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Inledning 
Vad vill vi egentligen bevara, för vem, varför och inte minst hur? Dessa ständigt aktuella 
och centrala frågor för kulturmiljövården bildar även utgångspunkt i detta försök 
att genom begreppet kvalitet kritiskt granska femton skånska byggnadsminnen 
utifrån det kunskapsunderlag som byggts upp i samband med handläggning och 
förvaltning av desamma. Ambitionen är att skapa en plattform för fortsatt dis-
kussion kring den framtida byggnadsminnesverksamhetens principer och praktik. 

Föreliggande studie har genomförts på initiativ av ledningen för Regionmu-
seet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne och dess medarbetare Kristina Nilén 
och Mia Jungskär. Arbetet har innefattat avstämning och diskussion med Länssty-
relsen i Skåne län, som under 2010 har genomfört en översiktlig kartläggning av 
beslutsunderlaget för samtliga byggnadsminnen i Skåne. Projektet kallar vi för 
KGB i Skåne – KvalitetsGranskning av Byggnadsminnen utifrån kunskapsunderlaget. 

Bakgrund och problemformulering 

Det finns i dagsläget 165 byggnadsminnen i Skåne län. De representerar vitt 
skilda byggnadskategorier från olika tidsepoker. En del består av enskilda bygg-
nader medan andra utgör mer omfattande, komplexa miljöer. Vissa har nyligen 
klassats som byggnadsminne medan några har varit skyddade i över 75 år. Samt-
liga tillståndsprövas numera av Länsstyrelsen i Skåne län när förändringar ska 
genomföras. I en del objekt har mycket lite hänt genom åren medan andra har 
varit föremål för betydande insatser, med både bättre och sämre resultat. 

Antalet byggnadsminnen i Skåne är något oklart. Enligt länsstyrelsens för-
teckning över byggnadsminnen, tillgänglig på länsstyrelsens hemsida, finns det 
186 byggnadsminnen registrerade i länet. Förklaringar till varför Regionmuseet 
fått fram en annan siffra framkommer i texten nedan samt i bilaga 1.  

Ibland är det oklart varför objekten en gång byggnadsminnesförklarades, 
vilket försvårar både handläggning och förvaltning. Med dagens bredare tolkning 
av kulturarvsbegreppet, som även lyfter fram perspektiv såsom t.ex. genus, mång-
fald och inte minst det gröna kulturarvet, så kan det finnas ytterligare kvaliteter 
att uppmärksamma. Okunskap hos förvaltaren, intressekonflikter eller ogrundade 
tillståndsbeslut är riskfaktorer som kan leda till att kvaliteten på byggnadsminnena 
avsevärt försämras och det kulturhistoriska värdet reduceras.  

Kunskapsunderlagen för Skånes byggnadsminnen är i flera fall bristfälliga 
och kulturhistorisk värdering kan saknas helt. Det leder till att både handläggare 
och förvaltare, entreprenörer, planerare och antikvarier fattar beslut utan tillräck-
lig kunskap om objektets historiska bakgrund eller hur det kulturhistoriska värdet 
manifesterar sig i byggnaden eller i miljön. Exakt omfattning av problemet är i 
dagsläget inte känt. Resultatet blir att de kulturhistoriska värdena riskeras och att 
byggnadsminnesinstrumentet på sikt urholkas.  
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Problemet med otillräckliga och otydliga motivbeskrivningar och kunskapsun-
derlag när det gäller byggnadsminnen är redan känt, ett tillstånd som även försvå-
rar tillsyn och förvaltning av desamma. Nyligen presenterad forskning1 uppmärk-
sammar och bekräftar problemet i större skala och kommer fram till slutsatsen att 
dagens byggnadsminnen är en outnyttjad resurs. Utarbetande av verksamhetsmål för 
byggnadsminnesverksamheten, utvärdering av existerande praktik samt strävan efter en 
transparent verksamhet identifieras i denna forskning som tre angelägna områden att 
arbeta vidare med för att principer och praktik inom kulturmiljövården ska kunna 
samverka och för att lagskyddet för byggnadsminnen ska få avsedd effekt.  

I arbetet med Miljömålet GOD BEBYGGD MILJÖ, delmål 2: Kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse uppmärksammas också bristerna när det gäller kunskapsun-
derlaget för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. På regional miljömålsnivå 
(Skåne län) tar man upp vikten av ett mer representativt urval.  

Mot bakgrund av detta framgår det med tydlighet att det finns ett stort be-
hov av en översyn och kvalitetsgranskning av våra byggnadsminnen utifrån da-
gens instrument och förklaringsmodeller, ett revideringsprojekt som på sikt 
borde omfatta samtliga byggnadsminnen. Beroende på faktorer så som till-
komstår, omfattning, komplexitet, ägoförhållanden samt nuvarande skick varierar 
behovet för olika byggnadsminnen. 
 

Syfte och målsättning 

Projektet KGB i Skåne syftar till att utvärdera och kritiskt granska kunskapsun-
derlaget för 15 utvalda byggnadsminnen i Skåne län. Kvalitetsgranskning inom 
ramen för detta arbete innebär en oberoende och självständig granskning och 
bedömning av kvaliteten på dessa byggnadsminnen. 

Målsättningen är att på sikt kunna förbättra kunskapsunderlagen och där-
med skapa förutsättningar för en kvalitetssäkrad handläggning av tillstånds- och 
bidragsärenden rörande byggnadsminnen i Skåne län. Detta leder i sin tur till en 
mer varsam och anpassad förvaltning av desamma. Dessutom är tanken att detta 
ska öka allmänhetens förståelse för och kännedom om skyddsvärd bebyggelse.  

Resultatet är redan på förhand till viss del förutsägbart, men genom syste-
matisk kartläggning finns det större möjligheter att analysera brister såväl som 
förtjänster på ett mer grundläggande plan och utifrån detta föreslå samt motivera 
förändringar och förbättringar. En vidare målsättning är att studien skulle kunna 
ligga till grund för en policy gällande byggnadsminnesverksamheten i Skåne län. 
 

                                              
1 Agneta Thornberg Knutsson: Byggnadsminnen – principer och praktik. Den offentliga kulturmiljö-
vårdens byggnadsminnesverksamhet. Beskrivning och utvärdering. Göteborg, 2007. 
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Metod och avgränsning 

För att uppnå syfte och målsättning är det nödvändigt att i viss mån kartlägga och 
analysera nuvarande situation. Inledningsvis tecknas därför en statistisk bild av 
det totala byggnadsminnesbeståndet i Skåne län. Mot denna bakgrund valdes 15 
byggnadsminnen ut för fördjupningsstudien. Denna har till större delen bestått i 
en genomgång och granskning av det samlade kunskapsunderlag som finns till-
gängligt på Länsstyrelsen i Skåne. Vid genomgången har följande studerats: 
 

� Byggnadsminnets tillblivelse 
Processen kring byggnadsminnesförklaringen. 
 

� Basdokumentation 
Finns det tillräcklig dokumentation av byggnadsminnet? 
 

� Byggnadsminnesbeslutet  
Granskning av historik, beskrivning, kulturhistorisk värdering och motivering i 
byggnadsminnesbeslutet. Utvärdering av skyddsbestämmelsernas utformning i 
förhållande till motiveringarna. Ingår hela den kulturhistoriskt värdefulla miljön i 
byggnadsminnet? Är skyddsbestämmelserna tillräckliga för att säkerställa bygg-
nadsminnet?  
 

