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Norra kyrkogården i Lund 

Norra kyrkogården i Lund på promenadav-
stånd från Lunds centrum är inte bara en be-
gravningsplats. Den är också en stor och 
vacker grön oas i Lund och en intressant kul-
turhistorisk sevärdhet med anknytning till in-
tressanta kulturhistoriska händelser. Många 

berömda personer med anknytning till Lund 
finns också begravda där. Med den här bro-
schyren tar vi med dig på en intressant pro-
menad på Norra kyrkogården i Lund under 
några timmar. 

 
Den vackra dammen mitt i kyrkogården vid punkt  i besökskartan nedan. 

Kulturhistorisk besökskarta över kyrkogården 
Med hjälp av kyrkogårdsförvaltningens karta 
över Norra kyrkogården har vi tagit fram den 
kulturhistoriska besökskartan över kyrkogår-
den som man ser nedan. När vi berättar om 
olika sevärdheter i den här broschyren så 

hänvisar vi dels till de nummer med vita siffror 
på en svart prick som man ser i kartan och 
dels till de kvartersnummer med svarta siffror 
som inte står i en svart prick. 

 
Besökskarta över Norra kyrkogården med hänvisningsnummer. 

https://goo.gl/maps/GT25sC41bHR2
https://drive.google.com/open?id=1wKRL5LXglcAlj2LghPGAcVtIKaETc3e7


 

Kartan finns också som en större bild i Desti-
nation Lunds Google Drive och på den kan 
man se mer exakt vilken plats som de svarta 
prickarna med vita siffror pekar ut. Den 
större kartan är bra att öppna och titta i när 
man går dit för att själv se på platserna. 

Besökskartan visar platser med intressanta 
sevärdheter på Norra kyrkogården men för 
att hitta till en viss plats så är det oftast enklas 
att först hitta till rätt kvarter. 

När man går runt på kyrkogården kan man 
se vilket kvarter man har kommit till genom 
att titta efter de olika stenarna som visar 
kvarterets nummer enligt de nummer som 
kvarteren har på kartan ovan. 

Förutom kvarteren som man ser på kartan 
ovan finns det några kvarter med speciella 
beteckningar som inte finns med i kartan. 
Kvarteren längs den södra linjen heter LSA 

och LSB. Längs den västra linjen heter kvar-
teret LSV. 

 
En sten som anger kvarterets nummer. 

I den här broschyren finns det också några 
länkar med blå text i fet stil. De leder till sidor 
med mer information eller visar var platser vi 
nämner finns i Google Maps. 

Norra kyrkogårdens historia 
Under hela medeltiden och fram till i början 
av 1800-talet begravdes de döda i Lund på 
kyrkogårdar inne i staden som omgavs av 
den gamla stadsvallen. Kyrkogårdarna var 
dock överfulla och deras närhet till den intil-
liggande bebyggelsen skapade sanitära 
problem, så 1805 kom det en kunglig förord-
ning från Gustav IV Adolf om att städernas 
kyrkogårdar skulle flyttas utanför stadsgrän-
serna. 

I Lund hade södra armén upprättat ett sjuk-
hus där det härjade epidemiska sjukdomar 
och 1809 tog domprosten och professorn 
Johan Jacob Hellman upp det i en skrivelse 
till magistraten. Han skrev "hwaraf menniskor 
nästan dageligen genom döden bort-
ryckas" och menade att det var nödvändigt 
att "snart utse en wäl afpassad Begrafnings-
platts utom staden, för att i möjeligaste 
måtto förekomma smittans allmänna utbre-
dande". 

Förslaget godtogs och brukningsrätten till en 
fäladslott som låg vid Getingevägen löstes 
in redan samma år. Kostnaderna för kyrko-
gården skulle delas mellan staden, universi-
tetet och domkyrkan. 

