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Ekeby. 

Skromberga ligger i södra delen av Bjuvs kommun. 





 
Skromberga skyltprogram – att sätta in ett byggnadsminne i sitt sammanhang 

5 

 

Skrombergaverkens klinkerfabriker ligger fortfarande på rad. Anläggningen utformades av den tyske ingenjören Franz 
Daumann från 1886 och framåt. Förebilden hämtade han från England.  

Inledning 
Tack vare medel från bland andra Länsstyrelsen, är Skromberga skyltprogram nu 
under uppbyggnad. Hösten 2010 har Regionmuseet liksom Skromberga Akademi 
arbetar med skyltprogrammets stomme, val och platser och ämnen som bör bely-
sas inom skyltprogrammet. Skromberga skyltprogram – att sätta in ett byggnadsminne i 
sitt sammanhang är en delrapport av projektet, som skall vara helt klart hösten 
2011. De ideellas insatser har framförallt handlat om insamling av material och 
besök i företagsarkiv medan Regionmuseets arbete har under hösten haft fokus 
på nätverk, att knyta personer och organisationer till projektet. Arbetet har också 
omfattat diskussioner kring val av formgivning. Skromberga skyltprogram och 
förstudien av Det skånska gruvbältet, se rapporten Det skånska gruvbältet – ett 
kopplat grepp om gruvnäring och keramisk industri, 2010:68 – har löpt parallellt. En del 
av resurserna har därför kunnat användas i båda projekten. Skromberga skyltprogram 
är ett handfast exempel på hur ett skyltprogram kan lyfta en ort och sätta igång 
engagemang. Projektet Det skånska gruvbältet visar på möjligheter att paketera en 
hel bygd, för att med gemensamma krafter skapa en känsla för råvarorna, yrkes-
kunskapen, produkterna och dessutom att tillgängliggöra den kultur som utveck-
lades kring detta.    
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I Skrombergaverkens lokaler, utrymmen som CC Höganäs inte längre använder aktivt, finns flera hyllmeter med ritningar, 
både, som här, av produkter och av anläggningen ovan respektive under jord. I andra lokaler finns arkiv i form av klinker-
plattor i olika form och glasyrer.  

Bakgrund 
Under hösten 2008 tog Billesholmstraktens hembygdsförening kontakt med Re-
gionmuseet. Flera medlemmar kände oro efter att CC Höganäs sommaren 2008 
hade lagt ner klinkerproduktionen på Skrombergaverken. Det innebar att enorma 
produktionslokaler stod utan användning och att produktionsutrustningen med 
stor sannolikhet skulle säljas eller utrangeras. 

Regionmuseet besökte Skromberga och mötte ett starkt ideellt engagemang 
liksom stor öppenhet från CC Höganäs sida. Museet fick tillgång till företagets 
hela område, vilket gav möjlighet att uppleva storheten i anläggningen. Region-
museet beslutade snabbt att ta vara på tillfället att dokumentera helheten under en 
period av mycket intensiva förändringar. CC Höganäs sålde av processutrustning 
som var intressanta för andra tillverkare och utrangerade maskiner som skulle 
skrotas, för att på så sätt frigöra lokalyta för annan användning. 

Regionmuseet genomförde en antikvarisk förstudie under hösten 2008 – vå-
ren 2009. Rapporten Skromberga – en kulturmiljö att använda, 2009:44, ger i stora drag 
en bild av hur nuläget såg ut. Mot bakgrund av nulägesbeskrivningen och de för-
utsättningar som fanns där, skisserades ett antal projektidéer kring hur Skrom-
berga kan användas, hur historien kan lyftas och förklaras men också hur Skrom-
berga kan tillföras nya betydelser.  
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Tunnelugnsvagnarna användes för att ställa godset som skulle brännas på. I den 124 meter långa tunnelugnen rymdes 50 
vagnar efter varandra. Innan tunnelugnar började användes brändes produkterna i kammarugnar.  

 
Ett skyltprogram är en av de projektidéer som nämns i den antikvariska förstudi-
en liksom Det skånska gruvbältet. Ganska snart stod det klart att skyltprogrammet 
var den projektidé som kändes mest angelägen att börja med.  

 

Syfte 
Skromberga skyltprogram ska sätta in byggnadsminnet Ekeby badhus i en större 
kontext. Den tidigare gruvbrytningen av stenkol och lera ska förklaras liksom de 
numera vattenfyllda gruvgångarna och schaktöverbyggnaderna som inte längre 
finns kvar. Därtill ska de olika delarna av den keramiska industrin gestaltas, så att 
den som tar del av skyltprogrammet kan förstå flödet och omfattningen. Även 
spektrumet av produkter har en betydelsefull roll i detta arbete.  

För att sätta byggnadsminnet i en större kontext ingår också att lyfta fram 
bostadsbebyggelsen i Skromberga liksom samhällsfunktionerna, de som bruks-
ledningen respektive de anställda initialt själva tog ansvar för. Arbetarna öppnade 
exempelvis en egen bank, föregångaren till Ekeby Sparbank, i den så kallade Salen 
på Gruvgatan 2. 
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Kontoret intill laboratoriet är fortfarande intakt liksom det intilliggande lunchrummet. 

Finansiering 
Skromberga skyltprogram har blivit verklighet genom såväl offentlig som privat 
medfinansiering. Förutom medel från Länsstyrelsen finansieras projektet av Bjuvs 
kommun, Ekeby Sparbank och Leader Skåne Nordväst. Därtill går Regionmuseet in 
med egeninsats i projektet. 

Metod 
För att göra Skrombergaverkens och Skrombergas historia rättvisa fordras mate-
rial från flera olika håll och en gestaltning utifrån skilda tekniker och metoder. 
Det handlar om arkivmaterial, såsom ritningar, orderliggare och företagshistorik. Där 
ingår även materialkunskap och tekniska metoder, exempelvis gruvbrytning, lerbear-
betning, brännugnars temperaturer och glasyrers egenskaper. I faktainsamlingen 
har också de mänskliga minnena, såsom foton, brev och föremål kring arbetsplatser 
som blivit kvar, en viktig uppgift. En stor del av materialet finns i CC Höganäs 
egna lokaler, i deras arkiv, i ritningsskåp etcetera.  

