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Försvunna skulpturer, Medicinska fakulteten

Tre konstverk i Lund med medicinsk ankny-
tning föreföll en tid försvunna; skulpturen 
Vertikal komposition samt bysterna av två 
välkända professorer, Georg Kahlson och 
Erik M. P. Widmark.

Vertikal komposi-
tion var ett mycket 
vackert konstverk 

som under många år stod 
utanför Fysiologiska insti-
tutionen i Lund. Det ska-
pades av konstnären Arne 
Jones (1914 – 1976), som 
bl.a. var professor i skulptur 
vid Konstakademin. Georg 
Kahlson (1901 – 1982), all-
mänt kallad GK, önskade pryda den år 1952 
färdigbyggda Fysiologiska Institutionen med 

Arne Jones’ Vertikal komposition i trolsk 
dimma utanför fysiologiska institutionen  
Foto Olle Hammar.

Nedan: Arne Jones’ Vertikal komposition utanför fysiol-
ogiska institutionen i Lund på 1950- och 1960-talen. 
Den symboliserar studenternas och forskarnas fri-
hetlängtan och framtidshopp. 
Foto Olle Hammar.
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 kons tverk. Skulpturen restes med många när-
varande konstintresserade år 1956. GK uttry-
ckte att Vertikal komposition symboliserade 
obändig frihetslängtan och framtidshopp.  

I början av 2000-talet råkade ett fordon 
skada konstverket. Det restaurerades och 
sattes på nytt upp på sin gamla plats utan-

för det som nu hette BMC. År 2011 stals kop-
par från konstverket vilket försvagade det och 
i en kraftig storm kort därefter blåste det ner.  
Det har sedan legat i delar i ett förråd hos Aka-
demiska Hus AB i Lund.

Efter brev och mejl samt insändare i dags-
pressen och i LUM utlät sig fastighets-
chefen för Akademiska Hus optimis-

tiskt och sade i Sydnytt den 13 oktober 2014 
att Akademiska Hus skall bekosta en renover-
ing/återställande av skulpturen. Tidigare sam-
ma dag hade TV bevakat ett seminarium om 
Offentlig konst – Ett kulturarv på Skissernas 
Museum. I ett mejl från nya fastighetschefen 
i november 2019 står bl.a. ”…. att konstverket 
ska kunna återskapas i samband med att bygg-
naden uppförs. Enligt nuvarande tidplan ska 
Forum Medicum stå färdigt under 2023. Hen-
ning Larsen Architects tillsammans med Lunds 
universitet, Statens konstråd och Akademiska 
Hus arbetar för fullt med att hitta en lämplig 
placering för konstverket. Vår förhoppning är att 
vi inom kort kan presentera en placering där ver-
ket kommer till sin rätt. Med vänliga hälsningar, 
Anna Rosling Wendt.” 

GK-bysten skulpterades av 
Arne Jones ungefär när 
Vertikal komposition kom 

på plats. Den sattes upp på en vägg i Fysiolo-
giska institutionens foajé nära den dåvarande 

Ovan: GK hugger själv tag i en lina när 
Vertikal komposition reses medan Håkan 
Westling näst längst till vänster i bilden före-
faller mer fundersamt avvaktande. 
Foto Olle Hammar.
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huvudingången och fanns där fram till om-
kring 1995. Då påbörjades en ombyggnad 

och under denna försvann GK-bysten. 2014 
hittade emellertid instrumentmakare Lars-Åke 
Clementz bysten i ett källarförråd tillhörigt 
BMC:s serviceenhet. Bysten presenterades se-
dan vid ett föredrag för Lunds Universitets-
historiska Sällskap och något senare sattes den 
åter upp på en vägg i huset foajé, denna gång 
nära ingången till studenternas studiesal.

Erik Widmark-bysten återfanns 
nyligen i ett förråd på BMC Ser-
vice. Upphittaren professor Berndt 

Ehinger gör sannolikt att den försvann när den 
medicinskt kemiska institutionen 2006 gick 
in i den stora institutionen för Experimen-
tell Medicinsk Vetenskap i BMC. Skulpturen 
av Erik Widmarks huvud gjordes av hustrun 
Nora Widmark 1915. Erik Widmark (1889 
– 1945) blev verkligen framgångsrik och kan-
ske mer internationellt känd än någon annan 
medicinsk forskare i Lund har blivit. Den 
metod han utvecklade för bestämning av alko-
hol i blod (”promillen”) blev accepterad som 

GK och Arne Jones trivdes alldeles utmärkt tillsammans under sittningarna i konstnärens ateljé. Foto Olle Hammar.
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gyllene standard i hela världen i ett halvt se-
kel. Erik Widmark-bysten är fin och är värd ett 
bättre öde än att glömmas i ett förråd.

Lars Malm 2020-03-04

Erik M. P. Widmark som hans hustru Nora såg honom 1915. Han var då 26 år och framgångsrik student 
i fysiologi. 


