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Fältarbetet har fokuserats till Lunds stadskärna. Det omfattar studier av platser längs med två axlar och utvalda bebyggel-
sekategorier. Därtill har projektet också haft samarbete med skolelever från Lund. 

Projektets fältstudier har i huvudsak genom-
förts i Lunds kommun men även bebyggelse-
miljöer i Bjuvs, Klippans, Kävlinges och Sim-
rishamns kommuner har använts.  
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Sammanfattning 
Regionmuseets delprojekt inom forskningsprojektet Vad som trots allt försvinner – 
ett forskningsprojekt om dokumentation och värdering av svårbevarat kulturarv inleddes hös-
ten 2008. Dåvarande stadsantikvarien i Lund och t f museichefen för Kulturen, 
Björn Magnusson Staaf kom med en förfrågan om Regionmuseet var intresserade 
att delta. Museet tackade ja och gavs relativt stor frihet avseende problemformu-
lering. Projektet har finansierats genom medel från Region Skåne. 

Att närmare undersöka och försöka utveckla byggnadsvårdens förmåga att 
se och i tid upptäcka de delar av vårt kulturarv som ännu inte har formulerats 
som angelägna att bevara, är viktigt och brådskande. I det sammanhanget ville 
Regionmuseet pröva tankegångar om alternativa sätt att bevara, särskilt som det 
finns kulturarv som inte ens är önskvärt att bevara. Flera olika fältstudier har 
gjorts. De har i huvudsak bedrivits i Lunds kommun men även objekt i Bjuvs, 
Klippans, Kävlinges, Simrishamns och Vellinges kommuner har använts. Stor vikt 
har lagts vid två axlar som dragits upp genom Lunds stadskärna. Längs varje axel 
har cirka tolv punkter markerats. Utifrån kartan med axlarna har sedan platsstudi-
er gjorts vid varje punkt. Studierna har bestått av fotodokumentation, egna iakt-
tagelser och spontana intervjuer.  

Projektet omfattar också ett samarbete med elever på Palettskolan i Lund. 
Här har eleverna själva fått göra fältstudier och i det lämna tolkningar av hur de 
uppfattar befintlig miljö, vad de önskar bevara eller förändra. 

Genomgående har projektet tagit del av aktuell forskning inom området 
som rör industrisamhällets förändring. Frågor om hur människor påverkas av riv-
ning och exploatering, vad som uppfattas som viktigt i miljöerna, den enskilda männi-
skans möjligheter till påverkan, hur invånare tar stadens mellanrum i besittning samt alter-
nativ återanvändning av byggnader eller hela områden, har varit centrala under ar-
betet med projektet. Projektet berör också hur vi hanterar situationer när hela 
byggnader, områden eller orter rivs eller försvinner.   

Regionmuseets projekts förväntades undersöka möjligheterna att ta fram ett 
ramverk med raster, med vilket nya kulturmiljöer kan upptäckas i tid. Det raster 
som har utarbetats inom projektet har prövats på olika miljöer och objekt men 
utgör ännu en idémodell. Metoden att använda rastret fordrar en interaktion med 
människor i de aktuella miljöerna. Betydelsen av att bjuda in ortsbor i arbetet 
med bevarandet av vårt kulturarv har därigenom fått ökad uppmärksamhet. Regi-
onmuseet ambition är att efter avslutat projekt fortsatt arbeta med rastret, för att 
genom ytterligare provperioder kunna ge det en fast form. Målet är att utveckla 
metoden till ett verktyg för studier av det samhälle som möter oss idag och med rastrets hjälp 
upptäcka miljöer som ännu inte ses som kulturhistoriskt värdefulla.  
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Bakgrund 
Hösten 2008 fick Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne en förfrå-
gan från dåvarande stadsantikvarien i Lund och tf  museichefen Björn Magnusson 
Staaf  på Kulturen i Lund, om man ville ingå i ett samarbetsprojekt kring Vad som 
trots allt försvinner – ett forskningsprojekt om dokumentation och värdering av svårbevarat 
kulturarv. Regionmuseet fick utifrån en översiktlig projektidé fria händer att ut-
veckla tankarna med inriktning på ett byggnadsantikvariskt perspektiv. Projektet 
har finansierats med FoU-medel (Forskning och utveckling) från Region Skåne. 

Projektansvarig för Regionmuseets delprojekt är Helene Stalin Åkesson, 
byggnadsantikvarie och på museet anställd som industriantikvarie. Regionmuseet 
har genomfört flera studier av industrisamhället och i arbetet med Vad som trots 
allt försvinner vidgas perspektivet till det större konsumtionssamhället. Regionmuseets 
studie har fokus på att i tid upptäcka delar av vår bebyggelse som ännu inte har 
formulerats som kulturhistoriskt värdefulla, för att kunna dokumentera och vidta 
åtgärder för olika former av bevarande. 

 Totalt omfattar projektet tre delprojekt. Anders Högberg, fil dr i arkeologi, 
från Sydsvensk arkeologi AB (tidigare Malmö kulturmiljö) svarar för ett av pro-
jekten. Högberg har studerat hur man återanvänder och vad man sparar av områ-
den, där det tidigare har funnits industrier som varit behäftade med många nega-
tiva upplevelser. Fallstudier har gjorts av området i Lomma där eternitfabriken 
tidigare låg liksom av BT-kemis område i Staffanstorp. Niklas Ingmarsson, etno-
log och 1: e antikvarie på Kulturen i Lund, och Robert Willim, docent i etnologi 
vid Lunds universitet, kulturanalytiker och konstnär, har haft fokus på de flyktiga 
upplevelser som skapas i och kring dagens bebyggelse. Ingmarsson och Willim 
har studerat vad dessa miljöer och anläggningar betyder för kulturarvet, om och 
hur vi kan bevara något som till sin natur är temporärt. Projektägare är Kulturen 
och projektansvarig är numera Niklas Ingmarsson. Björn Magnusson Staaf  har, 
sedan han tillträdde tjänsten som universitetslektor vid Lunds Universitet, kvar ett 
visst samordningsansvar för forskningsperspektivet. 

Problemformulering 

I takt med att vårt samhälle förändras, ställs kulturmiljövården kontinuerligt inför 
nya uppgifter. Det behövs delvis andra verktyg för att kunna täcka in det samhälle 
som möter oss idag. För att fortsatt ha ambitionen att bevara ett representativt 
tvärsnitt ur varje tidsskikt, måste byggnadsvården söka alternativa vägar för do-
kumentation. Det handlar det bland annat om att lära oss att se det vi ännu inte 
har hunnit formulera som kulturhistoriskt värdefullt. Det handlar också om att 
påminna oss om vikten av att omfatta helheten i miljöerna. För att kunna bredda 
synen på vad som hör till vårt samlade kulturarv, måste människor utanför musei-
världen bjudas in till i diskussionen kring vad vi bör bevara.  
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Med drivkraften att försöka hantera ett tvärsnitt av var tids bebyggelse, kommer 
antikvarier att ställas inför anläggningar som kanske inte ens är önskvärda att fy-
siskt bevara. Där handlar det om att finna andra vägar till bevarande. Kanske kan 
byggnadsvården närma sig arkeologin, där man gräver ut, undersöker och doku-
menterar innan ett område tas i anspråk för nybyggnation. Att glida från ett fy-
siskt bevarande till kunskapsinsamlande, immateriellt bevarande bryter mot bygg-
nadsvårdens traditionella arbetssätt. Flera faktorer kan dock stödja även ett antik-
variskt resonemang kring rivning. Om byggnadsvården öppnar upp för ett arbets-
sätt som ibland tillåter rivning, kan vi sannolikt få tillgång till fler miljöer och be-
redas plats i diskussioner som hittills inte har inkluderat antikvarier. 

Det finns ett stort behov av samsyn kring hur resurser för bevarande och 
dokumentation ska fördelas. Inom arkeologin är dokumentationens roll vederta-
gen, vilket styrks i 2 kap i Lag (1998:950) om kulturminnen m.m. (KML). Inom 
byggnadsvården är regelverket inte lika tydligt med att ge signaler om vilka miljö-
er som bör omfattas. Denna problematik försöker Regionmuseet att närma sig i 
nämnda delprojekt.  

Syfte och målsättning 

Syftet med Regionmuseets delprojekt är att finna tecken eller signaler som tidigt 
får oss att se det typiska eller lokalt kännetecknande i bebyggelsen innan den rivs 
eller omvandlas. Särskilt stort är behovet att finna tecken hos den relativt unga 
bebyggelsen, eftersom den oftast inte tas upp i bevarandeprogram eller på annat 
sätt har hunnit bli bedömd för sina kulturhistoriska kvaliteter. Att utveckla ett 
seende som lyfter fram dessa miljöer fordrar en delvis annorlunda diskurs inom 
byggnadsvården. Dokumentation före rivning, sanering eller kraftig omvandling 
bör inte längre ses som ett misslyckande från byggnadsvårdens sida. Projektets 
mål är att hitta en väg för identifiering av tidigare ouppmärksammade miljöer och 
i det arbetet utveckla ett verktyg som kan användas för att vidga begreppet kul-
turarv. En breddad syn på vad som utgör vårt kulturarv, fordrar ett ökat samarbe-
te mellan parter som arbetar med bebyggelse men också med människor som bor 
eller vistas i de aktuella områdena.  

Det kulturhistoriska värdet handlar om mer än estetik, byggnadstradition 
och goda byggnadshistoriska exempel. Ett viktigt delvärde är upplevelsevärdet 
men även det har begränsningar ibland. Industrimiljövården har vid upprepade 
tillfällen ställts inför problematik där värden i miljön har varit svåra att formulera 
och att få gehör för. Med ett vidgat kulturarvsbegrepp kan byggnadsvården som 
helhet gå i närkamp med såväl farlig som till synes trivial bebyggelse. Det skulle 
stärka argumentationen för att se dessa delar av vår kultur som nog så viktiga. 
Det skulle också göra det möjligt att uppmärksamma spontant skapade miljöer i 
stadsbilden, vilka vid en första anblick kan ses som obetydliga och bortglömda 
men som många gånger har väl fungerande om än outtalade funktioner. 
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Avgränsning 

Regionmuseets delprojekt inom Vad som trots allt försvinner – ett forskningsprojekt om 
dokumentation och värdering av svårbevarat kulturarv avgränsas i fältarbetet genom fyra 
olika studier. En av studierna utgörs av två axlar genom Lunds stadskärna, en 
annan av byggnadskategorier, en tredje studie kretsar kring fem industri- och tek-
nikhistoriska miljöer medan en fjärde utgörs av ett samarbete med tre skolelever 
på Palettskolan i Lund. Fältarbetet bygger på okulärbesiktningar men enstaka 
nedslag har gjorts i arkivmaterial och äldre litteratur. Litteraturen inom projektet 
har annars haft fokus på aktuell forskning. Med undantag från de fem industrimil-
jöer där studier har gjorts, är fältstudierna genomförda i Lunds stadskärna och 
dess närområde.   

Förväntat resultat 

Projektets förväntas resultera i en modell med tillhörande verktyg, vilken bidrar 
till att man tidigt kan peka ut karaktäristiska bebyggelsemiljöer/sätt att använda 
sig av bebyggelsen. Genom ett raster, ska modellen också kunna lyfta fram de 
kulturhistoriska värdena i miljöerna. Rastret ska vara konkret men inte specifikt, 
eftersom man då riskerar att tidsmässigt eller kategorimässigt begränsa urvalet.  

Kontinuerlig användning och löpande utvärderingar av modellen är en för-
utsättning för dess existens. Modellen ska kunna användas vid större omvand-
lingar av stadsbebyggelsen likväl som för enstaka byggnader/miljöer. 

Dokumentation innan en rivning/omvandling innebär högst ställda krav på 
materialet. När miljön inte längre fysiskt finns kvar, ska dokumentationen ensam 
utgöra en immateriellt bevarad del av vårt kulturarv. För att den inte ska bli endi-
mensionell, bör modellen och verktyget kräva ett tydligt tvärvetenskapligt an-
greppssätt.    

Teori 

Fältstudierna stöder sig i grunden på vedertagna teorier inom kulturvården, så-
som Venedigfördraget från 1964 och Stig Robertssons Fem pelare – en vägledning för god 
byggnadsvård från 2002. För att komma närmare problematiken kring den del av 
bebyggelsen som ännu ses över axeln och samtidigt närma sig maktens centrum, 
har Joakim Forsemalms teorier i Bodies, bricks and black boxes från 2007 prövats. 
Där görs försök att knäcka koden till vilka faktorer som parallellt med byggnader 
och infrastruktur medskapar våra kulturmiljöer. Forsemalms forskning uppmanar 
läsaren att även studera det till synes triviala. Det blir uppenbart att bebyggelsen 
aldrig kan frikopplas från användandet av den, de livsmiljöer den skapar. I Chris-
tian Norberg-Schulzs bok Intentions in Architecture avhandlas framförallt arkitek-
tens roll och ansvar. Ur ett semantiskt perspektiv fungerar arkitekturen inte bara 
som en ram för de funktioner för vilka byggnaderna uppförs. Arkitekturen deltar 
också i de aktiviteter som äger rum i byggnaderna eller bebyggelsen. Trots att 
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boken gavs ut redan 1963 är stora delar av texten ännu aktuella. Är ambitionen 
att i bevarandet behålla genius loci fordras att man värdesätter det lilla och mycket 
betydelsefulla. Forsemalm poängterar brukarens inflytande i processen. Brukarna 
ses också som indirekt ansvariga för innehållet i de så viktiga svarta lådorna. De 
fyller dem med sin historia, sina traditioner och sätt att göra bebyggelsen till sin. 
Ska planeringen av vårt stadsrum inte bara handla om den rent fysiska miljön 
måste vi också söka efter svaren i dessa lådor. Enligt Forsemalm kan stadsplane-
ring med ambition att skapa levande miljöer aldrig bortse från innehållet i de 
svarta lådorna. Nyfikenheten att utforska måste finnas där. I Regionmuseets del-
projekt Vad som trots allt försvinner är det framförallt de spontana brukarnas avtryck 
som har studerats men även barnens perspektiv på för dem okända bebyggelse-
miljöer.  

Metod och källmaterial 

Fältstudierna upptar en stor del av arbetet inom Regionmuseets delprojekt. Där 
har utgångspunkten varit att registrera och i viss mån även dokumentera bebyg-
gelsen så som den ser ut idag. Här ingår okulärbesiktning i form av platsstudier, 
vilka omfattar egna iakttagelser, skisser och foton. I anslutning till platsstudierna 
ingår även samtal med människor som stadigvarande eller högst tillfälligt vistas i 
miljöerna. För att få perspektiv på hur andra har genomfört liknande studier och 
vilka resultat man har kommit fram till, har forskningsrön inom framförallt pu-
blik arkeologi använts. Därtill har projektet i anslutning till fältstudierna också 
använt material som ger perspektiv på hur urbana platser som länge varit över-
givna plötsligt tas i anspråk på ett helt nytt sätt.  

Litteratur och källkritik 

Delprojektets litteraturstudie har i huvudsak koncentrerats på forskning som har 
gjorts i sfären kring industrier, provisoriska anläggningar, publik arkeologi och 
utrangerade, urbana miljöer som har fått nya användningsområden. När det gäller 
miljöer som studerats mer djupgående har viss objektknuten litteratur också an-
vänts. 

I samarbetet med skolan har särskilt boken Publik arkeologi av Fredrik Svan-
berg och Katty H. Wahlgren använts. Även Anders Högbergs artikel The Past is the 
Present – Prehistory and Preservation from a Children´s Point of  View har använts i arbe-
tet med projektet. I texterna poängteras vilken resurs barn, skolbarn eller allmän-
het kan vara för kulturvårdens arbete, inte minst när det handlar om förmedling 
och delaktighet. Där ges inte minst ett starkt stöd för ambitionen att släppa in 
allmänheten i projektets fältstudier och framförallt i samtalen kring vad det är vi 
väljer att bevara av vår samtid och hur vi förhåller oss till dessa miljöer i vardagen.   
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Samverkan med människor utanför den egna yrkessfären sker också inom den 
spanske arkitekten Santiago Cirugedas projekt Recetas Urbanas. Cirugedas arbets-
metod att utgå från befintligt och ofta överblivet eller återanvänt material och att 
samverka med lokala krafter kan ses som ett sätt att anpassa verksamheten till ett 
inte bara kritiskt konjunkturläge utan också en allt större medvetenhet om hur 
man kan bidra till en hållbar utveckling. 

Robert Willims Indsutrial cool och Kenny Cupers och Markus Diessens bok 
Spaces of  Uncertainty ger perspektiv på hur industriella och urbana miljöer som 
spelat ut sin ursprungliga roll kan återanvändas. Här diskuteras bland annat kring 
hur långt man kan gå i återanvändandet av en anläggning utan att minnet eller 
upplevelsen av dess ursprung helt raderas.  

I boken Förgängelsens geografi visar Tommy Book och Daniel Bergman på hur 
att många av kulturarvets miljöer ursprungligen var tänkta som provisorier, vilket 
sätter bevarandediskussionen i ett delvis nytt sammanhang. I boken framgår med 
stor tydlighet hur en plats kan upplevas som mycket viktig och meningsfull utan 
att för den skull har några fysiska byggnader eller andra typer av anläggningar. 
Det handlar om platser där den ursprungliga användningen har haft en bred för-
ankring, oavsett om denna varit positiv eller negativ. Diskussionen kring vad som 
fordras för att något ska bevaras eller vad vi behöver för att uppleva något som 
bevarat tydliggörs och får nya infallsvinklar. 

 

Utkast till raster 
Idén om ett ramverk med raster har sitt ursprung i upplevelsen av att lägga på ett 
facit för att se om svaren stämde. Här var tanken att vända på turordningen. Att 
med rastret tvärvetenskapligt beskriva och hjälpa till att upptäcka det kulturarv 
som annars riskerar att försvinna. En väg att gå vid mötet med en ny bebyggel-
semiljö, har varit att fylla i inventeringsblankettens rutor. Då handlar det oftast 
om den fysiska miljön, om byggnadsmaterial och teknisk status. Rastret ska an-
vändas för att kunna ta reda på vad värdekärnan i en bebyggelsemiljö innehåller. 
Därför omfattar dess urvalskriterier inte någon byggnadsbeskrivning. Istället 
handlar det om flera mjuka värden, för att i svaren försöka förstå och se vad det 
är som gör miljön, vad upplevelsevärdet egentligen består utav. Rastret blir ett 
verktyg i jakt på det vi är här för att ta hand om – kulturarvet.   

  

Fältstudier 
För att ge undersökningsmaterialet bredd, har flera olika metoder för fältstudier 
har använts. Till fältstudierna har aktivt utvalda miljöer använts men också studier 
av någorlunda slumpmässigt valda platser. Därtill har studier några miljöer som 
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har varit aktuella även ur andra hänseenden, såsom Skrombergaverken och Klip-
pans Pappersbruk, också tagits med. Till detta ska läggas samarbetet med tre ele-
ver på Palettskolan i Lund. 

Axlar genom Lunds stadskärna 

En viktig del i fältarbetet utgörs av de två axlar som har dragits genom Lunds 
stadskärna. Längs vardera axeln har punkter på regelbundet avstånd från varandra 
lagts ut. Varje punkt har sedan fått representera en undersökningsplats. Punkter-
na har placerats så pass tätt att principen har varit att man ska kunna skymta den 
närliggande platsen från den punkt på vilken man befinner sig. Axlarna löper i 
nordväst från Nöbbelövs Mossaväg på Gunnesbo företagsområde och bort till 
Stora Råby i sydost. Den andra axeln går från vattentornet vid Brunnshög i nord-
ost tvärs via centrum ner till Sankt Lars-området i sydväst. Totalt omfattar fält-
studien 24 punkter eller undersökningsplatser.  

Varje plats har studerats utifrån en okulärbesiktning, vilken har förstärkts 
med foton. Flera personer på olika platser har spontant kommit fram och förhört 
sig om studien. I samband med dessa samtal gjordes också några korta intervjuer. 
På ett par platser togs också kontakt med människor som befann sig i närheten. 
Regionmuseets ville informera om varför byggnader i området fotograferades.  

För att skapa en konkret bild av respektive axels sträckning, har pappersar-
ken fogats samman och fotomaterialet grupperats kring de olika punkterna längs 
med axeln. Fältstudiens material kan bland annat visa hur bebyggelsen liksom 
dess användning förändras inte bara ju längre bort från stadskärnan man befinner 
sig utan också beroende på områdenas respektive karaktärer. I studien går det 
också att avläsa informella sätt att nyttja bebyggelsen.  

Studien med axlar genom Lunds stadskärna har arbetat med vedertagna 
platsstudier. Det har varit spännande att göra eftersom flertalet punkter visade sig 
utgöra icke-platser, i så motto att de med få undantag inte utgörs av torg eller par-
ker. Att tillämpa ett platstänkande där det vid en första anblick inte finns något 
konkret att lyfta fram, tvingar fram förmågan att se detaljer och outtalade men 
identitetsskapande kvaliteter. Ibland har det handlat om subtila egenskaper, vilka 
tarvar att man läser av inte bara bebyggelsen i sig utan också sätten på vilka bru-
karna nyttjar den.  

Under pågående arbete väcktes funderingar kring vad som är Lund av idag 
och om den bild som förmedlas i olika sammanhang är sann eller utgör en öns-
kad bild av Lund. I anslutning till axlarna genom Lund har därför turistbyråns 
material om Lund studerats i syfte att ge en jämförelse. 
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Stadskarta över Lund med axlar och punkter markerade. Den axel som börjar i kartans nordvästra hörn har sin första 
punkt i Gunnesbo företagsområde och avslutas i Stora Råby i stadens sydöstra del. Den andra axeln börjar vid vattentornet 
på Brunnshög och har sin sista punkt i Sankt Lars-området. Skräningspunkten går i Brunnsgatan, mitt emellan Östra 
Vallgatan och Arkivgatan.  
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Från Nöbbelövs mossaväg till Stora Råby 

Axeln lades ut med en ambition att den skulle dras genom bebyggelse av vitt skil-
da slag. Fältstudien genomfördes 2008-12-05 respektive 2008-12-15. För att ge 
redogörelsen ett direkt anslag används presens. Vid dessa två datum deltog också 
Mia Jungskär. Flera av fotona är tagna av Jungskär. 
 
Plats nr 1. Nöbbelövs mossaväg är den första punkten som undersöks. Här noteras 
och associeras fritt. Apropå försvinnande finns här rester av det tidigare jord-
brukslandskapet i form av hamlade pilträd. Kraftledningen genom området får 
stå för ett av många önskvärt försvinnande och den närbelägna sortergården för 
omhändertagandet av det som försvinner. Hungriga poliser provianterar korv 
från den lokala tillverkaren. En av korvtillverkarens anställda tar paus på bakgår-
den, varpå Regionmuseet passar på att informera om projektet och att göra en 
spontan intervju. 

Associationerna på platsen går även mot bortglömda platser, platser som 
ingen verkar bry sig om. Frågor som också blir aktuella är: Hur påverkas vi av dessa 
platser? Vad säger de till oss? Är det över huvud taget menat att vi ska fundera över dem? 

Platsen vid Nöbbelövs mossaväg får idag rumslig struktur av den enradig 
allé som är planterad längs med vägens södra sida. Omsorg finns, dock i varie-
rande grad beroende på var i ett stadsrum man befinner sig. 
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Plats nr 2. Traktorvägen/Ploggatan står näst på tur och är en plats med karaktär av 
en trång gränd eller bakgata. Bilisten saknar plats att ångra sig och vända på. Ga-
tumarken utgörs av en påfart till norrgående fil på Fjelievägen. Regionmuseet 
lyckas dock hitta en väg tillbaka, via gården till ett intilliggande företag. Där kan 
man informera om att museet inte var först med att tråckla sig in via deras gård. 
En del bilister försöker till och med vända på vägen och kör rakt genom raden av 
pollare. Eftersom misstagen tydligen är många och behovet av att knyta samman 
de båda företagsområden är stort hoppas man på en rondell. Den skulle i så fall 
länka samman Ploggatan och det mer industriella Gunnesbo företagsområde med 
Förhandlingsvägen och Pilsåkers företagsområde, där bland annat Nova köpcen-
ter ligger. 
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Plats nr 3. Traktorvägen/Mobilia domineras av Lunds första köpcentrum Mobilia, 
vilket uppfördes i slutet av 1960-talet. Idag har vi en delvis annorlunda bild av 
vad ett köpcentrum är. Nova Lund ståtar med drygt 70 butiker, vilket gör att Mo-
bilia snarare känns som om några butiker mer slumpmässigt har byggts samman. 
Den väl tilltagna parkeringen runt om anläggningen är däremot ansenlig. Funk-
tion har satts främst men på vissa ställen finns ambitionen att göra det fint med 
stensättningar och blomsterplanteringar. Fastlåsta kundvagnar i vagnskjul, lydigt 
parkerade och låsta bilar, enstaka cyklar och tallbuskage. Bakom det vintergröna 
hörs en aldrig sinande ström av bilar. Cykelvägen alstrar inget ljud. En bit bort, i 
anslutning till busshållplatsen på Fjelievägen (väg 16), sitter en ålförsäljare från 
Simrishamn. För att kunna värma sig har han husvagn och termos med sig. Man-
nen vill gärna prata en stund och bekräftar att det inte är någon myt – alla ålar har 
sitt ursprung i Sargassohavet.   

Kontrasten mellan det flyktiga mötet med ålförsäljaren och besöket på bil-
parkeringen utanför Mobilia är stor. Det är ofta lätt att glömma eller att helt en-
kelt inte se det lilla i det stora. Mobilia blir synonymt med parkering och välfyllda 
matkassar. Slitna flaggor påminner oss om att det har varit så under lång tid. På 
en angränsande fastighet ligger en låg kontorsbyggnad, som vid besöket ser ut att 
tillfälligt fungera som bostad eller kanske handlar det ovanligt personliga kontors-
rum.   
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Plats nr 4. Annedalsvägen är gatan som löper parallellt med Fjelievägen och vars 
norra sträckning skulle sluta mitt i rondellen vid Mobilia. Det är gatan som inte 
gör något väsen av sig och som med stor sannolikhet förblir okänd för flertalet. 
Där finns baksidan av det som tidigare var Jysk och som dessförinnan hyste en 
bilhall men som ursprungligen ritades som kontor av arkitekt Karl Koistinen år 
1969. Övriga byggnader invid Annedalsvägen är mer anonyma till sin karaktär. 
Skylten Nybyggarna sätter tankarna i rörelse. Vad är det som byggs på nytt? Ge-
nom lokala tidningar är namnet tidigare uppmärksammat. Nybyggarna är en 
verksamhet som ger människor möjlighet att åter komma ut på arbetsmarknaden 
efter längre perioder utanför. Att bygga ett arbetsliv på nytt och att använda 
byggnader på nya sätt. Kan vi avläsa förändringar i bebyggelsen? Kan och vill 
byggnadsvården att man ska kunna följa hur en ny funktion tar byggnaden i an-
språk?  
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Plats nr 5. Åldermansgatan – Folkes biluthyrning, vid denna plats möter Öresundsvä-
gens företagsområde bostäderna i området Klosterhusen. De intilliggande koloni-
lotterna representerar ett mellanskikt. Trädgårdar som ligger på mark alltför nära, 
en åtminstone tidigare, farlig industri. Ögonen iakttar och fångar genom kamera-
linsen betonggrisar på rad, vitmålade cyklar på cykelbanan, bevakningsskyltar, 
inrasade komposter och en grävmaskinist under arbete på Måsvägen. Frälsnings-
arméns verksamhet Myrorna har ställt en plåtbox för klädinsamling på en av in-
dustrifastigheterna. Undrar hur ofta plagg i påsar kastas in där. 
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Plats nr 6. Hantverksgatan representerar det stadsnära villaområdet. Idag eftertrak-
tat men tidigare betraktades det av vissa som fel sida av stan i sällskap med be-
grepp som Vilda Väster. Elskåpen används som anslagstavlor och där samsas klis-
termärken om Kamp med spraymålade schabloner föreställande hammaren och 
skäran. Ytterligare inslag utgörs av en mobil volleybollskorg och bastanta sopkärl. 
Längst in i en av villaträdgårdarna finns en finlemmat garage. Kanske från 1930-
talet och förmodligen uppfört för den första egna bilen. Funderar över vilka bilar 
som får plats där idag.   
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Plats nr 7. Slöjdgatan/Hantverksgatan är en plats med olika typ av bostadsbebyggel-
se, både friliggande från tidigt 1900-tal och flerbostadshus från 1930-talet och 
framåt samsas där. Ännu finns det lilla uthuset i tegel kvar och i en äldre butikslo-
kal finns numera ett litet tehus. Polisen huserar i det angränsande kvarteret och på 
andra sidan gatan har kommunens stadsbyggnadskontor sina lokaler. Gattet mel-
lan bostadshusen och polishuset har nyligen förtätats med ett kilformat kontors-
hus i nyfunkis. Det är liv och rörelse i området. Två av husen på Byggmästarega-
tan renoveras och det pågår grävningsarbeten i gatan. Den passerande trafiken är 
om inte tät så i vart fall kontinuerlig. Trots detta har den platsen i skärningspunk-
ten på Slöjdgatan/Hantverksgatan och Byggmästaregatan något lugnt och intimt 
över sig. Där finns omsorg om detaljer, smide i taket över en entré och omsorgs-
fullt satt gatsten.  
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Plats nr 8. Mårtenstorget är svårare att spontant tolka. Torget är allas plats och känns 
lite grann som Liseberg eller Stockholms slott. Schablonbilderna är många, vilket 
gör att det är lätt glömma att använda sig av ett nyfiket seende. Osäkerhet för-
svinner i samma stund som greppet om kameran fattas. Nu är ögonen är vidöpp-
na. Julen närmar sig och någon uppmanar Lundaborna att handla på nätet. Som 
bonus utlovas en julgran. I det stora bankpalatset har rutorna försetts med anslag, 
Ledig butikslokal. Ur led är tiden, julgranen ska väljas ut personligen med omsorg 
och hur gör de som fortfarande vill besöka sin bank? Ingen köar heller till servi-
ceboxen. Ur funktion eller så har dagskassorna inte hunnit räknas ännu. 