För att skyltprogrammet ska tillföra något som inte redan finns, måste öar-
na som var och en beskriver delar av tillverkningen bindas samman. Här kommer 
illustratören in, med tecknarens hjälp kan vi få tvärsnitt som länkar fotot från gruvan 
med livet ovanför. Då kan vi enkelt förstå flödet av råvaror från jordens inre, via 
lindrift in till Skrombergaverkens anläggning. 
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Kasserade klinkerplattor och utrangerad processutrustning utanför klinkerfabrikerna. 

 
I fabrikerna fortsätter flödet i olika produktionslinjer för att resultera i produkter 
som förs ut i till marknaden via en föränderlig infrastruktur. Även här har illustra-
tören en viktig uppgift. Skylttexter, bildurval och framtagande av illustrationer 
kommer att göras under våren och sommaren 2011.      

Regionmuseets metoder i samband med projektets första etapp 

Under den inledande fasen av arbetet med Skromberga skyltprogram har 
Regionmuseets insatser framförallt handlat om att initiera samarbeten, bygga nätverk 
och att använda Skromberga som ett gott exempel för att visa hur ett skyltprogram kan funge-
ra som en motor för fler lokala engagemang. Parallellt med detta har träffar med Skromber-
ga Akademi ägt rum. De har varit viktiga för att knyta kontakter med de ideella 
och för att kunna berätta om projektet och de möjligheter det ger föreningen.  

Skyltarna kommer att utgöra ett tydligt, fysiskt resultat av projektet medan 
utbildningen av Skrombergaguider bygger immateriella värden. Tanken med gui-
deutbildningen är att den ska bli länken mellan det ideella engagemanget och den 
lokala kunskapsbanken. De ideella har en helt annan lokal kunskap om Skrom-
berga än vad museet någonsin kan förvärva. Deras kunskap är nedärvd och om-
fattar både de stora dragen och de små detaljerna. 
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Interiörer från byggnadsminnet Ekeby badhus. 

Skromberga Akademi kan berätta om gruvarbetarnas genvägar tvärs igenom 
trädgårdarna, om hur änkorna hade uthyrningsrum på vinden och klarade för-
sörjningen genom att servera mat till de många tillresta ingenjörer som kom till 
Skrombergaverken. En av Regionmuseets uppgifter är att entusiasmera och stärka de 
ideella, för att få dem att vilja bli Skrombergaguider.  

En central del i metoden för att fånga upp de ideellas lokalkunskap och verkli-
gen skapa delaktighet, har varit val av platser och ämnen som ska ingå i skyltpro-
grammet. Regionmuseet har träffat Skromberga Akademi på plats vid Skromber-
gaverken för att titta på skyltplatser och förutsättningar. 

CC Höganäs är i nuläget inte med som medfinansiär i skyltprogrammet 
men bidrar indirekt till projektet. I samband med att Regionmuseet har träffat företrä-
dare för företaget, har förslag på ett eventuellt historiskt skyltfönster tagits fram. Den gamla 
vaktkuren, som inte används längre, skulle eventuellt kunna nyttjas för att visa ett 
axplock av produkter från Skrombergaverken. Ett sådant skyltfönster skulle 
komplettera skyltprogrammets information och i likhet med det vara tillgängligt 
för den spontana besökaren.    

Regionmuseet har under hösten också arbetet med frågor som rör Skromberga 
på andra sätt, inte minst bebyggelsen. Badhuset är ett sådant exempel, där Regionmu-
seet tillsammans med fastighetsägaren och en representant från Skromberga 
Akademi har tittat på aktuell skadebild, diskuterat åtgärder men också talat kring 
byggnadens betydelse för Skromberga som helhet och skyltprogrammet i synner-
het.  
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Lunnoms numera vattenfyllda dagbrott bidrar med en stor vattenspegel. Dagbrottet var aktivt fram till nedläggningen av 
klinkerproduktionen på Skrombergaverken sommaren 2008. Det är en märklig upplevelse att besöka Lunnom, ett vatten 
som inte finns markerat i tryckt kartmaterial. Däremot finns Lunnoms vatten med i uppdaterat, digitalt kartmaterial. 

Metoder för det ideella arbetet i projektet 

Tack vare Billesholmstraktens hembygdsförening och Skromberga Akademis 
många räddningsaktioner i samband med att CC Höganäs utrangerade processut-
rustning och övrigt materiel, är fortfarande betydelsefulla föremål och delar av 
processutrustningen tillgänglig om än i andra lokaler. De ideellas insatser går 
långt tillbaka, inte minst i form av fotodokumentation, vilket gör att projektet även 
har tillgång till fotomaterial från tiden då produktionen ännu var i full gång.  

Ett annat viktigt insatsområde som de ideella arbetar med är intervjuer av ti-
digare anställda. Billesholmstraktens hembygdsförening och Skromberga Akade-
mi arbetar också med att identifiera äldre fotomaterial, att namnge människor och 
beskriva sammanhang. En annan betydelsefull pusselbit, vilket Skromberga Aka-
demi har arbetat med tillsammans med Centrum för Arbetarhistoria, är att skriva 
ner egna minnen från Skromberga. Flera av de ideella har vuxit upp i Skromberga, 
andra har varit anställda där och i stort sett samtliga har någon i familjen som 
antingen arbetade i gruvan eller i någon av klinkerfabrikerna.   
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Tunnelugnens utsida erbjöd en upptäcktsfärd bland reglage, rör, slangar och kontrollbrickor. Med jämna mellanrum fanns 
nedgångar, där personalen, iförda värmetåliga skyddskläder, fick gå ner när det inträffade ras på någon av vagnarna.  

Skromberga Akademi skriver bok om egna minnen från Skromberga 

Skromberga Akademis arbete med att skriva ner egna minnen från Skromberga, 
har gjorts i studiecirkelform. Här samarbetade Skromberga Akademi med Cent-
rum för Arbetarhistoria i Landskrona. Materialet är innehållsrikt och stort, vilket 
nu bearbetas för att så snart som möjligt tryckas i bokform. Materialet och fram-
förallt boken kommer att utgöra ett mervärde för skyltprogrammet men även 
omvänt.  

