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Nu har förändringen av Bantor-
get inletts. Under ett par etap-
per kommer Klostergatan att 

höjas till torgnivån, trottoarer bred-
das och parken förskönas. Grand 
Hotel river den gamla verandan 
och ersätter den med nya av glas på 
vardera sidan av entrén. 

De nya verandorna sträcker sig 
1,3 meter längre ut mot torget än 
den gamla. Det innebär att Bistro 
Gambrinus kommer att bli ca 
20 kvm större och får ca 20 nya 
sittplatser och att Piratens foajé 
blir ca 75 kvm större. Den södra 
nya verandan har i gatuplanet en 
bardisk som ska användas i en ny 
uteservering i hörnet mot Lilla 
Fiskaregatan.

 – Det kommer att vara samma 
typ av inriktning på Gambrinus 
även efter utbyggnaden, säger Maria 
Paulsson-Rickle, däremot utökas 
möjligheterna med vad vi kan göra 

i foajén. Vi har inte bestämt exakt 
hur möblering ska se ut, men det 
kommer att röra sig om en flexibel 
yta där Grands gäster ska kunna 
umgås och mingla under avslapp-
nade former. Vi kommer dessutom 
att kunna erbjuda foajén oftare till 
privata sällskap, för till exempel 
fester och middagar. Här kommer 
vi även att bygga en liten scen där 
hotellets flygel ska stå och när vi 
öppnar upp verandans skjutbara 
fönster mot Bantorget kan piano-
musiken flöda 
ut över vår 
kommande 
uteservering.

De arbeten 
som inletts nu 
är för att flytta 
ledningar och 
göra en arke-
ologisk förun-
dersökning. 

Förhoppningen är att arbetet kan 
fortsätta under sommaren.

 – Vi ser verkligen fram emot 
att hotellet äntligen får en ute-
servering, säger Maria. På sam-
ma sida som Gambrinus blir det 
bistrons klassiker som kommer att 
serveras. Uteserveringen kom-
mer huvudsakligen att bestå av 
väggfasta bänkar då platsen på 
Gambrinus-sidan är begränsad. På 
andra sidan kommer serveringen 
att kunna breda ut sig lite bredare 
mot Bantorget och vi har planer 
på att service utgår från en Grand-
mässig kiosk som vi kommer att 
kalla bakfickan. Huvudsakligen 
kommer här att serveras kalla 
rätter, självklart efter säsong. Hit 
flyttar tex vår ostronbar, vi kom-
mer att servera glögg i december, 
soppor under höstmånaderna etc.  

 Med bygget av Grands nya ve-
randor flyttar handikappentrén till 
Klostergatan och rörelsehindrade 
gäster kommer att få en mer grand-
mässig ankomst till hotellet.

Grandiosa Sällskapet avslutar sä-
songen med vårutflykt till Söder-
slätt den 31 maj. Ett par av höstens 
kostcirklar är klara: Professor Johan 

Stenström 10/9 och Nils-Otto 
Sjöberg kommer den 22/10. Nästa 
GrandSång blir 8 oktober, med 
biljettsläpp den 8 september. Läs 

mer om arrangemangen på föl-
jande sidor. Och missa inte Grand 
Hotels fina medlemserbjudanden 
inför sommaren på sista sidan. 

Så här är det tänkt att den nya verandan mot Bantorget ska se ut.

NYA VERANDOR 
OCH UTESERVERING 



Dags för vårutflykt!

Grandiosa Sällskapets kultur-
histo riska vårutflykt blir i år en 
tur runt Söderslätt. Vi avreser kl 
10.00 från turistbusshållplatsen 
på Bangatan i Lund. Under 
bussturen guidas vi till författares 
och konstnärers uppväxtmiljöer 
och besöker Tulls torpsstenen. 

Grands delikata lunchpåse 
med vin och öl ingår i priset och 

intas på Jordberga slott.
På eftermiddagen visning av den 

naturliga reningen av Tullstorpsån. 
Hemkomst till Lund 16.00.

Varmt välkomna. Biljetter finns 
att köpa i Grand Hotels recep-
tion. 500 kr för medlemmar, 
550 för de som ännu inte löst 
medlemskap.
Fåtal biljetter kvar!

”Klibbe och Åsa reste minnesmärken dessa 
efter Ulf” (Translitterering och översättning: 
Lars Magnar Enoksen) står det på Tullstorp-
sstenen. Bilden ovan Jordberga slott med 
slottspark i engelsk stil.

JOHAN STENSTRÖM
Litteraturprofessor

Johan Stenströms forskning 
har genomgående rört grän-
sområdet mellan litteratur 
och andra konstarter – in-
termedialitet. Han har bland 
mycket annat utgivit en bok 

om arvet efter Bellman och 
tillsammans med Anders 
Palm sammanställt antolog-
in Den svenska sångboken. 
Sedan 2014 är han inspektor 
för Hallands nation i Lund.

ORDET OCH VINET
Så beskrivs vinet i några litterära klassiker

Foto: Kennet Ruona

Medlemsavgiften för 2017 är 100:-/person. Med maka-/ make-/ samborabatt betalar man 
150:- för två på samma adress. Betala 2017 års avgift på Plus giro 183 25 77- 9. Ange namn 
och mailadress. Nya medlemmar även postadress. Frågor om medlemsavgiften besvaras av 
räntmästare Christer Smith på christer@setton.se. Hit mailas även adressändringar.

Glöm inte betala
medlemsavgiften!

