för allmänheten. Och med
tanke på att stora delar av Historiska museet inte renoverats sedan 1918,
kanske det skulle kunna gå att utverka lite pengar?
Jodå, det kunde Fastighetsverket.
Särskilt sedan Per Karsten letat fram
originalritningarna som faktiskt visade att det en gång funnits en ingång

på byggnadens söderfasad, något som
fick Riksantikvarieämbetet att godkänna förändringarna av den byggnadsminnesförklarade fastigheten.
Dåvarande rektor Göran Bexell gav
renoveringsprojektet sitt stöd genom
att garantera att Universitetet skulle
stå för den nya, högre hyran. Och nu
– med renoveringspengar säkrade –
började sponsorerna bli intresserade.
Till 200-årsjubileet 2005 skapades
därför en ny utställning. Eller snarare en ansökningshandling, ett sätt att
för alla presentera vad museet skulle
kunna vara, bara resurserna funnits.
– I efterhand kan jag konstatera att
vi fått pengar till samtliga de tio projekt som vi presenterade i utställningen, säger Per Karsten nöjt.
Först ut var Tetra Laval som skänkte 4,6 miljoner till utställningen om
Uppåkra, Barbaricum. Kort därefter
skänkte Crafoordstiftelsen tre miljoner till en utställning kring Kilian
Stobæus kuriosakabinett.
Efter ett halvt sekels törnrosasömn
började Historiska få upp farten.
■

Det är tidig onsdagmorgon och i museets magasin på Gastelyckan är det
veckomöte. Ett femtontal personer är
med, något fler kvinnor än män. Kom-
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Elfenbenstorn
”Forskare och arkeologer måste
ut från elfenbenstornet som finns
på Universitetet. Allmänheten har
rätt att få veta vad vi gör för pengarna.”
Per Karsten, museichef.

1
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liga kvarlevor – och hur de bör hanteras av dagens museer. 3. Typiskt fornfynd från Skåne: en flintyxa. Runt 35 000 sådana finns samlingarna. 4. Sarkofagen i trädgården. Funnen utanför Domkyrkans absid. Uppgrävd men inte utgrävd. En medeltida träkista från Lund.

petensen är både bred och ytterst specialiserad. Snickare, fotograf, konservator, myntexpert, arkivarie.
Frågorna som tas upp är varierande. En ny tysk metod att konservera
och stabilisera en stenåldersgrav som
skadats under en transport ska testas. Ett brudpar vill gifta sig i museets
kyrksal. En rapport om arbetet med
att föra över museets uråldriga föremålsdatabas till modern standard.
Per Karsten berättar att Österlens
museum i Simrishamn vill ställa ut
det 1700 år gamla kvinnoskelett som
hittades för tio år sedan i en grav i
Järrestad.
– Roligt! Men i vilket skick är egentligen skelettet, frågar han.
– Det behöver lite rengöring och
stärkning, men det är inte så mycket
jobb, svarar konservatorn Bernt Gerlach.
Magasinet på Gastelyckan tillkom
1989 när material som tidigare lagrats på fjorton olika vindar och källare runt om i Lund samlades ihop.
Här ute förvaras resultaten av de runt
5 000 arkeologiska utgrävningar som
gjorts i Skåne. Över tio miljoner föremål, från små fragment av keramik
till en komplett sillflotte från tidig
medeltid.
– Efter regalskeppet Wasa är det-

ta det största marina föremål som vi
har bevarat i Sverige, säger Per Karsten och tittar upp mot de svartnade,
grovt tillhuggna brädorna, som ligger
på stadiga stålhyllor.
Alldeles intill ligger en rest av Tycho Brahes vattenhjul från Ven. Hjulet drev en kvarn som Brahe använde för att tillverka papper. Det i sin
tur gjorde det möjligt för astronomen
att trycka och distribuera sina skrifter
över hela Europa. På en hylla ligger
en medfaren ekkista från en utgrävning alldeles invid Domkyrkans absid, alltså praktiskt taget utanför entrén till Historiska museet. Genom ett
hål i locket skymtar jord och några
benbitar.
– Den har aldrig öppnats. Vi hittade den i en källare där den legat undanstoppad sedan 1930-talet, säger
Per Karsten.
Samlingarna är själva kärnan i museet. De är näst störst i Sverige och
innehåller flera världsunika föremål.
Samlingarna är också museets största huvudbry. Jämfört med sitt systermuseum, Historiska i Stockholm, är
avdelningen rejält underbemannad.
Det finns också en närmast bottenlös skuld att beta av, där arkeologiska fynd dumpats hos Historiska museet, som saknat resurser att ta hand
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FINA FYND
Historiska
museets bästa
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Ringhandtag,
Uppåkratemplet.
Har suttit på en av
portarna.
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Pil. Världens
enda intakta pil
där även skaft och
infästning bevarats.
Pilen är från 8500
f Kr och 4000 år
äldre än ismannen
Ötzis pil.