Ideellt engagemang 
På många sätt kom Regionmuseet till dukat bord när vi hösten 2008 inledde arbe-
tet med Skromberga. Ett brinnande engagemang och en järnvilja som den Billes-
holmstraktens hembygdsförening och senare Skromberga Akademi mötte oss 
med laddade insatserna med energi från starten.  

De ideella visar också genomgående en öppenhet för dialog. Flera gånger 
varje vecka ges återkopplingar på det egna arbetet, på kontakter med CC Höga-
näs eller från aktuella händelser som berör Skromberga med omnejd.  Tack vare 
en kontinuerlig dialog, kan Regionmuseet vara uppdaterade på ett helt annat sätt 
än om vi enkom hade varit hänvisade till egna besök på plats. 
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Till vänster syns informationstavlor på väg mot CC Höganäs entré på Skrombergaverken. På bilden till höger syns en 
fontän vid äldreboendet Solhemmet i Ekeby. Här har formgivaren använt klinker tillverkade på Skrombergaverken. 

Ämnesval till och placering av skyltar 
Vilka platser och ämnen som bör ingå i skyltprogrammet är ännu preliminära. 
Flertalet av dem är självklara, eftersom de bär en viktig del av berättelsen för att 
kunna levandegöra en helhet för besökaren. Andra skyltförslag kan komma att 
läggas in i ett senare skyltprogram, då de aktuella platserna egentligen befinner sig 
utanför Skrombergas område. Vissa av skyltarna kommer att vara mer utrym-
meskrävande än andra, då det fordras kompletterande ritnings- och bildmaterial. 

Stor skylt vid infarten till Skrombergaverkens entré 

I anslutning till Skrombergaverkens entré bör besökaren få en uppfattning om 
vilken verksamhet som har bedrivits och varför. Skrombergas utveckling beskrivs 
i stora drag. Det är viktigt med en tydlig situationsplan och markeringar var övri-
ga skyltar finns samt att lämna information om var fördjupad kunskap kan sökas. 
Skylten utanför Skrombergaverken måste göras stor, eftersom besökarna inte har 
tillgång till anläggningens inre utan behöver få tillverkningsprocessen förklarad. 

Schakt Konsul 

Spännvidden mellan schakt Konsul och schakt Sjökrona är viktig. Konsul låg nära 
fabrikerna och Gruvhusen medan Sjökrona placerades en bit bort.  
För att åskådliggöra gruvschakten är det viktigt att visa på tvärsnitt, där måttangi-
velser kan ge en uppfattning om hur djupt ner gruvbrytningen skedde.  
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Från Hultabacken sydväst om Skrombergaverken ligger klinkerfabrikernas gavlar tätt intill varandra och fram dem en 
räcka lagerbyggnader.  

Illustrationer är mycket viktiga för att levandegöra detta. Det är också viktigt att 
lyfta fram delar av kartmaterial från gruvgångarna och förklara pumparnas roll 
och men också vad olika facktermer betyder.  

Schakt Sjökrona 
Se beskrivningen för Schakt Konsul ovan. 

Askebunken 

Nordväst om Skrombergaverken ligger det som kallas Askebunken. Det består av 
bränd slagg från gruvbrytningen. De som växte upp i Skromberga kan fortfaran-
de berätta om hur det pyrde ur massorna, likheterna med Islands landskap var 
slående. Idag är Askebunken ett uppskattat rekreationsområde med en spännande 
flora. Askebunken används också vid lokala högtider, såsom Valborg. Då tågar 
scouterna och Skromberga Blåsorkester i fackeltåg från Sparbankstorget till 
Askebunken. Bjuvs kommun ställer upp med fyrverkeri och därtill ordnas en bra-
sa. I anslutning till Askebunken har också Ekeby GIF sin träningsplan. Det är 
viktigt att förklara Askebunkens uppkomst men också den folkliga användningen 
av området.  
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I samband med ett ägarbyte i början av 1890-talet ansågs Skromberga gårds mangårdsbyggnad vara alltför omodern. Den 
ersattes därför av en disponentvilla, som var inflyttningsklar 1896.  

Hultabacken 

Vid Hultabacken finns en fantastisk vy där Skrombergaverkens storlek och struk-
tur blir tydlig. Där finns dessutom goda möjligheter att förklara de olika byggna-
dernas ursprungliga funktioner genom en tydlig illustration. 
 

Skromberga gård 

Skromberga gård har en central roll i Skrombergas historia. Det är därför viktigt 
att redogöra för gårdens utveckling över tid samt att förklara den befintliga be-
byggelsen bestående av disponentvilla, ekonomibyggnader och lantarbetarbostä-
der.  

Tjänstemannavillorna och badhuset 

Mellan Skromberga gård och Skrombergaverken ligger en mindre samling tjäns-
temannavillor men där finns också Ekeby badhus. Det är viktigt att inte bara be-
rätta om byggnadernas arkitektur utan också att förklara drivkrafterna bakom 
deras tillkomst, oavsett om det handlar om kamrerens bostad eller badhusets oli-
ka funktioner. För badhusets del handlar det inte minst om dess betydelse för 
folkhälsan.  
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Järnvägen har spelat en viktig roll för transporter till och från Skrombergaverken men spårbundna transporter fanns även 
inuti anläggningen, som här i klinkerfabrikerna. 

 

Industrispår 

Den spårbundna trafiken var avgörande för att infrastrukturen kring gruvnäring-
en och den keramiska industrin skulle fungera. På skylten bör finnas ett kartmate-
rial som åskådliggör industrispårens sträckning i området kring Skromber-
ga/Ekeby. Det fanns även spårbunden trafik inne på Skrombergaverken. Spår-
vidden lär vara mycket ovanlig, vilket också bör lyftas fram.  

Brukshandeln 

Brukshandeln utgjorde en central del av vardagslivet i Skromberga. Sortimentet 
hade bredd. I brukshandeln kunde de anställda handla allt från kött till konfirma-
tionskostym. För att öka förståelsen bör brukshandeln sättas in i ett större per-
spektiv, där skillnaden mellan privathandel och kooperativ förklaras.  