� Mångfaldsperspektiv 
Har miljön tolkats utifrån genus, klass, etnicitet, generation? 
 

� Hur har det gröna kulturarvet behandlats? 
 

� Vad kan sägas om förvaltningen, vilka instrument finns att tillgå? 
Finns det vårdprogram, underhållsplan, skyddsområde? Hur fungerar vård och 
underhåll? 
 

� Hur har byggnadsminnet förändrats att döma av kunskapsunderlaget? 
Har ändringar som strider mot skyddsbestämmelserna genomförts? Hur har det 
kulturhistoriska värdet påverkats? 
 

� Hur ser det ut i verkligheten? 
Urvalet gjordes även med tanke på den kunskap rapportförfattarna sedan tidigare 
hade om enskilda byggnadsminnen. Flera av de granskade objekten följs därför 
upp med en jämförelse mellan den samlade bilden av befintligt kunskapsunderlag 
och hur det ser ut i verkligheten. Besök på plats har dock inte varit möjligt att 
genomföra för samtliga utvalda byggnadsminnen. 
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Byggnadsminnen i Skåne län 
 

 -1599 1600-1699 1700-1799 1800-1849 1850-
1899 

1900-1949 1950- An-
tal 

1. 
Agrar 
bebyg-
gelse 

  Båstad – Ågegår-
den  
Höganäs – Him-
meltorpsgården 
Kävlinge – 
Gamlegården 
Landskrona – 
Nämndemansgården 
Tomelilla – 
Bondrumsgården 
Tomelilla – 
Glimmebodagården 
Ö Göinge – 
Ballingstorp 
Ö Göinge – 
Sporrakulla gård 

Helsingborg – 
Jöns Jönsgården 
Höganäs – Hustof-
tagården 
Kristianstad – 
Skogstorpet Skärs-
näs 9:37 
Simrishamn – 
Tjörnedalagården 
Sjöbo – Kumlatofta 
5:12 
Tomelilla – 
Agusastugan 
Tomelilla – 
Tomelilla Byagård 
Ystad – Örumshu-
set 
Örkelljunga – 
Ingeborrarpsgården 
 

   17 
 

2. 
Bruk/ 
indu-
stri/man
ufaktur 

 Eslöv – Bålamöllan 
Kristianstad – 
Torsebro krutbruk 

Landskrona – 
Häljarps mölla 
Simrishamn – 
Magasinet i Kv Ålen 
Vellinge – Håslövs 
stubbamölla 
Vellinge – Skanörs 
mölla 

Burlöv – Krone-
torps mölla 
Helsingborg – 
Kulla Gunnarstorps 
mölla 
Osby – Ullspinne-
riet i Strömsborg 
Simrishamn – 
Hafreborg 
Vellinge – Brö-
darps mölla 

Hässleholm – 
Gundrastorp-
Ekholmens 
kraftverk 
Höganäs – 
Gunnestorps 
mölla 
Malmö – 
Slottsmöllan 
Tomelilla – 
Övraby väder-
kvarn 
Trelleborg – 
Skegrie mölla 
Ystad – 
Svenstorps mölla 
 

Kristianstad – 
Folkestorps bränneri 
Osby – Korgfabri-
ken i Lönsboda 

 19 
 

3. 
Herr-
gård/slot
t 

Bjuv – Vrams 
Gunnarstorps slott 
Eslöv – Skarhult 
Eslöv – Trollenäs 
slott 
Höganäs – Krap-
perups slott 
Kristianstad – 
Vittskövle slott 
Lomma – Borgeby 
slott 
Sjöbo – Sövdeborg 
Skurup – Svane-
holm 
Tomelilla – 
Bollerups borg 
Ystad – Bjersjö-
holms gamla slott 
Ö Göinge – 
Vanås slott 
 
 
 

Helsingborg – 
Rosendals slott 
Tomelilla – 
Tunbyholms slott 
Trelleborg – 
Jordberga  

Lund – Flyinge 
kungsgård 
Sjöbo – Övedsklos-
ter 
Tomelilla – Södra 
Björstorps gård 
Ängelholm – 
Össjö herrgård 

Klippan – Herre-
vadsklosters kungs-
gård 
Simrishamn – 
Gyllebo slott 
 

Ystad – 
Ruuthsbo gods 

  21 



 
KvalitetsGranskning av Byggnadsminnen i Skåne 

 

9 

 -1599 1600-1699 1700-1799 1800-1849 1850-
1899 

1900-1949 1950- An-
tal 

4. 
Stads-
gård 

Lund – Stäket och 
Fru Görvels hus 
Malmö – Flens-
burgska gården 
Malmö – Hed-
manska gården 
Malmö – Jörgen 
Kocks hus 
Malmö – Rosen-
vingska, Beijerska 
husen 
Ystad – Brahehuset 
Ystad – Hans 
Raffns gård 
Ystad – Pilgränds-
huset  
 

Helsingborg – 
Henckelska gården 
Vellinge – Andreas 
Lundbergagården  
Ystad – Apoteks-
huset 
Ystad – Per Hälsas 
gård 

Helsingborg – 
Gamlegård  
Kristianstad – 
Cedergrenska gården 
Kristianstad – von 
Bergska gården 
Lund – 
Kjederquistska 
gården 
Lund – Liljewal-
chska huset 
Lund – St Peter 39  
Lund – Wick-
manska gården 

Kristianstad – 
Österbergska gården 
Lund – Ekska 
huset  
Simrishamn – 
Bergengrenska 
gården 
Simrishamn – 
Fischerska gården 

Höganäs – Paul 
Jönska gården 
Malmö – 
Sjöbergska huset 

  25 

5. 
Tjänste-
bostad/ 
prästgård 

  Burlöv – Burlövs 
prästgård 
Kristianstad – 
Ryttmästarebostället 
Kristianstad – 
Österslövs gamla 
prästgård 
Landskrona – 
Fortifikationshuset  
Ängelholm – 
Ausås prästgård 
 

Bjuv – Norra 
Vrams pärstgård 
Kristianstad – 
Everöds prästgård 
Svalöv – Källs 
Nöbbelövs prästgård 

Eslöv – V 
Sallerups präst-
gård 
Lund – Banvak-
tarstugan i 
Håstad 

  10 
  

6. 
Bostads-
hus/villa 

Lund – Karl XII 
hus 
Lund – Krognos-
huset 
 

Helsingborg – 
Jacob Hansens hus 

Lund – Glädjen 15 
Lund – Tegnérmu-
seet 
 

Helsingborg – 
Apoteket Kärnan 
Helsingborg – 
Essenska villan 
Helsingborg – 
Tornérhielmska 
huset 
Lund – Bruniushu-
set 
 

Helsingborg – 
Vikingsbergs 
konstmuseum 
Kristianstad - 
Oretorp 
Landskrona – 
Tranckellska 
gården 
Lund – Zetter-
vallska villan 
Malmö – 
Djäknegatshusen  
 

Båstad – Villa 
Sommarlek 
Höganäs – Villa 
Italienborg 
Lund – Westmans 
villa 
Svalöv – Villa 
Pettersson 

 18 

7. 
Träd-
gård/ 
park 

      Höganäs –  
Ulla Molins 
trädgård  

1 

8. 
Kyrklig 
miljö 

Höör – Bosjöklos-
ter 
Lund – Kanikresi-
denset  
Ystad - Gråbröd-
raklostret 

   Kristianstad – 
Oppmanna, 
Perstorps kapell 

  4 

9. 
Kultur/ 
nöjen/ 
före-
ningsliv 

    Kristianstad – 
Fornstugan i 
Tivoliparken  
Malmö – 
Hippodromteatern 
Ystad – Ystads 
teater 
 