3

Uroxeskelett.
Från Önnarp.
Har en skada från en
pilspets på ryggraden. Uroxen dog ut
för 8000 år sedan.

om dem på rätt sätt. Samtidigt måste
samlingarna vara ett effektivt, serviceinriktat forskningsbibliotek för arkeologer, osteologer och historiker.
I ett avskilt rum sitter en grupp arkeologer och går igenom åttio lådor
material från utgrävningar från en
ödekyrka vid Jonstorp 1970. Varje föremål ska mätas, beskrivas och föras
in i ett register.
Monotont? Lite. Men också spännande.
– När man går igenom föremålen
så framträder mönstren. Till exempel kan vi se att just den här ödekyrkan förmodligen använts som smedja
efteråt. Det finns nämligen en massa
slagg på golvet, berättar arkeologen
Sara Lind.
■

Den femåriga plan som Stig Persson
och Per Karsten sjösatte 2005 har på
många sätt inneburit en enorm framgång för museet. Antalet anställda
har mer än fördubblats och deras löner höjts avsevärt. Utställningarna i
huset har uppdaterats eller helt bytts
ut, en efter en.
Innan förnyelsen satte igång hade
museet runt tusen besökare om året.
I fjol hade museet tusen besökare
per månad. Inte heller det är särskilt

många, givet museets potential. Men
det går åt rätt håll. Nu är siktet inställt på att femdubbla publiksifforna.
Därmed inte sagt att utvecklingen
är självklar. Liksom till exempel Skissernas museum, Zoologiska museet,
Botaniska trädgården och Odeum
är Historiska museet en främmande
fågel i Universitetets organisation.
Lovvärt, anrikt och med visst pr-värde förvisso, men långt ifrån självklart
om och när svångremmen behöver
dras åt.
Museet har förgäves försökt övertyga regeringen om att den resursslukande vården av arkeologiskt fyndmaterial borde finansieras av Kulturdepartementet. Dit hör nämligen alla
andra motsvarande museer och där
finns kompetensen och resurserna.
– Vi har verkligen försökt. Men det
verkar vara helt omöjligt, säger Stig
Persson.
Bättre då att arbeta med de mål
som har större chans att förverkligas. Dit hör planerna på ett storslaget kombinerat besökscentrum och
nytt magasin vid utgrävningsplatsen
i Uppåkra. I bästa fall kan det stå klart
2017. Ett sådant centrum skulle kunna
bjuda in allmänheten att ta del av det
arkeologiska arbetet på ett helt nytt
sätt. Samt göra samlingarna än mer
tillgängliga för forskare.
– Forskare och arkeologer måste ut
från elfenbenstornen som finns på
Universitetet. Allmänheten har rätt
att få veta vad vi gör för pengarna, säger Per Karsten.
■

Vad driver museimänniskor? Lusten
och viljan att förmedla, att levandegöra historien. Magasinen är närmast
oändliga. Sätt igång och gräv – och
det förflutna vaknar igen.
Om pengarna finns, vill säga. Ämnet dyker upp i snart sagt varje diskussion om museets inriktning och
verksamhet.
– Det är frustrerande, säger Kicki
Eldh, konservator och intendent för
museets tillfälliga utställningar.
Konsekvensen blir att även en ganska liten och billig utställning – som
den med Theodor Wåhlins fotografier – skapar hål i budgeten som måste
täckas upp längre fram. Fast det är å
andra sidan business as usual på museet.
– Vi får ta ett minus nu och så hoppas jag det kommer in pengar i höst,
säger Per Karsten. Vi gör det ändå.
Det måste vi.
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