Tunnelugnen 

Sedan nedläggningen av produktionen, sommaren 2008, har stora delar av pro-
cessutrustningen sålts av eller utrangerats. Den 124 meter långa tunnelugnen 
finns inte mer. För att ge besökarna en uppfattning om dess storlek, kom Skrom-
berga Akademi med idén att använda enkla markeringar i klinkerfabrikens fasad. 
Att vandra i tunnelns längdaxel kan ge besökaren en tydlig och kroppslig upple-
velse av hur lång tunnelugnen var.  
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Naturligtvis ska siffror på antalet tunnelugnsvagnar och systemet för bränntid 
också visualiseras. I sammanhanget är det även viktigt att förklara den tidigare 
generationens brännteknik, där godset stuvades i kammarugnar.  

Ångmaskinen 

En återkommande fråga från besökare i Skromberga är hur ugnarna drevs. Att 
förklara energisystemen inom anläggningen är därför oerhört viktigt. Stenkols-
fyndigheterna liksom ångmaskinen är en del av det. Skylten kan kompletteras 
med foton som underlättar förståelsen, eftersom besökare inte släpps in på 
Skrombergaverkens område. 

Berget 

Mellan Skrombergaverken och husen på Gruvgatan respektive Förmansgatan 
ligger Berget, en hög av obränd slagg. För att lyfta fram dess betydelse för Skrom-
berga handlar det dels om att ge en teknisk förklaring, vad obränd slagg är och 
dels om att berätta vad Berget har betytt för livet i Skromberga. Det är viktigt att 
ge historien ”kropp”, det vill säga komplettera med mänskliga minnen.  

Ammunitionsförrådet/Iskällaren 

Mellan Brukshandeln och Pensionat Panget/Epidemisjukhet finns ett ammuni-
tionsförråd. Det ligger väl dolt för den som inte känner till området men skulle 
kunna göras tillgängligt utan alltför stora insatser. Förrådet behövdes för att för-
vara ammunition till gruvbrytningen. Det är byggt som en stor jordkällare med 
golv, tak och väggar helt klädda med tegel. Dörren är enkel och i behov av en 
rekonstruktion. Förrådet har även fungerat som iskällare till Skromberga gård.  
Ammunitionsförrådet/iskällaren utgör en ovanlig byggnad med en spännande 
historia.   

Pensionat Panget/Epidemisjukhuset 

Skrombergaverken fick tidigt ett epidemisjukhus. För att göra sjukhusets historia 
lokal är det viktigt att fundera över vilka epidemier som hotade bruket och om 
det finns det dokumenterade fall som vårdades där. 

När epidemisjukhuset inte längre behövdes omvandlades sjukhusbyggnaden 
till pensionat. Skrombergaverken hade en stor andel tillfälligt anställda som be-
hövde husrum. Efter hand ändrade pensionatet karaktär till ett mer permanent 
ungkarlshotell. Att byggnaden fick namnet Panget förklaras av att det ibland var 
lite högljutt i rummen. Under senare år har byggnaden åter ändrat funktion till 
lägenhetsboende.  
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Till vänster syns delar av trädgården på Gruvgatan 2 och till höger gaveln på Gruvgatan 14. Trädgårdarna på Gruvgatan 
var stora, för att göra det möjligt för familjerna som bodde där att odla till husbehov. 

 

Mindre schakt i nära anslutning till fabriksområdet 

Utöver de stora namngivna schakten fanns flera mindre schakt. Även dessa är 
viktiga att i någon form lyfta fram i skyltprogrammet, inte minst på en karta. Det 
är betydelsefullt att få besökaren att förstå hur omfattande gruvbrytningen var 
och hur många vattenfyllda gruvgångar som gömmer sig under marken.  
 

Gruvtorget och skolan 

Gruvtorget som plats är viktig att markera, när villkoren för gruvarbetarna ska 
levandegöras. På gruvtorget lottades nästkommande 14-dagars placering i gruvan 
ut. För att levandegöra vad detta innebar för den enskilde gruvarbetaren, är det 
viktigt att visa hur villkoren under jord kunde skifta. I sammanhanget bör risker-
na i gruvarbetet lyftas fram. Hur medvetna var de anställda och deras familjer om 
farorna? Vilka sjukdomar drabbades gruvarbetarna av? Hur många blev änkor till 
gruvarbetare? För att ge skyltprogrammet trovärdighet får ämnena inte väja för 
det svåra. 

Intill gruvtorget låg den numera rivna skolan, vilken är viktig att belysa. 
Namnet Skolgatan låter oss ana att det tidigare också låg en skola på platsen. Fo-
ton och mänskliga minnen kommer att ge kunna ge besökarna en bild av hur det 
vara att vara barn i Skromberga.  
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Gruvgatan och Förmansgatan 

Bebyggelsen längs med Gruvgatan respektive Förmansgatan uppvisar både likhe-
ter och olikheter. Här bör skyltmaterialet visa på outtalade hierarkier, villkor för 
att få bygga sig ett hus, vilka byggnadsmaterial och metoder som användes och 
hur det sociala livet såg ut. Berättelser om vem som bodde var och hur förutsätt-
ningarna ändrades i olika skeden i livet, för änkan och för dem som fick åldras 
tillsammans. Uthyrningsrummen på vinden kommer också att belysas. 
I huset på Gruvgatan 2 fanns Salen där arbetarna startade en bankrörelse och där 
det ordnades allt från fester till begravningar. Tidvis fungerade lokalen också som 
skolsal.  

Konsum 

Vad innebar det när Konsum kom till Ekeby? I likhet med textmaterialet på skyl-
ten vid Brukshandeln, är det betydelsefullt att förklara skillnaden mellan privat-
handeln och kooperativet, vad det betydde för den enskilda arbetarens ekonomis-
ka situation.  

Sparbanken 

Från Ekeby Sparbank löper en röd tråd till den lilla bankrörelse som startades i 
Salen på Gruvgatan 2. Bankrörelsens utveckling är en central del i samhällets 
framväxt.  

Ekeby kyrka respektive Frillestads kyrka  

Vad betydde kyrkan för folk i Skromberga? På vilket sätt kan Skrombergas histo-
ria avläsas på kyrkogården? Vilka möjligheter finns att utveckla och samarbeta 
kring historien? Båda Ekeby och Frillestads kyrkor är intressanta, eftersom folk i 
Skromberga fram till 1913 hörde till Frillestads församling och därefter till Ekeby 
församling. Dessutom låg Ekebys första skola intill kyrkan. 