 
 
 
 

Helsingborg – 
Konserthuset  
Kristianstad – 
Ekestads Folkets 
Park 
Malmö – Stadstea-
tern  

Eslöv – 
Eslövs Med-
borgarhus 

7 
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 -1599 1600-1699 1700-1799 1800-1849 1850-
1899 

1900-1949 1950- An-
tal 

10. 
Kom-
munikat-
ion 

    Eslöv – Eslövs 
station 
Kristianstad – 
Kristianstads 
station 
Malmö – 
Centralstationen  
Ystad – Ystads 
station 
 

  4 

11.  
Sam-
hällsser-
vice  

    Malmö - 
Riksbankshuset 

Kristianstad – 
Posthuset och f.d. 
Riksbanken 
Lund – Skånska 
Hypoteksföreningen 
Malmö – Central-
posthuset 
 

 4 

12. 
Utbild-
ning 

Ystad - Latinsko-
lan 

  Helsingborg – 
F.d. Stadsmuseet 
(Minerva 19) 

Höganäs – 
Fjälastorps 
småskola 
Lomma – 
Alnarp 
Lund – Kv 
Hyphoff 5 
Lund – Observa-
toriet 
Lund - Öster-
vångsskolan 
 

Lund – Universi-
tetsbiblioteket 
Svedala – Skaber-
sjöskolan 

 9 

13. 
Hälsa/ 
rekreat-
ion/ 
sjukvård 

   Eslöv – Harlösa 
donationshus 
Hässleholm – 
Norra Mellby skol- 
och fattighus 

Burlöv – 
Gymnastikhuset 
på Hvilan 
Båstad – 
Torekovs varm-
badhus 
Helsingborg – 
Ramlösa Brunn 
Malmö – 
Ribersborgs 
kallbadhus 
 

Bjuv – Ekeby 
badhus 
 

 7 
 

14. 
Rättsvä-
sen 

Ystad – Gamla 
Rådhuset 

 Vellinge – Skanörs 
rådhus 

Kristianstad – 
Stora Kronohuset 
Lund – Rådhuset 
Trelleborg – 
Klörups häradshäkte 

Helsingborg – 
Rådhuset  
Simrishamn – 
Hammenhögs 
tingshus 
Ystad – Fängel-
set Hvita Briggen 

Malmö – Hovrätt-
en 
Ystad – Ystads 
Tingshus 

 10 

15. 
Militär-
väsen 

Helsingborg – 
Kärnan 
Malmö - Kompani-
huset 

Kristianstad – 
Tyghuset  
Malmö – Kommen-
danthuset  

Kristianstad – 
Norra kasern, 
Norreport och 
Fyrkappan 
Kristianstad – 
Södra kasern 
Landskrona – 
Gamla Kasern  

 Klippan – 
Ljungbyhed/F 5 

  8 

16. 
Sjöfart 

  Vellinge – Fals-
terbo fyr 

    1 

SUM
MA 

28 12 35 33 38 17 2 165 
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Länets byggnadsminnen – en bakgrund 

Skåne bestod fram till årsskiftet 1997 av två län, Malmöhus och Kristianstads län. 
Det stora flertalet av Skånes 165 byggnadsminnen, 112 stycken, ligger i gamla 
Malmöhus län. De resterande 53 ligger i gamla Kristianstads län. Snedfördelning-
en kan ha sin grund i att gamla Malmöhus län är mer tättbebyggt men det beror 
troligtvis också på olika traditioner och arbetssätt på de två olika länsstyrelseorga-
nisationerna. Vid länssammanslagningen 1997 fanns det 96 byggnadsminnen i 
gamla Malmöhus län och sedan dess har ytterligare 16 byggnadsminnen tillkom-
mit. I gamla Kristianstads län fanns det 44 byggnadsminnen och bara 9 har till-
kommit efter 1997. Trots länssammanslagningen och förändrad organisation 
bröts inte det gamla mönstret.  

En förklaring kan vara att det inom Malmöhus län ligger flera stora städer 
och här finns flera stora offentliga byggnader som traditionellt sett varit den mest 
representerade gruppen byggnader. Det var också så att det i dessa städer fanns 
flera byggnader som var statliga byggnadsminnen och som på 1990-talet övergick 
till att bli byggnadsminnen enligt KML. Det är dock anmärkningsvärt att året 
innan sammanslagningen var det tre byggnadsminnen som tillkom i Kristianstads 
län medan året innan och året därpå blev flera objekt i Malmöhus län byggnads-
minnesförklarade. Ett av dessa byggnadsminnen är skogstorpet Skärsnäs ”Mån-
sas” i Kristianstads kommun. En redovisning av torpet och byggnadsminnesför-
klaringen av objektet återges nedan.  

Byggnadsminnen i Skåne län fördelade efter beslutsperiod 

Enligt länsstyrelsens uppgifter, se tabell i bilaga 1, har byggnadsminnena tillkom-
mit på 1960-talet eller senare. 1961 trädde lagen den 9 december 1960 om byggnadsmin-
nen i kraft och byggnadsminnena fick specifika skyddsbestämmelser. Den första 
lagen vars syfte var att skydda äldre byggnader var dock lagen den 12 juni 1942 om 
skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader. Lagen 1942 visade sig dock vara ineffek-
tiv och enligt statistiken skyddades endast ett fåtal byggnader genom den. Från 
den här tiden har vi endast fyra byggnadsminnen kvar i Skåne, nämligen Ausås 
prästgård, Ingeborrarpsgården, Kumlatofta och Tjörnedalagården. Ytterligare 
fem byggnader var skyddade enligt lagen men de avskrevs på 1990-talet.  

Inte heller lagen från 1960 fungerade i praktiken. Det var endast riksantik-
varien som hade befogenheter att byggnadsminnesförklara. Men faktum är att vi 
har 83 objekt från den här tiden. På de 28 år som lagen tillämpades byggnads-
minnesförklarades i snitt 2,9 objekt per år. 1989 ersattes den i varje fall med lag 
(1988:950) om kulturminnen m.m. (kulturminneslagen, KML). Genom den är det 
länsstyrelserna som reglerar de s.k. enskilda byggnadsminnena. På de 22 år som 
den senaste lagen tillämpats har det i snitt tillkommit 2,8 byggnadsminne per år. 
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Alltså något färre byggnadsminnen än på 1960-1980-talen. Hur många som av-
skrivits eller avvisats under dessa två perioder har inte undersökts. 

Enligt KGB:s undersökning har flera byggnader haft skydd sedan en längre 
tid tillbaka, se tabell ovan. Flera byggnadsminnen övergick i slutet av 1980-talet 
och fram till 2000-talets början från vara statligt ägda byggnadsminnen till en-
skilda. De skyddades enligt förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. 
Den trädde i kraft 1989 och ersatte då Kungl. Maj:ts Kungörelse (1920:744) med före-
skrifter rörande det offentliga byggnadsväsendet. Enligt den skyddades flera skånska 
byggnader så som byggnadsminnesmärken. I en förteckning från 1935 (Kungl. 
Maj:ts Kungörelse 1935:531) upptogs flera byggnader i Skåne, däribland Stora Kro-
nohuset, Norra och Södra Kasern samt Tyghuset i Kristianstad, Herrevadskloster 
i Klippan, Fortifikationshuset i Landskrona, Karl XII-huset och Universitetsbib-
lioteket i Lund, Centralposthuset i Malmö samt Falsterbo fyr. Alla tio listades re-
dan 1935 och har idag övergått till att vara enskilda byggnadsminnen.  