Torget är fullt av pollare och så här dags på dagen även av bilar. Torghand-
larna har åkt hem för att värma sig. Butiker och restauranger runt om vill sälja 
och sätter ut gatupratare för att locka in kunderna. Så kallas skyltarna som ställs ut 
på trottoarer. GB-glassgubben tror fortfarande på behovet av svalka i december 
trots att bänkarna utanför Konsthallen är tomma och platanerna nakna. Grön-
sakshandeln på hörnet har lämnat kvar ställningen för frukt- och grönsakslådor 
utanför. Snön saknas men över Västra och Östra Mårtensgatan hänger illumine-
rade juldekorationer, stjärnor och kanske stjärnfall, som ska hjälpa oss att hitta 
julkänslan. Det är först på Mårtenstorget som julen gör sig påmind, finns den 
bara där? 
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Plats nr 9. Ånggatan är notisernas och klottrets plats. Här finns lappar om en sak-
nad moped och någon är allmänt missnöjd och skriver Rude, rude!!  Rotskott ryck-
er loss intill en garagevägg och någon har glömt sin soppåse på en parkbänk. Stu-
denterna på Ulrikedal har inte kommit hem ännu – eller så har de inte hunnit 
upp. Här finns uthusdörrar med dubbla hänglås och en stor trädkoja. Vändzonen 
med obligatoriskt parkeringsförbud muntras upp av en tegelvägg som numera är 
grön, gul och nästan himmelskt blå. Stubbar berättar om att det har varit grönare. 
Banvallen, Hardebergaspårets förlängning, passerar intill, vilken på sitt sätt gör 
Ånggatan till en påfart för cyklister och promenadsugna. 
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Plats nr 10. Planetgatan/Mångatan finns mitt i den hyllade Planetstaden, området 
som ritades av Ib Møgelvang och Jørn Utzon 1953. Husen som då betecknade ett 
nytänkande inom bostadsarkitekturen betraktas idag som kulturhistoriskt värde-
fulla. Området är välbesökt, även av dem som inte är önskvärda. Skylten Grannar 
mot brott, berättar att här hjälper man varandra med att ha uppsikt. Regionmuseets 
närvaro registreras och ett äldre par undrar om det är en mäklare som tittar på 
något av husen. De bor själva i Planetstaden och uppskattar arkitekturen.  

Även atriumhus har sina bakgårdar och befriande nog är inte allt välordnat. 
Trädgårdsmöbler har lämnats kvar utomhus i sällskap av tomma krukor. Trots att 
det är december ser pulkorna lika aparta ut som möblerna. Mattpiskställningen 
har försetts med öglor för gungor. Gungorna har försvunnit – används den åter-
igen som piskställning? 
Vad gömmer sig under luckorna i den intilliggande Rosenhillsparken? Finns där 
en underjordisk sambandscentral, ett skyddsrum? Marken fram till luckorna är 
hårdjord och belagd med stenar som tillåter gräset att växa upp.  
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Plats nr 11. Skiffervägen är denna dag ett blåshål. Trottoarerna liksom gatan är bre-
da och den hårdjorda marken legio. Överallt ska de tunga transporterna kunna ta 
sig fram. Paletten går i svart, grått och silver och vinden har tillgång till allt. På 
håll syns motorvägen och på kameralinsen fångas bilarna som färgade streck. 
Som buffert mellan industrifastigheterna och trafikflödet finns stora grönytor, på 
vilka enstaka buskar har planterats eller självsått sig. Människan närvaro är un-
derordnad. Här är det hårdvaran som är tongivande. I de stora lokalerna bör det, 
med ledning från företagsnamnen, finnas djurtillbehör och mediciner. Av verk-
samheterna ser vi dock ingenting annat än lastning och lossning. Höga nätstäng-
sel markerar att det inte heller är meningen. Bara att kliva ur bilen och gå omkring 
med en kamera bryter mot normen för hur man uppför sig här.  
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Plats nr 12. Kalkstensvägen ligger ett långt stenkast bort från Skiffervägen och upp-
visar en delvis liknande miljö. Här är dock skalan på anläggningarna mindre. 
Rutschkanan föreställande en röd elefant bryter isen. Fåglar har byggt bo i ett av 
träden och på en ännu obebyggd markbit håller sly på att ta sig upp. Hit får man 
bege sig för att leta efter sin stulna cykel – Hittegods cykel står det på en skylt. 
Busskuren av blåmålad durkplåt meddelar att det då och då passerar en buss även 
om vi rör oss i bilens förlovade land. Det mer storskaliga i miljön representeras 
föga förvånande av en bilhall, vars tvåbenta skylt blir till en gigantisk insekt på 
tillfälligt besök i den annars lågväxta bebyggelsemiljön. Österut skymtar brandsta-
tionens slangtorkningstorn, som naturligtvis är ännu högre. 
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Plats nr 13. Råbyvägen var tidigare en miljö på rejält avstånd från Lund. Nu krym-
per avståndet för var dag. I öster är inte längre Linero det närmaste bostadsom-
rådet. Numera ligger villor på västra sidan om Dalbyvägen. Därtill har Gastelyck-
ans företagsområde knaprat åt sig alltmer mark och för att underlätta trycket på 
befintlig infrastruktur, eftersom så många fortfarande är bilburna, anläggs nu 
ännu en av- och påfart i anslutning till motorvägen. Det projektet kommer också 
att använda mark i närheten av Stora Råby. Det må storma runt omkring men 
inne i byn är det kav lugnt. Ett av de tidigare bostadshusen har fått en ny funk-
tion som förskola. Den tidigare trädgårdsgrinden har ersatt av en mer slagtålig 
sådan i galvad plåt, dock med ambition att vara trädgårdsgrind. Röda reflexkäppar 
har stuckits ner i vägrenen, vilket kan behövas när björkarna i allén redan under 
tidig eftermiddag tenderar att bli ett med bakgrunden. Även här arbetar man till-
sammans för att skydda sig mot oönskade besök – Grannar mot brott. Men först 
och främst vill man skydda barnen. Därför finns både en varningsskylt för gåen-
de barn och en så kallad vägspegel uppsatta i anslutning till förskolans parkering. 
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Från vattentornet vid Brunnshög till Sankt Lars-området 

Längs med axeln från nordväst till sydost finns flera miljöer där människor spon-
tant har sökt kontakt med Regionmuseet. Längs med axeln som löper från Vat-
tentornet i nordost till S: t Larsområdet i sydväst har inte någon kommit fram. 
Anledningen kan vi bara spekulera i men kanske är dessa miljöer av en mer sluten 
karaktär än många längs med den andra axeln. Studien genomfördes 2009-02-17 
respektive 2009-02-24.  
 
Plats nr 1. Vattentornet var länge ett av Lunds få riktiga landmärken, vid sidan om 
Domkyrkan och Blocket (Universitetssjukhuset). För att visa vad som händer med 
landmärken när bebyggelsen förtätas, är detta ett bra exempel. Vattentornet är 
numera helt kringbyggt av SonyEricssons och ST-Ericssons anläggningar. Vatten-
tornet har också fått konkurrens av två parkeringshus. De arkitektoniska idealen 
och därmed också årsringarna är tydligt avläsbara i de olika byggnaderna. Miljön 
är nästan uppseendeväckande välordnad, avsaknaden av skräp i det närmaste to-
tal. Det mest busiga i bebyggelsen är spåren efter den som valde att gå över isen 
på den lilla damm som har anlagts utanför den ena kontorsbyggnaden. Alla vi 
andra går lydigt på trottoarerna och på de anslutande gångbanorna. Här är miljön 
sval, snygg och kontrollerad. De stora glasytorna gör att ingenting därute kan ske 
i skymundan.  
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Fortfarande finns obebyggd mark på Brunnhögs företagsområde. Öster om vat-
tentornet ligger sedan ett par år ett provisorium i form kontorsbaracker. För sä-
kerhets skull har nätstängsel som toppas med taggtråd satts upp runt om. Tan-
karna går till ett svenskt Guantanamo men det handlar inte om något fängelse 
utan om telekomanställda som under längre eller kortare perioder har sina skriv-
bord och datorer där. Den tillfälliga stationen förbinds med moderskeppet (bygg-
naderna kring vattentornet) genom en gångtunnel. I tunneln är betongen konst-
fullt gjuten, så att den skapar en struktur som påminner om stalaktiter. En yta 
som i det längsta avskräcker från klotter. Kanske kommer den kombinerade 
gång- och cykeltunneln att bli en flaskhals när ESS: s anläggning är fullt utbyggd? 
Infrastrukturen kommer att behöva hålla jämna steg om anställda ska kunna vara 
på plats i tid. Kanske är det så att vi fortfarande inte har förstått att Lund utanför 
den medeltida stadskärnan är en industristad i mycket snabb förvandling? Vi är 
inte ensamma om att klamra oss fast vid en pittoresk bild av de lärdes plats. Ox-
ford uppvisar idag en liknande situation med universitet och industri i ett ömsesi-
digt beroende. Industrin skapar ett inflöde av ekonomiska medel men finns inte i 
samma utsträckning med i den bild av staden som marknadsförs till turister. 
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Plats nr 2. Sölvegatan/Sångarevägen är platsen där Brunnshögs företagsområde möter 
Östra Torn. Bostadsbebyggelsen vänder ryggen mot och man möts av en rad 
garageportar liksom skyddande buskage. Skyddet anlades tidigare mot obebyggd 
mark men tjänar idag som en markering mellan de storskaliga kontorsanläggning-
arna och bostadsbebyggelsens mer intima utformning. I kvarteret Spexaren har 
grannarna överlåtit bevakningen till ett vaktbolag och på parkeringen är man bara 
välkommen som ”boende på området eller besökande till dessa”. En ensam plast-
kon och en hög cementplattor berättar att det under snön nog döljer sig ett halv-
färdigt projekt. Konen har säkert stått där ett tag och har därför hunnit få ett klis-
termärke med texten död åt byråkratin. Funderar en stund på detta att ta död på 
byråkratin och vilka konsekvenser det skulle få för vårt samhälle.  
På andra sidan motorvägen ståtar en byggkran vid en ny anläggning som enligt 
uppgift även den ska inrymma kontor för telekombranschen. Byggnader i stram 
nyfunkis med vitputsade fasader i enlighet med rådande trend. 
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Plats nr 3. Sparta utgör nästa anhalt. Den fortliknande skapelsen ritades av Bengt 
Edman och stod klar år 1970. Anläggningen inrymmer 539 studentrum, några 
lägenheter, ett mindre hotell, en läkarmottagning, en föreläsningssal och en mat-
affär. Karaktäristiskt för dess nybrutalistiska exteriör är de horisontella fönster-
banden och fasadens beklädnad i form av gjutna betongelement. På vissa mindre 
partier mjukas intrycket av exteriören upp något med hjälp av några skift med 
rött tegel. Ännu i början av 1990-talet var fastigheterna på andra sidan nuvarande 
Forskarparken till stora delar obebyggda. Därefter har byggnationen varit massiv 
på Ideons respektive Pålsjös företagsområden. Idag är Sparta allt mindre av en 
solitär och i takt med att omgivande bebyggelse förtätas en allt mer integrerad 
byggnad. Ett stenkast bort ligger Ideons anläggning med Alfas och Betas bygg-
nader. Deras förhöjda gavelpartier skapar associationer till sfinxer på rad. Kanske 
kan man se dem som beskyddare av forskarvärlden? Undrar just hur arkitekt Pe-
ter Torudd resonerade då byggnaderna tog form på ritbordet. Fanns korsningen 
mellan fabeldjur och människa där på näthinnan? Sparta och Ideons Alfa- och 
Beta-byggnader har distinkta volymer som är lätta att känna igen. Andra anlägg-
ningar i området är mer anonyma. Lågmälda smälter de in.  
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Plats nr 4. Warholms väg/Tunaparken är en plats för lek. En klättervänlig spindelväv 
och en mopedgunga väntar i parken. Träden är ståtliga och många och den ålder-
domliga planen påtaglig. 1867 uppfördes här Villa Tuna eller Tuna slott som det 
kom att kallas av Lundaborna. Helgo Zettervall svarade för ritningarna och upp-
draget hade han fått av Emelie Thomander. Villan blev en av Lunds allra största 
och den omgivande parken harmonierade med bostaden. Tyvärr blev inte Villa 
Tuna särskilt långlivad, då den revs redan 1948. Lunds stad hade köpt fastigheten 
1932 och hade andra ambitioner än att bevara den burgna 1800-talsbostaden. 
Man ville åt delar av den anslutande marken för att kunna uppföra bostäder. Par-
ken sparades emellertid och en stor del av träden stammar från familjen Tho-
manders era. Lekplatsen kom till samma år som villan revs. Hur många gungar 
och andra lekredskap har bytts ut sedan dess? Vem tittar på lekplatsens historia?  

Vid den angränsande Warholms väg ligger de snedställda lamellhusen i säll-
skap av en barackliknande förskola, Tunaskolan och Finn Inn Restaurang. Längs 
med vägen finns även en mindre kontorsfastighet. I korsningen Dag Hammarski-
ölds väg och Warholms väg ligger en bostadsfastighet i rött tegel med indragna 
balkonger, vilka bildar ett fint grafiskt mönster. I skarpt vårvinterljus är detta sär-
skilt tydligt. 
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Plats nr 5. Studentgatan/Nationsgatan/Östervångsgatan är gator i området Professors-
taden. Fastigheterna är stora och byggnaderna i många fall uppförda kring förra 
sekelskiftet. Trädgårdarna kännetecknas av uppvuxen grönska, såsom höga träd 
och häckar. Markerade grindstolpar och en och annan lägre mur förekommer. 
Området är kulturhistoriskt värdefullt och en promenad där erbjuder vackra 
byggnaderna att beskåda. Arkitektoniskt är variationerna många och bland husen 
finns även några exempel på sentida villor. Gemensamt för flertalet hus är en stor 
arkitektonisk omsorg. Friheten till trots, så finns det gemensamma nämnare. 
Ibland är dessa outtalade och det kan vara svårt att sätta fingret på vad de egentli-
gen består utav förrän vi möts av något som bryter emot det invanda. Annorlun-
da inslag kan på berika en bebyggelsemiljö men lika gärna sätta igång en negativ 
spiral i form av alltför genomgripande förändringar. Får en så får alla. 

Begränsningar av den enskilde fastighetsägarens möjligheter att skapa sitt 
eget paradis finns i så gott som alla miljöer. Med lite distans inser nog de flesta att 
även privata fastigheter har del i skapandet av ett gemensamt gaturum. Byggna-
derna samspelar med varandra men också med mellanrummen, trädgårdarna, 
parkerna, parkeringsplatserna och gångstråken. Vi interagerar med och i miljön. 
Ganska ofta skapas en spännande dynamik mellan det privata och det offentliga 
men ibland blir det slagsida till förmån för endera parten. Höga stenmurar kan slå 
sönder en potentiell dialog mellan gaturum och innanförvarande trädgård, samti-
digt som en mur också kan skapa förväntning och sätta fantasin i rörelse. Vad 
finns innanför?  
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Plats nr 6. Dalbyvägen/Östervångsskolan kännetecknas av tegelarkitektur i rött och 
gult samt väl tilltagna fastigheter med många träd. Östervångsskolan sätter ribban 
högt med sin parkliknande trädgård. Dammens organiska form skapar både 
konstrast och samspel med skolbyggnaden ovanför. Skolgården eller parken är 
inhägnad med nätstängsel och utanför sitter gula skyltar med barn och trepunkts-
symbol. Punkterna handlar inte om busiga barn med sjömanstatueringar utan 
berättar för oss att elever med nedsatt hörsel ofta passerar över gatan till skolan. 
Tankarna går till en tågresa mellan Lund och Nässjö på 1980-talet. I kupén satt 
även en lärare ifrån lund. Efter ett längre samtal framkom det fram att läraren, 
egentligen inte hade hört ett ord av det som sagts. Istället hade han läst på läp-
parna. Vikten av att artikulera lyser med guldskrift även om det egentligen är hög 
tid att vi som är hörande också lär oss att teckna. Med perspektiv på och kunskap 
om det som varit går det att förändra. 

Tvärs över gatan kan man gå till källorna. Inramat av ett svartmålat smides-
staket ligger Landsarkivet. Det är en byggnad som fick omsorg i detaljerna då den 
uppfördes. Beslagen på porten liksom mönstermurningar visar detta. Funderar 
över hur många som tar sig tid att gå på vandring i fasaden, att låta ögat upptäcka 
allt som finns där. På trottoaren utanför passerar dagligen horder av Lundabor 
men många har bråttom.  
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Vi tar oss tillbaka till andra sidan Dalbyvägen. En av villorna där har blivit cent-
rum för alternativmedicin. Där erbjuds massage. Kanske kan det vara en hjälp på 
vägen till att våga ta en paus i vardagen för att upptäcka något nytt?   

Vi tar ännu ett hopp över till Landsarkivets sida av gatan. Som närmaste 
granne ligger seniorbostäder. Fönstren är snedställda, vilket förmodligen flyttar ut 
synfältet för dem som bor där. Använder vi oss av de äldres samlade klokskap, 
deras iakttagelser? Tar vi del av det kulturarv som de har upplevt, sett försvinna 
eller faktiskt varit med om att bevara?  
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Plats nr 7. Kastanjegatan/Gyllenholmsgatan är platsen för det stridbara. Här ligger 
Smålands nation och mitt emot Svenska kyrkans diakonicentral Ugglan, den som 
hålls öppen även för dem som stängs ute från andra ställen. Mitt emellan går Söd-
ra Esplanaden som ett långsträckt vardagsrum. Varje lördag möbleras det upp 
med bord och allehanda prylar som söker ny ägare. I korsningen Kastanjega-
tan/Gyllenholmsgatan ligger Postmuseet och Postalhistoriska arkivet. Till vardags 
kan man dagligen beskåda frimärken och föremål med anknytning till posten.  

De blå klinkerplattorna i fasaden på Dackegården (del av Smålands nation) 
drar till blickarna till sig. Som utropstecken under fönstren sitter de där, intensivt 
blå i glasyren. Tittar närmare och undrar om de möjligen är skånsktillverkade, 
kanske från Skromberga? Containern på gården funderar som anslagstavla. Gösta 
Ekmans gestalt Sickan i Jönssonligan har fått låna ut sitt ansikte till en Commander 
Charles Ingvar. På flygbladen ges löfte om att de har en plan. Andra anslag vänder 
sig till dem som är lågavlönade, arbetslösa och utslitna – dessa personer ska enligt 
syndikalistiska ungdomsförbundet inte deppa. Alldeles intill har någon med hjälp 
av en schablon sprayat gatufest men glömt att berätta var och när den äger rum. 
Några studenter slänger tomglas. Annars är det märkligt lugnt. Inte heller vid dia-
konicentralen Ugglan är det någon trafik. Blicken vandrar över på andra sidan 
Kastanjegatan och noterar friliggande bostadshus från en annan tid. I fonden 
tornar Lundatöserna upp sig, de fyra höghusen med utkragande fasader i rött och 
vitt.   
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Plats nr 8. Karhögs torg har fått en ny gestaltning. Från att tidigare ha varit en del av 
Järnåkra befinner sig Karhögs torg nu mitt i centrum av ytterligare en delvis ny 
stadsdel, det tidigare ganska slutna industriområdet Margretedal som nu omvand-
las och förtätas. Under några år har det förvandlats till ett flerbostadsområde. 
Bebyggelsen består bland annat av de så kallade Lundatöserna men också av hus i 
nyfunkis. Korsningen Södra vägen/Tullgatan/Mellanvångsvägen gömmer numera 
en gång- och cykeltunnel med ljusinsläpp från ovan. Här har man lyckats skapa 
en gångtunnel med insyn.  

Karhögs torg har fått en ny livsmedelsbutik och där finns även en citychic 
restaurang. På hög höjd erbjuds penthouse med utsikt in mot centrum. Små-
djursbutiken ligger kvar vid torget men har bytt lokaler. För den som letar men 
har svårt att hitta finns en rejäl informationstavla. Skatteverket som ligger ett 
stenkast bort har numera sällskap av både Kronofogden och Fittnes 24 Seven. 
Med 24-timmarsbemannade myndigheter borde man således kunna träna och lösa 
eventuella spörsmål i skattefrågor under dygnets alla timmar. Torget som sådant 
fylls till största delen av bilar. Karl-Einar Anderssons utsmyckning med tillhöran-
de vattenspegel från 1960 har bevarats och några av träden har fått träbänkar 
kring stammarna. Funderar på hur länge det tar innan en plats verkligen intas av 
människor som bor där eller som kommer på besök. Förutom tidigare nämnda 
verksamheter finns frisör och seniorboende. 
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Plats nr 9. Malmövägen/Ruben Rausings gata är en svårtolkad plats. Kanske beror den 
upplevelsen på att träd som tidigare bidrog till en rumslighet har fällts. Stubbarna 
visar tätt sittande årsringar. Platsen har karaktär av en genomfart. Befinner man 
sig här är man egentligen på väg någon annanstans, vilket understryks av bussku-
ren vid Malmövägen. Väster om Malmövägen ligger Klostergården och snett 
nordost ligger Järnåkras olika generationer av boenden. En större grönyta finns 
söder om dessa byggnader och i fonden av den pågår nybyggnation. Råbyholms 
allé, på ömse sidor om gång- och cykelbanan och parallellt med Ruben Rausings 
gata, påminner om en annan tid. Då utgjorde allén en tillfartsväg till Råbyholms 
gård en bit längre bort.  Platsen omfattar förutom infrastruktur och grönyta en 
rejäl bilparkering. Förmodligen är det anställda på närbelägna Tetra Pak, som stäl-
ler sina bilar där.  

Platsen utan tydlig kärna ger istället perspektiv på omgivningen. Härifrån 
syns hur flera av husen på Klostergården har fått ytterligare en våning, i nyfunkis. 
En ny typ av boende har formligen landat ovanpå befintliga hus. Pulpettaken 
tycks nästan överdimensionerade trots att de betraktas nerifrån men förmodligen 
ger de ett skönt skydd över takterrassen. Vyn omfattar kanske Lomma och even-
tuellt kan lägenheterna marknadsföras med havsutsikt.  
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Plats nr 10. Sankt Lars-området – kring nuvarande huvudbyggnad borde representera en 
tydlig entré in i området. Här finns visserligen en vit skylt där det står S: t Lars 
och en hastighetsskylt med 30 km/h. Vem var Sankt Lars undrar någon och var-
för uppfördes alla byggnader. Ett stycke ner finner man skyltar som ger svar på 
en del av frågorna. Apotek, Folktandvård. Psyk. Akutmottagning och Vårdavdelning 1A 
– 1F. Ytterligare ett stycke bort finns fler skyltar Hälsans stig står det på en liten 
skylt. Betydligt större är skylten med Lundens ungdomshem och LVM-hem.  

Sankt Lars eller Sankt Laurentius var en kristen martyr och hängiven diako-
nin. Han dog i Rom den 10 augusti 258 e Kr, varför Sankt Lars och andra med 
namnet Lars firas denna dag. Lunds Hospital, som det ursprungligen hette, stod 
klart 1879. Mentalsjukhuset byggdes successivt ut och tillvaron innanför staketet 
utgjorde en värld i sig. En värld som många helst vill glömma och kanske är det 
anledningen till att så lite förklaras idag. Parkbänkar står placerade lite varstans. 
Idag är parken stilfull om än lätt bedagad. Mitt i det gröna syns gjutna lådor i be-
tong med plåtlock. Funderar på om de möjligen hör samman med det system av 
kulvertar som finns under sjukhusområdet. Enstaka byggnader står tomma och 
förfallet av det gulputsade vattentornet går snabbt. Vem brinner för Sankt Lars-
området? Samtidigt har dagens Sankt Lars också ett annat ansikte, som skolom-
råde. Här finns ett flertal friskolor, alltifrån förskola till gymnasium. Parken lik-
som områdena för de tidigare rastgårdarna befolkas dagtid av skolelever. Bilarna 
och de bilburna föräldrarnas jagade blickar, i samband med lämning och hämt-
ning av barnen, utgör också ett tydligt inslag. 
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Plats nr 11. Sankt Lars-området – Ideon Park, området som ligger på västra sidan av 
Höje å kallades Lunds Asyl och uppfördes samtidigt som Lunds Hospital. Där 
förvarades människor som aldrig fick någon diagnos och som saknade familjer 
med pengar, social ställning och makt att förändra ett sådant beslut. Byggnaderna 
är förvisso pampiga men fick aldrig den arkitektoniska omsorg som uppvisas på 
andra sidan ån. Detsamma gäller den yttre miljön. Visserligen blev det bättre se-
dan Asylen integrerades med verksamheten på andra sidan och såväl dansbana 
som djurhållning förlades till åns västra sida. 

Dansbanan revs för ett par år sedan till mångas besvikelse. Idag nämns inte 
dess betydelse med ett ord och flaggstången har lämnats att stå ensam kvar. Vid 
trappan, som tidigare ledde ner till platsen för dansbanan, finns istället en stor 
informationsskylt som hälsar Välkommen till företagsparken S: t Lars. Vilka krafter 
driver oss till denna medvetna historielöshet? Alla känner till det, här bodde då-
rarna, men ingen vill tala om det. Varför är rädslan ännu så stor? Smittar galen-
skap genom väggarna? Kan inte berättelsen bli ett sätt att i efterhand bekräfta de 
människor som tillbringade större delen av sina liv på Lunds Asyl?   
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Bebyggelsekategorier 

Parallellt med fältarbetet och de löpande litteraturstudierna har arbetet med att 
försöka utveckla ett ramverk med raster, för att med hjälp av det kunna närma sig 
begreppet svårbevarat kulturarv, fortsatt. Ett antal bebyggelsekategorier har valts 
ut och inom respektive kategori har sedan minimum två objekt studerats. Objek-
ten har fotograferats och beskrivits. Därefter har en diskuterande analys av miljö-
erna gjorts i vilken tankar kring rastret finns med. Idémodellen för rastrets har 
sedan prövats och frågorna besvarats med stöd av okulärbesiktning fotomaterial.  

I denna fältstudie framgår exempelvis hur våra värderingar av miljöer har 
skiftat över tid. Genom att ställa olika exempel intill varandra och använda rast-
rets spektra, förtydligas detta ytterligare. Det kan fungera som en påminnelse om 
hur stor del av våra val som påverkas av samhälleliga strömningar.  

Badanläggningar 
Högevallsbadet 
Badhuset ligger sammanbyggt med idrottshall och gym. Exteriören karaktäriseras 
av brunt fasadtegel och funktionen kan anas i den högre simhallsdelen och skym-
tas i de vertikala fönsterpartierna. Integrerat med simhallen finns gym och på 
andra sidan entréhallen ligger Lunds idrottshall.   
 
Källbybadet 
Utomhusbadet Källby ligger öde i vårsolen. Den stora bassängen är delvis vatten-
fylld, vilket uppskattas av några änder. De runda cykelställen, vilka sommartid 
ständigt är fulla, gapar istället tomma. Källbybadet är ett viktigt vattenhål i staden 
som saknar närheten till vatten, framförallt badbart sådant. 
 
Analys 
Badanläggningar är viktiga funktioner ur livräddningssynpunkt. Att kunna simma 
minimum 200 meter hör till allmänbildningen. Simskolor är därför nyckelfunk-
tioner i ett väl fungerande samhälle. Trots sin viktiga funktion är båda badanlägg-
ningarna ganska oansenliga. Här styr funktionen framför formen. Antikens 
konstfullt utformade bad tillhör någonting helt annat. Trots olikheterna finns det 
förutom vatten ytterligare gemensamma nämnare, det keramiska materialet. Fort-
farande ett par tusen år senare är det oöverträffat. Kanske är det just ett funk-
tionsstyrt nyttjande av vatten och hygieniska klinker som vi bör ta fasta på. Huru-
vida badet blir en sinnlig upplevelse är sekundärt. 