Folkets hus och Ekeby trafikförening 

Under lång tid lyckades Skrombergaverkens ledning hindra arbetarna från att 
uppföra ett Folkets hus. När det till sist ändå gjordes fick det bli på en bit mark 
utanför Skromberga. Skromberga Folkets hus och den intilliggande Ekeby trafik-
föreningen var två betydelsefulla funktioner för dem som bodde i Skromberga 
och arbetade på Skrombergaverken. Folkets hus erbjöd både folkbildning och 
nöjen och tack vare den gemensamt ägda Ekeby trafikförening, fick många famil-
jer möjligheter att göra utfärder som annars inte hade varit ekonomiskt görliga. 
Det är överhuvud viktigt att visa vilken kraft och vilket engagemang det fanns 
bland Skromberga-/Ekebyborna, för att själva skapa goda förutsättningar för 
livet på orten. Inblick i detta är långt ifrån en självklarhet för yngre generationer 
och besökare utifrån. 
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Mölledammarna, här i höstskrud, utgör en viktig komponent i Skrombergaverkens historia. 

Rynkevärn och Truedstorparundan 

Runt om kärnan av Skromberga ligger de friliggande småhusen på rad som tradi-
tionella radbyar. Visserligen inverkar den odlade jordbruksarealen till deras placer-
ingar men Skrombergas utsträckta bebyggelse skiljer sig tydligt från andra närbe-
lägna orter. Vad har gruvbrytningen betytt för bebyggelsens planering? Vilken 
hänsyn som togs till de underliggande gruvgångarna? Det är också betydelsefullt 
att förklara namnen på områden som Rynkevärn och Truedstorp. Att åka, cykla 
eller gå den så kallade Truedstorparundan ger en god uppfattning om vad som me-
nas med Skrombergas säregna bebyggelse. 

Simmelsberga privatgruvor 

Fenomenet privatgruvor fanns i stort antal i Billesholm, där de gick under namnet 
Klondyke. Privatgruvor fanns även i trakten kring Skromberga. Skylten bör i någon 
form problematisera skillnaden mellan Skrombergaverkens gruvor och de privata. 
Vilka var de drivande krafterna bakom privatgruvorna? Hur mycket skedde i 
skymundan och vad var tillåtet? Hur såg marknaden ut för dem som hade egna 
gruvor? 

Mölledammarna 

Mölledammarna, några kilometer nordväst om Ekeby/Skromberga, utgör ett 
uppskattat rekreationsområde. Natursceneriet är fantastiskt, inte minst under hös-
ten. Att Mölledammarna förutom kvarnverksamhet också har hyst gruvnäring är 
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förmodligen inte lika känt. Mölledammarna ligger en bit ifrån Skromberga men 
samtidigt är kopplingen dem emellan tydlig. Om en skylt vid Mölledammarna inte 
tas fram inom Skromberga skyltprogram bör det göras inom kommande projekt, 
Det skånska gruvbältet II.  

Lunnom 

Det numera vattenfyllda dagbrottet Lunnom, strax sydost om Mölledammarna, är 
viktigt att lyfta fram och binda samman med Skromberga men också med övriga 
platser inom gruvbältet. Brytningen av lera i Lunnom var aktiv fram till produk-
tionsnedläggningen på Skrombergaverken sommaren 2008. Lunnom och Mölle-
dammarna ligger nära varandra. De är knutna till samma näring men visar upp ett 
tidsspann på flera hundra år. 

Byggnadsminnet Ekeby badhus 

Ekeby badhus, som ligger alldeles intill Skrombergaverken uppfördes av företaget 
efter en lång kamp från den lokala, socialdemokratiska kvinnoklubben. Anders Hallberg, 
modellör på Skrombergaverken, ska ha svarat för ritningarna. Formspråket är 
både klassicistiskt och nationalromantiskt. Badhusets framsida, åt nordväst, upp-
visar karaktäristiska kolonner som för tankarna till portalbyggnader såsom Stock-
holms konserthus eller Mynthuset i Gamla stan. Åt sydost, där badhusets bassängdel 
går ut i vinkel från huvudbyggnaden, uppvisar arkitekturen flera element från 
nationalromantik och jugend. Allra tydligast syns detta i gavelfönstret.   

Ekeby badhus blev byggnadsminnesförklarat 1992. Historiken förklaras 
kortfattat på den skylt som finns uppsatt framför huset men fortfarande saknas 
ett tydligt samband mellan badhuset och den kringliggande bebyggelsen. Detta 
ska Skromberga skyltprogram ändra på. Badhuset ska sättas in i ett större lokalt 
sammanhang men också få ett mer utvecklat omvärldsperspektiv. Sedan bygg-
nadsminnesförklaringen gjordes har flera badhus blivit byggnadsminnen, bland 
annat det relativt närbelägna Torekovs varmbadhus, som byggnadsminnesförklarades 
först våren 2010. Två badhus som är byggnadsminnen i nordvästra Skåne, dock 
med helt olika historier och förutsättningen, kan vara intressant att lyfta fram i 
skyltprogrammet. 

Under hösten 2010 kontaktades Regionmuseet av badhusets ägare, som be-
rättade att badhuset eventuellt skulle säljas. Ett möte mellan fastighetsägaren, 
Skromberga Akademi och Regionmuseet ägde rum i mitten av oktober. Syftet var 
att få en aktuell bild av byggnadens status och samtidigt fotodokumentera badhu-
sets interiör. Vårdplanen som togs fram 1994 behöver uppdateras och badhuset 
är i behov av byggnadsvård. Ekeby badhus har visserligen förlorat sin ursprungli-
ga roll som badhus för Skrombergaverkens anställda och deras familjer men hu-
set kan fortfarande berätta sin historia. Badhuset är därför en nod för Skromber-
ga men också för Det skånska gruvbältet.  
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Utblick över Skrombergaverken i skydd av ett tak under vilket det tidigare fanns lerupplag. 