Söndagen den 10 september 
 KOSTCIRKEL 
Piratensalen. kl 17.00 –18.00

SEP

10

Onsdagen den 31 maj
VÅRUTFLYKT 
Söderslätt. kl 10.00 –16.00

MAJ

31



Nils-Otto Sjöberg:

G R A N D S Å N G
Nästa GrandSång, den 37:e i ord-

ningen, har temat ”Langs kysten”. 
Vi sjunger oss runt Sveriges kust från 
Strömstad i norr till Luleå i norr. Vi gör 
dessutom avstickare till såväl Danmark 
som Finland (Båklandet) men det ska 
vi nog klara av.

En och annan lokalt betonad visa blir 
det också, men vi har naturligtvis inte 
glömt bort Evert Taube. Hur skulle det 
se ut?

Platsbokningen fungerade så bra 
senast så vi kör den modellen även 
denna gång.

GrandSång går av stapeln den 8 
oktober, vilket innebär att biljettsläppet 
är den 8 september, som är en fredag. 
”Alma” har namnsdag, vilket är mycket 
lämpligt med tanke på att Jubileumsrevyn 
”Arma Mater” har premiär då.
Välkomna!

”Langs Kysten”

SAGAN OM ÄGGET
Söndagen den 22 oktober
KOSTCIRKEL 
Piratensalen. kl 17.00 –18.00

OKT

22

Under mer än ett halvt sekel har Nils-Ot-
to Sjöberg samlat kunskap och föremål 
kring ägg. Hans unika äggsamling är idag 
donerad till Medicinska fakulteten vid 
Lunds universitet för permanent placer-
ing vid kvinnoklinikerna i Malmö och 
Lund, vid vilka båda han tjänstgjort som 
professor. 

Samlingen ska vara till glädje för pati-
enter, anställda och studerande.

I föredraget Sagan om ägget berättar 
Nils-Otto hur han blev intresserad av 
ägget och hur hans intensiva samlande in-

leddes. Det blir en högst personlig 
och mångfacetterad skildring 
av äggets kulturhistoria, 
religionshistoria, folklor-
istik, konsthistoria och 
kokkonst men också en 
beskrivning av förfat-
tarens erfarenhet som 
professor i obstetrik och 
gynekologi där ägget 
symboliserar fruktsam-
het, en central del i hans 
forskargärning.



NYHETER FRÅN GRAND HOTEL
ERBJUDANDEN OCH NYTTIGHETER FÖR GRANDIOSA SÄLLSKAPETS MEDLEMMAR l MAJ  2017

MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i Grandiosa Sällskapet ska man naturligtvis ha en del goda 

förmåner. Varje medlem (+ en gäst) kan åtnjuta följande 
mot uppvisande av giltigt medlemskort:

Grands Grandiosa räksmörgås
På ljust eller mörkt surdegsbröd och ett glas av vårt husvin.

Lilla smörgåsen Ord. pris 232 kr.  Grandiosapris: 195 kr
Stora smörgåsen Ord. pris 272 kr.  Grandiosapris: 230 kr

Boende på Grand
Gäller för släkt och vänner och ett rum per medlem.
 10 % rabatt vid bokning av rum i mån av plats.

Grand Deli
Njut av härliga gryträtter från Grand Deli.
Som medlem i Grandiosa Sällskapet får du 10 % rabatt på dessa. 
Ord.pris: 95 kr  Grandiosapris: 85 kr

22 maj–30 juni  
FÖRSOMMAR-
BUFFÉ

Pris från 195 kr per person.
Ljusa sommarkvällar är som gjorda 
för fest. På Grand Deli beställer du 
enkelt en buffé där alla hittar något 
att kalasa på. Välkommen in!

FÖR HELA GRAND HOTELS SPÄCKADE PROGRAM, SENASTE NYTT OCH KONTAKTUPPGIFTER SE WWW.GRANDILUND.SE

16 mars  
AW MED POP-UP BAR
Från kl 16:30.

På Grand Hotel finns alla möjligheter 
till After Work när du vill, men denna 
fredag tar vi i lite extra. Exakt hur får 
du reda på när det närmar sig.
Följ @GrandHotelLund på Facebook 
och @grandilund på Instagram så vet 
du vad som väntar!

1–31 augusti 
KRÄFTKALAS PÅ 
GRAND DELI

Ta kräftskivan med hem från Grand 
Deli. Under hela augusti finns kräftor 
med alla tillbehör i vår matbutik.
Välkommen att ringa oss på
046 - 280 6400.

Skolavslutningspresent till barn-
barnen med Grandios rabatt

Succéarrangemanget 
”Småkockar i köket” från i 
vintras upprepas den 18 juni 

då kökschef Martin Hansen åter bju-
der in de yngsta att laga mat i Grand-
köket. Upplevelsen avslutas med en 
gemensam festmåltid för hela famil-
jen. Från 7 år.  
Klockan 10:00-16:00.
Pris 395 kr per elev (ordinarie pris 475 kr).
Pris 3-rätters middag 425 kr för medföljande som är 
välkomna till Grand kl 14:00.

JUN

18

 SOMMARSPECIAL 
Sommarlovsfrukost på Grand Hotel un-
der juli och augusti, 20% rabatt (ordinarie 
pris 195 SEK). Njut av Grand Hotels 

grandiosa frukostbuffé till specialpris mel-
lan 31/7 till 13/8. Serveras under denna 
period från kl 07:30 till klockan 11:00.

MAJ–JUNI

22-30

JUN

16

AUGUSTI

1-31