Det dröjde dock ända till den 27 maj 1816 
innan kyrkogården kunde tas i bruk, med 
det som idag är kvarter 25 och 26, pga dom-
kyrkorådets skrala kassa och tvister om för-
delningen av kostnaderna. Smeden Jacob 
Löfgren blev den förste som begravdes där 
men hans gravsten finns inte kvar längre. 

Från början hade inte kyrkogården den 
prydliga inhägnad som de planerat utan 
begränsades på östra sidan av ett 
stengärde, på västra sidan av en hagtorns-
häck och på de övriga sidorna av diken. Kyr-
kogården var indelad i åtta kvarter och 
längs gångarna stod täta rader med almar. 

 
Sydvästra hörnet av kvarter 25, ett av de två 

äldsta kvarteren på Norra kyrkogården. 

1837–1839 köptes ett par fäladslotter väster 
om den dåvarande kyrkogården och 1841 
utvidgades den sedan med det som idag är 
kvarteren 21 till 24. Vid den tiden hade den 
gamla delen blivit fullbelagd med gravar 
även på gångarna så 1843 fick akademi-
trädgårdsmästaren Carl Lundberg i upp-
drag att ta fram ett förslag till gångar på så-
väl den nya som den gamla delen. Han fö-
reslog ett system med slingrande gångar i 
engelsk parkstil för gamla delen och den 
engelska parkstilen finns kvar där än idag. 
Den nya delen planerades som två stora 
kvarter på båda sidor om tre parallella 

https://drive.google.com/open?id=1wKRL5LXglcAlj2LghPGAcVtIKaETc3e7


 

gångar. 1873 utvidgades kyrkogården norr-
rut med det som idag är kvarter 27 till 32. 
1887–1890 köptes två lotter in väster om kyr-
kogården och sedan gjordes den största ut-
vidgningen av kyrkogården 1890 med det 
som idag är kvarter 1 till 11. 

Norra kyrkogården saknade länge en bygg-
nad där det kunde hållas begravningsguds-
tjänst. Fram tills Allhelgonakyrkan stod klar 
1891 var Klosterkyrkan och Domkyrkan de 
enda byggnader där det kunde hållas be-
gravningsgudstjänst men avståndet ansågs 
vara för långt från dem till Norra kyrkogår-
den. Därför uppfördes det ett gravkapell  
vid kyrkogårdens södra entré 1895. 

Gravkapellet ritades av arkitekten Henrik 
Sjöström som var elev till domkyrkoarkitek-
ten Helgo Zettervall och det användes fram 
till 1960. Numera används det som guds-
tjänstlokal av etiopisk-ortodoxa försam-
lingen. 

1912–1913 utvidgades kyrkogården ytterli-
gare åt nordväst med det som idag är kvar-
ter 12 till 20 och 1924–1925 åt nordöst med 
det som idag är kvarter 34 till 46. 

 
Gravkapellet som uppfördes vid södra entrén 1895 

1950 införlivades området  med kyrkogår-
den och 1953 utvidgades kyrkogården se-
dan ytterligare åt nordväst och ut till Käv-
lingevägen. 

1960 byggdes Sankt Olofs och Uppståndel-
sens kapell med krematorium i kyrkogår-
dens nya nordvästra del vid punkt  . 

Den sista utvidgningen av kyrkogården gjor-
des 1971 när ytterligare ett område tillkom i 
nordväst med det som idag är kvarter 48 till 
50. 

Kulturhistorisk promenad på Norra kyrkogården 

1: Gravkapellet 
Den kulturhistoriska promenaden på den 
vackra Norra kyrkogården börjar vid kyrko-
gårdens södra entré och Henrik Sjöströms 
vackra gravkapell  som vi berättade om i 
historiken ovan. 

2: Åke Hansson 
I östra änden av det kvarter som kallas för 
södra linjen, LSA, finns graven  för krögaren 
Åke Hansson. Han föddes i Stångby den 1 
november 1836 och dog här i Lund den 14 
mars 1899. 

År 1887 tog Åke Hansson över den krog som 
fanns i det som numera är Företagarnas, ti-
digare Fabriks- och Hantverksföreningens, 
hus på Bredgatan 5 och som kom att kallas 
för Åke Hans. 