Runt om i gruvbältet finns besöksmål som slagghögar och gruvmuseer, vilka är 
direkt kopplade till produktionen. Ekeby badhus har ett annat perspektiv att bidra 
med, folkhälsans. Det gäller dusch och bad men också i form av kraftåterhämt-
ning och social gemenskap. 

Samarbete med CC Höganäs 
CC Höganäs har genomgående visat stor öppenhet gent emot skyltprojektet. 
Kontakten mellan CC Höganäs och Regionmuseet etablerades under hösten 
2008. Museet har generöst fått tillgång till lokaler, för att söka material och för att 
fotodokumentera. Företaget har ställt upp med personal som har visat lokalerna.  
Vid flera tillfällen har museet fått förfrågningar om att guida i anläggningen, vil-
ket företaget också har bemött positivt.  

Under projektets gång har CC Höganäs uttryckt en önskan att berätta sin 
historia. Skromberga skyltprogram är en del av detta. Eftersom CC Höganäs inte 
är med som medfinansiär i projektet men kommer att beröras av skyltprogram-
met, har det varit Regionmuseets ambition att hitta andra samarbeten, intressanta för 
båda parter. Ett sådant är, den tidigare nämnda tanken om, ett eventuellt skyltföns-
ter i den gamla vaktkuren i anslutning till Skrombergaverkens huvudentré.  
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Det pågår ett informationsutbyte mellan CC Höganäs, Skromberga Akademi och 
Regionmuseet. Företaget har vid flera tillfällen förvarnat innan stora förändringar 
ska genomföras i lokaler som bedöms ha inredning och utrustning som är kultur-
historiskt intressant. Detta har gjort det möjligt att rädda en del av utrustningen 
men också flera föremål. Merparten av brandkårsutryckningarna har genomförts 
av de ideella i Skromberga Akademi. 

 

Medfinansiärer inom skyltprogrammet 

Länsstyrelsen i Skåne 
Se under Inledning respektive Finansiering. Medel från Länsstyrelsen har använts 
under projektets inledande fas.  

Bjuvs kommun 

Samarbetet med Bjuvs kommun etablerades också under hösten 2008, då Regi-
onmuseet inledde arbetet i Skromberga med en antikvarisk förstudie. Kontakten 
med kommunen har sedan dess varit kontinuerlig och rört varierade frågor, så-
som konkret byggnadsvård och bygglovsärenden men framförallt hur Skromber-
ga kan levandegöras och utvecklas.  

Dialogen med Bjuvs kommun omfattar också projektet Det skånska gruvbäl-
tet, där Bjuv med hänsyn med anledning av sin omfattande gruvdrift och kera-
miska industri är en mycket viktig part. Det pågår satsningar inom Bjuvs kom-
mun för att ytterligare lyfta historien kring gruvnäring och keramisk industri, vil-
ket kommer att ge flera mervärden till gruvbältet. 

Ekeby Sparbank 

Ekeby Sparbank har vid flera tillfällen engagerat sig lokalt i olika projekt. När 
Regionmuseet i början av 2010 kontaktade banken angående det kommande 
skyltprojektet möttes idén av omedelbart intresse. Informationsmaterial översän-
des liksom uppgifter om vilka projektets övriga intressenter var. Kort därefter 
meddelade banken att styrelsen hade lämnat klartecken för att stötta projektet 
förutsatt att en fullfinansierad budget kunde presenteras.  

Ekeby Sparbanks delaktighet i projektet knyter också ihop historien kring 
Skrombergas utveckling, eftersom banken till en början fanns i lokaler på Gruv-
gatan. Bankrörelsen utveckling kommer översiktligt att beskrivas i skyltprogram-
met. 
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Leader Skåne Nordväst 

Under våren 2010 tog Regionmuseet kontakt med Leader Skåne Nordväst för att 
presentera idén om ett skyltprogram för Skromberga och det redan existerande 
och nära samarbete som museet och Skromberga Akademi byggt upp. Regionmuseet fick 
kort därefter träffa det lokala Leaderkontorets verksamhetsledare, för att närmare 
redogöra för projektet och möjligheterna att utveckla samarbetet med de ideella i 
Skromberga Akademi. En ansökan skrevs med fokus på att förstärka den ur-
sprungliga projektidén med utbildning av Skrombergaguider.  

Att tydligt investera i utbildning av ideella, som kan axla rollen som lokala 
Skrombergaguider, har gett projektet en annan förankring lokalt. Samtidigt tillför 
det en dimension i skyltprogrammet. 

Nätverk 
En gemensam nämnare i nätverksbyggandet kring Skromberga skyltprogram och 
utbildningen av Skrombergaguider är skapandet är värden. De insatser som skylt-
programmet och samarbetet med Skromberga Akademi innebär, generar mervär-
den i form av en positiv uppmärksamhet kring orten och ökad stolthet över 
hembygden. Ytterligare mervärden är ett växande lokalt engagemang och visuali-
sering av framtida möjligheter i och kring Skromberga.  

Lokalt näringsliv 

Regionmuseet har under arbetet med Skromberga skyltprogram och förstudien av 
Det skånska gruvbältet ytterligare utvecklat samarbetet med Ekeby Möbler. Deras 
restaurang Sitt in är en bra samlingspunkt vid tillfällen då föredrag och något att 
äta ska kombineras. Där finns en välvilja att bereda större sällskap plats. Framgent 
är förhoppningen att hitta fler naturliga samarbeten med ett spektrum av det lo-
kala näringslivet.  

Fastighetsägare 

Skyltprogrammet kommer att kräva samarbete med berörda fastighetsägare, ef-
tersom skyltar kommer att sättas upp i anslutning till olika byggnader runt om i 
Skromberga och kring Skrombergaverken. Inledande kontakter har tagits med 
några av dem som berörs. Skyltprogrammet har i samtliga fall bemötts positivt.  