Båda Källbybadet och Högevallsbadet anlades under 1970-talet och uppvi-
sar idag visserligen fungerande men något bedagade badmiljöer. Sedan 2000-
talets mitt har rapporterna om de svenska varmbadhusens undermåliga underhåll 
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varit ett ämne som media ständigt har haft anledning att återkomma till. Kostna-
derna för att antingen renovera, bygga om eller bygga nytt är i samtliga fall om-
fattande. Nu står även Högevallsbadet på tur. Sydsvenska Dagbladet hade i början 
av juli 2009 en artikel där det nya Högevall. 50-metersbassäng liksom äventyrsbad 
presenterades. Dess strama exteriör kommer att stå i kontrast till avdelningen 
med äventyrsbad. Idag ska ett bra badhus vara stort, fräscht och roligt. Tidigare 
generationers badanläggningar skulle framförallt svara för hygien. Samtidigt stod 
de äldre badanläggningarna också för något annat, en intimitet och en medveten-
het om det estetiska. Praktiska var de säkert inte men småskaliga. Istället för 
starkt klorerat vatten och frihet att tvätta sig under ansvar fanns bastanta badtan-
ter redo att skrubba alla med borste före bassängbadet. Vad är det vi har lämnat 
och vad har fått istället? Vad betyder badanläggningarna för vår samlade kultur-
miljö? 
 

Byggarbetsplatser 
Området för f d yrkesverkstäder mellan Starvägen och Måsvägen 
Ett stenkast från vårdcentralen Måsen, där de yrkesskolans verkstäder med karak-
täristiskt sågtandstak tidigare låg, tar ny bebyggelse form. Stängsel omgärdar den 
jättelika arbetsplatsen och innanför samsas lyftkranar med byggnadsställningar. 
Det påminner om en jättelik låda med mekano eller tekniklego. Längs med utsi-
dan av staketet, den del som löper parallellt med Fasanvägen, gör byggherren 
reklam för de trevliga bostäder som nu är under uppförande. Glada människor 
sitter skönt tillbakalutade i moderna soffgrupper. Ingen ser stressad eller oroad 
ut.   
 
Annehem 
Några kilometer norr om Lunds centrum började man under 1990-talet bygga en 
ny stadsdel, Annehem. Byggnationen tog fart på allvar under 2000-talets mitt och 
flertalet hus präglas av idealen för nyfunkis. Majoriteten av fasaderna är putsade 
och det är också anledningen till att man där har fått en byggarbetsplats på nytt. 
Flera hus måste få hela fasader utbytta, sedan putskonstruktionen har visat stora 
brister och många av husen drabbats av fuktproblem. Hus efter hus göms veck-
ovis bakom vita byggdukar. I mörkret ser det ut som installationer men det hand-
lar inte om något konstnärligt uttryck utan om drabbade fastighetsägare och en 
entreprenör som säkerligen får gräva djupt i kassakistan. 
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Ny bostadsbebyggelse mellan Fjelievägen och Örnvägen i Lund. Området byter skepnad när slutna industribyggnader rivs 
och ersätts med flerbostadshus.  
 

Analys 
I Lund uppstod i slutet av 00-talet en intensiv byggperiod. Stora skyltar talar om 
vilket företag som svarar för entreprenaden. Föräldrar uppmanas att hålla sina 
barn utanför staketen, vilka ramar in de spännande men mycket farliga områdena 
som byggarbetsplatserna utgör. Kranarna bryter den vanliga siluetten och signale-
rar på långt håll att här är något på gång. Åtgärderna på Annehem basuneras där-
emot inte ut, där syns inga textilt tryckta jättefotografier med lyckliga människor i 
genomdesignade hem. Där är det tyst. Någonstans på vägen i vår önskan om att 
allt helst ska gå snabbt och dessutom vara kostnadseffektivt, har tidigare genera-
tioners förvärvade kunskap om material och metoder glömts bort. Förr fick ett 
bygge ta tid. Att gjuta en platta var något man gjorde ena året, för att nästa år 
uppföra stomme och resa takstolar. Kan vi bli bättre på att bevara kunskap eller 
för en ojämn kamp mot ett stort svart hål där kunskapen helt enkelt försvinner?  
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Flerbostadshus 

Byggmästaregatan 
Husen från 1950-talet i gult tegel ligger på rad med gavlarna utåt Byggmästarega-
tan. Gårdarna där emellan är öppna och ibland kringgärdade av välklippta häckar. 
I flera hus har man bevarat butikslokalerna i markplan. Här finns exempelvis en 
lokal cykelhandlare och en senare tillkommen förskola. Det välordnade folk-
hemmet har satt sig och utgör en viktig del av vårt kulturarv. Trots det försvinner 
karaktäristiska detaljer och material utan att vi hinner reagera. Ofta motiveras det 
med att den nya balkongen eller fönstret är säkrare, inte kräver underhåll och att 
dessa utgör smärre förändringar. Befintliga fönster ersätt med aluminium och 
smäckra balkonger byts mot mer klumpiga men desto säkrare dito. Helhetsin-
trycket av husen påverkas.  
 
Klostergården 
Miljonprogrammets skapelse ligger väl sammanhållen i sydvästra Lund. Drygt 40 
år senare är träden lika höga som husen och hela området känns grönt. Gräsmat-
torna är många och planteringarna sköts exemplariskt. Hus med åtta våningar 
och däremellan flera lägre utgör ett stort antal lägenheter, vilket skulle kunna re-
sultera i en anonymitet för de boende.  Situationen är en annan. På Klostergården 
finns en bykänsla, där känner butikspersonalen sina kunder. Byalaget är aktivt och 
i Helgeandskyrkan har det ofta fått sättas in extra stolar för att erbjuda alla sitt-
plats. Torget utgör, trots att post och bank inte längre finns där, ett livaktigt cent-
rum för området. Det är kanske inte pittoreskt och hantverksmässigt utfört men i 
området finns en närvaro som är värd mycket.  
 
Stationskarlahusen 
De gula putsfasaderna lyser ikapp med de röda tegeltaken. Mansardtak och mar-
kerade fönsteromfattningar liksom utsmyckade gavelrösten gör att många slänger 
längtansfulla blickar mot husen. Gårdarna har privat karaktär och fruktträden i 
trädgården är många. Mäklare använder ibland ordet villakänsla när någon av lä-
genheterna kommer ut till försäljning, vilket kan passa här. Stationskarlahusen 
liknar ett villaområde på så vis att det en vardagsförmiddag är kav lugnt.  
 
Analys 
Skalan påverkar förstås intrycket av hur vi uppfattar ett område. Är det över-
blickbart är det lättare att läsa av vem som bor eller bara tillfälligt vistas där. I ett 
stort område fordras andra verktyg. Kanske bör man fundera över vad vi menar 
med ett tryggt eller fint område innan vi sätter stämpeln. Genom att vistas på en 
plats vid upprepade tillfällen eller allra helst under sammanhängande, längre peri-
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oder träder ytterligare egenskaper och strukturer fram och det ursprungliga in-
trycket kan behöva revideras.   

Folk- och stadsparker 

Folkparken, Lund 
Folkparken ligger halvt dold bakom höga träd ut mot Trollebergsvägen. Byggna-
den syns över huvudtaget inte från vägen. Väl inne i parken möts man av förhål-
landevis stora gräsytor och en byggnad med en diagonalt lagd och långsträckt 
pergola i sydväst. Åt norr är fasaden mer sluten och kännetecknas av mörkt tegel. 
Byggnaden ritades av Bengt Edman och uppfördes 1977. Dess säregna utform-
ning och goda ambition till trots har Folkparken aldrig haft någon självklar plats 
bland stadens byggnader. Från kommunens tjänstemän hörs röster om att den är 
svår att använda och i dagspressen rapporterar man att den i vissa avseenden är 
utdömd som offentlig lokal. Det måste till en renovering men kommunen har 
många munnar att mätta.  
 
Lunds stadspark 
Lunds stadspark anlades 1907 och omfattar det område som tidigare benämnts 
som Svanelyckan. Parkens historia inleddes egentligen redan 1821, då befäst-
ningsvallen, Högevall, blev en så kallad akademisk promenad. Man anlade den dub-
belsidiga allé som fortfarande finns bevarad genom parken. I öster fick parken 
ännu en allé när dåvarande baron Gyllenkrook 1858 anlade en lindallé längs med 
nuvarande Gyllenkrooks allé. För att hävda området som park bildades ett park-
bolag som köpte marken. Då var parken endast öppen för aktieägare men när 
staden år 1904 övertog området blev möjligt för alla att besöka parken. De natio-
nalromantiska byggnaderna i parken hör samman med den utställning inom indu-
stri, slöjd och konst som anordnades 1907 medan parkens gestaltning skapades av 
Lunds förste stadsträdgårdsarkitekt Johanns Ekberg. 

Idag utgör stadsparken en grön oas för Lundaborna och används flitigt un-
der hela året. Där finns en utomhusscen som bland annat nyttjas i samband med 
den årliga visfestivalen. På den intilliggande grönytan arrangeras springlopp för 
de yngsta eleverna. Under valborgsmässoafton befolkas parken huvudsakligen av 
studenter. Lekplatsen är välbesökt liksom dammen där änderna kan matas och 
där man, om vintern är kall, kan åka skridskor. I anslutning till parkens norra en-
tré finns burfåglar att beskåda och i det intilliggande växthuset har konstnärer 
ibland fått göra installationer. Användningarna är många, vilket ger stadsparken 
en stark ställning.    
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Analys 
Problemet med folkparker och deras underhåll förekommer på många ställen. I 
ett förändrat samhälle har den klassiska folkparken med tydliga kopplingar till 
folkrörelsen delvis förlorat sin roll. Kan vi finna nya former och hur hittar kom-
mande generationer det ideella engagemang som en gång la grunden till institu-
tioner som folkparker? Stadsparkerna har inte samma problem. Dessa parker 
bygger inte på ideellt engagemang, hit kan man gå för sitt eget höga nöjes skull. 
Däri ligger en fundamental skillnad. Medan stadsparken alltid erbjuder något at-
traktivt utgör folkparken ofta en plats i skymundan som när det inte pågår något 
arrangemang tycks ödslig. I folkparkerna görs inte samma storstilade planteringar 
som i stadsparkerna och där finns heller inte samma närhet till stadens omedelba-
ra centrum. Folkparken har inte den air av något tjusigt som stadsparken uppvisar.    

Frikyrkor 
Pingstkyrkan, Lund 
Från gatan och trottoaren är kyrkan en nästan osynlig. Erikshjälpens second hand 
Murgrönan syns visserligen genom sina stora skyltfönster. Säkert vet många att 
den har en koppling till Pingstkyrkan men att entrén till kyrkan ligger alldeles in-
till är inte självklart. De sammanhållna fönsterbanden väcker snarare associationer 
till kontorsbyggnader. Att det istället handlar om en kyrka visas dock i anslutning 
kyrkporten, där en stor skylt med versaler PINGSTKYRKAN tillsammans med 
ett kors i väggfältet ovanför ingången gör detta klart. Mosaiken i ljust grönt bidrar 
också till att visa att byggherren hade en ambition med byggnaden. Byggnadens 
funktioner var redan från början flera; affär, kyrksal men även bostad inrymdes. 
Huset ritades av arkitekt Folke Lundberg och uppfördes 1965-66. 
 
Västerkyrkan, Svenska missionsförbundet & SMU 
Västerkyrkan är ytterligare exempel på en kyrkobyggnad där flera funktioner 
kombineras. Utöver kyrkan finns det samlingslokaler och studentbostäder där. 
För att kunna bebygga maximal yta av fastigheten har flera av byggnadskroppar-
na fått diagonala linjer. I jämförelse med Pingstkyrkan har Västerkyrkan inte hel-
ler den traditionella kyrkobyggnadens arketyper. Kyrkklockan är exempelvis dold 
bakom en träjalusi. I exteriören är det svårt att avläsa anläggningens huvudsakliga 
funktion. Bakom den slutna fasaden hade det lika gärna kunnat ligga en teater.   
 
Analys 
Frikyrkor eller fria kyrkor, utbrytare från svenska kyrkan, startade ofta i små mis-
sionshus på landet och fick senare flytta in till staden. Då handlade det vanligtvis 
om oansenliga och sällan friliggande byggnader. De bröt därför helt mot den 
gängse bilden av hur en kyrka bör se ut. I takt med att frikyrkornas ekonomier, 
genom generösa bidrag från medlemmarna, blev bättre köpte de fastigheter där 
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friliggande kyrkobyggnader uppfördes. Medlemmar bidrog inte bara med pengar 
utan var ofta själva med och byggde. De arkitektoniska elementen som användes i 
frikyrkobyggnaderna hämtades lika gärna från profan bebyggelse. Kanske är det 
därför inte så konstigt att entrén till Pingstkyrkan egentligen mest påminner om 
en biograf- eller möjligen en kontorsentré och att Västerkyrkan för tankarna till 
en modern teater. Stick i stäv med detta används flera av frikyrkornas kyrksalar 
också för profana sammankomster. Ljudanläggningarna är ofta bra, kanske för att 
man i avsaknad av traditionella kyrkorglar har behövt förstärka ljudet. Dessutom 
finns en tradition av en delvis annan klangbild inom frikyrkan, med fler elför-
stärkta instrument.   

Förskolor 
Lunds Montessorigrundskola 
I Sankt Lars-området har ett flertal byggnader fått nya funktioner som friskolor. 
En av dessa är Lunds Montessorigrundskola. Här finns idag undervisning för 
barn mellan 6-16 år. Förskoleklassen föregås av en ren Montessoriförskola en bit 
bort i parken, kallad Lekloftet. Skolans byggnader uppfördes ursprungligen som 
paviljonger för kvinnliga patienter. I paviljong 2, där de äldre barnen har under-
visning, vistades ursprungligen kvinnor som ansågs lugna och halvlugna. Byggna-
den, paviljong 4, där de yngre barnen har sina klassrum uppfördes för oroliga och 
stormande kvinnor. Båda byggnaderna ritades av arkitekt Per Ulrik Stenhammar 
och stod inflyttningsklara i slutet av 1870-talet.   
 
Lärkans förskola 
Den lilla förskolan Lärkan ligger i en numera permanentad barack vid Steglitsvä-
gen. Ibland vill man kalla byggnader som denna för något annat, till exempel pa-
viljong eller annex. Faktum kvarstår att de oavsett senare uppfräschningar har en 
tydlig karaktär av provisorium. Förhoppningsvis lider inte barnen av detta. I an-
slutning till Lärkans förskola finns fina grönområden som berikar miljön. 
 
Rapphönans förskola 
Ett stenkast från Lärkans förskola, på Trastvägen, ligger Rapphönans förskola. 
Ursprungligen uppförd under 1970-talet och tillbygd för ett par år sedan. Den 
yttre miljön är, som på samtliga förskolor, omgärdad av nätstängsel. Grönytorna 
är flitigt använda och i buskagen finns ett fint system av gångar, som barnen själ-
va har skapat genom kontinuerligt lekande.  
 
Analys 
Med egen vistelse på kommunal förskola i förhållandevis färskt minne, konstate-
ras att förskolans lokaler ibland blir till en slags parallell verklighet. Där finns 
kompisar, fröknar (de kallas så även om det är manliga förskolelärare), saker att 



 
Vad som trots allt försvinner – ett forskningsprojekt om dokumentation och värdering av svårbevarat kulturarv 
 
 
 

46 

göra och mat på bestämda tider. Som vuxen dröjer sig upplevelsen av en parallell 
värld kvar. Känslan av att förskolan alltid är bemannad av glada och erfarna pe-
dagoger. Där är ord som liggvila, uppevila och storbarn självklarheter. Vilka är stor-
barn utanför förskolan och hur många vill inte ha liggvila? 

Idrottsanläggningar 
Bollhusets idrottsplats 
Bollhusets idrottsplats tillkom 1929. Till en början var det uteslutande en anlägg-
ning för utomhusidrott. Från denna tid härrör flera av de gula träbyggnaderna, 
såsom läktaröverbyggnad och det som idag är kontor men som då inrymde om-
klädningsrum. 1964 utökades anläggningen med den bruna tegelbyggnad som 
utgör det egentliga Bollhuset. Där fick Lundaborda bowlinghall och flera hallar 
för handboll, basket och volleyboll.  
 
Färs & Frosta Sparbank Arena 
I september 2008 stod den klar, Lunds idrottsarena med namnet Färs & Frosta 
Sparbank Arena. Bygget påbörjades 2007 och inrymmer förutom idrottshallar en 
konferensanläggning. Den största hallen fungerar även som konsertlokal. Exteri-
ören karaktäriseras av svart plåt som huvudsakligt fasadmaterial i kombination 
med stora glasytor. Flera byggnadsvolymer har samlats tillsammans och fått en 
enhetlig utformning. Arenans lite inklämda läge gör det svårt att överblicka hela 
dess omfång. Från Ringvägen syns endast gaveln. 
 
Analys 
Kontrasten mellan Bollhusets anläggning och Färs & Frosta Sparbank Arena är 
stor. Medan Bollhusets olika hallar och utvändiga banor förvisso representerar en 
mindre skala handlar det också om något mer intimt och ideellt. Arenan utgör 
istället ett idrottens tempel, där idrotten är mer publik. Det ideella finns kvar sam-
tidigt som marknadskrafterna på ett tydligare sätt finns med i bilden. Idrottsliga 
prestationer intresserar och kring dem finns en hel industri med publik- och re-
klamintäkter. Vi vill se elitidrottarna slå nya rekord och hemmalaget vinna. Idrot-
tare är vana vid att sätta upp mål och genomföra dem, särskilt på professionell 
nivå. Under senare år har detta uppmärksammats även av näringslivet och kanske 
är kombinationen av idrottsarena och konferenslokal ett tecken på detta.      

Industrier 
F d Åkerlund & Rausing 
Under åren 1938-1939 uppfördes Åkerlund & Rausings anläggning vid dåvarande 
Industrivägen (nuvarande Åkerlund & Rausings väg) och Maskinvägen. Anlägg-
ningens har därefter byggts till i omgångar. Direktionsbyggnaden i fem våningar 
tillkom först 1952 och utgör kanske den allra tydligaste byggnadskroppen. Pro-
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duktionen i form av förpackningar fortgår men idag är det företaget Amcor Flex-
ibles som svarar för verksamheten. Anläggningens omfattning är stor och precis 
som tidigare utgör den ett inhägnat område. Dygnet runt kommer tung trafik 
med leveranser eller för att hämta gods på väg till kunder. Vaktkuren vid grinden 
är ständigt bemannad och flera lampor lyser upp fabriksområdet. Larmanord-
ningarna är rigorösa, på grund av intrångsrisken, brandrisken liksom hanteringen 
av kemikalier.  

Företaget organisation ser annorlunda ut idag än den gjorde för femtio år 
sedan. Den administrativa personalen är betydligt mindre nu, vilket innebar oan-
vända lokaler. Under lång tid stod den höga direktionsbyggnaden tom eller bara 
delvis använd men så inleddes en genomgripande renovering våren 2009. Några 
månader senare kunde Försäkringskassan flytta in. Nu lyser det på de olika vå-
ningsplanen och det östra hörnet av Södra företagsområdet har åter fyllts med liv.   
 
F d AB Svenska Lyxstrumpfabriken 
Även strumpfabriken en bit bort på Maskinvägen uppfördes 1939. Hans West-
man fick uppdraget att rita anläggningen av det tyska företag som stod bakom 
den ursprungliga verksamheten. Bassängen utanför byggnaden är inte till för de 
anställdas rekreation utan grävdes ut för att hysa en branddamm. Det var ett led i 
de åtgärder som vidtogs under beredskapstiden. I förhållande till Åkerlund & 
Rausings anläggning är strumpfabriken av det mer lågmälda slaget. Dock ståtar 
den med ett fint sågtandstak. Sedan Mogens Mogensens byggnad Central verk-
stadsskola vid Fjelievägen revs under 2008 för att lämna plats till bostäder, repre-
senterar strumpfabrikens sågtandstak ett av de få kvarvarande.  
 
Analys 
Industrier som byggs för att hålla och ges ett eget uttryck håller inte i evighet och 
är kanske inte ändamålsenliga under företagets hela livslängd. Däremot förblir de 
ofta intressanta. Åkerlund & Rausings anläggning men också AB Svenska Lyx-
strumpfabriken är exempel på detta, på anläggningar som fortfarande står för 
något attraktivt och faktiskt få nya funktioner efter att de ursprungliga företagen 
har flyttat från lokalerna. Båda fastigheterna ligger på Södra företagsområdet som 
är en del i Rådmansvången. Anläggningarna uppfördes i slutet av 1930-talet, sam-
tidigt som bostadsområdet öster om koloniområdet började bebyggas. Det röda 
teglet binder samman de olika byggnadskategorierna.  

Idag kan reningsverk till stor del kan göras täckta. Det skulle i förlängning-
en kunna innebära att området där industrierna ligger på sikt kunde bebyggas 
med bostäder istället. Det förutsätter att marken inte är kontaminerad eller att 
den först har sanerats. Närheten till Höje å liksom det mjukt böljande jordbruks-
landskapet som möter vid Staffanstorps kommungräns är attraktivt. Industriom-
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rådet visar inga tecken på avtagande verksamhet, varför tanken om bostäder bara 
ska ses som just en tanke.  

Mellanrum eller ingenmansland 
Vändplanen vid Nordanväg 
Vid kraftvärmeverket norr om Klostergården, där Nordanväg abrupt slutar i en 
stängslad banvall, fanns tidigare något av ett mellanrum eller ingenmansland, ett 
bortglömt markstycke. Vid sidan om den asfalterade vägytan låg då en grusad 
plan med så kallade betonggrisar. Mellan raden av popplar, som planterats i öster, 
kunde man skymta fotbollspelarna på idrottsplatsen. Grusplanen användes öms-
om för upplag av massor och uppställning av kommunens flismaskiner, ömsom 
som parkering för idrottsplatsens besökare. Ibland fungerade den som lekplats 
för förbipasserande barn eller som rastplats av hundar. En fri men otrygg plats, 
ett hål i den planerade bebyggelsen. Axeln som Nordanvägen utgör är tydlig och 
har sin naturliga fortsättning i Maskinvägen på andra sidan stambanan. Hur gick 
resonemanget när planen togs fram? Fanns det en tanke att möjliggöra biltrafik 
mellan Klostergården och Rådmansvången? 

Våren 2009 hände det plötsligt saker i området. Popplarna fälldes en efter 
en i snabb takt. Stubbar frästes och markarbeten påbörjades. Då ytan hårdgjordes 
gissade någon på fler parkeringsplatser. Så var inte fallet, istället inleddes anlägg-
ningsarbeten för maskinhall och garage för kommunens maskinpark. I slutet av 
året stod anläggningen klar och förutom maskinhall inryms personalutrymmen 
och vissa administrativa funktioner.  
 
Övergivna och/eller uppsagda odlingslotter längs med stambanan och Åkerlund & Rausings 
väg 
Markremsan där tågen på ena sidan dundrar fram och tung trafik på väg till och 
från det närliggande industriområdet passerar hela dygnet på den andra, utgör en 
grön buffertzon. Området har länge använts för odlingslotter men permanent be-
byggelse har inte tillåtits, eftersom närheten till banvallen är påtaglig och att indu-
strin längre åt sydväst gör det till ett riskområde. I takt med att flera odlingslotter 
övergavs har skjulen under perioder fungerat som bostäder för hemlösa. På en av 
odlingslotterna ligger en husvagn ligger till hälften nergrävd. Kanske ett försök 
att kringgå bestämmelserna om vad som får finnas på en odlingslott. Möjligen 
räknas husvagnen nu som en redskapsbod.  På en hög påle invid trottoaren har 
ett djurkranium placerats. Mitt emot finns en av grindarna in till industrin. Bara 
några meter skiljer de två världarna åt. Trottoaren utanför odlingslotterna an-
vänds flitigt av motionärer och hundägare. Förmodligen noterar många den udda 
bebyggelsen men fortsätter förbi och kanske är detta i sig ett kriterium på vad ett 
mellanrum eller ett ingenmansland är.  
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Analys 
Uttrycket ingenmansland myntades ursprungligen för att kunna redogöra för det 
den zon som skiljde stridande parter i ställningskrig. Då hade benämningen en 
strikt betydelse, zonen var strängt reglerad. Områden värda att kalla ingenmans-
land försvinner successivt med stadens expansion samtidigt som nya skapas när 
anläggningar eller hela områden tas ur bruk och åtminstone för några år ligger i 
träda. Det många av oss idag tänker på när vi hör ingenmansland är inte orörd 
natur, vanvårdade parklandskap eller öde stränder. Det handlar istället om ytor 
där spåren av tidigare verksamheter fortfarande är tydliga men där naturen liksom 
de fria uttrycken börjar ta över. Ingenmansland skulle kunna betraktas som en 
form av modern ruinromantik men samtidigt något skrämmande. Vilken betydel-
se som än läggs i begreppet, så har det en gemensam nämnare i det temporära. 
Ingenmanslandet försvinner förr eller senare. Ganska ofta äger vi inte tillträde 
men många tar sig ändå in. Vad dessa för tillfället obrukade platser betyder och 
hur vi påverkas av dessa områden är svårt att säga. Staden behöver sina ingen-
mansland som en motvikt till det strängt kontrollerade och in i detalj välordnade, 
ett befriat kaos som sporrar till nya tankar.  

Etnologin har länge använt begreppet mellanrum. Exempelvis behöver barn 
detta, små eller stora platser som de kan utforma på egen hand. Det används ock-
så som argument för att inte planera sönder bebyggelsen. Kanske kan även den 
nutida betydelsen eller de associationer många av oss får av ingenmansland ha en 
snarlik betydelse. Mellanrum och ingenmansland blir två sidor av samma sak, be-
nämning av ett område eller en plats där vi för en tid kan befinna oss utan att 
bebyggelsen i sig bestämmer vad vi bör göra där. I Danmark arbetar stadsplane-
rare medvetet med detta behov i form av så kallade friytor. 

Koloniområden 
Hagas koloniområde vid Maskinvägen, Rådmansvången 
Kolonierna längs mellan Maskinvägen och Rådmansvångens bostadsbebyggelse 
gränsar till industrier men väl inne i området öppnas en annan värld, trädgårds-
stadens. Där dominerar gångar med knastrande singel och låga trästaket, innanför 
vilka fruktträd, perenner och nyttoväxter tävlar med varandra. Stugorna är nästa 
uteslutande klädda med träpanel, de andra med eternit. Kulörerna varierar men 
grönt, gult och rött återkommer ofta liksom vita snickerier.  
 
Sankt Månslyckans koloniområde vid Pilegatan och Stadsparken 
V id Pilegatan och Möllegatan är det istället järnvägen som är anledningen till 
koloniområdets existens. Kolonierna ligger väster om järnvägen. Tidigare fanns 
även kolonier på andra sidan stambanan men de är uppsagda med anledning av 
det parkeringshus som ska uppföras där. Snickarglädjen är stor och verandorna 
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många. I likhet med Hagas koloniområde är världen innanför grinden till Sankt 
Månslyckan en annan. 
 
Analys 
Runt om i våra städer skapades från slutet av 1800-talet men framförallt under 
det tidigare 1900-talet koloniträdgårdar. Marken som kommunerna utarrenderade 
för detta ändamål utgjorde zoner mellan industrier och bostäder eller mellan järn-
väg och bostäder. Här kunde man tillåta odling men inte boende. Ordet koloni 
har flera betydelser, såsom bosättning på tidigare obebott område men också en samling 
personer som bildar en enhet. Kolonister verksamhet stämmer in p båda, de bröt ny 
mark och gjorde det i grupp. Koloniträdgården blir ett närliggande sommarnöje 
där stadsborna kan odla och umgås och kolonistugans begränsade yta inreds till 
ett compact living. Besök i koloniområden kan ge känslan av att man vistas en an-
nan värld, allt är på riktigt fastän något förminskat. Här vistas likasinnade och 
åldersspektrat är stort. De som föredrar stenlagda ytor och nöjer sig med att odla 
i kruka gör bäst i att söka sig någon annanstans. Koloniområdena är och bör 
fortsatt vara oaser. Idag är budgivningen på koloniträdgårdarna ofta intensiv. 
Ändå vittnar flera kolonister om säljare som väljer sina köpare med omsorg, ut-
ifrån helt andra kategorier än priset. Den som tar över ska ha passionen för att 
odla och njuta av att vara i trädgården. 

I likhet med mellanrummen finns det i koloniområdena en känsla av frihet 
att forma utanför regelverket. Bilar tillåts bara i undantagsfall, vilket gör att tiden 
nästan står stilla. Paralleller med det engelska idealsamhället i form av en träd-
gårdsstad är flera, även om det här handlar om en miniatyr.  

Kyrkor 
Klosterkyrkan 
De äldsta delarna av Klosterkyrkan uppfördes under 1300-talet. Kyrkobyggnaden 
har sedan dess visserligen genomgått flera förändringar men har i allt väsentligt 
fått behålla sin ursprungliga form. I öster går stambanan, i norr angränsar kyrkan 
till några mindre tegelbyggnader samt till det västra stationsområdet, i väster till 
en parkeringsplats och i öster till Trollebergsvägen. Klosterkyrkan är kringgärdad 
men har trots detta en liten kyrkogård, vilket är relativt ovanligt för en stadsnära 
kyrka. Förklaringen ligger i att platsen för Klosterkyrkan utgjorde landsbygd och 
att Sankt Peters Klosters församling upptogs i Lunds stad först 1914.  