Bland stamgästerna på hans krog fanns bl.a. 
August Strindberg under hans tid i Lund. Han 
umgicks ofta där med Axel Wallengrens ku-
sin Waldemar Bülow och Bengt Lidforss som 
senare blev professor i Botanik och en av So-
cialdemokraternas förgrundsgestalter. Au-
gust Strindberg kallar dem för "min 

klentrogne vän" resp. "Martin" i boken Legen-
der. 

 
Krögaren Åke Hanssons grav. 

3: Gösta Adrian-Nilsson, GAN 
I kvarter 25, ett av Norra kyrkogårdens två 
äldsta kvarter, finns graven  för konstnären 
och författaren Gösta Adrian-Nilsson, GAN, 
den ena av Lunds två modernister. Gösta 
Adrian-Nilsson föddes den 2 april 1884 här i 
Lund och dog den 29 mars 1965. Man kan ta 
del av hans konstnärskap i utställningen om 
modernismen på Kulturen här i Lund. 

https://goo.gl/maps/fbo2GfBN8Hp
https://goo.gl/maps/JbpfKtRX4ku


 

 
Gösta Adrian-Nilsson, GAN:s, grav. 

4: Jöns Petter Borg 
Färgerifabrikören Jöns Petter Borgs familje-
grav  finns i södra änden av kvarter 26, ett 
av Norra kyrkogårdens två äldsta kvarter. 
Han föddes den 13 augusti 1781 och dog 
den 13 mars 1851. 

Färgerirörelsen grundades 1739 av hans far-
far Hans Petter Borg och den fanns i det 
kvarter här i Lund som har fått namnet Fär-
garen. Jöns Petter Borg var bara 15 år när 
hans far Fredrik Borg dog 1796 och hans mor 
Hedvig Möller förordnades då som förmyn-
dare för sina barn. Hon drev sedan färgerirö-
relsen fram till 1806 då Jöns Petter tog över 
ansvaret för familjeföretaget. Senare blev 
han också riksdagsman. 

 
Jöns Petter Borgs familjegrav. 

Vid 1800-talets början blev Stortorget för 
trångt för att tjäna som stadens varutorg 
och då diskuteras det att istället anlägga ett 
nytt torg på Sankt Peters Kyrkogård, det som 
numera kallas för Petriplatsen eller Linnéplat-
sen. Men det gillade inte Jöns Petter Borg för 
där fanns hans far med sina två hustrur och 
Jöns Petter Borgs första hustru Gunilla Ruhe 
begravda. 

Där Mårtenstorget finns nu fanns tidigare en 
stor privat trädgård och Jöns Petter Borg 
köpte in den och erbjöd sig att donera den 
till staden om de anlade det nya marknads-

torget där istället. På så sätt ville han för-
hindra att kreatursmarknaderna förlades till 
kyrkogården där hans släkt var begravd. 
Han fick igenom sin vilja och på 1840-talet 
anlades Mårtenstorget. 

5: Gottfrid Billing 
Gottfrid Billing som föddes i Önnestads 
socken den 29 april 1841 skrevs in som teolo-
gie studerande vid Lunds universitet i början 
av 1860-talet. Från 1898 till den 14 januari 
1925 då han dog var han biskop här i Lund 
och han är begravd vid punkt  i norra än-
den av kvarter 26. Från 1889 till 1906 var han 
dessutom riksdagsledamot i första kamma-
ren och företrädde en mycket konservativ 
politisk uppfattning. Han har också varit hov-
predikant för både kung Oscar II och för 
kung Gustaf V och han var ledamot av 
Svenska Akademien från år 1900 och fram 
tills han dog. 

 
Gottfrid Billings grav. 