Centrum för arbetarhistoria 

Centrum för Arbetarhistoria ligger i Landskrona och är en del av Historiska insti-
tutionen vid Lunds Universitet. Förutom universitetet ingår också Arbetarrörel-
sens Arkiv i Landskrona samt den ideella föreningen CfA. Verksamheten har fo-
kus på arbetarhistoria och samarbete med ideella föreningar. En stor del av aktivi-
teterna sker i studiecirkelform.  
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Två gånger om året, vår och höst, arrangerar Centrum för Arbetshistoria till-
sammans med Arbetshistoriska seminariet just Arbetshistoriska seminarier. Under en 
vecka erbjuds föreläsningar på olika teman, alla med gemensam nämnare – ett 
arbetshistoriskt perspektiv. Flera av seminarierna har ägt rum i Ekeby och handlat 
om Skrombergas och Ekebys historia.  

Förväntat resultat 
Skyltprogram för Skromberga och den tillhörande satsningen på att utbilda 
Skrombergaguider ska ge besökare permanent tillgång till Skrombergas historia. Därmed 
ska inte historiepresentationen ses som permanent, eftersom den hela tiden be-
finner sig i ett föränderligt skede. Händelser tillkommer, visningstekniken utveck-
las och Skrombergaguiderna blir förhoppningsvis allt fler. En betydelsefull del av 
arbetet är att insatserna kring ett skyltprogram förhoppningsvis ger immateriella 
mervärden, såsom en ökad medvetenhet om Skrombergas historia och dess bety-
delse. 

Skyltprogram 

Värdet av att få Skrombergas historia förklarad på plats, oberoende av tillgång till 
digital teknik eller öppna lokaler är stort. Idag finns endast ett par mindre skyltar, 
som ger viss förklaring till vad som ursprungligen producerades i anläggningen. 
Om gruvdriften nämns ingenting, möjligen kan den som går eller åker runt i om-
rådet gissa sig till att det finns gruvgångar under mark med ledning av gatunamn 
som Gruvgatan och att det runt om anläggningen finns slagghögar. 

Skyltprogrammet ska göra historien tillgänglig och därmed fungera obero-
ende av guider eller annan form av kringarrangemang, samtidigt som såväl 
Skrombergaguider som andra evenemang kring Skrombergas historia kommer att 
förstärka upplevelsen. Det finns också tankar på att successivt utveckla informa-
tionen med hjälp av digital teknik. Historien om Skromberga kommer att lyftas 
fram på många olika sätt, med hjälp av flera skilda tekniker och av människor 
med varierande kunskapsbakgrunder och referensramar. I detta arbete kommer 
skyltprogrammet att fungera som en ryggrad.  

Utveckling av ett nytt skyltkoncept 

Regionmuseet har under hösten 2010 tillsatt en intern skyltgrupp för att samord-
na och utveckla de projekt där vi arbetar med skyltar. Syftet är att hitta en skylt-
form som är informativ, väcker intresse och om möjligt erbjuder mervärden. 
Samlingsnamnet för denna satsning är Skånska landskap.  Regionmuseet har gjort 
studier av internationella skyltsatsningar, där man bland annat integrerar någon 
form av mötesplats i skylten. Ibland kan det handla om en sittbänk, ibland om ett 
tak över huvudet.   
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Regionmuseet har tagit en första kontakt med en extern formgivare, Jangir Mad-
dadi, som vi tror kan gestalta ett nytt skyltkoncept. Maddadi har bland annat gjort 
sig känd för organiskt formade bänkar ofta förekommande i offentlig miljö. 
Konceptet för ett tredimensionellt skyltprogram ska sedan kunna användas i  
skyltprogram, internt inom Regionmuseets egna projekt men också externt. För-
hoppningen är att Skromberga skyltprogram ska bli först ut att gestaltas enligt denna 
modell. Eftersom skyltprogrammet i Skromberga är tänkt som ett första steg i 
skyltningen av Det skånska gruvbältet och därmed ska kunna användas som före-
bild inför att andra områden ska skyltas upp, kommer det att kunna få extra stor 
betydelse.  

Skrombergaguider 

När Regionmuseet lagom till semestern sommaren 2010 fick besked att även 
Leader Skåne Nordväst stöttar projektet, blev det möjligt att tänka mer långsiktigt 
och publikt. Skromberga Akademi kunde nu bli en ännu större samarbetspart i 
skyltprojektet. Regionmuseet tog tillsammans med Skromberga Akademi fram en 
modell för hur skyltprogrammet utgör en ryggrad och där Skrombergaguider tar 
emot grupper för guidning i området. Skyltprogrammet fungerar naturligtvis utan 
guider men guiderna kan ge fördjupning, ökad lokalkunskap och sätta in visningen i ett 
dagsaktuellt perspektiv, där evenemang knyts samman med historisk fakta. 

Kunskapen hos de ideella i Skromberga Akademi är stor. Många av dem har 
vuxit upp i Skromberga eller i närheten och alla har någon i familjen som anting-
en var gruvarbetare eller hade sin arbetsplats inne på Skrombergaverken. För att 
känna sig bekväm att berätta om Skromberga, måste alla få växa in i guiderollen. 
Regionmuseet kommer att erbjuda de ideella i Skromberga Akademi att gå guide-
kurser. Skrombergaguiderna ska kunna sätta sin egen prägel på visningarna, bero-
ende på erfarenhet och intresse. Fullt utvecklat kan Skrombergaguiderna erbjuda 
ett spektrum av riktade guidningar. 

Att boka en Skrombergaguide  

Skromberga Akademi arbetar med en hemsida som är under uppbyggnad. Hem-
sidan ska utvecklas ytterligare i takt med att skyltprogrammet får en fast form. 
Meningen är att grupper eller enskilda ska kunna boka en Skrombergaguide via 
hemsidan. Det ska vara enkelt att få information om vad som erbjuds liksom att 
få kontakt med Skromberga Akademi. För att visa på ett nytänkande skulle de 
olika guideturernas inriktningar kunna presenteras på hemsidan och på så vis 
väcka nyfikenhet. Skromberga kan besökas mer än en gång och då med olika gui-
de för ett brett perspektiv på livet i Skromberga. 
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Skromberga skyltprogram som förebild för Det skånska gruvbältet 

Projektet Det skånska gruvbältet omfattar Helsingborgs, Höganäs, Åstorps och 
Ängelholms kommuner. Ängelholms kommun utgör ett undantag, eftersom där 
inte fanns gruvdrift men väl en rik keramisk verksamhet inte minst tegelbruk. 
Råvarans väg liksom bearbetning av den är lika viktig. I området finns många be-
söksmål som är relaterade till antingen gruvnäringen eller den keramiska indu-
strin. Där mellan finns vita fläckar, pusselbitar som ännu inte lagts på plats så att 
området blir förståeligt som helhet. På frågan om vad svenskar i gemen vet om 
skånska gruvor ser många oförstående ut. Gruvor i Skåne är ännu ett okänt be-
grepp för den breda publiken. En liknande bild kan tecknas kring Höganäsbola-
gen. Produkterna, framförallt klinker kopplas samman med Höganäs som ort. Att 
det var i Skromberga som de högkvalitativa klinkerplattorna tillverkades är okänt 
för många. Häri ligger en utmaning. Skromberga, som är först att få ett skyltpro-
gram, ska ses som ett första steg i skyltningen av Det skånska gruvbältet.  