Idag är Klosterkyrkan en kyrka som i den ordinarie verksamheten är inrik-
tad på komplettorium och kvällsgudstjänster. Det intima kyrkorummet gör den 
till en uppskattad dopkyrka men också för begravningar. Utanför bildar kyrko-
gården ett rum i sig, på tillräckligt avstånd från det allmänna stadsrummet. Be-
gravningskransar ser ut att få ligga ifred och människor kan mötas utanför kyrk-
porten utan att vara iakttagna från trottoaren/cykelbanan. 
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Helgeandskyrkan 
Helgeandskyrkan hör till den skola som under 1960- och 1970-talen gav de nya 
kyrkorna ett helt nytt arkitektoniskt formspråk. Kyrkan som arketyp blev svår att 
känna igen, när varken basilikan eller centralkyrkan längre användes som ut-
gångspunkt. Attributen finns kvar men i en annan ordning. Helgeandskyrkan 
saknar torn men har istället en fristående klockstapel, vilken samtidigt fungerar 
som port in till Klostergården. Predikstolen har fått flytta utomhus och återfinns 
på den södra långsidan. Kyrkbacken är stensatt och utgörs till dels av en horison-
tellt långsträckt trappa. Kyrkklockan i klockstapeln kompletteras av tjugo mindre 
klockor, vilka i likhet med den exteriöra predikstolen finns på själva kyrkobygg-
nadens södra fasad. 

Kyrkomiljön hålls samman av de röda tegelmurarna, vilket förstärks av 
markteglet på kyrkbacken. Samtidigt är kyrkan genom sin placering vid Kloster-
gårdens centrum och invid ett naturligt stråk genom området, en naturlig del i 
helheten. Människor kommer nära kyrkobyggnaden.  Kanske är det så att det 
enkla, minimalistiska formspråket signalerar att här är det tillåtet att vara, kyrko-
tillhörig eller ej. Verksamheten i Helgeandskyrkan har länge gått på tvärs mot 
många andra kyrkors statistik, då stolarna enligt uppgift har tagit slut och besöka-
re har fått stå upp under gudstjänsterna. Kanske har arkitekturen och kyrkans 
placering del i detta, att tröskeln till att ta sig in i kyrkan upplevs som låg.  
  
Analys 
Både Klosterkyrkan och Helgeandskyrkan är kyrkor där gudstjänsterna liksom 
andra evenemang kännetecknas av en stor öppenhet och närvaro. Klosterkyrkan 
har under flera år varit värd för föreningen K-märkts julkonserter till förmån för 
Lunds hemlösa. Helgeandskyrkan har utöver sina ordinarie arrangemang vid olika 
tillfällen öppnats som ett kriscenter. Även om utträdena ur Svenska kyrkan blir 
allt fler, står kyrkan alltjämt för en konstant vars roll blir uppenbar just i kris. I 
kyrkorummet är vi, troende eller ej, kristna eller med annan religionstillhörighet, 
alla välkomna. Där finns inte klädkoder eller medlemskrav. Mötesplatserna i sta-
den är många men platser där den som inte har någon att möta ändå blir sedd är 
färre.  

Parkeringshus 
Klostergårdens parkeringshus 
Husen längs med Sunnanväg flankeras av parkeringshus, ett vid vardera vägslinga. 
Parkeringshusen är uppförda i betong och ytskikten utgörs av glesställda betong-
balkar. Här silas dagsljuset in och upp längs med betongbalkarna klättrar grönska, 
vilket gör att parkeringshusen delvis försvinner i bebyggelsen. Ögat registrerar i 
första hand bostadshusen och det gröna.  
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Parkeringshus, Västra station 
Västra stationsområdet stod klart i början av 2000-talet. I samband med att den 
nya stationen byggdes anlades också ett underjordiskt parkeringshus i två plan. 
Till skillnad från många andra parkeringshus, som också till största delen ligger 
under jord, har man här synliggjort nerfarten. Cirkeln, i vilken bilarna körs ner 
och upp, utgör en del av anläggningens arkitektur och öppnar upp mellan parker-
ingsdäck och ovanvarande stadsrum.  
 
Analys 
Parkeringshus som byggnadskategori har ofta utmålats som farliga platser. Det är 
i parkeringshus som inbrott och övergrepp sker, på en för bilarna bra plats men 
där människor naturligt inte möts. Att parkeringshusen på Klostergården gavs 
öppna exteriörer skulle kunna ses som ett försök att göra parkeringen tryggare. 
Eventuellt kan även den öppna nerfarten till stationens parkeringshus också ses 
som en strävan att öka säkerheten och trivseln. Kameraövervakning till trots är 
det den naturliga närvaron av människor som gör platser trygga. 

Radhus 
Radhus vid Hökvägen 
Vid Hökvägen ligger en radhuslänga i gult tegel, som att döma av arkitekturen 
bör ha uppförts under tidigt 1970-tal. Husen har flacka tak och skulle kunna vara 
av atriumtyp. Skorstenarna intar en ovanligt dominant roll annars är det gröns-
kans samspel med de gula tegelmurarna som fångar blicken. Då det handlar om 
en kort radhuslänga och den omgivande bebyggelsen skiljer sig avsevärt, är rad-
husen som byggnadskategori inte något man i första hand tänker på vid Hökvä-
gen. Detta kan också bero på att förbipasserande inte går förbi längan i sin hel-
het, då den ligger med gaveln ut möt Hökvägen. Man ser radhusen lite från sidan. 
Med det perspektivet har ögat aningen svårt att urskilja gränserna, särskilt efter-
som marken framför entréerna är enhetligt utformad.  
 
Radhus vid Ejdervägen 
Längs med Ejdervägen finns också en radhuslänga i gult tegel. Till skillnad från 
husen vid Hökvägen går trottoaren här parallellt med huslängan. På så vis är det 
enklare att se uppdelningen mellan de olika husen. Detta förstärks också av att 
varje hus har carport och förråd framför huset samt en möjlighet till individuell 
utformning av förträdgården eller gården vid entrén.  
 
Radhus vid Gråsparvsvägen, del av Papegojlyckan 
Vid Gråsparvsvägen ligger radhuslängor som byggdes i skiftet mellan 1970- och 
1980-talen. Husen är i två plan och ligger i byggnadskroppar om fem. Uppdel-
ningen i respektive radhus synliggörs genom att färgen på panelen varierar. Sadel-
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takens dominanta roll för husens volymer är kännetecknande för tiden liksom 
grönplanteringar som vuxit kraftigt sedan området uppfördes. Radhuslängan vid 
Gråsparvsvägen har en separerad trafikmiljö. Närheten till gång- och cykelstråk 
liksom parkmark är påtaglig, särskilt då Folkparken angränsar till området.    
 
Analys 
Radhus erbjuder ett effektivt markutnyttjande, liksom en ekonomisk användning 
av fasadmaterial, då husen delar gavlarna. Därtill kommer effektiva lösningar av el 
och VVS. Andra fördelar med radhusboende ligger på ett mer personligt plan, 
exempelvis i form av en större gemenskap och ökad trygghet i området.  Ibland 
uppförs radhus med friköpta tomter och ibland förblir hela huslängor hos ett och 
samma fastighetsbolag. Radhus som hyrs ut utgör ofta ett alternativ för den som 
inte vill eller kan köpa ett eget radhus eller friliggande småhus. I fastighets- eller 
lägenhetsannonser lyfter mäklarna fram upplevelsevärden som ”villakänsla”, som 
något mycket positivt. Att man kan öppna altandörren och gå ut på en liten 
gräsmatta eller altan är exempel på detta.  

Skolor 
Palettskolan 
Palettskolan ritades 1956 av Ingeborg Hammarskjöld-Reiz, som tillsammans med 
Fred Forbat också ritade det intilliggande Borgmästaregården. Palettskolan har 
senare byggts till och renoverats i omgångar. Fönster och dörrar har bytts ut. 
Trots detta är merparten av ursprungskaraktären bevarad. Skolan har de gemen-
samma funktionerna samlade i en långsträckt nordsydlig byggnadskropp. Gym-
nastiksalen utgör ett undantag, då den representerar en egen byggnadskropp i 
väster. På den östra sidan finns fem mindre skepp. Varje skepp eller länga har 
namn av en konstnär (Beskow, Leonardo, Rafael, Michelangelo och Miro), vilket 
är ett led i hur man på skolan bygger upp en stark tillhörighetskänsla hos elever-
na. De har alla sin länga. Mellan de olika längorna skapas mindre gårdar, som 
klasserna använder på varierade vis. På en gård har kommunen anlagt vattenlek 
medan en annan gård erbjuder odlingar och kompost.  
 
Fågelskolan 
I jämförelse med Palettskolan är Fågelskolan en stor skola. Här inryms hela 
grundskolan. Trots de många årskurserna har man genom att arbeta med en låg 
arkitektur och flera mindre byggnadskroppar lyckats skapa en trivsam skolmiljö. 
Även den yttre skolmiljön är uppdelad i mindre skolgårdar. Skolområden slits hårt 
genom lek och bollspel men det finns ändå konstnärlig utsmyckning. På Fågelsko-
lans skolgård står exempelvis Staffan Nihléns skulptur Fågelbad i hållbart cortens-
tål väl synlig från allén och gång- och cykelvägen mellan skolan och området 
Vildanden. Trots att Fågelskolan ligger på randen till öppen jordbruksmark är de 
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urbana inslagen tydliga, såsom närheten till Pilsåkers företagsområde, med Nova 
Lund som flaggskepp, samt det faktum att det löper en stor kraftledning alldeles 
utanför skolan.  
 
Svaneskolan 
Där Svaneskolan ligger fanns tidigare koloniträdgårdar, vilket bland annat päron-
träden längs med Möllegatan påminner om. Anläggningen uppfördes 1970. Att 
skolan i första hand vänder sig till elever på högstadiet är avläsbart i den yttre mil-
jön. Med undantag av några gungor saknas lekredskap. Istället har man lagt vikt 
vid bollplaner, bland annat finns en beachvolleybollplan.  
 
Polhemskolan 
Huvudbyggnaden på nuvarande Polhemskolan är nationalromantisk och ritades 
av Salomon Sörensen. Utöver de arkitektoniska elementen är skolbyggnadens 
kompakta volym karaktäristisk. Byggnadens röda murverk och de två pampiga 
entréerna med huggen granit i omfattningarna liksom i trapporna gör intryck. 
Skolan som arketyp för ett kunskapens tempel.  

Till en början huserade Klosterskolan här men 1961 flyttade Lunds Teknis-
ka skola in. Några år senare bytte skolan namn till Polhemskolan. Idag är skolgår-
den är till störst delen asfalterad. Några träd erbjuder elever och personal lite 
skugga och en moder skulptur i glasfiber står för den konstnärliga upplevelsen på 
väg mellan de olika skolbyggnaderna. I takt med att elevantalet har vuxit och kra-
ven på undervisningslokalerna förändrats, har huvudbyggnaden kompletterats 
med ytterligare byggnader. I likhet med andra anläggningar vilka stannar kvar och 
expanderar, har varje byggnadskropp tidstypisk prägel. 1982 uppfördes den 
postmodernistiska byggnad som bland annat inrymmer matsal.  

Tvärs igenom skolgården löper den gång- och cykelväg som förbinder det 
intilliggande området Rådmansvången med övriga Väster via en tunnel under 
Ringvägen. Gång- och cykelvägen nyttjas flitigt även av dem som ska vidare mot 
Klostergården.  

 
Analys 
Skolor utgör en värld i sig. Byggnaderna liksom skolgårdarna ska vara tåliga, säkra 
och pedagogiskt riktiga. Helst ska det också vara trevligt att vistas där. För att 
infria allt måste alla hjälpa till, personal likväl som elever. Hur stor ansvarskänslan 
är beror på flera faktorer. Genom att på olika sätt göra eleverna delaktiga i sko-
lans praktiska skötsel, blir det svårare att vandalisera. Tillåts eleverna vara med 
och påverka utformning av exempelvis den yttre miljön eller bidra i planeringen 
av den inre miljön, växer de som individer. 
På Palettskolan startades för ett par år sedan en ateljé. Det var i samband med att 
dåvarande trä- och metallslöjdsläraren bytte tjänst som träslöjdssalen kom att 
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byggas om. De farliga maskinerna, som endast användes under några få timmar i 
veckan, byggdes in i ett rum i rummet. På så vis blev större delen av salen fri att 
använda för olika typer av skapande. I ateljén är arbetet tvärvetenskapligt och 
material som används är till stor del återvunnet såsom pile, som tas till vara när 
pilarna på skolgården hamlas. Eleverna uppmuntras också att ta med sig överbli-
vet material hemifrån, såsom textilier och kartonger. I takt med att ateljén har fått 
en fast form på skolan, har också övriga ämnen eller block integrerats med 
nämnda verksamhet. Eleverna lär sig att se allt i ett sammanhang och rustas på 
det viset för att kunna agera problemlösande. Modellen för ateljéverksamheten 
har spritts till andra skolor.  

Stationshus 
Lunds Centralstation 
Centralstationen från 1850-talet ligger kvar men har fått en alltmer sekundär roll. 
Istället är perrongerna och tillhörande överbyggnader desto mer i centrum. Fler 
kollektiva resenärer gör att Lunds station måste växa. Med bredare perronger och 
fler möjligheter att ta sig till och från perrongerna blir det lättare att resa. Kan 
stationen expandera ytterligare? 

Till skillnad från flera andra tågstationer har ombyggnaderna i Lund byggt 
vidare på den äldre stommen. Trots att merparten av dagens resenärer aldrig sät-
ter sin fot inne i den egentliga stationsbyggnaden, är upplevelsen av en traditio-
nell tågstation ändå tydlig. I stationsbyggnaden finns fortfarande biljettförsäljning, 
pressbyrå och en mindre restaurang.  
 
Västra station 
Lund fick 2001 ytterligare ett stationshus på västra sidan av spårområdet, Västra 
station. Tillsammans med ett stensatt torg, omgivande fastigheter med bostäder 
och butikslokaler från samma tidsperiod liksom det underjordiska parkeringshu-
set, bildar Västra station en hel miljö. På plats framför stationshuset kombineras 
bänkar, fontän och mindre träd med parkeringsplatser. Det tog inte lång tid för-
rän den nya miljön blev befolkad och fick ett naturligt liv. De många pendlare 
som sätter cykeln utanför bidrar till detta men också boende i området och de 
som besöker stationshusets blomsterhandel, restaurang, pressbyrå, kommunkon-
tor eller bank bidrar till att göra platsen levande.  
 
Analys 
På många platser har stationshusen övergivits, ibland lämnats i träda, fått nya 
funktioner eller till och med rivits. I Lund är risken kanske minimal men i likhet 
med flera andra städer blir många av de stationer som fortfarande används över-
givna på ett annat sätt. De är inte längre bemannade, ankommande och avgående 
tåg ropas upp från en plats långt därifrån och biljettkontoren har ersatts av auto-
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mater. Ofta är det pressbyrån som representerar den fasta bemanningen på sta-
tionerna. I övrigt får resenärerna lita till tjänstgörande vaktbolag som kan tillkallas 
om det händer något extraordinärt.  

Trots att antalet resenärer på många sträckor är fler blir personalen allt 
mindre och möjligheterna att använda stationen som uppehållsrum för andra 
verksamheter samtidigt större. Stationer av idag är tummelplatser där saker hän-
der snabbt och där man har många vägar att välja mellan. Mot bakgrund av detta 
är det roligt att man i Lund har kommit en bra bit på väg med att skapa platser 
som lever även efter ordinarie kontorstid.  

Tillgänglighetsanpassningar 
Helgeandkyrkans kyrkbacke, Klostergården 
Helgeandkyrkan uppfördes samtidigt som Klostergårdens centrum och en stor 
del av områdets bostäder. Arkitekturen bildar därför en helhet och särskilt tydligt 
är detta just i anslutning till kyrkan och det intilliggande butikstorget. Kyrkbacken 
övergår naturligt i butikstorget. Egentligen vore det mer rättvisande att säga att 
den ingår i helheten. Delar av kyrkbacken utgörs av en trappa men då de naturli-
ga stråken går på de plana ytorna, blir trappan snarare ett arkitektoniskt inslag. 
Miljön har därför inte behövt anpassas i efterhand, eftersom anpassningen fanns 
med från början. 
 
Fd Domusfastighetens trappa och ramp i anslutning till Mårtenstorget 
Fortfarande flera år efter att Domusskylten plockades ner från taket, är det enk-
last att använda namnet Domus. Ambitionen har varit att i steg ta bort det gamla 
och skapa något helt annat. Byggnadens ursprungliga karaktär ansågs ful och trå-
kig. Nu skulle fastigheten förvandlas till ett stiligt flaggskepp. Torghandeln sågs 
som en attraktiv plats med vilken fastigheten skulle höra samman. En långsträckt 
trappa med låga steg i sten blev lösningen. Enstaka ledstänger har satts upp, för 
att erbjuda stöd för dem som behöver. Trappan utgör samtidigt en ramp men då 
måste man ta sig till dess kortsidor. Stenen hör inte samman med byggnadens 
ursprung utan har valts för att höja dess status. Tyvärr hamnar tillgängligheten vid 
sidan om medan trappan är i centrum. 
   
Analys 
Tillgänglighetsanpassningar diskuteras ofta inom kulturmiljö. Spörsmålet handlar 
ofta om hur äldre, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan få tillgänglighetsan-
passningar som fungerar praktiskt men också tar hänsyn till byggnadernas karak-
tärer. Ibland talar man om osynliga lösningar, som tillfälligt kan tas fram. Det 
rekommenderas sällan. Ibland diskuteras stationära ramper av aluminium eller 
varmförzinkat stål, då dessa är slitstarka och förhållandevis enkla att montera. Till 
den tredje gruppen hör lösningar som integreras med arkitekturen. Sådana till-
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gänglighetsanpassningar bygger ofta på en lång process. En väl genomtänkt lös-
ning, som görs till en del av byggnaden är oftast både trevligare för den som ska 
använda den och mer estetisk.  

Underjordiska anläggningar 
Kulvertar under Sankt Lars-området 
Flertalet av våra sjukhusområden har kulvertar under byggnaderna. Anledningar-
na till detta är flera, bland annat för att underlätta transporter av patienter mellan 
olika byggnader. En annan anledning är att kunna samordna dragningar av stam-
mar, det vill säga VVS. Här förenklar kulvertarna drift och underhåll. Kulvertar 
tillsammans med större rumsenheten uppfördes också i händelse av krig eller 
annan krissituation. När det handlar om tekniska installationer är kulvertarna 
trånga och rymmer nätt och jämt en vuxen person. I dessa delar har det aldrig 
handlat om patienttransporter utan bara driftstekniska system. Det är svårt att 
lokalisera kulvertarna ovan jord men när snön lägger sig kan de delvis följas, ef-
tersom värmen därifrån höjer marktemperaturen och snön smälter just där.  
  
Dagvattentunnel i Värpinge 
I Värpinge strax nordväst om Lunds stad finns en dagvattentunnel som ska kun-
na användas vid plötsligt högt vattenflöde. Där i Rinnebäcksravinen går en rör-
mynning i dagen och tidvis har det saknats galler. Många har prövat att gå in en 
liten bit medan andra har vågat sig längre in. Detta är förenat med stora risker 
eftersom vattnet plötsligt kan släppas på. 
 
Analys 
Urban Exploration är en rörelse som har sitt ursprung i Australien och uppstod 
1986. Dit ansluter sig personer som lockas av att utforska platser övergivna och 
låsta utrymmen, inte minst under jord. Det handlar om platser som allmänheten 
officiellt inte har tillträde till. Spänningsmomenten är i centrum och graden av 
farlighet påverkar platsens upplevelsemässiga status. Vårt samhälle omfattar an-
läggningar både ovan och under jord. Hur mycket som finns under marknivån är 
för flertalet av oss okänt, några av oss har en vag uppfattning medan en liten 
grupp ser det som sin uppgift att själva utforska dessa miljöer.  
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Gatuvy från Sankt Lars-området i Lund. Kulvertens sträckning gör sig påmind genom det mörkare partiet tvär över gatan. 

 

Vatten- och avloppsreningsverk 
Källby avloppsreningsverk 
Källby reningsverk upptar ett stort område på turistbyråns karta över Lund. An-
läggningen består dels av byggnader men också av fem vattenreningsdammar 
som ligger parallellt med Höje å. För att skydda anläggningens byggnader från 
sabotage finns ett högt nätstängsel runt hela anläggningen. Källby reningsverk är 
ett exempel på när kommunaltekniska verk är med och skapar ett naturskönt om-
råde. I dammarna finns fisk och i anslutning till den miljön lever också en mängd 
fåglar. Promenadvägarna är flera, både anlagda och spontant uppkomna. Källby 
reningsverk fungerar som en grön lunga även för många Lundabor.  
 
Källby vattenverk  
Den tidigare generationens kommunaltekniska verk, Källby vattenverk, som lig-
ger alldeles intill Källbybadet omfattar en betydligt mindre yta. Här är byggnaden 
desto tydligare. Vattenverket uppfördes 1907. De äldre huvudbyggnaderna karak-
täriseras av nationalromantiska ideal med röda tegelmurar vilka bryts upp av små-
spröjsade fönster. Ett par av taken är utsmyckade med tureller, små miniatyrtorn 
som utgör en fortsättning av fasaden. Volymer och formspråk har för övrigt flera 
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paralleller med den samtida villaarkitekturen. På samma gång är byggnaderna ty-
piska för sin tids kommunaltekniska anläggningar. En stor del av anläggningen 
utgörs av den vattentunnel i vilken dricksvatten från Bolmen kommer. På en del 
platser i anslutning till vattenverket finns brunnslock som antyder det väldiga rör-
systemet under mark. 
 
Analys 
Den påtagliga skillnaden mellan anläggningarnas utformning är naturligtvis ska-
lan. Vid uppförandet av Källby reningsverk la man ner omsorg på exteriörerna 
vilket inte har fått samma dignitet när det gäller Källby avloppsreningsverk. Där 
är bebyggelsen i högre utsträckning präglad av funktionen. Byggnaderna är stora 
till ytan men låga. Som förbipasserande utanför stängsel och grindar upplever 
man inte anläggningens omfattning. Det görs bäst i form av flygfoton. Avlopps-
reningsverket berättar däremot mer om sin funktion för människor som rör sig i 
närheten av anläggningen. Dammarna bidrar till detta liksom skyltar utanpå 
stängslen. År 2009 tömde kommunen dammarna för att rensa bort sediment av 
slam. Fiskarna kippade efter andan och djurvänner förfasade sig. Svaret i media 
var att rensningen måste göras med tjugo års intervall. För att öka förståelsen för 
verksamheten och samtidigt medvetenheten om vad som får spolas ner i avlop-
pen, bjuds årligen nyfikna in på studiebesök. Källby vattenverk är betygligt mer 
anonymt och ligger dessutom i skymundan bakom det välbesökta Källbybadet. 
Kanske är det ett exempel på hur många kommunaltekniska verk från tidigare 
generationer har fungerat och fortfarande fungerar. De finns där mitt i bebyggel-
sen men förklaras sällan och människor som inte har någon koppling till anlägg-
ningarna känner mer sällan till deras funktion. Relevant information ger en ökad 
förståelse för dessa viktiga samhällsfunktioner men också för anläggningarna som 
sådana. Kanske är det en aspekt som underskattas i planeringsprocessen, att för-
medla vad och varför anläggningar uppförs.  
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Arrie industrier ligger mitt i ett uppskattat strövområde vid Arriesjön. Anläggningen är tillbommad med undantag av den 
öppna lagerbyggnaden som ibland används som vindskydd av besökarna. 

Studier av fem industri- och teknikhistoriska miljöer 

Projektet har inte något uttalat fokus på industrimiljöer. Däremot är dessa an-
läggningar ständigt aktuella för förändringar samtidigt som de också är tacksam-
ma att belysa. Industrianläggningar blir då de inte längre används för produktion 
lätt ett problem, somliga ser det konstruktivt medan andra anser det svårövervin-
nerligt. För att pröva rastret på denna typ av bebyggelsekategori, har Regionmu-
seet valt fem industrimiljöer med vilka man redan har upprättat kontakter innan 
projektet initierades.  

Arrie industribyggnader 

Idag utgör Arrie industribyggnader en del i ett uppskattat rekreationsområde 
kring Arriesjön, strax nordost om Arrie. Här möts tre kommuner, Malmö stad 
och Svedala respektive Vellinge kommuner. Området nyttjas därför av en bred 
publik och uppskattas mycket för sjöns rika fågelliv. Det område som idag värde-
ras framförallt utifrån sina naturvärden var fram till början av 1980-talet ett indu-
striområde. Arriesjön utgörs egentligen av fler intilliggande dagbrott för sand och 
grus. Anläggningens huvudbyggnad karaktäriseras främst av det grå kalksandsteg-
let, som också tillverkades på plats.  
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Delar från en nedmonterad pappersmaskin utanför Klippans Pappersbruk i Åby, Klippan. När processutrustningen rivs ut 
eller som i detta fall demonteras för att sättas upp på en annan plats, i ett annat land, blir det en utmaning att kunna 
förklara tidigare produktion. 

Arrie industribyggnader har valts ut som exempel på vad som sker när en indu-
strianläggning varaktigt övergivits och successivt fylls med helt andra funktioner. 
Idag fungerar huvudbyggnaden som förråd och tidvis som föreningslokal. Kon-
trasten mellan hur lokalerna används och hur den yttre miljön nyttjas är stor. I 
anslutning till parkeringen står en skylt som delvis förklarar den tidigare verk-
samheten, trots detta känns områdets historia obearbetad.  

Klippans Pappersbruk 

Regionmuseet har vid flera tillfällen arbetat med Klippans Pappersbruk, både i 
form av dokumentation och konkreta vårdinsatser. Under sommaren 2008 var 
anläggningen åter aktuell med anledning av att två stora pappersmaskiner då skul-
le plockas ner för att säljas vidare. Museet gjorde då en enkel fotodokumentation. 
Detta vara angeläget då försäljningen av pappersmaskinerna markerade slutet på 
en flera hundra år lång era av papperstillverkning. Idag är endast produktionen av 
mjukpapper, det vill säga papper till servetter och näsdukar, igång.  
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Lilla Harrie Redskapsverkstad är sedan länge tömd på sin ursprungliga verksamhet. Av och till har lokalerna använts av 
andra företag men sedan en tid tillbaka är hela anläggningen tömd på hyresgäster. Planer finns att riva, sanera och bygga 
bostäder på området. 

Klippans Pappersbruk är ännu en stängd anläggning. Besökare får dock tillträde 
till en retrospektiv utställning efter överenskommelse med aktiva inom Bruksmu-
seet. Den kringliggande bostadsbebyggelsen har däremot gått från att hysa bru-
kets arbetare till att bli ett av Klippans bostadsområden. Studien av Klippans 
Pappersbruk är intressant dels utifrån vad som kommer att hända med anlägg-
ningens tomma lokaler och huruvida man kan öppna upp för att göra området 
tillgängligt, dels för att delar av området redan har genomgått en markant föränd-
ring. Frågor om hur området upplevs av boende och besökare är centrala men 
också hur kommunen ser på områdets möjligheter. 
 

Lilla Harrie Redskapsverkstad 

Lilla Harrie Redskapsverkstad grundades 1890. Produktionen var igång fram till 
1980-talet. Därefter har anläggningen hyst olika verksamheter, bland annat mind-
re bilverkstäder. Senast 2008 använde den intilliggande mjölkvarnen, som ingår i 
företaget Pågen, delar av anläggningen som sädesmagasin. Fastigheten ägs av Fin-
ja Betong, som planerar att riva byggnaderna för att exploatera området för bo-
städer. Konjunkturläget har dock fått dem att skjuta på planerna, vilket gör att 
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anläggningen sannolikt kommer att stå kvar under en längre tid. Anledningen till 
att Lilla Harrie Redskapsverkstad har valts ut för en studie inomprojektet, är den 
planerade rivningen och vad som händer med orten när en så pass tongivande 
anläggning försvinner för att ersättas med en annan typ av bebyggelse. 

Lilla Harrie Redskapsverkstad är ett klassiskt exempel på en industrianlägg-
ning som etablerades kring förra sekelskiftet och som därefter har expanderat i 
etapper. Här finns fortfarande tydliga attribut kring för en mekanisk verkstad, 
såsom fabriksskorsten, sågtandstak, byggnadskroppar från olika tidsepoker, när-
het till järnväg, plats för upplag och naturligtvis omgärdande nätstängsel och 
grindar. Förhoppningen var ursprungligen att inom projektet kunna följa rivning-
ens olika steg, något som tyvärr fått skrinläggas. Anläggningen har istället använts 
som ett representativt objekt att applicera rastersystemet på.  
 

Skrombergaverken 

Det skånska gruvbältet sträcker sig från Höganäs kommun, vidare genom Hel-
singborgs och Åstorps kommuner och avslutas i Bjuvs kommun. Inom området 
finns flera gruvmuseer men trots det är kunskapen om den tidigare verksamheten 
okänd för många. Skrombergaverken blev aktuellt sedan Billesholmstraktens 
hembygdsförening under hösten 2008 tog kontakt med Regionmuseet. Det ut-
trycktes en oro, för att brukssamhället riskerade att förändras i snabb takt efter-
som produktionen hade lagts ner i juni samma år. Kvar på Skrombergaverken 
finns CC Höganäs administration, lager och outlet. Regionmuseet åkte till 
Skromberga och påbörjade en antikvarisk förstudie. I december hölls ett inledan-
de möte med politiker och tjänstemän och sedan dess har arbetet med anlägg-
ningen och det omgivande brukssamhället fortsatt med stöd från alltfler håll. 
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Skrombergaverkens klinkerfabriker ligger sida vid sida och skapar tillsammans med interna gator en stadsmässighet innan-
för grindarna.  