I riksdagsdebatterna motsatte han sig varje 
förslag som innebar utökad allmän rösträtt 
och i kammaren såg han liberalerna som 
det största hotet mot samhället. I en debatt 
inom Svenska kyrkan omkring 1908 till 1910 
angående djävulens existens så stod han 
för åsikten att djävulen fanns eftersom Fräl-
saren själv hade sagt så. Den 28 september 
1918 blev han juris hedersdoktor här i Lund 
och den 6 juni 1921 tog han emot den kung-
liga Serafimerorden. 

6: Elin Wägner 
Författaren, journalisten och feministen Elin 
Wägner är begravd vid punkt  i norra de-
len av kvarter 28. Hon föddes här i Lund den 
16 maj 1882 men dog i Rösås i Bergs socken 
i Kronobergs län den 7 januari 1949. 

Förutom sitt författarskap är Elin Wägner 
känd för sitt engagemang för kvinnlig rösträtt 
och för att hon var med och grundade 

https://goo.gl/maps/td5vccPNRgM2
https://goo.gl/maps/td5vccPNRgM2
https://goo.gl/maps/Aok5yB1iBtJ2
https://goo.gl/maps/Aok5yB1iBtJ2


 

Rädda Barnen år 1919. 1944 blev hon leda-
mot av Svenska Akademien. 

 
Graven för bl.a. Elin Wägner. 

När Elin Wägner föddes bodde familjen på 
övervåningen av Lunds privata elementar-
skola som då låg vid Vårfrugatan, intill stads-
häktet. Senare bodde hon en tid i gårdshu-
set på Grönegatan 10 där en minnesskylt på 
väggen berättar att hon har bott där. På 
samma adress har dessutom August Strind-
berg också bott tidigare. 

7: Domkyrkograven 
När domkyrkoarkitekten Georg Brunius 
ledde renoveringen av domkyrkan år 1833 
så stod 14 kistor i vägen för honom i ett grav-
kor som fortfarande finns kvar intakt än idag 
i domkyrkan under trappan upp till hög-
koret. I en av kistorna låg Peder Winstrup och 
i de övriga kistorna låg familjemedlemmar 
och släktingar till honom som hade begravts 
i samma gravkor. Alla de kistorna och även 
kistorna i gravkoret bredvid flyttades ned i 
kryptan, men där blev de inte kvar länge ef-
tersom kryptan skulle hållas snygg och luftig, 
som det uttrycktes. 

Kistorna flyttades istället till ett rum i norra tor-
nets nedre del och där blev de kvar till på 
1850-talet då utrymmet behövdes för andra 
ändamål. Därefter hamnade kistorna istället 
i ett rum i södra tornets nedre del och sedan 
murades det rummet igen som en perma-
nent lösning för att tillgodose den ursprung-
liga gravrätten om att få vila i domkyrkan. 

1860 utsågs Helgo Zettervall till ny domkyr-
koarkitekt och 1869 godkändes hans planer 
för domkyrkan som innebar att de befintliga 
tornen skulle rivas. Därmed behövde kis-
torna så småningom flyttas igen. Problemet 
med var kistorna skulle ta vägen löste Helgo 
Zettervall en mörk natt år 1875. Han var oro-
lig över hur Lundaborna skulle reagera så 
det var i skydd av mörkret som han lät lasta 
26 kistor, alla kistorna utom den som innehöll 

Peder Winstrup, på vagnar som hästar sen 
drog ut till Norra kyrkogården där de be-
gravdes i en anonym massgrav  som sen 
fylldes igen utan någon gravvård. 

Men 1913 när Theodor Wåhlin var domkyrko-
arkitekt så beslutades det att det skulle resas 
en gravsten på platsen. Möjligen grundades 
domkyrkoförsamlingens beslut också på ett 
mått av skam eller ånger över hur graven till-
kommit. Kistorna grävdes upp igen och de 
letade efter kistplåtar med inskriptioner om 
vem som låg i kistorna. Namnen på de kist-
plåtar som hittades ligger till grund för de 
som antogs vara begravda där och namnen 
på dem kan man läsa på baksidan av ste-
nen, men det är svårt att läsa numera. 