 
Årtionde för ursprungligt 
skydd 

Länsstyrelsens upp-
gifter 

KGB-uppgifter 

1930-talet   - 10 
1940-talet - 1 
1950-talet - 3 
1960-talet 38 34 
1970-talet 32 33 
1980-talet 21 23 
1990-talet 50 40 
2000-talet (t.o.m. 2010) 24 21 
Summa 165 165 
 
 
Lagar som reglerat skydd Antal byggnadsminnen 
1920 (1935) kungörelse gällande offentliga byggnader 16 
1942 lag om skydd för kulturhistoriskt märkliga 
byggnader 

4 

1960 lag om byggnadsminnen  83 
1989 lag om kulturminnen 
 

62 

Summa 165 
 

Byggnadsminnen ur ett geografiskt perspektiv 

Av Skånes 33 kommuner har 28 ett eller flera byggnadsminnen. I Bromölla, 
Hörby, Perstorp, Staffanstorp och Åstorp finns det inte några byggnadsminnen. I 
Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö och Ystad finns det 15 eller fler bygg-
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nadsminnen. I Helsingborg, Lund och Malmö finns det byggnadsminnen som 
enligt länsstyrelsens statistik räknas som mer än ett byggnadsminne, t.ex. Ramlösa 
Brunn och Djäknegatshusen men som här räknas som ett objekt. I dessa fem 
kommuner återfinns drygt hälften av byggnadsminnena, 89 av 165. I resterande 
23 kommuner finns det 1 till 8 byggnadsminnen, eller 3 i genomsnitt. 
 
Kommun Antal BM Antal BM landsbygd Antal BM stad 
Bjuv 3 3 - 
Bromölla - - - 
Burlöv 3 2 1 
Båstad 3 2 1 
Eslöv 7  5 2 
Helsingborg 15 3  12 
Hässleholm 2 2 - 
Höganäs 8 5 3 
Hörby - - - 
Höör 1 1 - 
Klippan 2 2 - 
Kristianstad 20 10 10 
Kävlinge 1 1 - 
Landskrona 5 2 3 
Lomma 2 2 - 
Lund 22 2 20 
Malmö 16 - 16 
Osby 2 2 - 
Perstorp - - - 
Simrishamn 7 3 4 
Sjöbo 3 3 - 
Skurup 1 1 - 
Staffanstorp - - - 
Svalöv 2 1 1 
Svedala 1 1 - 
Tomelilla 8 7 1 
Trelleborg 3 3 - 
Vellinge 6 4 2 
Ystad 16 4 12 
Åstorp - - - 
Ängelholm 2 2 - 
Örkelljunga 1 1 - 
Östra Göinge 3 3 - 
Summa 165 77 88 
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I de fem kommuner som har flest byggnadsminnen ligger majoriteten av dem i 
städerna. I Malmö kommun ligger samtliga 16 i Malmö stad, i Lund ligger alla 
utom två i staden, i Helsingborg alla utom tre och i Ystad ligger alla utom fyra i 
staden. I Kristianstads kommun, som sett till yta är en stor kommun, är fördel-
ningen mellan stad och landsbygd däremot jämn. I de 23 kommuner med 1 till 8 
byggnadsminnen ligger nästan samtliga på landet. Det gör att fördelningen, totalt 
sett, mellan stad och landsbygd blir jämn.   

Kategoriindelning 

KGB har valt att arbeta med den kategorisering som Agneta Thornberg Knutsson 
använt i sin doktorsavhandling Byggnadsminnen – principer och praktik (Göteborg, 
2007). Hennes kategorisering är gjord utifrån de kategorier som fanns på de läns-
styrelser som hon baserat sin undersökning på. Det kan nämnas att Skåne län inte 
var föremål för hennes avhandling. Syftet med indelningen i bebyggelsekategorier 
var att studera den offentliga kulturmiljövårdens urvalspraktik. De undersökta 
länens kategorier överensstämde i stort med RAÄ:s bebyggelseregister med un-
dantag av uppdelningen i huvud- respektive undergrupper. Uppdelningen medför 
att ett byggnadsminne, om det omfattar flera byggnader, förutom att registreras i 
en huvudgrupp också registreras i flera undergrupper. Sålunda kan en bondgård 
grupperas som bostadshus, ekonomibyggnad, lada, loge, bod etc. För att göra 
kategoriseringen överblick- och analyserbar har KGB därför valt att använda 
Thornberg Knutssons kategoriindelning och även definitionen av den.2    

Enligt den kategoriindelning som KGB arbetat med finns det 16 kategorier 
och bland de skånska byggnadsminnena finns det fler i vissa kategorier än i andra 
(se ovan, Byggnadsminnen i Skåne län, ss. 8ff.). Det speglar i viss mån byggnadsbe-
ståndet men också vilka typer av byggnader som anses bäst representera Skåne. 
En annan teori är att det visar hur man velat framställa landskapet. De kategorier 
där det finns flest byggnadsminnen är stadsgårdar, bostadshus/villor, 
bruk/industri/manufaktur, agrar bebyggelse och herrgård/slott. I varje kategori finns det 
17 byggnadsminnen eller fler. Om man ser till antalet industrier är de förhållan-
devis många men i och med att nära 70 % utgörs av kvarnar så är det inte så 
många olika industrier som är representerade. Matindustrin, med alla möllor, två 
magasin och ett bränneri dominerar. I samtliga ovan nämnda kategorier, utom 
industrierna, utgörs byggnadsminnena av komplexa miljöer med flera byggnader.  

I sex kategorier finns det 10 eller något färre byggnadsminnen. Dessa är 
tjänstebostad/prästgård, kultur/nöjen/föreningsliv, utbildning, hälsa/rekreation/sjukvård, 
rättsväsen och militärväsen. I den första kategorin dominerar prästgårdarna vilket är 
naturligt då en sådan funnits vid så gott som varje kyrka. I de andra kategorierna, 
t.ex. herrgård/slott, finns det tjänstebostäder. Så också i Hyphoff 5 inom kategorin 

                                              
2 Thornberg Knutsson, 2007, s. 88. 
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utbildning där det finns en vaktmästarbostad skyddad. I kategorin kul-
tur/nöjen/föreningsliv är det de stora teatrarna som dominerar, det är bara Ekestads 
Folkets Park som representerar de små folkparkerna. Inom utbildning bildar de 
stora påkostade anläggningarna majoritet, endast Fjälastorps småskola och Ska-
bersjöskolan representerar folkskolorna. Kategorin hälsa/rekreation/sjukvård är 
ganska blandad med både fattighus, badhus och brunnspark. Bland rättsväsen do-
minerar rådhusen, dock spridda över tid. 

I de återstående fem kategorierna finns få byggnadsminnen. Av träd-
gård/park och sjöfart finns endast ett och i de övriga tre – kyrklig miljö, kommunikat-
ion och samhällsservice – finns fyra byggnadsminnen i varje kategori. När det är så 
få är det svårt att få en bredd både vad gäller typ och ålder. Inom kommunikation 
är det bara tågstationer representerade. Sjöfart har lämnat få spår vad gäller bygg-
nadsverk i Skåne. Det finns dock en skeppargård som enligt den här kategoriin-
delningen räknats in under stadsgårdar. Vad gäller trädgård/park torde det finnas 
fler byggnadsminnen. I nära hälften av byggnadsminnena finns det dock en till-
hörande park eller trädgård som ligger i eller i anslutning till skyddsområdet.  