I juni 2009 presenterade Regionmuseet rapporten Skromberga – en kulturmiljö att 
använda (rapport 2009:44), en antikvarisk förundersökning som översiktligt går in 
på historiken, lämnar en nulägesrapport men som också lyfter fram ett tiotal pro-
jektidéer om hur Skromberga kan användas och utvecklas. 

Förändringstakten inom Skrombergaverkens anläggning är hög, processut-
rustning utrangeras och fundament rivs. Maskiner som bedöms ha ett gott andra-
handsvärde eller skrotvärde säljs av successivt. Verktyg och föremål som har till-
verkats på plats finns ännu så länge kvar i anläggningen. I nuläget saknas garanti-
er för vad som händer med dessa föremål på lång sikt. Hembygdsföreningen och 
Skromberga Akademi (en ideell förening som koncentrerat arbetar med Skromber-
ga, gruvnäringen och den keramiska industrin) har tagit hand om en del av före-
målen liksom pärmar med ordersedlar och förteckningar om kollektivavtal. Pro-
jektnamnet Vad som trots allt försvinner känns i högsta grad aktuellt. Mot bakgrund 
av Regionmuseets problemformulering kring behovet av att öppna bevarandets 
ögon i tid, har studien delvis använts för att ha en dialog med företaget kring fö-
remålen och processutrustningen.  
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Våren 2009 pågick ett intensivt arbete för att rädda den södra pirarmen i Vitemölla hamn. Regionmuseet följde arbetet 
med val av material och metoder. Åtgärderna dokumenterades som här pålningen.  

Vitemölla hamn 

I Vitemölla hamn arbetade Anna Rabow och Helene Stalin Åkesson från Regi-
onmuseet under 2009 med en djupgående studie av hamnens kulturhistoriska 
värden. Studien utgör ett pilotprojekt och aktualiserades sedan framförallt den 
södra pirarmen hade omfattande vittringsskador i betongen. En ny pågjutning 
gjordes därför. Eftersom hamnen i sig representerar en betydande del av värde-
kärnan i Vitemölla, studerades förändringarna i hamnen och närområdet noga.  

Studien av Vitemölla hamn inleddes med en litteratur- och kartstudie. Som 
jämförande exempel användes skånska hamnar av motsvarande storlek men även 
hamnar i Danmark och i vänorten Palanga i Litauen. Därefter har man gjort flera 
besök i Vitemölla och i samband med dem fotograferat, fört anteckningar, gjort 
intervjuer och tagit fram skisser för hur hamnen fungerar och hur skadebilden på 
den södra pirarmen då såg ut. Pilotprojektet i Vitemölla var tänkt att ske i samar-
bete med Simrishamns kommun. Av olika skäl hade kommunen inte möjlighet att 
fullfölja sitt arbete, varför Regionmuseets produkt svarar för sig själv. Arbetet 
med pirarmen är en nödvändig, och ur ett längre perspektiv kontinuerligt åter-
kommande, åtgärd. Havet ger och havet tar. 
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Hamnen saknar skyddande skärgård och vågornas kraft mot pirarmarna är 
enorm. Betongen vittrar konstant och träkistorna på botten ändrar läge. Prov-
spontningen av den södra pirarmen påbörjades i maj 2009. Vid besök för att träf-
fa arbetslaget i hamnen stod det klart att befintliga ytor till stor del kommer att 
försvinna, även om de förvisso finns kvar under en ny pågjutning av betong. Hur 
påverkas värdekärnan när betydelsebärande ytskikt kapslas in? Är vi mogna för en 
delvis annan syn på bevarande?  

Samarbete med skolan 

Samarbetet med Palettskolan deltog tre skolelever som gick årskurs fyra under 
vårterminen 2009. Eleverna tilldelades varsin stadskarta, block, pennor samt en 
engångskamera. De blev därefter tilldelade tre olika bebyggelsemiljöer, vilka alla 
var aktuella för förändringar. Den ena miljön utgörs av Åkerlund & Rausings an-
läggning, på Södra företagsområdet, tillsammans med området utanför kraftvärme-
verket på Nordanvägen, vid Klostergården. Det andra området representeras av 
marken med odlingslotter som ligger parallellt med Åkerlund & Rausings väg. 
Den tredje miljön omfattar gamla sockerbruket vid Kung Oskars bro.  

Elevernas fick i uppgift att fritt tolka respektive miljö med hjälp av papper, 
penna och kamera. Regionmuseet fanns med i miljöerna, dock bara för att visa 
hur långt respektive område sträckte sig. Att döma av elevernas bidrag till studien 
har de känt sig fria att illustrera sina idéer för hur de aktuella miljöerna skulle 
kunna omvandlas. Eftersom de kom oförberedda till miljöerna och saknade bak-
grundskunskap, var deras frågor många. De fick veta att samtliga miljöer var ak-
tuella för olika slag av förändringar, dock inte vilka. Det framgick tydligt hur stort 
behovet av att enkelt kunna söka information om aktuella förändringar av våra 
miljöer är. Eleverna ville ta reda på varför man skulle förändra och hur. För dem 
var detta en själklarhet, naturligtvis ville de veta! Istället för att ta med eleverna till 
stadsbyggnadskontoret eller på annat sätt besvara deras frågor, uppmuntrades de 
att först själva fundera kring hur de ville se miljöerna förändras. Eleverna valde 
att presentera flera av miljöerna i ett före och ett efter – så här ser det ut idag och så 
här vill jag att det ska se ut. 

Området i anslutning till f d Åkerlund & Rausing  

Området kring f  d Åkerlund & Rausings anläggning, omfattar stora produktions-
hallar, administration och lager, längs med den västra fortsättningen av Åkerlund 
& Rausings väg och Maskinvägen som går norrut. Järnvägen och järnvägsunder-
gången med gång- och cykelbana belystes också av eleverna liksom vändplanen 
framför kraftvärmeverket. I öster flankerades det området då av en enkelsidig 
poppelallé, som kort efter elevernas studie fälldes för att lämna plats för en ma-
skinhall.  
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Eleverna la ner mycket arbete på sina teckningar, framförallt i detaljerna. 

I teckningarna av befintliga miljöer betonar eleverna det som upplevs ogästvän-
ligt, farligt och skräpigt. Bilder av stambanans genomkorsande mellan Nordanväg, 
på Klostergården, och Åkerlund & Rausings väg, vid Rådmansvången och bort 
mot Södra företagsområdet, kännetecknas räls, ett tåg men framförallt av mäng-
der med skräp. Flaskor, burkar och plastpåsar är i detalj återgivna. Närheten till 
banvallen är påtaglig, vilket också är fullt möjligt eftersom det på flera ställen helt 
saknas stängsel. En av eleverna har tagit fram följande bildtext: Jag tycker att dom 
kan ta bort sjuka träd och sätta dit nya. Jag tycker också att de kan lägga ny jord och ta bort 
allt skräp. I elevernas idealbilder av nämnda område lyfter de istället fram ett väl-
ordnat parklandskap med blommor och vattenspeglar. I parken ska det exempel-
vis finnas bra möjligheter till picknick. För att åstadkomma detta har stambanan 
fått flytta under jord. Här finns inte heller några trasiga stängsel eller fällda men 
kvarlämnade träd och buskar. 

Området för odlingslotter längs med Åkerlund & Rausings väg 

I området med uppsagda odlingslotter var situationen delvis annorlunda. Här 
hade eleverna vissa förkunskaper. Dels kände de till att hemlösa tidigare hade 
bott i områdets förråd och skjul och dels att kommunen har planer på att sälja 
fastigheten till en livsmedelskedja. En av eleverna tänker sig området som en all-
aktivitetsplats där man i likhet med parklandskapet vid f  d Åkerlund & Rausings 
anläggning anlägger en damm och i anslutning till den skapar en sandstrand.   
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Flera av elevernas teckningar är gjorda i par, före och efter. De gjorde sina tolkningar av nuläget och presenterade sedan 
visioner av hur de ville förvandla miljöerna. 

Sockerbruksområdet vid Kung Oskars bro 

På sockerbruksområdet var eleverna till en början avvaktande men efter hand 
upptäckte de miljön aktivt. De hittade en gammal och spännande trädgård, en 
mörk och skrämmande nedgång till något som visade sig vara ett sandlager. Inte 
minst fann eleverna ett annat perspektiv på staden, de hade aldrig tidigare blickat 
in mot centrum och stationsområdet från det hållet.   

I teckningarna fokuserar eleverna, i likhet med bilderna som gjorts av övri-
ga miljöer, på det hårda. De lägger märke till detaljer, vilket inte minst framgår i 
bildtexten: Jag tycker dom kan ta bort allt skräp och ta bort stubbar. Jag tycker också att 
dom kan ta bort stora stenbitar. 

I sockerbruksområdet valde eleverna att lyfta fram olika miljöer. En av dem 
koncentrerade sig på fastigheten Öresund som omges av Bryggaregatan – Kung 
Oskars väg och Fabriksgatan, medan en annan valde Raffinaderiet 1, det tidigare 
inhägnade området mellan Raffinadgatan och Fabriksgatan. I området ut mot 
Bryggaregatan, som idag är redo för nybyggnation, ser eleven först och främst ett 
högt stängsel och ett nerklottrat elskåp och bakom det en stor grusplan. Det ville 
en av eleverna ersätta med nybyggnation i organiska former, likt Antoni Gaudis 
byggnader. 



 
Vad som trots allt försvinner – ett forskningsprojekt om dokumentation och värdering av svårbevarat kulturarv 

69 

 

Upplevelserna av miljöerna berörde eleverna starkt. Vid besöken fångade de intrycken med engångskameror. Teckningarna 
jobbas fram med utgångspunkt från foton och egna upplevelser på plats.  

Klasskamraterna valde istället fastigheten Raffinaderiet 1 och fäste sig vid de 
kvarvarande betongstolparna med bockade järn upptill, där det ursprungligen satt 
taggtråd. I teckningen är stolparna monumentala och för tankarna till en domar-
ring. Istället för inhägnad vill eleven se en öppen grönyta, gärna en äng med 
blommor.  

Tankar kring elevernas arbeten 

Eleverna lade ner stort engagemang och mycket tid på att i detalj teckna hur de 
skulle vilja se respektive miljö. Timme efter timme arbetade de under tystnad med 
att gestalta detta. Kortare texter som förklarar bilderna bifogades. Entusiasmen 
var störst i början och en del av deras material blev liggande. Efter små påstöt-
ningar lämnades ytterligare material in. Elevernas bidrag till Regionmuseets pro-
jekt ger oss en liten inblick i hur 10-11-åringar tolkar sin omgivning. Skälen till att 
vi tolkar bebyggelsen på skilda sätt beror dels på vår ålder, kunskap, yrke, intresse 
men också på hur vi är som personer. När någon ser en miljö som rörig, upplevs 
den av någon annan som tilltalande och kreativ. Detta är på intet sätt nytt men 
kanske är det värt att vi blir påminda om hur viktigt det kan vara att förklara en 
miljö och att avsatta tid att informera om kommande förändringar. Det bygger 
kunskap och förståelse hos dem som besöker miljön. 
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Taggtråd och skräp står i stark kontrast till grönytor med blommor och skyddande träd. 

Mot bakgrund av elevernas stora entusiasm över att bli tillfrågade om att delta i 
studien, och den öppenhet med vilken de tog in respektive miljö, känns det vik-
tigt att gå vidare med ett samarbete. Barnens möjligheter att delta i planeringen av 
staden är starkt begränsade. Deras röster blir hörda i anslutning till projekt som 
detta och riskerar sedan att glömmas bort. Det vore önskvärt att skapa en per-
manent plattform där frågor kring bebyggelse diskuteras även med de riktigt 
unga. 

I Lunds kommun finns sedan 2002 ett ungdomsting. I stadgarna står att 
Ungdomstingets uppgifter är att: vara ett forum där ungdomar, politiker, tjänstemän och 
andra samhällsaktörer kan mötas och utbyta åsikter. Målet är att framför ungdomarnas åsik-
ter. Vara med och diskutera fram förslag om de frågor som rör barn och ungdomar. Driva ak-
tuella frågor som berör barn och ungdomar framåt. Uppmärksamma och stödja ungdomspro-
jekt i enlighet med de grundläggande principerna. Skapa intresse för samhällsfrågor hos ungdo-
mar. Kunna genomföra egna projekt.  

Kanske skulle frågor som rör bebyggelse och bevarande av vårt kulturarv 
kunna lyftas i detta och liknande sammanhang. Det viktigaste är inte resultatet 
utan att eleverna löpande reflekterar och får uppleva att deras åsikter har betydel-
se. Människor som är engagerade i sin närmiljö känner oftare ansvar för det som 
sker där. Ansvarstagandet försvårar förstörelse. Istället utgör det ofta ryggraden i 
ett långvarigt engagemang. 
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Iakttagelsen genom nätstängsel. Området innanför väntade vid tidpunkten för elevernas besök på att bebyggas med flerbo-
stadshus.  

Att ta ansvar kan exempelvis handla om att våga ta strid när miljön upplevs vara 
hotad. Lagtexten i KML 1 kap 1 § säger; Det är en nationell angelägenhet att skydda och 
vårda vårt kulturarv. Ansvaret för detta delas av alla. Att så ett frö till nyfikenhet kan på 
lite sikt skapa ett underlag för en god debatt kring vårt kulturarv.    

I elevernas teckningar av hur de önskar att se de olika områden förändras, 
löper som en röd tråd närvaron av grönska. Att grönytor utgör livgivande inslag i 
bebyggelsen utgör inte någon nyhet men att 10-11-åringar väljer att lyfta fram det 
i konkurrens av till exempel pooler, hamburgerier, shopping och biografer, be-
kräftar dess starka ställning.    
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Eleverna tog också fram bilder på hur deras idealbostäder skulle se ut. 

 

Rastersystemets uppbyggnad 
Rastersystemet med sina fem delar med vardera fyra aspekter är omfattande och 
kräver tid. Totalt handlar det om 20 infallsvinklar att besvara. Ambitionen är att 
med hjälp av rastret vidga perspektivet, ur vilket vi ser på miljöer och enstaka 
objekt. Därför har synsätt lånats från olika aktörer som på ett eller annat sätt på-
verkar bebyggelsen. Invånarna, ofta beskrivna som brukare, har också en viktig 
roll för att rastersystemet ska kunna besvaras i sin helhet. När rastret tillämpas 
fullt ut blir objektet belyst ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

Beroende på objektets eller områdets omfattning, dess art och karaktär är 
rastersystemets infallsvinklar i olika grad relevanta. Ibland kan samtliga infalls-
vinklar besvaras medan man i andra fall lämnar ett antal utan svar. Möjligheten 
finns att återkomma till rastret och besvara det över tid, exempelvis om arbetet 
med en fastighet pågår eller om förändringar är att vänta. Rastret ska kunna an-
vändas i sin helhet men också brytas ner i delar. 
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Ett första försök till att utforma ett raster med infallsvinklar på hur en miljö kan studeras, togs fram hösten 2009.  
 

Bilden av hur rastret skulle utformas var länge kvadratisk med ett rutsystem där 
alla variabler skulle finnas. Vid ett av projektmötena väcktes dock tankar på en 
annan modell, en modell där rastret snarare utgör en cirkel. I mitten skulle kultur-
arvets värdekärna kunna placeras, det vi vill kunna beskriva och lyfta fram. Kring 
den finns de olika faser för hur vi närmar oss en bebyggelse, en byggnad eller en 
plats. Faserna utgörs av en bas, en rekogniseringsfas, en fördjupningsfas, en kunskapssö-
kande fas och en resultatfas. Det är enkelt att sortera in dem just i den ordningen 
men mötet med en kulturmiljö följer inte alltid en linjär utveckling. Mötet kan 
innebära ett besök i en byggnad som är levandegjord, vilket innebär att funder-
ingar kring de övriga delarna kommer in i ett senare skede.  

Varje del eller fas omfattar i sin tur flera aspekter. I rekogniseringsfasen in-
går exempelvis permanens/provisorium, spontan markanvändning, brukare och sociala 
aspekter.   
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När rastret från hösten 2009 skulle prövas i fält blev det uppenbart att arbetsmetoden inte överensstämde med rutnätet. En 
cirkel togs fram där människans roll tydligt poängteras. I samband med idéseminariet i februari 2010, delades modeller av 
rastret ut. Då var cirkeln snurrbar genom en provpåsklammer i mitten.  
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Ett verktyg för förmedling av och delaktighet i bebyggelse och kulturarv 

Invånare och besökare på en ort, i en stad eller på landsbygden upplever bebyg-
gelsen och har inte sällan åsikter om dess utformning, behov av förändring eller 
bevarandevärde. Däremot är ett fåtal människor som går vidare med sina reflek-
tioner. Kommunens samrådsförfarande kräver att man följer processen och kon-
tinuerligt ser till att hålla sig informerad om när föreslagna detaljplanändringar 
ställs ut. Därtill fordras mod och kunskap för att formulera sig i skriftspråk, vilket 
kan vara ett hinder. En av ambitionerna med rastret är att kunna använda det som 
en hjälp för att sätta ord på det man vill ha sagt.  

Med örat mot marken hörs ibland påståenden som ”Det kommer att ta tid, 
boende i området är skrivkunniga”, vilket innebär att kommunpolitiker liksom 
tjänstemän som handlägger en planförändring i förväg räknar med en uppsjö av 
yttranden. Vad sägs i det omvända fallet? Kanske är föreställningen den att en 
aktuell förändring kommer att kunna drivas igenom utan protester. Förhoppning-
en är att ett fullt utvecklat raster också ska kunna fungera som en hjälp att för att 
ta staden/landsbygden i besittning. I rastrets olika infallsvinklar ges hjälp att hitta 
argument för åsikter och reaktioner. Rastret ska också kunna användas för att 
upptäcka, definiera och lyfta fram sådant som är på väg att försvinna ur bebyggel-
sen, för att i tid kunna dokumentera och formera ett bevarande.   

 

Fältstudiernas resultat möter turistbyråns material  
Under arbetet med axlarna genom Lund möttes resultatet, foton och associatio-
ner till de olika platserna, av kommentarer som ”det Lund som visas här syns 
aldrig i media”. Mot bakgrund av det föddes tanken att pröva delar av fältstudier-
nas material mot de platser som lyfts fram när Lund men även Skåne i stort 
marknadsförs för turister.   

Lund som det serveras till turisten 

När Lund paketeras för att locka turisten lyfter man fram Domkyrkan, Universitets-
byggnaden och Universitetsplatsen, Kungshuset, Lundagård, Akademiska föreningen, Kultu-
ren, Skissernas museum och Universitetsbiblioteket. I en av turistfoldrarna har man 
även tagit med enstaka stråk och platser såsom Adelgatan och Mårtenstorget. Allt 
finns inom lämpligt gångavstånd och är förhållandevis lätt att ta till sig. De utval-
da objekten bekräftar schablonbilden av Lund som lärostaden med anor från me-
deltiden. Ovanpå den historiska bilden av staden läggs studentlivets olika arrange-
mang. Den gemensamma nämnaren är traditioner. Den del av bebyggelsen som 
skaver och frångår schablonen finns inte här inte heller dess användare. 

I den mer innehållsrika guide som kompletterar en av foldrarna är bilden av 
Lund delvis en annan men här på en mer pragmatisk nivå. Man lyfter fram boen-
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de, matställen, shopping liksom museers och institutioners öppethållande. Objekt 
som ligger utanför stadskärnan är antingen slott, spännande naturupplevelser, aktivite-
ter, hotell eller olika former av shopping.   

Delar av det Lund som valdes bort 

Foldrarna liksom guiden som beskrivs ovan har naturligtvis tagits fram för att 
passa de flesta turister. Ser man det som en ingång för att upptäcka Lund funge-
rar de väl. Platserna som belyses i det materialet är viktiga och bär en stor del av 
stadens traditioner. Samtidigt väcktes en nyfikenheten på de platser som kanske 
diskuterades men slutligen inte togs med och de som aldrig kommer att bli aktu-
ella. Alla vet att en stad inte bara är vacker, att det finns platser och företeelser 
som representerar någonting annat. En del av dessa platser försöker vi instinktivt 
att undvika medan andra sätter igång våra tankar. Lund är förutom en lärostad 
numera också en expansiv industristad. Detta framhålls gärna när ekonomi och 
framtid diskuteras men visas mindre gärna upp på bild. Lunds siluett ritas om 
nästan årligen men samtidigt finns flera mindre företag som driver verksamheter i 
äldre och halvgamla anläggningar. Dessutom har staden en storskalig detaljhandel 
som framförallt har samlats nordväst om Lund, på Pilsåkers företagsområde med 
Nova Lund i spetsen.  

Norra delen av Lund växer nu ytterligare i form av den jättelika anläggning-
en för ESS, European Spallation Source, eller ESSS, när man har lagt till ett extra S 
för Scandinavia. Forskningsanläggningen som kommer att placeras i anslutning till 
Brunnshög. I jämförelse med Lunds befintliga anläggningar inom forskning och 
näringsliv blir ESS ofantligt stor liksom tillsammans med ett stort antal arbets-
platser och ett likaledes stort behov av bostäder. För att detta praktiskt ska funge-
ra fordras en infrastruktur som håller jämna steg. 

Uppmärksamheten kring planeringen av ESS har varit massiv. Initialt hand-
lade det om i vilket land anläggningen skulle komma att hamna och när det sedan 
stod klart att det blir i Lund var frågan hur anläggningen kommer att se ut. Kan-
ske blir ESS den anläggning som bokstavligen bygger en bro mellan Lund så som 
staden presenteras i turistbroschyrer och en mer komplex bild av staden av idag? 
Kanske kan anläggningen, åtminstone på håll, få egenskaper som närmar sig det 
Robert Willim, i sin bok Industrial cool, lyfter fram om iscensatta fabriker. Kanske 
kan upplevelsen av ESS stora anläggning väcka en nyfikenhet som stimulerar till 
att söka kunskap om befintliga anläggningar på andra platser i staden, anlägg-
ningar med verksamhet som har varit avgörande för ESS placering i Lund? Kan-
ske kan ESS anläggning och den publicitet den får bidra till att schablonbilden av 
vad som bör besökas under en vistelse i Lund breddas? 

Att titta åt sidan och att aktivt ta del av det som möter, kräver mer av den 
som gör det än den som väljer det färdigpaketerade. I gengäld får personer som 
vågar och orkar en betydligt mer mångfasetterad bild av det samhälle eller den 
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bebyggelse de befinner sig i. Sannolikt blir även mötena med människor i miljö-
erna fler, eftersom både invånare och brukare behövs för att förklara och levan-
degöra den del av vårt kulturarv som ännu inte hör till turismens besöksmål och 
vid en första anblick kan vara svår att förstå.  

  

Samarbeten med övriga delprojekt 
Under projektets gång har projektledarna för respektive delprojekt träffats för 
avstämningar men framförallt för att utbyta tankar och se beröringspunkter mel-
lan de olika delprojekten. Här har även diskuterats i vilken form projektets sam-
lade resultat bäst kan förmedlas för att sedan komma till användning i andra pro-
jekt samt i löpande arbete med bebyggelse och kulturarv.     

Gemensam exkursion till Skromberga 

I juni 2009 gjorde projektet en gemensam exkursion till Skromberga, Ekeby, i 
Bjuvs kommun. Regionmuseet har sedan hösten 2008 arbetat med frågor om hur 
arvet från Skrombergaverken liksom bebyggelsen kan levandegöras. Parallellt 
med frågor om hur produkter, gruvkartor och byggnader kan bevaras löper pågå-
ende samtal om hur ortens historia kan förmedlas. En del av anläggningen och 
processutrustningen har hunnit försvinna samtidigt som stora delar av det som 
finns kvar befinner sig i riskzonen. Exkursionen gav tillfällen att diskutera detta 
på plats. I samband med besöket gjordes även en fotodokumentation. 

Projektmöten 

Gemensamma projektmöten har varit en viktig del i projektet. Olika spörsmål 
kunnat ställas mot varandra och gemensamma angreppspunkter har hittats. Det 
är också vid projektmötena som nya infallsvinklar har lyfts fram, vilka ibland har 
implementerats i andra delprojekt. Projektmötena har också varit ett sätt att fånga 
projektets röda tråd och att dela med sig av våra respektive kunskapssfärer. Det fak-
tum att flera yrken och institutioner finns representerade i projektet gör att det 
har skapats mervärden. Alltför ofta studeras bebyggelse och kulturarv ämnes-
skiljt.  

Idéseminarium 

För att i samlad form presentera projektets resultat och samtidigt kunna sätta 
igång samtal och idéer i en större grupp, beslutade projektet att bjuda in till ett 
idéseminarium. Om positionerna i synen på vad som ska betraktas som kulturarv 
ska kunna flyttas fram, måste frågorna få en angelägenhet utanför nuvarande fo-
rum.  
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Diskussion 
Byggnadsantikvarier bemöts ofta positivt då vi kommer ut. Det finns dock ären-
den av brännhet karaktär när våra yttranden går på tvärs mot byggherrens öns-
kemål. Generellt avslutas dessa diskussioner ändå på ett positivt sätt. Målet är inte 
nödvändigtvis att uppnå konsensus utan att båda parterna får komma till tals. 
Ibland ligger beslutsfattandet hos en tredje part, där det antikvariska perspektivet 
endast utgör ett av flera som vägs in i det slutgiltiga beslutet. Av erfarenhet ser vi 
dock att ju tydligare vår beskrivning av varför en byggnad eller en miljö bedöms 
som kulturhistoriskt värdefull är, desto större är utsikterna för oss att få gehör för 
ett bevarande såväl hos byggherren och som hos berörd kommun eller myndig-
het.  

Det raster som har prövats inom Regionmuseets delprojekt, gör ett försök 
att lyfta fram faktorer som berör hur byggnaden eller miljön används idag, hur 
den upplevs och om det finns en opinion, om det finns omdanande händelser 
som har påverkat miljön. Med ambitionen att även lägga ett bevarandeperspektiv 
på till synes oansenliga miljöer och byggnader eller för att också närma oss vår 
egen tid, måste vårt urvalsinstrument ständigt skärpas. Skälen till varför något bör 
bevaras måste förtydligas. Samtidigt måste vi släppa in fler urvalskriterier, efter-
som vi också närmar oss miljöer i vilka man tidigare inte har diskuterat bevarande 
över huvud taget.  

I samband med Regionmuseets fältstudier har behovet av att koppla samman 
bebyggelsemiljöer, som inte tidigare har varit aktuella ur ett bevarandeperspektiv, med 
brukare av miljöerna blivit tydligt. Om bevarandeperspektivet ska kunna vidgas 
avseende urvalskriterier behövs brukarna, det vill säga orts- och bybornas kun-
skap. Därför bör också deras synpunkter i större utsträckning finnas represente-
rade i samtal om bevarande. Här är det viktigt att inte bara se det som en en-
gångshändelse. För att uppnå balans mellan forskningssfär och fältarbete bör det 
avsättas tid att kontinuerligt samråda med och att uppmuntra människor att 
komma med synpunkter och perspektiv. Att öppna processen för synpunkter ut-
ifrån, kräver ett ökat engagemang inte bara från ortsbor utan också från antikva-
rier, planarkitekter, arkitekter, politiker och andra berörda. Därför bör man om 
möjligt lägga in tid för detta. För att de som genomför en undersökning ska kunna inge 
förtroende och måste de som görs delaktiga i studien känna att deras bidrag utgör en resurs.   

Människor som bor och verkar i en stad, på en ort eller i ett visst område 
har flera vägar för att föra fram sina åsikter angående förändringar i bebyggelsen. 
Systemet för hur samråd kring nya detaljplaner ska annonseras är reglerat och 
använder flera kanaler för att sprida information. I lokalpressen liksom på kom-
munernas hemsidor berättar man om var planerna ställs ut och hur material kan 
laddas ner via Internet. Trots detta lever verkligheten inte alltid upp till målet. 
Tröskeln till att ta ställning till en ny plan och sedan formulera sig i skrift är fort-
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farande stor för många. Detsamma gäller reaktioner på händelser i vår bebyggel-
se. Det är många som reagerar men hos de flesta stannar det just vid en reaktion. 
Insändaren blir inte skriven. Skälen till detta är säkert flera men en bidragande 
orsak kan vara att frågorna av tradition har lämnats till tjänstemän och politiker 
medan medborgarna har intagit en underordnad roll i sammanhanget. Ansvaret 
för att uppnå ett större engagemang är delat av å ena sidan dem som bor och 
verkar på en plats och å andra sidan av dem som i kraft av sitt ämbete har ansvar 
för förändringar i bebyggelsen.  

För att arbeta med en långsiktig förändring bör skolan involveras i frågor 
rörande bebyggelsen. Genom att tidigt lära sig se och ifrågasätta det som möter i 
bebyggelsen ökar sannolikheten att skoleleven redan som barn eller tonåring och 
senare även som vuxen väljer att vara delaktig, att vara med och göra skillnad. Här 
är förhoppningen att ett bearbetat raster också kan användas som ett verktyg eller 
på andra sätt inspirera i skolans undervisning. 