 
Domkyrkograven. 

Det satt dock inte några kistplåtar på själva 
kistorna och tyvärr så har det visat sig nu i ef-
terhand att de kistplåtar som hittades inte 
heller hörde till de kistor som låg i graven. 
Kistplåtarna kommer istället från andra som 
har begravts senare i domkyrkan, framför 
allt biskopar och professorer. Namnen man 
kan läsa på gravstenen är alltså inte namn 
på personer som finns begravda där. 

Någon full klarhet i vilka som vilar i graven 
kommer vi aldrig få men det är framför allt 
Peder Winstrups familj och släktingar till ho-
nom. Det är också såna som begravdes i 
gravkoret bredvid det Winstrupska gravkoret 
under trappan i domkyrkan. 

8: Patienter från Vipeholms sjukhus 
I östra kanten av kvarter 46 finns det en grav-
plats  för patienter från Vipeholms sjukhus 
mellan åren 1935 och 1965. Det var ett sjuk-
hus här i Lund för förståndshandikappade 
men också för dövstumma som också sågs 
som förståndshandikappade. Från början 
var det enbart en institution för vuxna män 
men under 1960-talet öppnades avdel-
ningar för kvinnor och barn också. Det an-

https://goo.gl/maps/Ak3Fy1LEawQ2


 

sågs skamligt att ha förståndshandikap-
pade släktingar och barn så de övergavs av 
de anhöriga. 

Det var hos Vipeholms sjukhus som de 
grymma s.k. sockerexperimenten utfördes 
mellan 1945 och 1955. En stor andel av pati-
enterna matades, utan att de anhöriga kon-
taktades, med sötsaker som choklad och 
kola för att undersöka vad som orsakar 
tandröta, karies. Resultatet blev förödande 
för tänderna som ruttnade och drogs ut. 

 
Minnesstenen på gravplatsen för 
patienter från Vipeholms sjukhus. 

På gravstenen står det "Var resan stormig 
huru skön är hamnen". Möjligen skulle resan 
blivit något mindre stormig om de inte ut-
satts för de grymma sockerexperimenten. 

9: Carl Göran Ljunggren alias Kal P Dal 
Sångaren, gitarristen, låtskrivaren och radi-
oprataren Carl Göran Ljunggren vars grav  
finns i östra kanten av kvarter 41var mer 
känd under sitt artistnamn Kal P Dal. Han 
föddes i Arlöv den 28 januari 1949 och dog 
här i Lund den 18 januari 1985. 

 
Carl Göran Ljunggrens, eller Kal P Dals, grav. 

Han inledde sin musikaliska bana som paus-
underhållare med egna låtar och covers på 
olika klubbar i Lund i början av 1970-talet. 
Han sjöng skånsk rockmusik och i slutet av 
1970-talet och i början av 1980-talet var han 
en av Sveriges mest populära liveartister. 

Hans första LP-skiva Till Mossan! där han spe-
lade live producerades 1977 av Peps Pers-
son som även var den som ordnade skivkon-
traktet och den blev en stor succé och sål-
des i över 100 000 exemplar. 

10: Romska begravningsplatsen 
I nordöstra hörnet av kvarter 41 finns den 
romska begravningsplatsen  med stora 
och mycket vackra sarkofager. 

 
Några av de stora vackra sarkofagerna 

på romska begravningsplatsen. 

11: Mandeiska begravningsplatsen 

På norra sidan av kvarter 37 finns den man-
deiska begravningsplatsen . Mandeism är 
en religion med Johannes Döparen i cent-
rum. De troende kallas för mandéer och 
mandeismen har ungefär 100 000 utövare, 
främst i Irak och södra Iran. Men det finns en 
mandeisk församling i Lund också. 

 
Mandeiska begravningsplatsen. 