I nästan samtliga kategorier dominerar högreståndsmiljöerna eller de offent-
liga påkostade byggnaderna. Den småskaliga bebyggelsen byggd av eller för den 
mindre bemedlade befolkningen återfinns nästan bara i agrar bebyggelse. Högre-
ståndsmiljöerna har förvaltats bra och är därmed också väl bevarade varför de 
blivit skyddade. Det är också få miljöer som representerar kvinnors verksamhet i 
samhället och inget byggnadsminne speglar någon, exempelvis etnisk eller reli-
giös, minoritet i Skåne. 

Byggnadsminnenas gröna kulturarv 

2010 fick Skåne sitt första renodlade byggnadsminne inom kategorin träd-
gård/park, nämligen Ulla Molins trädgård i Höganäs. En översiktlig genomgång 
av de skånska byggnadsminnena ger dock vid handen att nära hälften ligger i eller 
med direkt anslutning till någon form av trädgårds- eller parkanläggning. En mer 
noggrann undersökning där samtliga skyddsområden granskades skulle ge en mer 
exakt statistik på hur många byggnadsminnen det rör sig om.  

Majoriteten av de trädgårdsomgärdade byggnadsminnena utgörs av någon 
typ av bostad, och tillhör sålunda kategorin agrar bebyggelse, herrgård/slott, tjänstebo-
stad/prästgård och hälsa/rekreation/sjukvård. I kategorin bostadshus/villa beräknas 
bara 8 av de 25 byggnadsminnena ha en synlig trädgård. Flera av dessa ligger i 
direkt anslutning till gatan och troligtvis ingår i varje fall en gårdsplan som inte är 
tillgänglig för allmänheten. Gårdsplanen kan vara utformad med någon typ av 
växtlighet och om inte har den kanske varit det en gång i tiden. I vilken fall ingår 
gårdsplanen i miljön. 

Av de femton undersökta byggnadsminnena har nio någon typ av park eller 
trädgård. I kategorin agrar bebyggelse finns Nämndemansgården och Skogstorpet 
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Skärsnäs 9:37, i herrgård/slott Vittskövle slott, Övedskloster och Rosendals slott 
samt i tjänstebostad/prästgård Ryttmästarbostället och Österslövs prästgård. Villa 
Westman tillhör kategorin bostadshus/villa och kvarteret Hyphoff  5 kategorin ut-
bildning. 

Några slutsatser 

Med en översiktlig genomgång av byggnadsminneskategorierna kan det tyckas 
som att man täckt in ganska många vitt skilda byggnadsminnen. Men det torde 
finnas en hel del anläggningar som fallit utanför kategorierna, som till exempel 
kust- och fiske, som skulle kunna rymmas under kategorin sjöfart. En skeppargård 
finns men inget fiskarhus och inga hamnar, ålabodar eller fiskelägen. Traditionellt 
sett har det varit högreståndsmiljöer och offentliga byggnader som byggnads-
minnesförklarats medan de enkla och vardagliga miljöerna har glömts bort. Det 
finns byggnader som varit så vanliga att de funnits i var och varannan by som 
smedjor, lanthandlar, värdshus och torp. I 1900-talets bebyggelse finns det ännu 
fler skyddsvärda byggnader som bensinmackar, affärsverksamheter och verkstä-
der. Bara ett torp, Skogstorpet i Skärsnäs, är byggnadsminne och ytterligare ett 
och en smedja är under utredning.   

Klass, genus, mångfald och generation kunde representeras mera omfat-
tande av t.ex. frikyrkor, andra religiösa lokaler, kvinnors verksamheter, samt 
barnverksamheter såsom sommarkolonier, daghem och skolor med en viss peda-
gogisk inriktning.   

1900-talets bebyggelse är sålunda inte särskilt väl representerat, det finns 
bara 19 byggnadsminnen från den tiden och bara två från tiden efter 1950. 1800-
talet är mest representerat med över 70 objekt, alltså nära hälften av alla bygg-
nadsminnen.  

I gamla Kristianstads län är den småskaliga och enkla bebyggelsen mer repre-
senterad än i gamla Malmöhus län, vilket har att göra med att de stora städernas 
byggnadsminnesbestånd med en stor andel representativ bebyggelse dominerar. 

Motiv för urval 

Vid valet av de femton byggnadsminnena som ingår i KGB:s undersökning har 
hänsyn tagits till hur många byggnadsminnen som finns inom varje kategori. Där-
för har man valt mer än ett byggnadsminne inom kategorierna agrar bebyggelse och 
herrgård/slott. Det medför att man kan jämföra kunskapsunderlagen för de olika 
objekten inom dessa kategorier. Kategorier med få byggnadsminnen har av dessa 
anledningar fallit bort. I kategorin trädgård/park fanns inga byggnadsminnen då 
urvalet och undersökningen gjordes. 

Urvalet påverkades även av den kännedom och de kunskaper som de tre 
författarna till denna rapport hade samlat under sina tjänsteår vid Regionmuseet 
Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Kristina Nilén har sammanställt analyser-
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na av byggnadsminnena Ullspinneriet i Strömsborg, Vittskövle slott, Övedsklos-
ter, Rosendals slott och Villa Westman. Anna Rabow ansvarar för sammanställ-
ningarna av Nämndemansgården, Stäket och Fru Görvels hus, Eslövs Medbor-
garhus, Kv. Hyphoff  5 och Rådhuset i Helsingborg. Heikki Ranta skriver om 
Skogstorpet Skärsnäs 9:37 (”Månsas”), Tjörnedalagården, Ryttmästarebostället, 
Österslövs gamla prästgård och Djäknegatshusen. 

De femton utvalda byggnadsminnena presenteras nedan i den ordning av 
kategoriindelningen som framkommer i tabellen under rubriken Byggnadsminnen i 
Skåne län (se ss. 8ff.). 
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Kvalitetsgranskning av 15 utvalda byggnadsminnen 

Nämndemansgården 
 

Kort presentation 

Nämndemansgården hör till byggnadsminneskategorin agrar bebyggelse. Gården 
som är en fyrlängad gård med fyra friliggande uthus anlades på den plats där den 
ligger idag i början av 1800-talet och byggdes på i olika etapper fram till 1876. 
Benämningen kommer av att den senaste manlige ägaren var nämndeman. 
Nämndemansgården ägs sedan tjugo år tillbaka av Hvens hembygdsförening och 
ligger på ön Ven, i Sankt Ibbs socken i Landskrona kommun.  
 

Byggnadsminnets tillblivelseprocess 

Nämndemansgården uppmärksammades för sin ålderdomlighet redan under mit-
ten av 1960-talet men det var först tio år senare som det blev tal om en bygg-
nadsminnesförklaring. Den senaste manlige brukaren, nämndemannen, dog 1960 
och efter det arrenderades markerna ut. I början av 1970-talet var underhållet av 
gården, framförallt dess halmtak, eftersatt. Då ägarinnan hade begränsade eko-
nomiska möjligheter ville Landsantikvarien snarast låta byggnadsminnesförklara 
gården. Med statliga medel skulle framförallt halmtaken och även den västra 
längan repareras. Den västra längan som är i två våningar beskrevs vara i så dåligt 
skick att delar av den skulle muras om och stabiliseras och hela bjälklaget bytas. 
Tack och lov blev denna radikala åtgärd inte realiserad. 