För att uppmuntra medborgarnas engagemang i bebyggelsen skulle kom-
munerna redan i planskedet kunna berätta om sina visioner på plats med hjälp av 
skyltar, ungefär så som vi kan läsa om vilket företag som har totalentreprenad 
och vilka som svarar för underentreprenaden. Då hade intresset kunnat fångas 
upp naturligt och förutsättningarna för en debatt varit goda. Kanske räds kom-
munerna ett ökat engagemang från dem som bor och verkar i ett område?     

En breddad syn på vårt kulturarv handlar också om att lyfta fram alternativa 
sätt att bevara. Ett fysikt bevarande står oftast överst på önskelistan men i fall där 
total sanering är det enda alternativet, kan en noggrann dokumentation och kan-
ske skapandet av en virtuell modell av byggnaden eller miljön komma att utgöra 
ett gott alternativ. Det är viktigt att också kunna se dokumentationen som ett 
värdefullt tillfälle till kunskapsuppbyggnad. Utifrån ett sådant synsätt kan såväl 
urvalskriterier, metoder och möjligheter till samarbeten med andra yrkesgrupper 
öka. Antikvarier kan genom att aktivt väcka engagemang utanför den egna grup-
pen, få hjälp med att flytta fokus i synen på vårt kulturarv och därmed också ta 
ett steg fram för att bredda detsamma.  

Avslutning 
Under arbetet med Vad som trots allt försvinner har betydelse av brukarnas perspek-
tiv blivit ännu tydligare liksom insikten om hur mycket av vårt nutida kulturarv 
som ännu är oupptäckt och väntar på att i någon form tas om hand. Det handlar 
också om en ökad medvetenhet som finns bland personer som bor och verkar på 
olika platser.  

Möjligheterna att ta hand om detta oupptäckta kulturarv begränsas ibland 
av att resurser för bevarande tilldelas anläggningar som har ett bekräftat och högt 
kulturhistoriskt värde, framförallt byggnadsminnen. Arbete med bebyggelsemiljö-



 
Vad som trots allt försvinner – ett forskningsprojekt om dokumentation och värdering av svårbevarat kulturarv 
 
 
 

80 

er som kanske inte lever upp till benämningen kulturmiljö är svårare att få riktade 
resurser till. Däremot finns det desto oftare möjlighet att närma sig dessa miljöer 
inom större undersökningar och projekt, såsom inventeringar och antikvariska 
förundersökningar eller forskningsprojekt som detta.  

Mycket gott kommer ut av projektinsatser men för att åstadkomma en be-
stående förändring av vad vi anser höra till vårt kulturarv, är det viktigt att hitta 
vägar för att inkludera arbetet med det oupptäckta kulturarvet i det löpande. Det 
utkast raster som har tagits fram inom Regionmuseets delprojekt erbjuder en mall 
som kan användas vid beskrivning och karaktärisering av bebyggelse. Förhopp-
ningen är att rastret kan bidra till att hitta det konkreta och kulturhistoriskt värde-
fulla i de miljöer som undersöks. Förhoppningen är också att miljöer som be-
skrivs utifrån ett tillämpat raster och där det framgår att det finns klara kvaliteter 
och värden, ska bli lättare att få gehör för och resurser till.  

Synsätt inom kulturmiljöns sfär påverkas av ny forskning men självfallet 
också av händelser i vår omvärld. Under 1970- och 1980-talen handlade mycket 
inom kulturmiljövården om gräv-där-du-står. Det etnologiska perspektivet fick stort 
utrymme. Därefter slog pendeln på andra hållet och kulturmiljövården kom i allt 
större utsträckning att handla om byggnadsvård. Ibland har det funnits vattentäta 
skott. Det är därför nyttigt att blicka tillbaka för att se om det finns något som 
har missats på vägen, något som kan bidra till ett mer holistiskt synsätt i arbetet. 
Om arbetet med bebyggelse bara fäster uppmärksamhet vid fysiska byggnader 
och anläggningar blir det aldrig tillfälle att lägga örat mot marken, att ta in syn-
punkter från förbipasserande eller att studera de nog så viktiga mellanrummen - 
platser där det unga kulturarvet ofta spirar. För att i tid hitta Vad som trots allt för-
svinner måste den lilla människan tillmätas betydelse. Det är hennes vakande öga 
vi lånar. I kommunikationen med henne kan kulturmiljövården åtminstone till 
dels hitta svar på frågan om hur vi kan bredda begreppet kulturarv. 
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Bilaga 1. Tillämpning av raster längs med axlarna genom Lund 
 

Plats nr 3 Traktorvägen Mobilia  
 
Bas 
 Naturtillgångar/markförutsättningar. Innan Mobilia användes marken för jordbruk. 

Det var kontroversiellt att ta högkvalitativ jordbruksmark i anspråk för att anlägga ett 
köpcenter. Samtidigt har marken ett stadsnära läge vilket gjorde den attraktiv att exploa-
tera. Lund omges av jordbruksmark. Eftersom staden i första hand växer ytmässigt in-
nebär detta att jordbruksmark ställs om till industrier, kontor, handel eller bostäder  

 
 Planerad markanvändning. Mobilias köpcenter upptar i förhållande till det närliggande 

Nova Lund en stor men inte gigantisk yta. Till anläggningen hör obligatoriska parker-
ingsplatser. De är många till antalet vilket är avgörande för verksamhetens konkurrens-
kraft, då handeln i första hand vänder sig till bilburna kunder. 

 
 Ekonomi/resurser. Hyresgästerna på Mobilia har bytts ut några gånger men handeln 

har hela tiden dominerats av livsmedel. Förändringar är på gång i området, Mobilia be-
står men på en intilliggande fastighet ska en mycket stor anläggning för livsmedel upp-
föras. Vad detta kommer att innebära för livsmedelshandeln på Mobilia är osäkert.  

 
 Produkter/tjänster. På Mobilia finns idag två stora livsmedelshallar, blomsterhandel, 

nyckelservice, postkontor samt tapet- och färgaffär. Numera finns också bankomat.  
 
Rekogniseringsfas – det sublima 
 Permanens/provisorium. Mobilia utgör ett permanent inslag men har inte fått några ex-

klusiva material i ytskikten. Det kännetecknas av svartmålade limträbalkar och har något 
enkelt över sig. Kanske gjordes detta för att kontrastera centrumhandeln – på Mobilia 
skulle det var fria parkeringar och låga priser.   

 
 Spontan markanvändning. Fastigheten är stor och det finns möjlighet till spontan an-

vändning av marken men det verkar inte ske i någon större utsträckning. Öppettiderna 
på Mobila är generösa, så parkeringsplatserna används under en stor del av dygnets 
vakna timmar.  

 
 Brukare. Gruppen brukare kan här delas in i två, anställda (butiksbiträden, charkuteris-

ter, försäljare med flera) och kunder. Möjligen kan också en tredje grupp läggas till, de 
ideella som säljer lotter för föreningar. De sitter ibland inne på Mobilia. Vid entrén står 
ibland någon hemlös och säljer de hemlösas tidning.  

 
 Sociala aspekter. Under ett besök på Mobilia visaren anläggningen en bred kundkrets. 

Hit åker både Lundabor och folk från byarna runt omkring. Generellt dominerade in-
köpen av livsmedel varför tempot är snabbt. Då och då sker emellertid möten mellan 
bekanta. Vad vi lägger i kundvagnen ger berättar förvisso bara en liten del om vilka vi är 
och vad vi har för preferenser men det kan vara frestande att tjuvkika. 

 
Fördjupningsfas – det tillägnande 
 Omdanande händelser. Mobila påverkas av förändringar i infrastrukturen i närområdet. 

Det har genomförts flera ändringar genom åren. Tillkomsten av den stora rondell som 
binder samman Norra/Västra ringen med Fjelievägen och Öresundsvägen. Bygget av 
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Nova Lund är en annan omdanande händelse. Uppförande av en ny livsmedelshall intill 
Mobilia blir förmodligen ytterligare en. Här bör även åtgärder som genomförs för att 
öka kontakten mellan Pilsåkers företagsområde (där Nova ligger) och Gunnesbo före-
tagsområdet (dit Mobilia hör) studeras.  

 
 Opinionsbildning. Synen på storskalig handla utanför centrum varierar, dels med kon-

junktur och andra strömningar i samhället och dels beroende på vem som tillfrågas. 
Mobilia har under snart 40 år visat att man klarar att bedriva handel på plats och att 
centrum trots detta kan behålla sina livsmedelsbutiker om än inte alla. Handeln har ut-
vecklats i takt med kundernas krav. Alltfler kunder ställer krav på de butiker där man 
handlar sin mat. Sortimentet av ekologiska och rättvisemärkta varor har fått utökas. 
Den skånska mjölken togs bort från hyllorna i den ena livsmedelshallen men kom snart 
tillbaka. Kunderna har makt att påverka. 

 
 Strömningar i samhället. Idag tittar vi på ekologiska och rättvisemärkta produkter men 

vi köper mat som är närproducerad. Därtill finns beräkningsformer för den totala mil-
jöpåverkan som våra matinköp står för. Då ingår även den nedsmutsning som kommer 
av att ta bilen till butiken och tillbaka hem igen. Det går att cykla till Mobilia. Cykelvä-
garna dit är väl underhållna, breda och bra belysta.  

 
 Aktuell betydelse. Mobilias aktuella betydelse är alltjämt en plats för stora matinköp, en 

plats där bilparkeringen är nästan garanterad och därtill gratis.  
 
Kunskapssökande och berättande fas – det narrativa 
 Arkiv  
 Forskning 
 Lagstiftning. Bygglov. Tillstånd för livsmedelshantering med flera.  
 Berörda aktörer/ansvariga. Fastighetsägare, kommun och Länsstyrelse 

 
Resultatfas – det förmedlande  
 Kulturhistoriskt värde. Mobilia har hittills inte tillmätts något särskilt högt kulturhisto-

riskt värde. Alltjämt finns ett kulturhistoriskt värde, framförallt ett samtidsvärde med 
bilder av det vardagliga. Mobilia har sitt kulturhistoriska värde i myllret, i kommersen 
och i mötet mellan personal och kunder. Kanske finns det även ett upplevelsevärde här? 

 Bevara vad? Urval. Mobilia handlar om konsumtion och mer specifikt om inköp av 
livsmedel. Vi parkerar våra bilar och går in för att bunkra basvaror och komplettera 
med det som kanske känns aningen lyxigare. Att bevara anläggningen i sin helhet som 
ett objekt kan knappast bli aktuellt. Det är ibland svårt att skapa tillräcklig distans till ett 
sådant exempel. Kan våra turer med inköpslistor och överfulla vagnar berätta något in-
tressant och kan de anses ingå i kulturarvet eller blir det bara banalt? Kanske är det ge-
nom en etnologisk dokumentation vi allra bäst bevarar Mobilia för framtiden?  

 
 Bevara hur? Metod. Mobilia bör dokumenteras med foto och beskrivning av byggna-

den men den stora omsorgen bör läggas på en dokumentation som fångar hur vi an-
vänder anläggningen. Den bör ha fokus på brukarna, på människors samtal och tankar i 
samband med inköpen.  

 
 Levandegörande. Så länge Mobilia består är det i sig själv levandegjort. Ett besök på 

plats, utan stress och inköpslista, gör det möjligt att se både byggnad och mönster över 
hur vi rör oss i anläggningen. Det är först när verksamheten ska förändras i sin helhet, 
som frågor kring vad som bör bevaras och på vilket sätt det kan levandegöras blir aktu-
ella.   
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Plats nr 7 Slöjdgatan/Hantverksgatan 
 
Bas 
 Naturtillgångar/markförutsättningar. Korsningen Slöjdgatan/Hantverksgatan ligger 

på Väster. Tidigare låg det utanför Lunds stad men när staden expanderade blev det en 
del av Lund. Alltjämt ligger platsen på Väster, en stadsdel där det uppfördes bostäder 
för arbetare och som politiskt dominerades av socialism och andra radikala strömningar. 
Korsningen Slöjdgatan/Hantverksgatan ligger dessutom centralt och läget har kommit 
närmare centrum sedan Västra station. Platsen utgörs av gatu- och trottoarmark liksom 
bostäder, kontorsbyggnader och småskalig handel.  

 
 Planerad markanvändning. Byggnationen skedde i etapper. Längs med Slöjdgatan lig-

ger hu som uppfördes kring sekelskiftet 1900 och som då förmodligen låg relativt lant-
ligt. Under de följande decennierna handlade om villabebyggelse i kvarteren nordväst 
om Slöjdgatan och längs med Hantverksgatan. Det var inte förrän efter andra världskri-
get som den stora utbyggnaden av flerbostadshus kom igång i området. Därefter har 
flerbostadshus liksom offentliga byggnader tillkommit i etapper. Intill korsningen, intill 
polishuset, finns sedan ett par år också en kontorsbyggnad i nyfunkis. 

  
 Ekonomi/resurser. Den blandade bebyggelsen visar på att byggnationen har skett när 

behov och resurser har funnits. Här handlar det inte om att utplåna allt som finns för 
att sedan bygga nytt. Istället förtätar man, ersätter enstaka byggnader, expanderar under 
jord (polisens utbyggda garage) och finner nya funktioner till tomma lokaler. Ett litet 
uthus får vara kvar även om det nog inte används aktivt. 

 
 Produkter/tjänster. Området är svårt att fånga in under en rubrik. Här finns bostäder, 

en bit bort ligger Lunds polisstation och mitt över Byggmästaregatan sitter tjänstmän-
nen på Tekniska förvaltningen. Handeln i området består av hyrbilar, te, konditori, fri-
sör, massör med flera. 

 

Rekogniseringsfas – det sublima 
 Permanens/provisorium. Bebyggelsen uppvisar framförallt permanens. Här står bygg-

naderna kvar till dess att de är utdömda. Det gäller naturligtvis inte alla men känslan av 
kontinuitet är tydlig. 

 
 Spontan markanvändning. Vid besök i korsningen var det svårt att se någon spontan 

markanvändning. Trafiken är tämligen intensiv och möjligheten att hitta en friyta för al-
ternativ användning av platsen är liten. 

   
 Brukare. De boende och de som arbetar i verksamheterna runt om utgör förmodligen 

de största grupperna. Därefter kommer besökarna, de som handlar i butikerna eller 
konsulterar tjänstemännen. Sedan Västra station invigdes är det alltfler som passerar 
platsen på väg till eller från tåget.  

 
 Sociala aspekter. Korsningen är inte någon tummelplats och verksamheterna bedrivs 

inne i byggnaderna. Vid tidpunkten för fältstudien var det endast ett fåtal människor 
som passerade, visserligen fler bilister, och utifrån dem är det svårt att ge en bild av 
platsens sociala aspekter. Möjligen kan man konstatera att området har fått en större 
genomströmning än tidigare och att man i området kan se två världar mötas – de boen-
des privata och myndigheternas offentliga, förutom kommunkontor och polis ligger 
tingsrätten ett stenkast bort. 
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Fördjupningsfas – det tillägnande 
 Omdanande händelser. Större byggnationer påverkar alltid och beroende på vad som 

byggs blir påverkan större eller mindre. Västra station ligger visserligen inte direkt i an-
slutning till platsen men påverkar ett stort område. Bland nutida omdanande händelser 
är sannolikt den byggnationen en av de större.  

 
 Opinionsbildning  

 
 Strömningar i samhället. Konsumenter av idag har allt större kunskap om det de köper. 

Kunskapen har utvecklats till en del av vår livsstil. Genom att lära oss allt inom vissa 
områden kan vi positionera oss. Te är ett område med många kännare och på Slöjdga-
tan finns en tehandel som i sammanhanget kan representera något tidstypiskt.   

 
 Aktuell betydelse. Korsningen och den blandade bebyggelsen som finns runt om är re-

presentativ snarare än unik.   
 
Kunskapssökande och berättande fas – det narrativa 
 Arkiv 
 Forskning 
 Lagstiftning. Bygglov 

 Berörda aktörer/ansvariga. Fastighetsägare, kommun, polis  
 
Resultatfas – det förmedlande  
 Kulturhistoriskt värde. Den aktuella korsningen har blandad bebyggelse både till årtal 

och till funktion. Att lyfta fram dess kulturhistoriska värde som helhet är svårt och kan-
ske omöjligt. Istället handlar det om att titta på byggnad för byggnad och kanske även 
om att gå ner på detaljnivå. Byggnaderna är kanske inte pietetsfullt vårdade men har 
fortfarande flera tidstypiska byggnadselement som är värda att slå vakt om. Ett delvärde 
som känns användbart för att beskriva kvaliteten hos platsen är det lokalhistoriska vär-
det.  

 
 Bevara vad? Urval. Allt kan inte bevaras och bör inte heller bevaras. I den aktuella 

korsningen finns det kvaliteter som visst bevaras. Det handlar om god byggnadsvård 
och det handlar om respekt för tidstypiska detaljer. Områdets karaktär påverkas också 
av infrastruktur, av gator och trottoarer och cykelvägar. Ytskikt på dessa påverkar också 
platsen. Ett exempel är Byggmästaregatan, vilken skär såväl Slöjdgatan och Hantverks-
gatan, som har gatsten. Genom att titta på en plats utifrån ett helhetsperspektiv, särskilt 
vid en tidpunkt när det inte föreligger något känt hot, tvingas vi fundera över vad som 
egentligen är områdets karaktär eller dess värdekärna.  

 
 Bevara hur? Metod. Brukarnas användning, deras åsikter och upplevelser av en plats är 

oerhört viktiga att fånga upp om man i arbetet med att bevara en plats. Särskilt angelä-
get är det i fall där det kulturhistoriska värdet är svårgreppbart och kanske otydligt.  

 
 Levandegörande. För att kunna förmedla kvaliteten hos en plats, verksamheterna i om-

rådet och historiken bakom måste uppgifter samlas från flera håll. Ju mindre specifika 
kulturhistoriska värden och ju mer vanlig en plats upplevs, desto viktigare är det att ta 
hjälp av människor som ofta finns i området i egenskap av boende eller besökare. 
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Plats nr 1 Vattentornet 
 
Bas 
 Naturtillgångar/markförutsättningar. Vattentornet vid Brunnshög placerades högt av 

naturliga skäl, trycket är viktigt för att vattnet ska nå ut i staden. I och med E22: ans 
dragning alldeles väster om vattentornet blev området också strategiskt intressant för 
etablering av industrier och kontor. Det höga läget gör byggnaderna väl synliga på långt 
håll och närheten till motorvägen möjliggör en god infrastruktur. Området var redan 
innan påverkat av motorvägen. 

 
 Planerad markanvändning. Under 1990-talet inleddes telekombranschens stora expan-

sion. Nu uppfördes stora och anläggningar för ST Ericsson och senare SonyEricsson på 
platsen. Varje byggnad har fått sin karaktäristiska arkitektur. Ett medvetet sätt att rikta 
uppmärksamheten på byggnaden. Eftersom byggnaderna är synonyma med verksamhe-
ten används arkitekturen som en del i marknadsföringen och varumärkesbyggandet. 
Bakom flaggskeppen har det i perioder funnits provisoriska anläggningar bestående av 
baracker. Där har man haft extra kontor i väntan på nya lokaler.  

 
 Ekonomi/resurser. Byggnaderna kring vattentornet hyrs av ST Ericsson och Sony 

Eriksson men ägs av Skanska. Företaget har också svarat för byggnationen. 
 
 Produkter/tjänster. Produkterna är naturligtvis mobiltelefoner men en stor av verk-

samheten kretsar kring telefonväxlar. Anläggningarna är visserligen kontor med alla 
funktioner som hör därtill men ur ett större perspektiv är de exempel på vår tids kun-
skapsintensiva och högteknologiska industrier.   

 

Rekogniseringsfas – det sublima 
 Permanens/provisorium. Stor omsorg har lagts ner på val av plats, på arkitekturen, på 

byggmaterial och projektering av närområdet. Det handlar om permanens. Barackerna 
som av och till har stått en bit bort svarare för verksamhetens provisorium. 

 
 Spontan markanvändning. Vid ett besök i miljö slås man av att det finns så få tecken 

på spontan markanvändning i området. Det är ett ungt område med storskaliga byggna-
der och med verksamheter som rigoröst kontrolleras avseende intrång. Förmodligen bi-
drar det till en mer återhållsam hållning.  

 
 Brukare. Området kring vattentornet brukas av telekombranschens anställda och deras 

gäster liksom nyfikna besökare i området. I takt med att bostadsbebyggelse växer fram 
öster om anläggningen ökar sannolikt flödet av människor som rör sig i området och 
gör det för att det ingår i deras närmiljö. Beroende på att vattentornet ligger utanför 
centrum är det ännu relativt enkelt att särskilja brukarna.  

 
 Sociala aspekter. Området har egentligen en huvudsaklig brukargrupp, de anställda 

inom telekombranschen. De sociala aspekterna är därför till stor del knutna till för-
värvsarbete, till aktiv problemlösning och till karriärmöjligheter. Det handlar om att 
ständigt tänka nytt, att vara före sin tid och att vara strategisk. En lösning kan vara hur 
bra som helst men får inte avsedd effekt om den inte når rätt personer. Nätverksbyg-
gandet är därför en social aspekt som är tydlig på platsen. Inne i de olika flaggskeppen 
kan man i inredningen avläsa en strävan att skapa platser som lockar till spontana mö-
ten. Det finns flera caféer med välrustade kaffemaskiner. På olika håll finns också stå-
bord och kaffeautomater utplacerade.    
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Fördjupningsfas – det tillägnande 
 Omdanande händelser. Varje stor byggnation är en omdanande händelse.  

 
 Opinionsbildning. Telekombranschens utveckling har gått snabbt. I början av 1990-talet 

hade Ericsson fortfarande små lokaler inom ramen för Ideons verksamhet. Dessförin-
nan hade man enkom haft kontor i baracker. De jättelika byggnaderna som idag om-
ringar vattentornet visar tydligt hur omfattande företagens verksamhet har blivit. Från 
att ha varit en liten del av ett företag som ville utveckla mobiltelefoni till att idag vara en 
viktig del av Lunds näringsliv. Opinionen är positiv ST Ericsson och SonyEricsson är 
verksamheter som gärna lyfts fram vid sidan av universitetet.  

 
 Strömningar i samhället. Det samhälle vi lever i idag är uppbyggt kring en ständig nå-

barhet. Mobilen ska med alla sina tillval kunna vara vår länk hem, till arbetet, till våra 
vänner och till massmedia. Bebyggelsen kring vattentornet är skräddarsydd för tele-
kombranschen och vår bild av den gör den intimt kopplad till mobilen. 

 
 Aktuell betydelse. Bebyggelsen kring vattentornet har blivit en fixpunkt för mobiltele-

foni. För att återknyta till vår tids industri, så är anläggningarna fullt synliga men ändå 
främmande för oss utanför. Vi kan gå utanför och kanske in i entrén men sedan är det 
stopp. Vakterna liksom kamerorna är många. Förr var industrierna omgärdade av stäng-
sel eller plank, idag används en annan typ av skydd.   

 
Kunskapssökande och berättande fas – det narrativa 
 Arkiv 
 Forskning 
 Lagstiftning. Bygglov 
 Berörda aktörer/ansvariga. Fastighetsägare, företagsledning, kommun med flera 

 
Resultatfas – det förmedlande  
 Kulturhistoriskt värde. Bebyggelsen runt vattentornet har ett högt kulturhistoriskt vär-

de. Här finns ett arkitektoniskt värde som flerfaldigt har uppmärksammats. Det finns 
också lokalhistoriska och teknikhistoriska värden. Eftersom byggnaderna har sådana vo-
lymer och hela området är konsekvent i sin stilrena utformning finns det också ett upp-
levelsevärde.  

 
 Bevara vad? Urval. Ur ett bevarandeperspektiv är byggnaderna viktiga att vårda. Med 

tanke på den snabba förändringstakten bör också berättelser från verksamheten fångas, 
om möjligt genom återkommande insatser. 

 
 Bevara hur? Metod. Bevarandet handlar om vård och underhåll av befintliga byggnader 

men det handlar också om företagshistoria och om att våga ge den berättelsen kropp. 
Det är oftast lättare att tala om det när det handlar om nedlagda industrier men samma 
metod är tillämpbar även på verksamheter som är i full gång.  

 
 Levandegörande. Upplevelsevärdet är viktigt att använda i levandegörandet. Volymerna 

är storslagna. Arkitekturen bjuder på bredd. Äldre industrier visas ofta för intresserade 
besökare men intresset att komma nära nu verksamma industrier är också stort. Besö-
karnas möjlighet att komma in i anläggningarna kan vara begränsad. Bara genom att gå 
runt om och få anläggningarna beskrivna kan ge mycket. Det kan bidra till ökad kun-
skap om det lokalhistoriska värdet i anläggningarna samtidigt som upplevelsevärdet in-
tensifieras och det arkitektoniska värdet tydliggörs. 
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Bilaga 2. Tillämpning av raster inom bebyggelsekategorier 

Idrottsanläggningar 

Bollhusets idrottsplats 
 
Bas 
 Naturtillgångar/markförutsättningar. Bollhusets idrottsplats har anlagts här för att 

vara tillgänglig för stadens invånare.  
 Planerad markanvändning. Marken används dels för byggnaderna och dels för löpar-

banor, gräsplan och tennisbanor. 
 Ekonomi/resurser. Idrottsplatsen är finansierad av Lunds kommun. 
 Produkter/tjänster. Produkterna/tjänsterna som förknippas med Bollhuset och id-

rottsplatsen är framförallt tränarledda pass. Associationer: Mens sana in corpore sano! 
 
Rekogniseringsfas – det sublima 
 Permanens/provisorium. Idrottsplatsen utgör en permanent anläggning. 
 Spontan markanvändning. Anläggningens spontana användning är att den kan fungera 

som mötesplats. Det gäller framförallt den del av idrottsplatsen som ligger kring entrén 
vid grinden, intill gatuköket och busshållsplatsen. Övriga rörelser på området är främst 
koncentrerade till Bollhusets huvudingång. 

 Brukare. Den vänder sig till alla kommuninvånare som vill idrotta. 
 Sociala aspekter. De sociala aspekterna utgör en mycket viktig del, eftersom idrotten 

framförallt lockar yngre och därtill är fostrande ur många aspekter. För vuxna betyder 
idrott att kroppen stärks och med det ökar också det själsliga välbefinnandet. Det gör 
också att det sociala livet påverkas, för de flesta på ett positivt vis. 

 

Fördjupningsfas – det tillägnande  
 Omdanande händelser. Idrottsplatsen har förändrats men inte genomgått någon riktigt 

omdanande händelse.  
 Opinionsbildning. Eftersom idrottsplatsen inte heller varit hotad av någon ny markan-

vändning, har man inte heller mobiliserat någon opinion. 
 Strömningar i samhället. Strömningar i samhället har sannolikt inte heller påverkat id-

rottsplatsen nämnvärt. Möjligen kan man under senare tid ana en mer allmän med-
vetenhet om hälsans och miljöns vikt, vilket borde stärka idrottsplatsens betydelse. 

 Aktuell betydelse. Idrottsplatsens aktuella betydelse är dess funktion, en plats att idrotta 
på. Den har en öppenhet, eftersom den primärt är till för idrottsutövarna sekundärt för 
åskådarna. Platsen utgör samtidigt en grön lunga i staden, ett öppet men ändå välordnat 
”rum”.  

 
Kunskapssökande – och berättande fas – det narrativa 
 Arkiv.   
 Forskning.  
 Lagstiftning. Idrottsplatsen är skyddad i så motto att det fordras bygglov vid föränd-

ringar.  
 Berörda aktörer/ansvariga. Kommunen har ansvaret för anläggningen. Ett visst ansvar 

axlas också av de olika föreningar som bedriver verksamhet i lokalerna samt eventuell 
entreprenör. 
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Resultatfas – det förmedlande 
 Kulturhistoriskt värde. För att förmedla idrottsplatsens kulturhistoriska värde måste 

historiken lyftas fram. Det handlar både om synen på idrottens roll och tankar bakom 
anläggningens olika delar. De äldsta byggnaderna uppfördes på 1920-talet och bär klas-
sicistiska drag. Bollhuset byggdes under 1960-talet. Genom sin modernistiska form bry-
ter den mot de äldre träbyggnaderna samtidigt som de kvaderhuggna gråstenarna ankny-
ter till de nationalromantiska idrottsanläggningarna, såsom Stockholms stadion.  

 Bevara vad? Urval. För att förstå anläggningen måste helheten bevaras. Vid en föränd-
rad markanvändning bör noggrann dokumentation vara ett krav för rivningslov (oavsett 
om det endast gäller del av anläggningen) 

 Bevara hur? Metod. Kontinuerligt underhåll med bra material. 
 Levandegörande. Ge stadshistorien en chans att synas i anslutning till aktuell anläggning. 

Visa på historia i ett oväntat sammanhang.  

 

Färs & Frosta Sparbank Arena 
 
Bas  
 Naturtillgångar/markförutsättningar. Färs & Frosta Sparbank Arena har anlagts här 

för att vara tillgänglig för stadens invånare. Marken användes tidigare för fotbollsplaner 
och på del av marken låg den gamla ishallen. 