12: Lunds lasaretts barngravar 
På norra sidan om kvarter 18 finns Lunds la-
saretts gravar  för de allra minsta som ald-
rig fick möjlighet att uppleva livet innan de 
dog. Det är svårt att inte bli berörd när man 
går där och ser på de små vackra gravste-
narna. Många av gravarna har en gravsten 
med bara ett datum som anger att de dog 
samma dag som de föddes. Några av gra-
varna har en gravsten med ett tidigare 



 

dödsdatum än födelsedatumet, vilket bety-
der att de dog innan de föddes. 

 
Lunds lasaretts barngravar. 

13: Wiwen Nilsson 
i sydvästra delen av kvarter 37 finns graven 

 för silversmeden Wiwen Nilsson, den ena 
av Lunds två modernister. Han föddes den 
19 maj 1897 i Köpenhamn och dog den 8 ja-
nuari 1974. Han bodde i ett hus på Kyrkoga-
tan 3 där biografen Kino finns nu, med sin bu-
tik ut mot gatan och ateljé och verkstad in 
mot gården. 

 
Wiwen Nilssons grav. 

Man kan ta del av hans konstnärskap i ut-
ställningen om modernismen på Kulturen 
här i Lund. 

14: Preben Nodermann 
Hymnologen, tonsättaren och domkyrkoka-
pellmästaren Preben Nodermann sägs vara 
den som startade domkyrkokören i Lunds 
domkyrka och hans grav  finns i västra de-
len av kvarter 34. Från 1903 och fram tills han 
dog var han domkyrkoorganist och kapell-
mästare i Lunds domkyrka. Han föddes i 
Hjørring i Danmark den 11 januari 1867 och 
dog den 14 november 1930. 

Han var student vid Lunds universitet och av-
lade examen som organist och som filosofie 
licentiat 1895 och som kyrkosångare 1896. 
1905 till 1926 gav han ut samlingen Lunds 

domkyrkas körsånger som innehåller dels 
bearbetningar och dels egna komposit-
ioner. 

 
Preben Nodermanns grav. 

15: Carl Alfred Berg alias Fader Berg 
Carl Alfred Berg var en tonsättare, dirigent 
och körledare vars grav  finns i västra än-
den av kvarter 34. Förutom ett avbrott för 
musikstudier vid konservatoriet i Leipzig 1894-
1896 så var han anförare för Lunds Student-
sångförening ända från 1891 till 1925 och 
han kallades ofta för Fader Berg. Han föddes 
i Hudiksvall den 13 oktober 1857 och dog 
den 17 april 1929. 

 
Carl Alfred Bergs, eller Fader Bergs, grav. 

Han var först student i Uppsala inom natur-
vetenskapliga ämnen men från 1886 fort-
satte han istället sina studier vid Lunds univer-
sitet och avlade examen som filosofie kandi-
dat 1888. Det var under sin tid som student 
som han blev involverad i sång- och musikli-
vet. 

Under hans tid som anförare för Lunds Stu-
dentsångförening genomförde föreningen 
ett stort antal omtalade turnéer inom såväl 
Sverige som Europa och till USA. Vid Lunds 
universitets 250-årsjubileum 1918 utnämndes 
han till filosofie hedersdoktor. 

16: Ola Hansson 
Poeten, författaren, journalisten och kritikern 

https://goo.gl/maps/9sY1aufFe6G2
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Ola Hanssons grav  finns i östra delen av 
kvarter 12. Han föddes den 12 november 
1860 på rustgården i Hönsinge på Söderslätt, 
som numera ingår i Trelleborgs kommun, och 
dog den 26 september 1925 i Buyukdere vid 
Bosporen i Turkiet. Han blev student här i 
Lund 1881 och bara ett år senare avlade 
han examen som filosofie kandidat. 

 
Ola Hanssons grav. 

Efter Ola Hanssons död så fördes hans stoft 
från Turkiet till Lund där det gravsattes på 
Norra kyrkogården under högtidliga former 
den 28 maj 1926. Hans namn står också in-
skrivit i balkongen i Stora salen i AF-borgen i 
Lund. 

