
Åttegränd nr 7 och 9 

 
I nr 7 bodde fru Bengtsson här på 1930-talet. 

Senare flyttade Hugo och Gerda Nilsson. Hugo 
arbetade vid järnvägen och Gerda på lasarettet i 
Lund. Gerda dog och Hugo sålde huset år 1989 
till Evy Nordström (1945) för 165.00 kronor  

Det låga priset berodde på att huset var i dålig 
kondition (fukt) mm. Huset genomgick en 
mycket omfattande renovering då bland annat 
väggen öppnades upp så att nr 7 och 9 slogs  

I nr 9 bodde Nils B och Astrid Nilsson i huset 

till slutet av 1930-talet.  

Per och Ida Wik hade 

under en stor del av sitt 

liv haft anställningar 

som statare när de 

flyttade till Hjärup i 

början av 1930-talet. 

Under åren 1901 till 1923 hade de fått 11 barn 

och de flesta var utflugna när de bosatte sig i ett 

av husen i Husaran´ utmed Gamla Lundavägen. 

Per var inte anställd på någon speciell gård utan 

arbetade än på den ena och än på den andra 

gården. När gårdarna på hösten fått den hjälp de 

behövde av extra personal arbetade Per med att 

gräva brunnar. 

En dag kom två av sönerna på oväntat besök 

och bad sina föräldrar följa med och titta på en 

sak. Promenaden gick till Åttegränd. Ut ur ett av 

husen kom Nils B Bengtsson och hans hustru 

Astrid och en person vid namn Olin som Per 

kände igen från rekryten och hälsade dem 

välkomna. Huset skulle säljas och de gick runt 

och tittade i huset och i uthuset och på tomten. 

Per och Ida tyckte att det var fint men de 

förstod inte varför de var med och titta på allt 

detta.  

När visningen var klar vände sig sonen Karl till 

Per och Ida och menade att de skulle köpa huset.  

Ida protesterade på det bestämdaste. De hade 

verkligen inte råd att köpa ett hus.  

Hur det nu var och inte var så när alla fakta kom 

på bordet bestämdes 

att de skulle köpa 

huset. Efter att ha 

prutat en hundralapp 

betalade de 3 300 

kronor för huset och 

den årliga räntan på 

lånet de tog var 67 

kronor. 

De flyttade in under december 1937 eller 1938.  

I slutet av 1940-talet såldes huset för 4 300 

kronor till Johan och Brita Nilsson som kom 

från Kvarnby.  

Kjell och Siv Johansson köpte därefter huset. De 

hade fem barn Kjell arbetade på S:t Lars i Lund 

och Siv arbetade i Larssons affär på 

Lommavägen. 

Sten och Ingrid Nilsson blev nästa ägare till 

huset. När Åttegränd 10 blev till salu köpte paret 

det huset. 

 

Åttegränd 9 blev till salu och köptes av Agneta 

(1942) Albertsson år 1971 för 85.00 kronor. 

Agneta jobbade då på K-Konsult i Lund som 
sekreterare. Det fanns en avdelning där som 
kallades för serviceavdelningen och som sysslade 
med slamtömning och högtrycksspolning. 
Denna avdelning ansågs inte vara 
konsultverksamhet och skulle säljas. Agneta och 
två andra som arbetade där erbjöds (efter 
förfrågan) att köpa denna verksamhet. År 1971 
köpte Agneta och de två andra kollegerna 
verksamheten och övertog då slamsugningsbilar 
och högtrycksspolare och företaget Brunn-
Service i Staffanstorp AB bildades. I köpet ingick 
också en tomt i Staffanstorp där det byggdes 
kontor och garage.  
Företaget såldes 1986 till SYSAV och heter idag 
PULS AB. 

Ida 1880–1940   
Per 1872–1955 Wik 

Fastigheten år 2019 

Per och Ida på 1930-talet 



Agneta började efter detta att bygga om huset i 
Hjärup. Det blev ett heltidsjobb i över ett år. 

Trädgården var 
också ett stort 
intresse där det 
lades ner väldigt 
mycket jobb. 
Evy flyttade ner 
från Stockholm 

och de båda fortsatte tillsammans att restaurera 
huset. I övrigt jobbade Evy på Malmö högskola 

som adjunkt i 
idrottens metodik 
och didaktit dvs 
läran om 
undervisning. 
Både Agneta och 
Evy är mycket 

idrottsintresserade. Agneta har sysslat med 
basketboll i EOS och Blackeberg i Stockholm. 

Evy har många 
meriter i handboll 
både som spelare 
och tränare med 
ett antal SM-
tecken samt spel i 
landslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åttegränd 9 såldes år 2011 till Diana och Gunnar 
Fronaeus för ca 3 miljoner. 

Fastigheten har försetts med ett bubbelspa och 
huset har målats om utvändigt i samma gula 
nyans som huset hade när de köpte det.  

Gunnar är allmänläkare och arbetar inom 
hemsjukvården i Kävlinge kommun och Diana 
arbetar som distriktssjuksköterska i Lomma 
kommun. 

Referenser: 
* Lisbeth Nilsson 
* Kjell Wiks bok ”Statarkopralen” 
* Agneta Albertsson och Evy Nordström 
* Gunnar Fronaeus 
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