 Planerad markanvändning. Marken används dels för de nya byggnaderna samt några 
mindre, äldre byggnader och dels för fotbollsplaner. 

 Ekonomi/resurser. Arenan är finansierad av näringslivet och kommunen tillsammans. 
Färs & Frosta Sparbank samt Lunds stora fastighetsägare Arne Paulsson har bidragit 
med medel. 

 Produkter/tjänster. Produkterna/tjänsterna som förknippas med Arenan är idrott, 
matcher att titta på, konferenser att delta i och konserter att lyssna på. Kanske kan även 
lyx räknas till en produkt, eftersom denna typ av anläggning tidigare har saknats i Lund. 

 
Rekogniseringsfas – det sublima 
 Permanens/provisorium. Arenan utgör i allra högsta grad en permanens.  
 Spontan markanvändning. Då Arenan är en alldeles ny kommer det sannolikt att dröja 

innan marken i dess anslutning används till spontana funktioner.  
 Brukare. Till skillnad från Bollhusets idrottsplats är Arenan utöver idrott också en plats 

för konferenser och konserter. Åldersgruppen blir därför mer spridd beroende på vilken 
av funktionerna som avses.  

 Sociala aspekter. De sociala aspekterna förknippade med idrott kvarstår för arenan. 
Men dit hör också andra sociala aspekter, där arenan blir en planerad mötesplats där 
man visar upp sig. Premiärer, företagssammankomster och kommunala arrangemang 
gör anläggningen till en viktig plats att synas på. Till skillnad från Bollhusets idrottsplats 
är Färs & Frosta Sparbank Arena en kontrollera miljö trots att den yttre miljön ännu 
inte är helt iordningställd.  

 
Fördjupningsfas – det tillägnande  
 Omdanande händelser. Arenan i sig utgör en omdanande händelse, som inte bara för-

ändrade markanvändningen utan också påverkade siluetten i stadsbilden.  
 Opinionsbildning. Att döma av pressens rapportering av har opinionen varit för arenans 

etablering. 
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 Strömningar i samhället. Med arenans finansiering och byggande blev det tydligt att 
kommunen och näringslivet kan samarbeta när det gäller offentliga lokaler. Företeelsen 
är på intet sätt ny och förekommer ofta i samband byggnader som är knutna till univer-
sitetets forskning men där handlar det istället om staten och näringslivet. 

 Aktuell betydelse. Arenan är till skillnad från Bollhusets idrottsplats en mer sluten miljö 
och mer kontrollerad. Kanske kan man misstänkta att den upplevs så dels genom sin 
arkitektur och dels genom att näringslivet svarar för en stor del av finansieringen och 
därmed utöver en indirekt kontroll över miljön. Det är dyrare att utöva idrott i Arenan 
vilket inte hindrar att trycket på lokalerna är stort. 

 
Kunskapssökande – och berättande fas – det narrativa 
 Arkiv.  
 Forskning.  
 Lagstiftning. Arenan är skyddad genom PBL vid förändringar.   
 Berörda aktörer/ansvariga. Kommunen har ansvaret för anläggningen. Hur förhåller 

det sig med näringslivets medverkan/krav? Delansvar axlas till dels av de olika före-
ningar som bedriver verksamhet i lokalerna samt entreprenörer, permanenta eller tillfäl-
liga i samband med evenemang. 

 
Resultatfas – det förmedlande 
 Kulturhistoriskt värde. Arenan är ännu en nyanlagd anläggning, varför det kan vara 

svårt att prata i termer av kulturhistoriskt värde. Dock har platsen sedan 1960-talet an-
vänts för olika idrotter, vilket gör att den som helhet omfattar flera kulturhistoriska vär-
den. För att det ska vara relevant att lyfta anläggningens värden bör såväl byggnader 
som planer och eventuella läktaranordningar tas med. Men framförallt ligger värdet i 
användningen och därmed i det mänskliga perspektivet och i hur de idrottsliga presta-
tionerna värderas.   

 Bevara vad? Urval. För att förstå anläggningen måste helheten förklaras. Vid en för-
ändrad markanvändning bör noggrann dokumentation vara ett krav för rivningslov 
(oavsett om det endast gäller del av anläggningen) 

 Bevara hur? Metod. Kontinuerligt underhåll med bra material. 
 Levandegörande. Ge stadshistorien en chans att synas i anslutning till aktuell anläggning. 

Visa på historia i ett oväntat sammanhang. 

 

Tillgänglighetsanpassningar 

Helgeandkyrkans kyrkbacke, Klostergården 
 
Bas 
 Naturtillgångar/markförutsättningar. Kyrkbacken framför Helgeandkyrkan anlades 

samtidigt som att kyrkan uppfördes. Anledningen till att det blev just denna plats, beror 
på att kommunen beslutade att uppföra flerbostadsområdet Klostergården här. Kyrkan 
var en del i samhällsfunktionerna i området, precis som den ursprungliga. 

 Planerad markanvändning. Planerad markanvändning är framförallt att kunna mötas 
och då oavsett om personen är rörelsehindrad eller ej. 

 Ekonomi/resurser. Då kyrkbacken är integrerad med ett gång- och cykelstråk kan man 
tänka att såväl Lunds kommun som Svenska kyrkan fanns med som finansiärer.  

 Produkter/tjänster. Tjänsten eller i det här fallet snarare funktionen är att kunna mötas 
på platsen men också att kunna passera förbi. 
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Rekogniseringsfas – det sublima 
 Permanens/provisorium. Kyrkbacken med integrerad gång- och cykelbana är en tydlig 

permanens. Markbeläggningen som utgörs av tegel ger en exklusiv och äkta känsla i 
samklang med kyrkbackens och den övriga bebyggelsens sparspakade formspråk.  

 Spontan markanvändning. På den tillgängliga kyrkbacken möts alla. Här kan man cykla, 
vara rullstolsburen, dra barnvagn eller åka skateboard. Till skillnad från många andra 
tillgänglighetsanpassningar som i flertalet fall har tillkommit efteråt, dominerar här de 
tillgängliga ytorna vilka har funnits med från början.  

 Brukare. Alla i området nyttjar sig av kyrkbacken men även en stor andel människor 
som handlar i butikerna eller som passerar genom området använder sig av kyrkbacken. 

 Sociala aspekter. Utanför Helgeandskyrkan har kyrkbacken återfått lite av sin ursprung-
liga funktion som mötesplats och sambandscentral. Den intilliggande Klostergårdssko-
lan gör att det även passerar skolbarn och föräldrar över kyrkbacken. 

 
Fördjupningsfas – det tillägnande  
 Omdanande händelser. Vid stora och gripande händelser i samhället och lokalt på Klos-

tergården, har kyrkbacken ibland blivit en intensifierad mötesplats för människor i kris 
– till och på väg från kyrkan 

 Opinionsbildning. Då flera miljonprogramsområden har varit aktuella för diskussioner 
om rivning, eftersom man ansåg att de utgjorde förfulande och otrivsamma miljöer, har 
Klostergården trots en del sociala problem ändå en övervägande positiv klang. Opinio-
nen är för Klostergården som område och alltfler visar förståelse för att tillgänglighets-
anpassningar inte blir optimala genom tillfälliga lösningar utan bör integreras i plane-
ringen.   

 Strömningar i samhället. Tillgänglighetsanpassningar diskuteras brett men fortfarande 
återstår arbete innan de blir självklara i bebyggelsen.  

 Aktuell betydelse. Kyrkbacken som en tillgänglighetsanpassning är så väl integrerad i 
bebyggelsen att man inte registrerar den som sådan utan ser den som en del i en hel mil-
jö. Det blir inte en särskild passage för dem som inte kan trapporna. 

 
Kunskapssökande – och berättande fas – det narrativa 
 Arkiv. Området Klostergården är förhållandevis väldokumenterat. Flera stadshistoriska 

böcker finns som berör kyrkan.  
 Forskning.  
 Lagstiftning. Bygglovplikt, kyrkomiljö  
 Berörda aktörer/ansvariga. Svenska kyrkan, Lunds kommun och HSB? 
 

Resultatfas – det förmedlande 
 Kulturhistoriskt värde. Den tillgängliga kyrkbacken som integrerad i miljön från början 

har i sig ett viktigt miljöskapande värde. 
 Bevara vad? Urval. Kyrkan, klockstapeln och kyrkbacken som hel miljö.  
 Bevara hur? Metod. Löpande vård och underhåll. 
 Levandegörande. Tillgänglighetsanpassningen/kyrkbacken är en levande plats med flera 

tydliga funktioner. Om något ska göras för att ytterligare levandegöra platsen bör arki-
tektens tankar presenteras och kanske något om det stora byggprojektets (Klostergår-
den) olika faser. Med ett högt medvetande om platsen, dess funktion och kvaliteter 
minskar risken för vandalisering. 
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Domusfastigheten vid Mårtenstorget 
 
Bas 
 Naturtillgångar/markförutsättningar. Marken där Domusfastigheten (nuvarande Coop 

Konsum, Kapp Ahl, Kicks och Intersport) har ett attraktivt läge vilket gjorde placering-
en strategisk. Till Domus skulle det vara enkelt att ta sig.     

 Planerad markanvändning. Domus var under långt tid det kompletta varuhuset med 
försäljning av livsmedel med delikatessdisk, avdelningar för bland annat konfektion och 
skor, papper och leksaker. Därtill fanns en obligatorisk Domusrestaurang på andra vå-
ningen. 

 Ekonomi/resurser. Byggnationen finansierades av Kooperativa Förbundet. 
 Produkter/tjänster. Domus erbjöd varor samt möjligheten att i restaurangen äta och 

koppla av i anslutning till inköpen. 
 
Rekogniseringsfas – det sublima 
 Permanens/provisorium. Domusanläggningar uppfördes över hela Sverige under 1950- 

0ch 1960-talen. Utformningen av anläggningarna var likartad med en sammanhållen vo-
lym och flackt tak. Ytskikten kunde variera. Arkitekturen signalerade återhållsamhet, 
funktion och ett praktiskt tänkande. Uppförandet var i allra högsta grad en permanens. 
Domus representerade ett nytänkande med alla funktioner under ett tak. 

 Spontan markanvändning. Fastigheten är bebyggd i sin helhet undantaget trappen mot 
Mårtenstorget liksom den mot Östra Mårtensgatan. Trapporna ersattes i början av 
2000-talet av en sammanhängande trappa i kombination med ramp. Den långsträckta 
och stensatta trappan ingick i den nygestaltning som anläggningen då fick. Nu skulle 
fastigheten tillföras något mer glamouröst och därmed ta steget bort från det praktiska, 
enkla varuhuset. Den långsträckta trappan som också omfattar en tillgånglighetsanpass-
ning i form av en ramp, är egentligen det som kan nyttjas spontant med undantag av 
parkeringsdäcket. Någon binder hunden i räcket när man handlar och enstaka gånger 
ser man någon sätta sig ner.  

 Brukare. Brukarna består dels av dem som handlar och dels människor som bara passe-
rar. Området vid Mårtenstorget är därtill ett nav i staden, genom sin torghandel men 
också i form av parkeringsplatser. Domusfastigheten ligger visserligen inte mitt i detta 
nav men ingår likväl i detta sammanhang. 

 Sociala aspekter. Mårtenstorget har inte bara torghandel och parkeringsplatser. Delar av 
torget används som samlingsplats för av stadens utslagna. Systembolaget har en av sina 
butiker där och bänkarna runt omkring är många. Platsen i anslutning till Domusfastig-
heten uppvisar därmed ett tvärsnitt av stadens befolkning. 

 

Fördjupningsfas – det tillägnande  
 Omdanande händelser. För Domusfastigheten bör den mest omdanande händelsen ha 

varit när det stod klart att varuhusets era definitivt var över, när helheten försvann. 
Denna omvandling skedde stegvis men blev allt tydligare under 1990-talet. Under 2000-
talet genomfördes som det som ofta kallas en uppfräschning. Den putsade fasaden som 
ursprungligen var gråbrun målades nu i en kulör som närmast kan beskrivas som ljust 
gulaprikos. I samband med dessa insatser gjordes också en tillgänglighetsanpassning av 
entréerna.  

 Opinionsbildning. Opinionen för att bevara varuhuset som fenomen har säkert funnits 
men varit svår att hävda. Däremot har det runt om i Sverige hörts röster som försvarar 
Domusanläggningarnas arkitektur. Här i Lund verkar det dock som om förändringarna 
genomföras utan större protester. 

 Strömningar i samhället. Domusvaruhuset tillhör en annan era. Det kollektiva idealet 
har haft svårt att hävda sig i ett allt större utbud av varor. Upplevelsen av en uppdelning 
mellan privathandlare och Konsum/Domus tillhör dem som nu är medelålders och äld-
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re. När vi söker individuella produkter finns inte varorna ur Konsum blå-vitt med på lis-
tan. Konsum/Domus/Coop har istället lagt kraft vid att tidigt ta upp ekologiska pro-
dukter i sitt sortiment. Eftersom varuhuset var till för alla kan den ambition som lades 
vid tillgänglighetsanpassningen sägas vara ett uttryck för detta – fastigheten ska fortsatt 
vara till för alla.  

 Aktuell betydelse. Anläggningens nuvarande betydelse är framförallt som livsmedel-
handel. Där har Coop Konsum en viktig roll som en av två centrala, större livsmedels-
butiker i staden.  

 

Kunskapssökande – och berättande fas – det narrativa 
 Arkiv. Kooperative Förbundets historik är väldokumenterad, inte minst den arkitekto-

niska. KF hade länge ett eget arkitektkontor i Stockholm. 
 Forskning.   
 Lagstiftning. Bygglov 
 Berörda aktörer/ansvariga. Fastighetsägare, Lunds kommun 
 

Resultatfas – det förmedlande 
 Kulturhistoriskt värde. Domusfastigheten har ett kulturhistoriskt värde såsom represen-

tant för en tidsperiod och ett tydligt ideal för vad konsumenten skulle erbjudas. Detta 
värde har visserligen påverkats av de sentida förändringar som fastigheten har gått ige-
nom men fortfarande finns grundformen kvar. Den är det viktigt att slå vakt om. 

 Bevara vad? Urval.  Domusfastigheten bör bevaras till volym. Eftersom fastigheten har 
fått delvis ändrade funktioner är det inte längre aktuellt att diskutera detaljer. Istället 
handlar det om de stora dragen och anläggningens roll i staden. Rollen i staden har för-
ändrats och även senare tidsskikt ingår där, såsom 2000-talets tillgänglighetsanpassning.  

 Bevara hur? Metod. För att lyfta värdet av ett bevarande av volymen är det viktigt att 
inkludera historien, bakgrunden till när, hur och med vilken ambition anläggningen 
uppfördes i centrala Lund. Bevarandet av anläggningen görs bäst genom att se till att 
anläggningen används, då det finns ett incitament att bry sig om byggnaden. 

 Levandegörande. Det kulturhistoriska värdet liksom insatser för att bevara anläggningen 
motiveras genom levandegörandet, då får anläggningen en förklaring. Då blir historien 
begriplig men även anläggningen såsom den ser ut idag. Detta gäller inte minst tillgäng-
lighet. 
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Bilaga 3. Tillämpning av raster inom industri- och teknikhisto-
riska miljöer 

Arrie industrier 

Bas 
 Naturtillgångar/markförutsättningar. Området i Arrie valdes med anledning av natur-

lig tillgång till sand och grus i marken. Med utgångspunkt från råvaran och med kom-
pletterande kalk utvecklades produktion av tegel bestående av kalksand. De ljusa ste-
narna, som sedan grånade, fick aldrig den popularitet som man hoppades på. Produk-
tionen kom därför att ställas om ett par gånger men baserades hela tiden på tillång till 
grus och sand.  

 Planerad markanvändning. I området har man haft öppna grustäkter fram till slutet av 
1990-talet. Därefter har området steg för steg omvandlats till ett strövområde. De tidi-
gare täkterna har fyllts med vatten och de forna undervattenstäkterna har ytterligare 
ökat dessa vattenytor, vilket har skapat en attraktiv naturmiljö. Naturen får återta områ-
det och i takt med att detta görs höjs en del av upplevelsevärdet i området. För att främ-
ja möjligheten att använda området för rekreation finns informationstavlor och parker-
ing. 

 Ekonomi/resurser. Arrie industrier utgick från dagbrott där man utvann grus och sand. 
I all täktverksamhet (gruvor och dagbrott) finns en tidpunkt när råvaran tar slut. Därför 
ser det ekonomiska perspektivet annorlunda ut än när det handlar produktion som kö-
per in råvaran från annat håll. Med tanke på att anläggningen aldrig hann byggas ut utan 
uppfördes under samma period fanns det troligen inte resurser nog att finnas kvar och 
förändra produktionen för att göra den bärkraftig. 

 Produkter/tjänster. Produkterna var förutom tegel av kalksand också murbruk och na-
turgrus.  

 
Rekogniseringsfas – det sublima 
 Permanens/provisorium. Arrie industrier var ett provisorium trots att fabriksbyggnaden 

och den bostaden som ligger i anslutning till industrimiljön uppfördes med omsorg. 
Kanske var inte byggnaden tänkt som ett provisorium men väl verksamheten på plat-
sen. Att omsorg lades ner på byggnaden liksom på bostaden kan ha varit ett försök att 
marknadsföra tegel av kalksand som byggmaterial. Hörnkedjorna är markerade med rött 
tegel och mönstermurningar av dito skapar liv i de annars grå murverken.  

 Spontan markanvändning. Alltsedan täkten av naturgrus stängdes har man aktivt arbe-
tat för att området ska användas för rekreation. De flesta som använder det gör också 
så, strövar fritt, rastar hundar och skådar fåglar. Därtill finns det en mindre grupp som 
vill sätta sin egen prägel på området genom klotter och andra bomärken. Naturen är 
idag åter tongivande medan fabriksbyggnaden intar en alltmer underordnad roll. Samti-
digt är det viktigt att påminna sig om att det landskap som idag uppskattas för sin flora 
och fauna egentligen är ett gammalt industriområde. Det kuperade landskapet och vat-
tenspeglarna har skapats av den tidigare produktionen. 

 Brukare. Brukarna i området handlar om dem som förvarar föremål i byggnaden, om 
paintballentusiaster och föreningar som anordnar pub och dans i den större lokalen 
men framförallt om människor som nyttjar området för rekreation.    

 Sociala aspekter. Anläggningens betydelse för boende i närområdet och för besökare 
handlar framförallt om ett välmående. De villkor som fanns när produktionen av kalk-
sandstegel var igång har inte uppmärksammats. I informationen om området förklaras 
den tidigare produktionen mycket kortfattat, vilket gör den svår att sätta in i ett sam-
manhang. Att föreställa sig sociala villkor för dem som vi inte vet något om är svårt. 
För att ge bredd och djup till områdets olika sociala aspekter vore det önskvärt att lyfta 
fram delar av den tidigare verksamhetens historia, gärna utifrån ett mänskligt perspektiv.  
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Fördjupningsfas – det tillägnande 
 Omdanande händelser. Arrie industrier har omvandlats flera gånger och varje sådan 

förändring har inneburit omdanande händelser. Flera blev säkerligen av med sina arbe-
ten och fick kanske flytta långt med familj och bohag. Den omdanande händelse som 
ligger närmast i tiden är den när man för sista gången utvann naturgrus ur dagbrottet 
och därefter beslutade att göra ett rekreationsområde av industrimiljön.  

 Opinionsbildning. Idag handlar kampen inte om huruvida man ska anlägga ett rekrea-
tionsområde utan om att få medel för att kunna upprätthålla det. Fabriken liksom den 
intilliggande förrådsbyggnaden måste underhållas för att inte utgöra en fara för allmän-
heten. Därtill vill man skapa möjligheter för vindskydd och grillmöjligheter, bänkar etc. 
Med dessa insatser vill de som arbetar för fritidsområden skapa mervärden som gör det 
lättare att stanna kvar på platsen, att ta med sig mat och umgås.  

 Strömningar i samhället. Möjligheterna att besöka strövområden med vindskydd, sitt-
platser och annan bekvämlighet ökar. Kanske är besökarna mer bekväma idag än tidiga-
re. Många topputrustar sig och ger sig ut på strapatser i vildmark medan en stor del av 
befolkningen sällan eller aldrig besöker landsbygden. Då kan en skärningspunkt mellan 
stad och landsbygd utgöra en brygga. Kanske är efterfrågan av naturupplevelser som 
paketeras på ett attraktivt sätt större idag än tidigare? 

  Aktuell betydelse. Arrie industrier betyder först och främst avkoppling i naturen sam-
tidigt finns industrin där och pockar på uppmärksamhet. I sammanhanget är den dåligt 
utnyttjad. Nyfikenheten finns säkert men skylten vid parkeringen besvarar bara några av 
de frågor som kan tänkas dyka upp. Området skulle kunna öka sin attraktionskraft om 
industrins berättelse fick ta mer plats. 

 

Kunskapssökande och berättande fas – det narrativa 
 Arkiv 
 Forskning 
 Lagstiftning. Bygglov 
 Berörda aktörer/ansvariga. Fastighetsägaren, kommunen och Länsstyrelsen. 

 

Resultatfas – det förmedlande 
 Kulturhistorisk värde. Arrie industrier har ett kulturhistoriskt värde. För att förklara 

vari värdet består bör det brytas ner till delvärden. Här finns naturligtvis ett upplevelse-
värde tillsammans med ett teknikhistoriskt värde. Upplevelsevärdet kretsar kring skär-
ningspunkten mellan industri och natur. Här finns också att miljöskapande värde, där 
fabriksbyggnaden tillsammans med förrådsbyggnaden och bostaden en bit bort utgör 
värdekärnan.   

 Bevara vad? Urval. Området befinner sig i kontinuerlig förändring, naturen tar hela ti-
den ett steg framåt medan det som skapats av människan träder tillbaka. Områdets styr-
ka ligger i mötet mellan natur och industri. För att behålla detta spänningsfält måste fa-
briksbyggnaden liksom förrådsbyggnaden bevaras.  

 Bevara hur? Metod. Anläggningen är relativt liten så valet av vad som ska bevaras är 
inte stort, istället handlar det om en yttre helhet. Processutrustningen är sedan länge ut-
rangerad och lokalerna har fått nya funktioner. Bevarandeinsatserna bör därför kon-
centreras till fabriksbyggnadens exteriör. För förrådsbyggnaden förhåller det sig lite an-
norlunda, den är öppen och nyttjas aktivt som vindskydd. Där handlar renoveringen om 
hela byggnaden. En del i bevarandet är att fånga upp berättelser från dem som har arbe-
tat i miljön.  

 Levandegörande. Arrie industrier skulle kunna nå  
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Lilla Harrie Redskapsverkstad, Lilla Harrie 
 
Bas 
 Naturtillgångar/markförutsättningar. I Lilla Harrie fanns i början av 1900-talet god 

tillgång på mark samt närhet till järnväg. Grundaren till företaget lyckades köpa mark 
alldeles intill den nyligen anlagda järnvägen, där även en station planerades. Fastigheten 
låg också nära färdvägen genom samhället. Presumtiva kunder fanns det gott om i regi-
onen även om marknaden också sträckte sig utanför Skåne. 

 Planerad markanvändning. För Lilla Harrie Redskapsverkstad var det avgörande att ha 
tillgång till stora markytor, då maskinerna och redskapen som tillverkades där var 
skrymmande liksom förvaringen av råvaran. Därtill krävdes utrymme för inkommande 
respektive avgående godstransporter med bil.   

 Ekonomi/resurser. Att verksamheten växte i takt med vad ekonomin tillät är tydligt då 
flera om- och tillbyggnader har gjorts. De olika byggnadskropparna uppvisar skilda 
byggnadsmaterial och arkitektoniska såväl som tekniska ideal från olika tidsepoker. Det 
går också att avläsa hur verksamheten successivt minskade och hur byggnadskroppar 
togs ur aktivt bruk.  

 Produkter/tjänster. Lilla Harrie Redskapsverkstad tillverkade jordbruksverktyg och 
jordbruksmaskiner. Produkterna hörde hemma i det mindre jordbruket och när rationa-
liseringarna inom jordbruksnäringen blev alltmer omfattande konkurrerades de äldre 
produkterna ut. De ersattes dels av större maskiner och dels av billigare produkter som 
tillverkades på andra marknader.  

 
Rekogniseringsfas – det sublima 
 Permanens/provisorium. Anläggningen var i högsta grad tänkt som en permanens. När 

köpet blev klart i början av 1900-talet fanns det förmodligen inte något bättre läge och 
marken bör då ha varit väl tilltagen för att möjliggöra expansion. Fortfarande drygt 20 
år efter nedläggningen står anläggningen kvar om än under kraftigt förfall. 

 Spontan markanvändning. Anläggningen har sedan den ursprungliga verksamheten 
flyttade haft flera mer eller mindre tillfälliga hyresgäster, såsom bilverkstäder och 
spannmålsförvaring. Idag används fastigheten dels som förbjuden lekyta och dels som 
upplagd för skrot och andra utrangerade föremål. 

 Brukare. När företaget lade ner och lokalerna inte längre hyrs ut till andra verksamheter 
är brukarna framförallt lite äldre barn som upptäcker anläggningen utifrån ett upplevel-
sevärde och vuxna som kommer dit för att dumpa det de vill bli av med. 

 Sociala aspekter. De sociala aspekterna har ändrats sedan företaget rönte framgångar 
och utgjorde en stor arbetsplats på orten. Efter nedläggningen ses det av många som en 
skamfläcka, något som lämnats kvar att förfalla och utgör en potentiellt farlig miljö. 

 
Fördjupningsfas – det tillägnande 
 Omdanande händelser. Till de mest omdanande händelserna hör järnvägens tillkomst 

och byggstarten för anläggningen. Till de viktiga händelserna ska också läggas den defi-
nitiva nedläggningen och framöver också den rivning som nuvarande ägare planerar. 

 Opinionsbildning. En viss opinion för att rädda anläggningen har funnits. Från lokalt 
håll har man visserligen ifrågasatt rivningen, velat undersöka anläggningens kulturhisto-
riska värde men inte orkat driva detta vidare. 

 Strömningar i samhället. I ett samhälle som i allt större utsträckning är ekonomiserat 
fordras en stark grupp som orkar engagera sig om det ska gå att vända utvecklingen för 
aktuell anläggning och andra snarlika och för att hitta nya användningar, framförallt om 
anläggningen som i detta fall ligger på landsbygden. 

 Aktuell betydelse. Idag är anläggningen dels en minnesbärare och dels något som man 
väljer att inte se. I takt med att Lilla Harrie genom sitt stadsnära läge får alltfler inflytta-
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de, innebär det att flera ur yngre generationer saknar relation till anläggningen. Anlägg-
ningen förfaller, vilket ibland kan vara pittoreskt men framförallt ses som något oordnat 
och rentav farligt.   

 

Kunskapssökande och berättande fas – det narrativa 
 Arkiv. I företagets samlingar finns foton, minnesskrift och produktkataloger.   
 Forskning 
 Lagstiftning. Nuvarande ägare har köpt fastigheten för att riva den och bereda marken 

för bostadsbebyggelse i form av villor. För detta krävs rivningslov och undersökningar 
av marken, huruvida den är kontaminerad eller ej. 

 Berörda aktörer/ansvariga. Fastighetsägaren liksom kommunen. 
 
Resultatfas – det förmedlande 
 Kulturhistorisk värde. Anläggningens kulturhistoriska värde är inte givet. Dess värde 

som miljöskapande minskar i takt med ett ökat förfall. Upplevelsevärdet är stort hos 
vissa grupper medan andra ser det som obefintligt. Det lokalhistoriska värdet är där-
emot fortsatt stort och kan bestå även om anläggningen rivs, eftersom det kan förmed-
las via foton, skrifter och muntliga berättelser. Däremot är det teknikhistoriska värdet 
lågt, då processutrustningen saknas.    

 Bevara vad? Urval. Lilla Harrie Redskapsverkstad har förlorat sin processutrustning. 
Det finns visserligen intressanta byggnadskroppar med såväl sågtandstak som lanterni-
ner men värdet i det är inte stort nog för att driva ett bevarande. Bevarandet bör istället 
koncentreras på arkivmaterial och berättelser.  

 Bevara hur? Metod. Arkivundersökning och intervjuer med personer som har arbetat el-
ler haft anhöriga som har arbetat i verksamheten. En byggnadsdokumentation av det 
som finns bör om möjligt genomföras innan den rivs liksom nedslag i händelseförlop-
pet under pågående rivning.  

 Levandegörande. För att kunna levandegöra verksamheten när endast arkivmaterial 
återstår gäller det att lita till berättelsens kraft. Att ställa samman fakta, att lyfta fram 
människors minnen och sätta in detta i ett aktuellt sammanhang. Att försöka hitta en 
röd tråd i det som blir kvar. Finns det fysiska avtryck som trots rivningsplaner kan be-
varas, såsom en lastkaj, ett gatunamn eller en skyddande alléplantering som kan berätta 
något om verksamheten? 

