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LUNDAGÅRDSHUSET, LUND

Allmän beskrivning

Lundagårdshuset, även kallat Kungshuset, byggdes ca 1580 av den danske
kungen Fredrik II, men har sedan 1688 disponerats av universitetet för olika
ändamål.
De övre våningarna rymmer idag filosofiska institutionen och Carolina-salen
nyttjas än idag för bl. a. disputationer.
Lundagårdshuset är beläget mellan Domkyrkan och Universitetshuset i
parken Lundagård som omges av Kyrkogatan, Paradisgatan och Krafts torg.
Huset är öppet för allmänheten under normal kontorstid.

Byggnadens historia och arkitektoniska form

Mycket av husets ursprungliga 1500-talskaraktär finns kvar genom den
bevarade grundformen, det karakteristiska trapptornet och stora delar av
murverket men om rumsdisposition och inredning från husets första tid finns
inga säkra uppgifter.
1688 skänktes den då ordentligt förfallna byggnaden till den nyinrättade
akademien och Lundagårdshuset kom därefter att vara universitetets
huvudbyggnad under nära tvåhundra år. Vid slutet av 1600-talet rymde huset
bl. a. konsistoriet, biblioteket och 3 föreläsningssalar (auditorium).

Även trapptornet byggdes på för att rymma ett observatorium.

Huset byggdes ursprungligen av den
danske kungen Fredrik II mellan 1578 och
1584. Arkitekt var Diiriick Byggmästare.
Huset var två våningar högt med brant
tegeltak och trappgavlar.

Först en bit in på 1700-talet kommer
mer omfattande renoveringar till stånd.
Carl Hårleman hade visst, men inte fullt
överinseende över ombyggnaderna som
omfattade bl. a. ny trappa, en anatomisk
teater och ett påbyggt mansardtak.

Bottenvåningen med Auditorium
Majus och Minus samt räntmästeriet
och arkivet. Centralt i huset finns även
en eldstad.
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Universitetet blev under 1700-talets senare hälft alltmer trångbott i
Lundagårdshuset och utbyggnadsplaner började diskuteras.

I samband med att Helgo Zettervalls nya universitetshus invigdes 1882 kunde
Lundagårdshuset helt inredas till bibliotek. Omfattande inre reparationer
gjordes för detta ändamål, bl. a. installerades centralvärme. Något tidigare
hade Zettervall ansvarat för en exteriör ombyggnad i historiserande stil.

Lundagårdshuset blev snart för trångbott för biblioteket och när det
nuvarande universitetsbiblioteket står färdigt 1907 byggs Lundagårdshuset
om för att rymma nya verksamheter.

Under 1900-talet har åtskilliga förändringar i interiören skett, främst av
teknisk och funktionell art utan några större arkitektoniska ambitioner. Det
främsta syftet har varit att kontorisera huset vilket har skett i omgångar.

Nuvarande verksamhet
Huset disponeras idag till största delen av filosofiska institutionen.
Bottenvåningen har en relativt välbevarad planlösning med två stora salar där
Carolinasalen fortfarande används för bl. a. disputationer. De övriga
våningarnas planer är starkt förändrade – de tidigare salarna är uppsplittrade
på små rum med mörka mittkorridorer. De ursprungliga gavelrummen är
bortbyggda och gavelfönstren förbyggda. Vinden har på senare tid inretts för
kontorsändamål och försetts med utrymningsstegar på fasaden.

Källa: Lundagårdshuset: Byggnadshistorik och Rumsdokumentation, Pontus Engellau 1995

Första våningen med den
anatomiska teatern och
biblioteksrummen.

1836-40 fick huset en genomgripande
renovering i och med att det
påbyggdes ytterligare en våning. Axel
Nyström ritade ombyggnaden men den
präglas av C.G. Brunius förkärlek för
romansk arkitektur.

2 tr, 1840

Invändigt blev huset kraftigt
förändrat. Nyström-Brunius
ombyggnad 1836-1840 är den som
starkast präglat huset och många av
dess arkitektoniska kvaliteter härrör
från denna ombyggnad.
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Planerade/önskade förändringar

För närvarande pågår ingen planering för ombyggnad eller ändrad
verksamhet.

Tillgänglighet för funktionshindrade

Lundagårdshuset är idag inte tillgängligt för funktionshindrade. Huset har
en enda entré och första våningsplanet ligger en halvtrappa upp. Hiss
saknas. Parkeringsplats finns ej i anslutning till huset, dock finns i parken
körbara grusbanor.
I princip kan filosofiska institutionen i dagsläget inte ta emot studerande,
besökande eller anställa personer med funktionshinder.

Tävlingsuppgiften

Lundagårdshuset är typiskt för äldre universitetsbyggnader, vars
kulturhistoriska och representativa värde är mycket högt men där
byggnaden inte medger önskad tillgänglighet för alla på lika villkor.
Tävlingsuppgiften avser främst åtgärder för förbättrad fysisk tillgänglighet
till och inom huset som är den mest komplexa frågan i detta hus.

Programhandlingar  ( på CD-rom, 1 ex till varje skola)
Situationsplan
Planer, fasader, sektioner
Värdebeskrivning, RAÄ

Referenslitteratur mm
Statens fastighetsverks hemsida: www.sfv.se
Lunds Universitets hemsida: www.lu.se
Lundagårdshuset: Byggnadshistorik & Rumsdokumentation, Pontus Engellau,

avd för bebyggelsevård, Arkitekturskolan i Lund