1974 framförde Landsantikvarien begäran till Riksantikvarieämbetet om 
byggnadsminnesförklaring av Nämndemansgården å ägarinnans vägnar. Det som 
framhölls var att gården låg inom riksintresse för kulturmiljövården, att de äldsta 
byggnaderna var från 1790-talet, att några större förändringar inte hade företagits 
sedan 1855 samt att gården har tillhört samma släkt sedan byggnadstiden. Med 
brevet följde tre bifogade foton på gården. Två år senare besiktigades gården av 
representanter från landsantikvarien och ämbetet och diskuterade byggnadsmin-
nesförklaringen. Fråga om byggnadsminnesförklaring väcktes den 12 april 1976 
och tack vare landsantikvariens och ämbetets täta kontakter kunde beslutet om 
byggnadsminnesförklaring redan två månader senare, den 8 juni, fattas.  

Efter att ägarinnan och byggnadsnämnden i Landskrona kommun hade 
godkänt de av Landsantikvarien föreslagna skyddsföreskrifterna remitterades de 
till Riksantikvarieämbetet som inte gjorde några ändringar i förslaget. Från om 
med sommaren 1976 betalade riksantikvarieämbetet ut bidrag vart och vartannat 
år för lagning av stråtaket.  
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Befintlig basdokumentation 

År 2008 utförde Regionmuseet Kristianstad en dokumentation av Nämndemans-
gården som omfattade alla delar av gården, såväl exteriörer som interiörer, alla 
friliggande ekonomihus och trädgården. Innan dess fanns det ingen egentlig 
dokumentation av Nämndemansgården mer än en skrift om Nämndemansgår-
dens människoöden i Folk och bygd från 1991. Vid mitten av 1970-talet tog länssty-
relsen några foton och Landskrona museum gjorde en byggnadsinventering be-
stående av ett trettiotal bilder. Kopior av kompaktkarta över museets bilder med 
negativnummer finns i länsstyrelsens arkiv. Dessutom finns det en förteckning på 
ytterligare ett femtontal bilder men var fotona finns framgår inte. I hembygdsför-
eningens ägor finns en del värdefulla bilder som visar livet på gården på 1950-
talet. Från tiden innan dess finns nästan inga foton eller bilder. 

Ritningar på Nämndemansgården utfördes 1994 på samtliga fasader på den 
kringbyggda gården, en plan över bottenvåningen samt en sektion på höglogen. 
Ritningarna gjordes i samband med förstärkningar av konstruktionen i höglogen, 
portalängan och tvåvåningslängan. 

Före 2008 fanns det en del vedertagna teorier om gården som att den ska ha 
legat på sin plats sedan skiftet 1792, ägts av samma släkt och boningshuset ska 
vara byggt 1855. De muntliga uppgifterna gjorde dock gällande att gården legat 

Nämndemansgården och dess södra sida med boningshuset, verandan och tvåvåningslängan längst bort i bild.  
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närmare havet de första åren. Kartstudien som gjordes i samband med doku-
mentationen 2008 visade att gården flyttades till sin nuvarande plats först 1817 
och det var från det året som den kom att ägas av samma släkt. Kartstudien vi-
sade också att gården var kringbyggd redan 1848 vilket tyder på att boningshuset 
bör vara äldre än så.     
 

Byggnadsminnesbeslutet 

Motivering och värdering 
I byggnadsminnesbeslutet finns ingen värdering mer än den vanliga strofen att 
gården bevarar egenarten hos en gången tids byggnadsskick och med hänsyn därtill är att anse 
som synnerligen märklig. Begreppet synnerligen märklig utgjorde kriterium för en 
byggnadsminnesförklaring enligt första paragrafen i den dåvarande lagen om 
byggnadsminnen från 1960. På den här tiden var det vanligt med kortfattade be-
skrivningar men i det här beslutet finns det ingen alls utan man refererar till att 
den är synnerligen märklig samt under beaktande av i övrigt i ärendet framkommit. Exakt 
vad det är som framkommit nämns alltså inte.  

En kulturhistorisk värdering enligt Unnerbäcks modell med dokument- och 
upplevelsevärden gjordes i samband med dokumentationen 2008.3 Denna kan 
länsstyrelsen och hembygdsföreningen förhoppningsvis ha nytta av vid framtida 
beslutsfattning. 

 
Skyddsbestämmelser 
Byggnaderna, såväl den kringbyggda gården som de friliggande uthusen, har ett 
fullgott yttre skydd. Enligt punkt två får inte arbeten göras i stomme och fast in-
redning i byggnadens inre utan samråd. Vilken byggnad det rör sig om nämns 
inte. Man kan tolka det antingen som att det gäller hela den kringbyggda gården 
eller också bara boningslängan. Hela den kringbyggda gården, och även de frilig-
gande uthusen, har fasta inredningar i ursprungligt skick som är värda att bevara. 
Dessutom är den del som förmodas vara den äldsta delen inbyggd i den nuva-
rande ladan. Stommen i den här delen borde också vara skyddad. 
 
Skyddsområde  
Till byggnaderna hörande markområde får inte bebyggas eller förändras. På 1970-
talet ägdes allt av samma person men sedan byggnadsminnesförklaringen har 
ägorna splittrats dels genom att åkermarken skilts av och dels genom att byte av 
mark har skett. I väster fanns en stor fruktträdgård som ingick i skyddsområdet 
men som bytts bort mot en ny bit söder om trädgården. Fruktträdgården har bli-
vit ersatt av vanlig åker och nya fruktträd har planterats med bidrag från riksan-

                                              
3 Unnerbäck, Axel: Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Stockholm, 2002. Författarna hänvisar 
till detta standardverk när de skriver om ”Unnerbäcks modell”. 
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tikvarieämbetet söder om trädgården. Ägogränserna har alltså ändrats men inte 
skyddsområdets gränser. Frågan är huruvida byggnadsminnet påverkas av att 
byggnaderna inte ägs av samma person som de omkringliggande markerna.  

 

Det gröna kulturarvet 

Till gården hör en gårdsplan, trädgård i söder, hönsgård intill hönshuset och en 
bit gräsplätt i öster, norr och väster. 1994 gjordes planteringen med de nya frukt-
träden på den nya delen i söder. Samtidigt flyttades häcken i söder till den nya 
gränsen. Det är tydligt att den utredning som Riksantikvarieämbetet gjorde inte 
utgick från de befintliga förhållandena då utvidgningen av trädgården motivera-
des för att få rätt storlek och utseende för en allmogeträdgård från sekelskiften 1800. 
Samma år planterades också nya perenner och rosor och bikupor togs dit. En 
plan upprättades på hur det såg ut då och en förteckning på växter som var van-
liga på bondgårdarna under senare delen av 1800-talet togs fram. Förändringen 
verkar inte ha baserats på någon dokumentation av hur trädgården faktiskt en 
gång sett ut. Förutom kartorna finns få bilder på hur trädgården sett ut men 
dokumentationen som gjordes 2008 innefattade en beskrivning av trädgården. En 
kulturhistorisk värdering av trädgården är däremot inte gjord och det borde också 
finnas en skötselplan.  
 

Mångfaldsperspektiv 

Då den kulturhistoriska värderingen gjordes i samband med dokumentationen 
2008 uppmärksammades de social- och samhällshistoriska aspekterna kring både 
livsföringen på gården och maktrelationerna på ön som verkade för utflyttningen 
av gården. Flera rum har benämningar som berättar var drängar och pigor bodde 
och skiftet av Nämndemansgården kom till stånd beroende på att många gårdar 
ägdes av Kungsgården.     
 