Klippans Pappersbruk 

Bas 
 Naturtillgångar/markförutsättningar. Vid papperstillverkning har tillgång till vatten 

spelat en avgörande roll, i det här fallet Rönne å. 
 Planerad markanvändning. Markanvändningen handlade om att kunna uppföra en an-

läggning där man både kunde nyttja vattenkraften och använda vattnet i tillverknings-
processen. I takt med att anläggningen växte kom den planerade markanvändningen 
också att omfatta ytor för upplag av råvara, uppställning av transportfordon, expansion 
av fabrikslokaler samt uppförande av bostäder och skola. 

 Ekonomi/resurser. Klippans Pappersbruk har likt flertalet bruksmiljöer byggts ut i 
etapper även om det på klassiskt vis finns en tydlig plan med fabriksbyggnader, kontor, 
driftslokaler, arbetarbostäder, disponentvilla och skola.  

 Produkter/tjänster. Klippans pappersbruk har haft skrivpapper som huvudsakligen 
produkt. Vattenstämplade papper av hög kvalitet var länge flaggprodukten. Klippans 
pappersbruk blev under 1980-talet uppmärksammat för sitt sortiment av färgat papper, 
en produktserie som kallades Kaskad. Parallellt med skriv- och ritpapper utvecklades 
även tillverkning av så kallat mjukpapper, till servetter, näsdukar och pappersdukar. 
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Rekogniseringsfas – det sublima 
 Permanens/provisorium. Klippans Pappersbruk är anlagt med omsorg. Dess historia är 

så lång på platsen, att det är svårt att tänka sig hur området skulle upplevas utan fa-
briksbyggnaderna. 

 Spontan markanvändning. Eftersom produktionen fortfarande är igång är området 
ännu stängt för allmänheten. Någon spontan markanvändning finns därför inte. 

 Brukare. Anläggningen används av dem som arbetar i lokalerna. Ett mindre antal arbe-
tar i ett nytt bolag som uppstod ur spillrorna av bruket. Där är produktionen koncentre-
rad på tillverkning av mjukpapper. En viss användning av brukets lokaler finns också 
genom den ideella grupp som svarar för museet, vilket är inrymt i del av kontoret. 

 Sociala aspekter. Klippans Pappersbruk har varit en stor arbetsplats men är inte längre 
det. Att brukets tillverkning av papper definitivt lades ner i början av 2000-talet var en 
tung upplevelse. Bruket var en institution långt utanför Klippan och Skåne. Vid besök 
på bruket var dock upplevelsen den att bostadsbebyggelsen, som redan tidigare hade 
skiljts från bruket, var relativt opåverkad av nedläggningen. Området ligger vackert in-
bäddat i grönska och regionen är tätbefolkad vilket talar för positiva möjligheter till ar-
betstillfällen. Sammantaget blir intrycket av de sociala aspekterna därför positivt med en 
nybyggaranda i det lilla mjukpappersföretaget, en fin bostadsmiljö i de kringliggande 
bostäderna samt en rekreationsmiljö i den omgivande grönskan kring Rönne å.   

 

Fördjupningsfas – det tillägnande 
 Omdanande händelser. Bruket har varit med om flera omdanande händelser historiskt. 

Strategiskt har det varit mycket viktigt för att säkra Sveriges tillgång till papper. Under 
senare till är det tidpunkterna för brukets successiva nedläggning som har utgjort de 
mest omdanande händelserna.  

 Opinionsbildning. För brukets del har opinionen framförallt handlat om att rädda ar-
betstillfällena. Flera försök gjordes för att få rätsida på produktionen. Ansträngningarna 
följdes i pressen. Huruvida ”allt” verkligen gjordes för att rädda tillverkningen kvar på 
orten råder det delade meningar om. Eftersom anläggningen fortfarande används har 
brukets bevarande ännu inte ställts på sin spets, så som det kan göras vid en total ned-
läggning ännu. Bevarandefrågorna drivs dock kontinuerligt av den lilla grupp som arbe-
tar ideellt med historiken och äldre produkter från bruket. 

 Strömningar i samhället. Ju fler goda exempel på hur äldre industrilokaler kan nyttjas 
och hur kostnaderna kan gå ihop, desto större är förutsättningarna för att bevara bru-
ket. För att kunna lämna en tillfredsställande bedömning bör man vistas i bruksmiljön 
och ha löpande kontakter med företag liksom med kommun. 

 Aktuell betydelse. Idag är Klippans Pappersbruk fortfarande en institution som namn 
även om verksamheten är nedlagd. Varumärket var starkt och stod för kvalitet. Områ-
det där pappersbruket ligger är däremot mindre känt. Med en kraftigt minskad produk-
tion ligger området kanske främsta roll idag i rollen som bostadsort och rekreationsområde. 
Samtidigt kan man fundera över en förändrad roll den dag bruksområdet kan öppnas 
och göras tillgängligt för allmänheten.  

Kunskapssökande och berättande fas – det narrativa 
 Arkiv. Klippans Pappersbruk har ett omfattande företagsarkiv. Merparten av materialet 

förvaras fortfarande på bruket men det har diskuterats om arkivet borde flyttas till Skå-
nes Näringslivsarkiv i Helsingborg. Den frågan kom upp sedan nedläggningen av pap-
perstillverkningen blev verklighet. Företagsarkivet är av nationellt intresse. Om det läm-
nas kvar på bruket är det osäkert vad som händer vid eventuella ägarbyten. Detsamma 
gäller det företagsmuseum som har byggts upp av tidigare anställda.    

 Forskning 
 Lagstiftning. Förändringar i anläggningen lyder under bygglovsplikt.  
 Berörda aktörer/ansvariga. Fastighetsägare, Klippans kommun och Länsstyrelsen.  
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Resultatfas – det förmedlande 
 Kulturhistorisk värde. Bruksmiljön har ett högt kulturhistoriskt värde. Följande delvär-

den är aktuella: ett arkitektoniskt värde, ett miljöskapande värde, ett lokalhistoriskt vär-
de, ett teknikhistoriskt värde och ett upplevelsevärde (även om det i dagsläget inte är så 
stort med hänsyn till att bruket fortfarande är ett stängt område).   

 Bevara vad? Urval. Bruksmiljön är omfattande och för att göra den greppbar för 
kommande generationer är det viktigt att bevara en helhet. I en situation där val måste 
göras bör åtminstone en byggnad från varje funktion bevaras, så att flödet fortsatt kan 
beskrivas. Att göra en sådan prioritering är svårt, då det samtidigt handlar om byggna-
der från olika tidsepoker. Dessa kan ha ett högt miljöskapande värde, som också behö-
ver vägas in. 

 Bevara hur? Metod. Bevarande handlar om vård- och underhåll men också om arkiv, 
museum och berättelser. Därför behövs insatser på flera plan. Allt kan inte lösas samti-
digt, processerna måste få löpa parallellt. Med hänsyn till att människor med egna erfa-
renheter från bruket blir allt äldre borde intervjuer uppmuntras för att fånga berättelser 
medan tid är. 

 Levandegörande – För att kunna levandegöra bruket fordras kunskap om flödet i an-
läggningen och för att skapa liv kring en teknisk redogörelse behövs människorna som 
en gång tillverkade papper i lokalerna. Berättelserna om vad man arbetade med, villko-
ren för arbetet och hur det var att bo i arbetarbostäderna, vad man åt etc. Levandegö-
randet handlar också om att fysiskt bevara eller om något trots allt måste rivas, noggrant 
dokumentera byggnaden innan dess. Levandegörandet kan också handla om att fylla 
tomma lokaler med nytt liv. En ny användning kan sätta fokus på en spännande skär-
ningspunkt mellan den tidigare tillverkningen och det som finns där idag. Det handlar 
om att tillåta bredd, att inte kräva evenemang som strikt handlar om den tidigare verk-
samheten på bruket. 

Skrombergaverken  

Bas 
 Naturtillgångar/markförutsättningar. Skromberga erbjöd naturtillgångar i form av 

stenkol, vilket var upprinnelsen till brytningen. Upptäckten av att leran var av hög kvali-
tet kom efter hand och spelade ganska snart ut stenkolets huvudroll. Stenkolet utvanns 
dock som bränsle för kammarugnarna, i vilka de keramiska produkterna brändes. 

 Planerad markanvändning. Markanvändningen handlade framförallt om möjligheten 
att bryta lera. Därtill var det viktigt att ha stora ytor för att kunna vittra leran men också 
för att kunna uppföra fabriksbyggnaderna. 

 Ekonomi/resurser. Resurserna kom till en början från en affärsman från Helsingborg 
som tillsammans med en gruvkunnig ingenjör från Tyskland byggde upp anläggningen. 
Den senare kom successivt att ta över verksamheten och drev den framgångsrikt.  

 Produkter/tjänster. Skrombergaverken skapade gångplattor, rör, brunnar, trappstenar, 
vattenhoar och klinker. Det senare kom att bli den största produkten tillika den med 
flest varianter. 

Rekogniseringsfas – det sublima 
 Permanens/provisorium. Skrombergaverken representerar som urtyp ett provisorium 

eftersom all gruvverksamhet har ett slut när fyndigheterna är uttömda. Samtidigt upp-
fördes en anläggning med flera klinkerfabriker, laboratorium, smedja, kontor, matsal 
och en mängd samhällsfunktioner såsom brukshandel, sjukstuga, och skola. Därtill kom 
disponentvillan, flera arbetarbostäder och hjälp till uppförande av egna hem. Skromber-
gaverken och Skromberga visar därför både och, ett provisorium men samtidigt kvalitet 
vilken i högsta grad var permanent. Lindriften, som fanns från gruvorna togs bort i 
samband med att gruvgångarna vattenfylldes, kan symbolisera ett provisorium. Gruv-
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gångarna används visserligen inte längre men finns alltjämt kvar även om de är vatten-
fyllda. 

 Spontan markanvändning. Skrombergaverkens område är fortfarande hägnat eftersom 
CC Höganäs har verksamhet i delar av anläggningen och dessutom hyr ut lokaler till 
andra företag. Ser man anläggningen i ett vidare perspektiv har flera av områdena fått 
nya funktioner, slagghögarna används för friluftsliv liksom delar av det som tidigare var 
avstängt kring gruvornas schakt.   

 Brukare. Skrombergaverken och Skromberga brukas framförallt av dem som bor och 
arbetar på platsen. Sedan produktionen lades ner sommaren 2008 har uppmärksamhe-
ten för Skromberga som en värdefull kulturmiljö ökat och alltfler besökare tar sig dit. 
Därtill har även intresset från dem som bor i närområdet ökat, de vill använda sig av sin 
lokalhistoria och tar aktiv del i arbetet med den.  

 Sociala aspekter. När Skrombergaverken var en arbetsintensiv industri och de anställda 
var nästan undantagslöst boende på orten, vilket gjorde Skromberga till en plats med 
stark sammanhållning och gemenskap. Det var ett stort liv i det lilla. Situationen föränd-
rades i takt med en allt mer mekaniserad tillverkning med färre arbetstillfällen. Arbets-
tillfällen fick sökas på andra platser. Folk flyttade från Skromberga och människor utan 
förankring i lokalsamhället flyttade in. De starka banden mellan de boende blev färre. 
Värdet i att bo i Skromberga ansågs inte vara särskilt högt, vilket gav låga bostadspriser. 
Trots detta har det hela tiden bott kvar människor med stark förankring, personer som 
vill ta strid när deras närmiljö hotas av förändringar. Vad händer när det lokala engage-
manget ökar och Skrombergaverken liksom dess omgivningar profileras som en kul-
turmiljö med högt kulturhistoriskt värde?     

 
Fördjupningsfas – det tillägnande 
 Omdanande händelser. För Skrombergaverken inträffade de mest omdanande händel-

serna i samband med stora omställningar i produktionen. En tydlig sådan omställning 
var när gruvdriften lades ner på 1960-talet. Då försvann en hel yrkesgrupp från Skrom-
berga liksom arbetstillfällen. Det innebar också förändringar i bebyggelsen. Lindriften 
som transporterade lera från gruvgångarna till klinkerfabrikerna nedmonterades. Däref-
ter blev produktionen allt mer mekaniserad och antalet arbetstillfällen minskade succes-
sivt. I juni 2008 upphörde produktionen helt. Sedan dess har endast ett fåtal kvar sina 
arbetstillfällen och verksamheten är koncentrerad på lager, administration, viss utbild-
ning och försäljning i form av en outlet.    

 
 Opinionsbildning. När produktionen lades ner engagerade sig Billesholmstraktens hem-

bygdsförening i anläggningen. De aktiva slog larm och uppmärksammade bland andra 
Regionmuseet på vad som var på gång. Många befarade snabba försäljningar av bygg-
nader och negativa förändringar som följd. En antikvarisk förstudie genomfördes av 
museet och rapporten fungerar sedan dess som ett studiematerial för att lyfta fram de 
värden som finns i miljön. Vid sidan om hembygdsföreningen finns också en aktiv fö-
rening, Skromberga Akademi, vilken startade som en studiecirkel under ledning av Cent-
rum för Arbetarhistoria i Landskrona. Skromberga Akademi gör stora insatser för att 
väcka opinion för Skromberga.  Föredrag och visningar har anordnats och dagspress 
har kontaktats. Därtill uppvaktas kommunen kontinuerligt.  

  
 Strömningar i samhället. Kanske bidrar en ökad medvetenhet om industri- och teknik-

historiens betydelse för kulturarvet till att det nu är lättare att väcka engagemang och 
skapa opinion för att bevara och levandegöra Skromberga. Kanske kan det ökade ideella 
engagemanget också vara en motreaktion på dagens samhälle. Vi vill ha det urbana, det 
snabba och det som genom Internet blivit lättåtkomligt. Samtidigt har var och en av oss 
behov av att hitta sätt att jorda oss, att söka våra rötter eller att slå rot på en ny plats. I en 
tilltagande ekonomisering utgör ideella engagemang i hembygden en trygghet och något 
äkta. Där bedöms vi inte för våra yrkesprestationer eller status utan kan arbeta utifrån 
magkänsla. Det kan också vara lättare att skapa opinion när produktionen är nedlagd, 
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det är inte längre kontroversiellt på samma sätt som det hade varit om tillverkningen var 
igång.   

 
 Aktuell betydelse. Skrombergaverken genomgår en förändring avseende betydelsen. 

Från att ha varit en stor produktionsmiljö sker en glidning över till en kulturmiljö men 
också en rekreationsmiljö. Hur de kulturhistoriska värdena i Skromberga utvecklas be-
ror till stor del på det gehör boende, ideella, näringsliv, kommun, andra aktörer och be-
sökare svarar med. 

 
Kunskapssökande och berättande fas – det narrativa 
 Arkiv. Skromberga har ett omfattande företagsarkiv. Idag förvaras handlingarna på oli-

ka platser, fortfarande finns delar kvar på Skrombergaverken medan andra förvaltas av 
Billesholmstraktens hembygdsförening.  

 
 Forskning 
 Lagstiftning. Bygglov 
 Berörda aktörer/ansvariga. CC Höganäs äger anläggningen medan den omgivande be-

byggelsen till stora delar har sålts av till privata fastighetsägare. Bjuvs kommun är en 
viktig aktör i frågor som rör Skrombergas bebyggelse. En annan aktör är Länsstyrelsen, 
eftersom badhuset är byggnadsminne. Här tillkommer privata fastighetsägare. 

 

Resultatfas – det förmedlande 
 Kulturhistorisk värde. Skromberga har ett högt kulturhistoriskt värde. För att kunna 

precisera vad det består av bör man redogöra för delvärdena. Här handlar det dels om 
ett teknikhistoriskt värde, vilket vid ett levandegörande är nära kopplat till ett upplevel-
sevärde. Därtill representerar Skrombergaverken ett stort lokalhistoriskt värde. Efter-
som anläggningen är så omfattande och har varit helt avgörande för uppkomsten av or-
ten, finns det även ett högt miljöskapande värde. Flera delvärden kan tillskrivas anlägg-
ningen men här är de mest framträdande listade.  

 Bevara vad? Urval. Att göra urval är svårt men nödvändigt. För Skromberga är det vik-
tigt att bevara en ryggrad i anläggningen, byggnader och företeelser som gör att den ti-
digare verksamheten kan förklaras. Det låter enkelt på pappret men innebär omfattande 
arbete i praktiken. Anläggningen har stora dimensioner vilket gör insatserna kostnads-
krävande även om man bara beslutar sig för att bevara vissa av byggnaderna. Ambitio-
nen att spara ett tvärsnitt är dock viktig för att den framtida berättelsen inte ska få slag-
sida. När man levandegör äldre industrimiljöer får anläggningarna inte skönmålas. Insat-
serna gäller därför både konkret i anläggningen och immateriellt i form av berättelsen. 

 Bevara hur? Metod. Vilka metoder som används vid bevarande är till stor del avhängigt 
de resurser som finns. Insatserna får anpassas därefter. Redan idag genomförs kontinu-
erliga insatser från ideellt håll, där Skromberga Akademi och hembygdsföreningen tar 
hand om foton och föremål. Skromberga Akademi gör även stora insatser för att fånga 
berättelserna, genom intervjuer med människor som har arbetat på Skrombergaverken. 
I Regionmuseets antikvariska förstudie har gjorts försök att lyfta olika insatsområden 
och visa på hur de kan gynna kulturmiljön.  

 Levandegörande. Skromberga levandegörs framförallt genom berättelsen, en berättelse 
där teknikhistorien görs begriplig genom pedagogiska beskrivningar av flödet. För att ge 
berättelsen lokalfärg, är det viktigt att lyfta fram tidigare anställda och deras insatser. En 
viktig del för att få besökare att förstå lite av hur omfattande gruvdriften en gång var är 
att illustrera omfattningen av gruvgångar. Mest spännande hade det varit att göra det 
utomhus, att ge besökare en grov uppfattning av hur många kilometer vattenfyllda 
gruvgångar som finns under Skromberga. Gruvgångskartor och foton av den tidigare 
linbanan är nycklar i det arbetet.    
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Vitemölla hamn 
 
Bas 
 Naturtillgångar/markförutsättningar. Vitemöllas hamn ger tillgång till öppet vatten ut 

över Östersjön. Fisket möjliggjorde en viktig och för orten avgörande näring. 
 
 Planerad markanvändning. Tillgången till fisk var avgörande för etableringen av Vite-

mölla. Den planerade markanvändningen var först och främst möjligheten att kunna 
sjösätta fiskebåtar och därefter förtöja dem vid land. Kåsarna representerar det första 
steget till en hamn och till det som senare blev Vitemölla.  

 
 Ekonomi/resurser. Resurserna att utveckla fisket och hamnen var knappa även när 

verksamheten var i full gång. Utbyggnaden kom därför att ske i etapper. Situationen 
blev annorlunda när fisket minskade och näringen blev mindre arbetsintensiv. Idag un-
derhålls hamnen utifrån delvis andra anledningar. Fisket pågår förvisso men den starkt 
drivande kraften handlar om en medvetenhet om vikten att bevara hamnen. Den be-
döms så betydelsefull att resurser tilldelas från kommunen. 

 
 Produkter/tjänster. Vitemöllas hamn handlade nästan uteslutande om att härbärgera 

båtar för fisket. Vissa godstransporter skedde under kortare perioder och på senare tid 
har fritidsbåtarna tillkommit. Men den huvudsakliga produkten måste alltjämt anses 
vara fisk, dock i konkurrens av de upplevelser som besökarna får tack vare hamnen. 

 

Rekogniseringsfas – det sublima 
 Permanens/provisorium. Vitemöllas hamn var sedan kåsarna hade ersatts med en riktig 

hamn med pirarmar, anlagd som en permanent byggnation. Samtidigt är hamnens pir-
armar ständigt utsatta för vågornas nedbrytande kraft. För att bebyggelse ska vara per-
manent fordras alltid underhåll. För Vitemöllas hamn innebär underhåll återkommande 
och ganska omfattande åtgärder.  

   
 Spontan markanvändning. Vitemöllas hamn representerar värdekärnan i Vitemölla. 

Det är i hamnen de boende samlas och det är i första hand hamnen besökare i området 
tar sig till. Spontan markanvändning handlar därför om rekreation, om att gå ut på nå-
gon av pirarmarna eller sitta ner en längre stund och kanske inta en matsäck.  

 
 Brukare. De boende är en viktig grupp av brukare och framförallt de som ännu fiskar. 

Därtill måste även turisterna räknas som en grupp brukare. Turismen på Österlen utgör 
en viktig inkomstkälla i området och även om Vitemölla, med undantag från badhotel-
let, inte har någon verksamhet på orten så bidrar turismen indirekt till ökade möjligheter 
för kommunen att göra insatser också i Vitemölla.  

 
 Sociala aspekter. Vitemölla har fortfarande kvar enstaka fastighetsägare som alltid har 

bott på platsen och som bor där permanent. En betydligt större andel av hushållen be-
står av sommarboende, vilka visserligen har bebott Vitemölla i generationer men inte 
som fiskare utan som sommargäster. Socialt är Vitemölla därför en skiktad miljö, den 
visar inte något tvärsnitt av Sveriges befolkning utan utgör något av en idyll. Delvis be-
ror detta på att Vitemölla ligger på avstånd från större städer och att man de allmänna 
kommunikationsmedlen dit är begränsade, vilket försvårar daglig pendling.   

 

Fördjupningsfas – det tillägnande 
 Omdanande händelser. Vitemölla har upplevt många omdanande händelser, inte minst i 

samband med andra världskriget, då hamnen låg oskyddad med Östersjöns öppna vat-
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ten utanför. Norr om Vitemölla finns ett värn bevarat och fortfarande finns människor 
som kan berätta om mörkläggning och hur taggtråd fästes ovanpå pirarmarna. Andra 
omdanande händelser är de gånger Vitemöllas befolkning drabbades av olyckor till 
havs. Vitemölla drabbades också av bränder, som blev mycket omfattande på grund av 
tätt placerade fiskar- och kaptenshus.  

 
 Opinionsbildning. Engagemanget för att bevara Vitemölla är starkt från såväl myndig-

hetshåll som de boende. I Vitemölla finns idag en ideell förening som bevakar gemen-
samma intressen och arbetar för att vårda historien om Vitemölla. Via sitt nyhetsbrev 
och på sin hemsida marknadsför de olika aktiviteter med anknytning till Vitemölla. 

 
 Strömningar i samhället. Österlen har ökat sin popularitet som attraktivt område att bo 

i eller besöka som turist. Det säregna landskapet med närhet till hav och med ett jord-
bruk som fortfarande är småskaligt lockar. De många små byarna med förhållandevis 
välbevarad bebyggelse bidrar också till detta. Lokalt producerade och KRAV-godkända 
livsmedel kan köpas i många gårdsbutiker. Kanske kan Vitemölla och dess fiske, som 
visserligen inte är särskilt omfattande, dra nytta av det ökade intresset för att handla mer 
miljömedvetet. Aktiviteter i skärningspunkter ökar, exempelvis det som kallas kulturtu-
rism. Där skulle Vitemöllas historia kunna presenteras samtidigt som man också saluför 
fisk som fångats i havet utanför.  

 
 Aktuell betydelse. Vitemölla är en uppskattad bostadsort men utgör också ett uppskat-

tat besöksmål. Tack vare badhotellet finns det möjlighet att stanna på kvar på platsen 
även för dem som inte har hus i Vitemölla.  

 

Kunskapssökande och berättande fas – det narrativa 
 Arkiv. På Riksarkivet finns ritningar över hamnens konstruktion och de hur pirarmar-

na har förändrats över tid.  
 
 Forskning 

 
 Lagstiftning. Bygglov. Vitemölla hamn utgör en av Simrishamns kommuns riksintres-

santa hamnar.   
 
 Berörda aktörer/ansvariga. Kommunen, Länsstyrelsen och berörda fastighetsägare 

 

Resultatfas – det förmedlande 
 Kulturhistorisk värde. Hamnen har ett högt kulturhistoriskt värde. Det är framförallt 

ett teknikhistoriskt värde som bör lyftas fram. Varje hamnkonstruktion krävde kunskap, 
noggrannhet för att över huvud kunna uppföras. Här finns också ett viktigt lokalhisto-
riskt värde och för att understryka det bör man även lyfta hamnens miljöskapande vär-
de.   

 Urval – bevara vad? Under våren 2009 påbörjade renoveringsarbeten av den ena pir-
armen. Regionmuseet genomförde då ett pilotprojekt med Vitemölla hamn som fallstu-
die. När ytor skulle gjutas på med betong aktualiserades frågor kring vad som ska beva-
ras. Studien följde arbetsprocessens olika steg och under fältarbetet blev det allt tydliga-
re hur viktig åtgärden var. Pirarmarna har alltid behövt renoveras varefter vågorna har 
fått betongen att vittra. För att pirarmarna ska fungera måste de få underhåll. Åtgärden 
blir en i raden av många och dokumentationen av insatserna blir en del i bevarandet.  

 Metod – bevara hur? För Vitemöllas del handlade åtgärderna på pirarmen om att säkra 
befintliga stenkistor och att gjuta på ett skyddande hölje. In mot hamnbassängen sattes 
spontat granvirke och hålrummet däremellan fylldes med ballast. Utöver konkreta åt-
gärder är det även i Vitemöllas fall viktigt att framhålla berättelsen. Om inte hamnens 
uppkomst, fiskarnas vedermödor och bebyggelsen förklaras går besökaren miste om 
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möjligheten att komma närmare värdekärnan, det som gör Vitemölla. När berättelsen 
förses med kropp, genom att enstaka människor lyfts fram, blir den äkta och nära. Då 
drabbar den oss.  

 
 Levandegöra. Vitemöllas hamn levandergörs bäst genom kontinuerligt nyttjande samt 

genom att berättelserna hålls levande. I det sammanhanget är viktigt att berättelserna 
också omfattar nutida händelser, exempelvis renoveringsinsatserna som genomfördes 
2009.   
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29. Bälteberga Korsvirkeshuset – utvändig renovering, Ottarps sn, AK, Kristina Nilén, 2008-2009 
30. Ilstorps kyrka – fönsterarbeten, Ilstorps sn, AK, Lotta Eriksson, 2009 – 2010  
31. Heliga Trefaldighetskyrkan – tillbyggnad och invändig ombyggnad, Kristianstad sn, AM, Lotta Eriksson, 

2009 – 2010  
32. Norra Mellby kyrka – renovering av vapenhusets tak, Norra Mellby sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
33. Lunds domkyrka – ändring av västportalens trappa, Lund, AM, Heikki Ranta, 2010 
34. Övedskloster – förändringar vid trädgårdskanalen, Öveds sn, AK, Kristina Nilén & Lars Salminen, 2009-

2010  
35. Östra Karup kyrkogård, Östra krup sn, DK, Lotta Eriksson, 2010 
36. Blåherre mölla – en kvarnmiljö för möten mellan då och nu, Maglehems sn, BMU, Ingela Blomén, Helen 

Carlsson & Helene Stalin Åkesson, 2009 – 2010 
37. Mejeriet Skarhults gods – takrenovering, Skarhult sn, AM, Kristina Nilén, 2010 
38. Saltkokningshuset - utvändig ommålning, Karlskrona, AM, Emelie Petersson, 2010 
39. Glimmebodagården, Brösarps sn, AM, Emelie Petersson, 2010 
40. Smedtorpet, Hässleholm sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010  
41. Tobaksmonopolet 2010 – fasadrenovering, Fjälkinge sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
42. Ballingstorps trädgårdar, Kviinge sn, DK, Cissela Olsson, Emelie Petersson & Brita Tronde, 2010 
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43. Södra Mellby mölla – tre vingar och en vingbalk, Södra Mellby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2008-2010 
44. Bondrumsgården 2010, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
45. Torsebro krutbruk 2010 – murnings- och snickeriarbeten, Färlöv sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
46. Ekestad folketspark – arbeten i fyllecellerna, Österslöv sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
47. Övraby mölla – utvändig renovering samt lyft och lagning av kuggkrans, Övraby sn, AM, Ingela Blomén, 

2010 
48. Scan i Ängelholm – där svenskt fläsk blev brittiskt bacon och Ystadkorven kryddades med känsla, Ängel-

holms sn, BD, Helene Stalin Åkesson med bidrag av Ingela Blomén och Anna Rabow, 2010 
49. Parkeringsplats Uppåkra, FU, Catherine Svensson, 2003 
50. Johannishus slott – utvändig renovering, AM, Emelie Petersson, 2010 
51. Västra Strö kyrka – utvändig renovering, Västra Strö sn, AK, Helen Carlsson (med bidrag av Maria Sträng), 

2008 
52. Paviljongen, Åhus museum, FU & MD, Johan Dahlén, 2009 
53. Baptistkapellet i Oppmanna – timmerarbeten på pastorsbostaden, Oppmanna sn, AM, Jimmy Juhlin Alft-

berg, 2010 
54. Vad som trots allt försvinner – ett forskningsprojekt om dokumentation och värdering av svårbevarat kul-

turarv, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2008-2010 
 
  
 

 
Förkortningar:  
AF- antikvarisk förundersökning 
AK- antikvarisk kontroll 
AM- antikvarisk medverkan 
AU- arkeologisk utredning 
DK- dokumentation, övrigt 
FU- arkeologisk förundersökning     
KA- kulturhistorisk analys 
MD- murverksdokumentation 
OU- osteologisk undersökning 
PJ- projektrapport 
VP- vårdplan 
UN- arkeologisk undersökning 
BD- byggnadsdokumentation 
BAD- byggn-ark-dokumentation 
BMU- byggnadsminnesutredning 



 

 