17: Sankt Olofs och Uppståndelsens 
kapell med krematorium 

I slutet av 1943 fick tre arkitekter tävla om för-
slag till "nytt kyrkogårdskapell med eldbe-
gängelseavdelning". Arkitekten Hans West-
mans förslag som vann bestod bl.a. av en 
uppåt 30 meter hög tresidig pyramid på en 
ö i den bombkrater som uppstod vid bomb-
ningen av Lund samma år, se nästa plats ne-
dan. Kyrkorådet accepterade dock inte det 
förslaget så 1945 utlystes en ny allmän arki-
tekttävling. 

Så småningom blev det istället stock-
holmsarkitekterna Sven Backström och Leif 
Reinius tävlingsbidrag med mottot ”Skepp” 
som förverkligades då Sankt Olofs och Upp-
ståndelsens kapell med krematorium bygg-
des 1960 i kyrkogårdens nya nordvästra del 
vid punkt . 

18: Bomber över Lund 1943 
Vid 21:10 torsdagen den 18 november 1943 
medan andra världskriget rasade i hela 
Europa så bombades Lund med brandbom-
ber och på platsen för punkt , på syd-
västra sidan om Sankt Olofs och Uppståndel-
sens kapell med krematorium, fälldes en 500 
kg tung minbomb. Sju av brandbomberna 

som innehöll fosfor föll över den då mycket 
mindre Norra kyrkogården och flera ska-
dade gravstenar och träd. 

 
Kratern efter minbomben, fotograferad den 

19 november, dagen efter bombningen. 

På den tiden fanns Bröderna Hanssons han-
delsträdgård med 17 stora växthus på den 
plats där minbomben fälldes. Växthuset 
närmast kratern jämnades helt med marken 
och för resten av växthusen återstod bara 
ett stålskelett. 

 
Bröderna Hanssons handelsträdgård den 19 

november, dagen efter bombningen. 

Det skrevs väldigt mycket om händelsen i 
dagspressen under de kommande veck-
orna och det visade sig senare att det var 
ett engelskt bombflyg som hade släppt sin 
last där innan det vände tillbaka hem. Glitt-
ret i växthusen förmodas ha gjort att besätt-
ningen trodde att de befann sig över vatten 
och att det därför var säkert att släppa bom-
blasten på den platsen. 

Efter andra världskrigets slut hörde brittiska 



 

myndigheter av sig till bröderna Hansson 
och de fick då ersättning för sina förluster. 

 
Lunds dagblad den 19 november 1943, 

dagen efter bombningen. 

19: Flyktinggravarna 
I maj 1945 kom de vita bussarna till Lund un-
der en vecka med omkring 7 000 överle-
vande från de tyska koncentrationslägren 
men alla som kom överlevde inte så länge. 
Några av de som dog begravdes vid de två 
platser som anges med punkt  längs med 
den norra delen av kvarteret västra linjen, 
LSV. På flera av gravstenarna står det ett 
namn som berättar vem som har begravts 
där men några av gravarna är anonyma. 

 
Några av flyktinggravarna. 

När man går där och ser på gravarna där 
de flesta har år 1945 som dödsår så känns 
andra världskrigets grymheter kusligt påtag-
liga. 

Många av de som kom med de vita bus-
sarna var kvinnor från koncentrationslägret 
Ravensbrück som låg norr om Berlin. En del 
av de föremål som kvinnorna hade med sig 
samlades in och visas i utställningen Att över-
leva – Röster från Ravensbrück på Kulturen 
här i Lund. 

Vid flyktinggravarna står det en skulptur som 

gjordes 1963 av den ungersk-svensk-ja-
panske skulptören Nándor Wagner. Skulptu-
ren som är gjuten av rostfritt stål föreställer en 
ängel och gjordes till minne av polska offer 
och flyktingar från andra världskriget. 

 
Ett okänt offer från grymheterna i ett av andra 

världskrigets koncentrationsläger. 

Nándor Wagner som kom till Sverige 1957 
blev svensk medborgare och undervisade i 
teckning vid Lunds universitet. 