Förvaltningsinstrument 

Förutom dokumentationen som redan nämnts finns det en vårdplan från 1999 
samt en antikvarisk komplettering från 2003. Under 2011 har länsstyrelsen fattat 
beslut om bidrag till en uppdatering av vårdplanen.   
 

Förändringar av byggnadsminnet 

Trots att Nämndemansgården fått bidrag vart eller vartannat år sedan 1976 har 
det inte gjorts några stora förändringar av byggnaderna. Mellan 1976 och 1991 
byttes dock halmtaken ut successivt mot vass. Mellan 1992 och 1995 stabilisera-
des tvåvåningslängan och höglogen. 1993 verkar panelen ha bytts på tvåvånings-
längans södra gavel men det finns ingen dokumentation. År 2000 inreddes gäst-
rummet på logen i tvåvåningslängan. 2001 och 2002 lagades åter taken men den 



 
KvalitetsGranskning av Byggnadsminnen i Skåne 
 
 
 

22 

här gången lades halm i stället för vass och det äldre ryggningssättet med dockor 
återinfördes. 

Det finns ingen dokumentation från någon av dessa förändringar. Fram till 
2000-talet sköttes kontrollen av länsstyrelsen självt och det fanns inga villkor på 
dokumentation. Från och med mitten på 1990-talet skulle kontrollen och doku-
mentationen skötas av Kulturnämnden i Landskrona men inte ens från den här 
tiden finns det någon sådan. Från och med 2001 sköttes kontrollen av Regionmu-
seet Kristianstad men avseende de två åtgärderna 2001 och 2002 finns endast 
intyg på att arbetena är utförda i enlighet med beslut. 

Mellan 2003 och 2010 hade Hvens hembygdsförening i samarbete med 
Svenska byggnadsvårdsföreningen byggnadsvårdsläger varje sommar på Nämn-
demansgården. På dessa somrar kom man i fatt vad gällde underhållet och alla 
skador enligt vårdplanen åtgärdades. Snickerier lagades och målades, murade fa-
sader foglagades och putsades, paneler lagades, skadade golv byttes, taken lades 
om, dränering gjordes och en del elarbeten gjordes. Från dessa år finns utförliga 
dokumentationer med motiveringar till de olika ställningstagandena som gjorts 
under resans gång.  

Den största förändringen kan nog sägas gälla ryggningens utformning och 
trädgården. Trädgården förändrades 1994 i Riksantikvarieämbetets regi. Varken 
beslut eller dokumentation finns, vilket säger något om vilken vikt som då lades 
vid bevarandet av det gröna kulturavet. 

 
Sammanfattande kvalitetsbedömning 

Det tog inte lång tid för myndigheterna att fatta beslutet om byggnadsminnesför-
klaring vad gäller Nämndemansgården. Det var inte väl motiverat i skyddsföre-
skrifterna och det fanns inte mycket till dokumentation de första tre decennierna 
men beslutet att låta byggnadsminnesförklara gården har visat sig vara välgrun-
dade. Det är en välbevarad gård, i varje fall till sitt yttre och det har inte skett 
några stora förändringar, mycket beroende av det intresse som funnits både från 
länsstyrelsens och från hembygdsföreningens sida. Det finns dock en del kvar att 
göra på gården vad gäller till exempel trädgården. 
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Skogstorpet Skärsnäs 9:37 – Månsas  

 
Kort presentation 

Byggnadsminnet Skogstorpet Skärsnäs 9:37, ”Månsas” i allmänt språkbruk, ligger 
i Vånga socken i Kristianstads kommun. Den hör till byggnadsminneskategorin 
agrar bebyggelse. Gården tillkom 1818 genom kontrakt mellan hemmansägaren Jöns 
Håkansson och hans dräng Sven Olsson. Fastigheten beboddes av släkten fram 
till 1963 då f.d. museichefen Thorsten Andersson köpte den. 2003 donerade An-
dersson gården till Regionmuseet Kristianstad.  

Bebyggelsen är synnerligen välbevarad och förmedlar en autentisk känsla av 
småskaligt jordbruk och generationer som bebott torpet. Boningshuset och den 
östra längan, ladugården, härstammar från 1818. Övriga byggnader – snickarbo-
den, vedboden, jordkällare och utedass – har tillkommit senare. Boningshuset 
byggdes till kring sekelskiftet 1900 med en större sal och ca 1920 med förstukvist.  

Fastigheten kallas för Månsas efter Sven Olssons son Måns Svensson som 
med sin familj bebodde torpet 1861-1922. 

 
Byggnadsminnets tillblivelseprocess 

Månsas byggnadsminnesförklarades den 9 december 1996 av Länsstyrelsen i 
Kristianstads län. Detta skedde strax innan årsskiftet 1996-1997 då gamla Mal-
möhus och Kristianstads län bildade nuvarande Skåne län. Länssammanslagning-
en kan ha påverkat det faktum att samma datum, 1996-12-09, byggnadsminnes-
förklarades ytterligare två objekt i Kristianstads län, nämligen Perstorps kapell i 
Oppmanna och Torsebro krutbruk, båda i Kristianstads kommun. Två objekt 
blev byggnadsminnen samma dag även i Malmöhus län – Borgeby slott i Lomma 
och Gråbrödraklostret i Ystad. Dessa fem byggnadsminnen är de enda som utlys-
tes 1996 och det verkar inte ha funnits något större prestige i att försöka bygg-
nadsminnesklara värdefulla objekt precis innan de gamla länen upphörde (jmf. 
Länets byggnadsminnen – en bakgrund, s. 11).  

I september 1996 initierades byggnadsminnesförklaringen av Månsas av äga-
ren, museichefen Thorsten Andersson. Länsmuseet i Kristianstad (numera Reg-
ionmuseet Kristianstad) sammanställde ett beslutsunderlag inför byggnadsminnes-
förklaringen som till stor del vilade på T Anderssons egen historik kring torpet. 
Efter samråd med länsstyrelsen kunde beslutsunderlaget färdigställas i slutet av 
november 1996. Byggnadsminnesförklaringen skedde två veckor därefter.  

Månsas ingick som ett av de viktigaste objekten i projektet Göingebygdens trä-
byggnadskonst som Länsmuseet bedrev på uppdrag av Länsstyrelsen i Kristianstads 
län. Detta lär vara anledningen till att objektet kunde byggnadsminnesförklaras 
utan något dröjsmål och att beslutsunderlaget och museets förslag till skyddsföre-
skrifter kunde lätt antas. 
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Befintlig basdokumentation 
År 1996 sammanställde Länsmuseet i Kristianstad ett beslutsunderlag inför bygg-
nadsminnesförklaringen. Detta är grunden i den basdokumentation som idag är 
tillgänglig till beslutsfattarna vid länsstyrelsen. Dokumentationen har successivt 
blivit mera omfattande då Regionmuseet Kristianstad, ägaren till byggnadsminnet 
sedan 2003, har sammanställt skötsel- och vårdplaner, rapporter och artiklar om 
Månsas. Inom ramar för kampanjen Levande Landskap skrev Ingegerd Erlandsson 
och Patrik Olsson en skötselplan över gårdens natur- och kulturvärden med titeln 
Skärsnäs 9:37 – Månses. Skötselplanen utgavs av Regionmuseet 2003. År 2005 ut-
gavs Magnus Lindhagens artikel Månses – ett dagsverkstorp från självhushållets dagar. 
Denna finns med i länsstyrelsens dokumentationsmaterial. Alldeles nyligen, år 
2011, har Regionmuseet sammanställt Vårdplan Månsas (Regionmuseets rapport-
serie 2011:14) som är en integrerad vårdplan omfattande både bebyggelsen och 
markområdet inom byggnadsminnet.  