Skromberga skyltprogram har en uppgift att vara förebild för gruvbältets 
andra orter och platser. För att åstadkomma en helhetsupplevelse av gruvbältet, 
är igenkännandet oerhört viktigt. Formgivningen av skyltprogrammen bör följa 
samma linje. Skyltarna kan variera i storlek och gestaltning men känslan bör vara 
densamma.  

Skromberga och Det skånska gruvbältet på Facebook 

Fler och fler projekt inom museivärlden använder Facebook för att informera 
om, inhämta information och för att bygga nätverk kring olika projekt. Under 
november 2010 har ett första steg till att göra detta både för Skromberga skylt-
program och för Det skånska gruvbältet tagits. Initialt handlar det i första hand 
om att lägga upp bilder från olika fotoexkursioner i området men efter hand 
kommer aktuella aktiviteter och nyheter läggas upp. Informationen kan sökas 
som Skromberga/Det skånska gruvbältet. Anledningen till att båda projekten är 
sammanförda beror på att de ämnesmässigt tangerar varandra men också att de-
ras intressegrupper till stor del tros vara gemensamma. 

 

Skrombergaguider inspirerar andra ideella 

På liknande sätt hoppas Regionmuseet också att modellen för hur fler ideella vå-
gar axla guiderollen i form av en Skrombergaguide, kan inspirera andra förening-
ar att utveckla sin publika verksamhet. Fortfarande är det ofta en eller ett par per-
soner som guidar, betydligt fler arbetar bakom kulisserna. En Skrombergaguide 
har naturligtvis en bas i sin visning men uppmuntras att påverka, att klä den per-
sonligt med egna erfarenheter och minnen. 



 
Skromberga skyltprogram – att sätta in ett byggnadsminne i sitt sammanhang 
 
 
 

28 

Regionmuseet samarbetar med Skånes hembygdsförbund i projektet Teknikhisto-
risk safari. I projektet, som finansieras av Landsbygdsmedel från Jordbruksverket, 
deltar olika industrimuseer i nordöstra Skåne. Projektets syfte är att lyfta fram 
museerna på ett delvis nytt sätt. Det handlar inte om att ta bort gammal kunskap 
utan om att komplettera med nya perspektiv. En sida av detta handlar om hur hem-
bygds- eller museiföreningarna tar emot nya medlemmar som vill engagera sig. 
Detta diskuteras mycket inom safariprojektet.  

Den relativt nystartade föreningen Skromberga Akademi, ett bra exempel 
på hur en förening kan utveckla sin verksamhet. Där finns de som är engagerade 
sedan länge och kan sin gruvhistoria utan och innan men också yngre personer 
som vill lära sig av de äldre. En bra guide behöver inte själv ha arbetat i gruvan 
eller handskurit specialklinker för att kunna ge den som lyssnar en upplevelse av 
Skromberga. En bra guide har kunskapshunger, inlevelse, humor och vilja att 
möta gruppen.  

När Regionmuseet och Skromberga Akademi har hållit i gemensamma ar-
rangemang, har visningarna gjorts som just som ett samarbete där olika perspek-
tiv kompletterar varandra. Arbetssättet är viktigt även i utbildningen av Skrom-
bergaguider.   

 

Diskussion 
Ekeby badhus ligger som ett smycke i Skromberga bruksmiljö. Arkitekturen är 
båda klassicistisk och nationalromantisk. Formen, kolonnerna och de vackra 
fönstren gör byggnaden närmast förförisk. Att det är ett badhus har inte gjort 
intresset mindre. Byggnadsminnesförklaringen skedde 1992. Utanför entrén sat-
tes en skylt upp, som kortfattat berättar husets historia.  

Under 1990-talet försökte nuvarande fastighetsägare skapa ett kombinerat 
hus för friskvård och kultur i badhuset, vilket tyvärr inte fungerade i längden. Se-
dan många år står byggnaden oanvänd. Fastighetsägaren hoppas på en ny an-
vändning för badhuset.  

Badhuset behöver vårdinsatser, inte minst avseende taket där det finns läck-
age. Under 1990-talet gjordes en vårdplan för badhuset, vilken bör uppdateras 
utifrån befintligt vårdbehov.   

För många utifrån är det Ekeby badhus eller Badhuset i Skromberga som är 
känt. Det är byggnadsminne och ett av mycket få i sitt slag, som inte har föränd-
rats. Badhuset är och förblir en portalbyggnad för Skromberga. Som solitär är 
badhuset arkitektoniskt tilltalande men utan ett samspel med omgivande bebyg-
gelse förloras ett spännande sammanhang. 
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Klinker från Skrombergaverken som bland annat finns i Elefanthuset på Skansen. De handskurna plattornas varierade 
former lär vara populära bland elefanterna som gärna kliar ryggen mot dem. 

 
Skromberga skyltprogram ska bidra till detta sammanhang, genom att visa på de 
röda trådarna mellan underjordiska gruvgångar, vittrande lera på den väldiga as-
faltsplattan, framtagande av nya glasyrkulörer i laboratoriet, bränning av klinker i 
de oandligt långa tunnelugnarna och kollektiv bastu i badhuset. Samtidigt ger 
badhuset tyngd åt skyltprogrammet. Här finns redan en tydlig viljeyttring avseende 
Skrombergas höga kulturhistoriska värde – byggnadsminnet Ekeby badhus! 
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