På marken nedanför hans skulptur ligger det 
en sten som hedrar andra världskrigets offer. 
På den finns det en relief i form av skånska 
gripen med två davidsstjärnor på vingarna 
och texten ”till koncentrationslägrens offer - 
polska landsmän”. 

 
Skulpturen Ängel av Nándor Wagner 

20: Axel Wallengren alias Falstaff, fakir 
I sydvästra delen av kvarter 6 finns graven  
för författaren, poeten, journalisten och den 
originelle och stilbildande humoristen Axel 
Wallengren som också var känd under 
pseudonymen Falstaff, fakir. Han föddes här 

https://goo.gl/maps/JbpfKtRX4ku


 

i Lund den 26 januari 1865 och dog den 4 
december 1896 i Berlin. 

 
Axel Wallengrens grav. 

Familjen bodde på Tomegapsgatan 24 där 
en minnesskylt på väggen berättar att bl.a. 
han har bott där. 

21: Hildur Sandberg 
Hildur Sandberg var en studentpolitiker, me-
dicinstudent och radikal socialdemokrat. 
Hon föddes den 18 februari 1881 i Ängel-
holm och dog här i Lund, den 22 december 
1904 efter att ha hittats medvetslös. Hennes 
grav finns vid punkt  i kvarter 1. 

 
Hildur Sandbergs grav. 

Hon kom till Lund och Högre elementarsko-
lan för flickor, även kallad för Rönströmska 
skolan, vid Stora Södergatan 1895. När hon 
skrevs in vid Lunds universitet 1899 för att läsa 
medicin fanns det 582 studenter varav 11 
kvinnor. Under tiden vid universitetet blev 
hon aktiv i kvinnliga studentföreningen men 
också i den kulturradikala studentföre-

ningen Den yngre gubben, DYG. Hon star-
tade också en söndagsskola för arbetarbarn 
och hon blev även känd som "Lejoninnan 
från Lund". Under sin tid som student vid 
Lunds universitet på 1880-talet och början av 
1890-talet så var hon en drivande medlem i 
den radikala diskussionsklubben De unga 
gubbarna, DUG. Han var också en drivande 
kraft i karnevalskommittéerna för Lundakar-
nevalerna 1888, 1890 och 1892. 

22: Sten Broman 
Vår kulturhistoriska promenad på Norra kyr-
kogården avslutas med Sten Broman, en av 
de personer som kanske mer än någon an-
nan har personifierat Lund i modern tid. Han 
är begravd vid punkt   i sydöstra hörnet av 
kvarter 1. Han föddes i Uppsala den 25 mars 
1902 men dog här i Lund den 29 oktober 
1983. I samma grav finns också Sten Bromans 
bror Erik och hans föräldrar Ivar och Dagmar 
Broman begravda. 

 
Graven för Sten Broman, hans bror Erik och hans 

föräldrar Ivar och Dagmar Broman. 

Han var bl.a. dirigent, föreläsare, musikpe-
dagog, musikkritiker, tonsättare och pro-
gramledare för Musikfrågan Kontrapunkt. 
Man kan fortfarande se honom i några av 
de program som finns tillgängliga i Sveriges 
Televisions öppna arkiv. 

Sten Bromans far, Ivar Broman, tog stu-
dentexamen 1890 vid Katedralskolan här i 
Lund, blev medicine kandidat vid Lunds uni-
versitet 1895 och disputerade 1899. Efter en 
tid i Uppsala återvände han till Lund 1905 
och blev professor vid anatomiska institut-
ionen. Här i Lund bodde familjen Broman i 
den s.k. Rosenvillan på Finngatan 14. Senare 
bodde Sten Broman på Erik Dahlbergsgatan 
6 där en minnesskylt på väggen berättar om 
att han har bott där. 

 

Denna broschyr har tagits fram av Destination Lund. För fler sevärdheter i Lund, se våra bro-
schyrer och vår turist- och besökskarta i Google Maps. 
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