År 2002 genomfördes ett uppmätningsprojekt under ledning av professor 
Mats Edström vid Lunds Tekniska Högskola. Projektet resulterade i uppmät-
ningsritningar av fasader, planer, sektioner och detaljer. Dessa är tillgängliga vid 
länsstyrelsen. Situationsplan finns med i beslutsunderlaget 1996. Fotodoku-
mentation finns i form av enstaka fotografier och i ovannämnda skrifter och an-
tikvariska kontrollrapporter. 

Skogstorpet Skärsnäs 9:37, ”Månsas” vars skyddsområde omfattar hela den autentiska torpmiljön. 
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Byggnadsminnesbeslutet 

Motivering och värdering 
Beslutsunderlaget för byggnadsminnesförklaringen 1996 anger tydliga moti-
veringar och värderingar av byggnadsminnet Månsas. Texten i byggnadsminnes-
förklaringen lyder: Bebyggelsen inom fastigheten Skärsnäs 9:37 är en för regionen represen-
tativ torpmiljö där byggnadstyp och timringsteknik är typiska för området och där torpmiljöns 
hela historia bevarats autentiskt. Torpmiljön kan pedagogiskt och autentiskt berätta om de 
villkor som rådde för den del av befolkningen som tack vare befolkningsökningen kring sekel-
skiftet 1800 tvingades bryta ny mark och bli dagsverkstorpare. Norra Skåne är en sent kolo-
niserad marginalbygd och under 1800-talet tillkom här ett stort antal torp av vilka endast ett 
litet antal bevarats. Torpmiljön har även i ett nationellt perspektiv ett synnerligen högt kultur-
historiskt värde då torpbildningen och dagsverkstorpen är svagt representerade bland landets 
lagskyddade kulturminnen. 
 
Texten syftar till värden som Unnerbäcks modell, publicerad dock först 2002, 
skulle beskriva dels som byggnadshistoriska, byggnadsteknikhistoriska, samhälls-
historiska och socialhistoriska dokumentvärden, dels som miljö- och kontinuitets-
skapande upplevelsevärden. Dessa värden förstärks av anläggningens autenticitet 

Månsas är även skyddat invändigt då dess inredning är välbevarad med möbler och andra inventarier. 
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och pedagogisk tydlighet. De höga kulturhistoriska värdena ses både i regionalt 
och i nationellt perspektiv. Månsas välbevarade bebyggelse och torpmiljö noteras i 
byggnadsminnesförklaringens motivering och värdering, vilket förhoppningsvis 
förstärker viljan att vårda och underhålla hela anläggningen i framtiden. 

 
Skyddsbestämmelser 
Skyddsbestämmelserna motsvarar byggnadsminnesförklaringens avsikt att skydda 
torpmiljön i sin helhet. Byggnaderna har ett fullgott skydd både exteriört och 
interiört. Särskilt omnämns boningshusets fasta inredning, såsom golv, tak, lister, 
dörrar, dörr- och fönsterfoder, bänkskåp, hyllor samt eldstäder som inte får för-
ändras eller tas bort. Samma gäller befintliga ytskikt. Varken el- eller vatteninstall-
ationer får göras i boningshuset.  

Befintlig fast inredning skyddas även i östra längan (ladugården), jordkälla-
ren och dasset.  
 
Skyddsområde 
Skyddsområdet omfattar hela fastigheten Skärsnäs 9:37. Det skall hållas i sådant 
skick att byggnadernas karaktär och utseende inte förvanskas. Ytterligare bebyg-
gelse förbjuds. Särskilt omnämns de befintliga hägnaderna som skall underhållas 
så att de inte förfaller och vars läge ej får ändras.  
 

Det gröna kulturarvet 

Byggnadsminnet Månsas omfattar torpets bebyggelse och torpmiljön enligt 
byggnadsminnesförklaringen. Miljöns autenticitet är en stark del av länsstyrelsens 
motivering i sitt beslut 1996. Miljön kring bebyggelsen vittnar om ett småskaligt 
jordbruk och odling för hemmabruk. I skötsel- och vårdplaner 2003 och 2011 
dokumenteras anläggningens gröna kulturarv noga och åtgärdsförslag med prak-
tiska råd ges. 
 

Mångfaldsperspektiv 

Byggnadsminnesförklaringens text formulerar de social- och samhällshistoriska 
kulturvärdena med att konstatera att torpmiljön pedagogiskt och autentiskt berät-
tar om ”de villkor som rådde för den del av befolkningen som tack vare befolk-
ningsökningen kring sekelskiftet 1800 tvingades bryta ny mark och bli dagsverks-
torpare”. I beslutsunderlaget tillägger författarna att den sociala klass som tor-
parna tillhör är både ur regionalt och ur nationellt perspektiv ”dåligt represente-
rad i det lagskyddade byggnadsbeståndet”.  

Vidare skriver Magnus Lindhagen i sin artikel Månses – ett dagsverkstorp från 
självhushållets dagar hur torpet vittnar om människorna som levt där i generationer. 
Byggnaderna visar årsringar och spår av människor genom ”gjorda förändringar 
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och allt lappande och lagande liksom det faktum att även de enklare ekonomi-
byggnaderna bevarats i ett relativt orört skick”. Och vidare: ”Alla de föremål från 
18- och 1900-talen som bevarats och brukats långt fram i tiden berättar mycket 
om människorna på torpet och deras levnadsvillkor”. Berättelser om släkten på 
torpet förstärks genom ”det rika källmaterialet bestående av bl.a. torparkontrakt, 
bouppteckningar, kartor, räkenskaper, foton m.m. liksom minnesbilder från de 
många äldre människor som mött torparna i deras vardag ända fram till 1960-
talet”.  

År 2006 genomförde Åsa Alftberg en föremålsdokumentation på Månsas. 
Dokumentationen beställdes av ägaren, Regionmuseet Kristianstad, och är till-
gänglig i museets rapportserie, 2006:81, med titeln Föremålen på Månses – Reflektion-
er kring föremålsdokumentationen på Månses, Skärsnäs 9:37, Vånga sn. 
 

Förvaltningsinstrument 

I den tillgängliga basdokumentationen på Länsstyrelsen i Skåne län ingår, föru-
tom beslutsunderlag för byggnadsminnesförklaringen, skötsel- och vårdplaner 
från 2003 och 2011. 
 

Förändringar av byggnadsminnet 

Sedan byggnadsminnesförklaringen har ägarna genomfört en rad mindre renove-
ringar, reparationer och markvårdande insatser. Dessa har ofta bekostats med 
hjälp av kulturmiljövårdsbidrag från länsstyrelsen. En del av åtgärder har rappor-
terats till länsstyrelsen, en del dokumentation saknas. Kännetecknande för dessa 
åtgärder är att de är mycket restriktiva och fullständigt av underhållskaraktär. De 
har inte lett till några ändringar i byggnadsminnet utan bidragit till att objektet 
alltjämt vittnar om sin tids torpmiljö. 
 

Sammanfattande kvalitetsbedömning 

Byggnadsminnet Månsas är ett i beslutsunderlaget och byggnadsminnesförkla-
ringen välmotiverat byggnadsminne. Skyddsföreskrifterna är detaljerade och ger 
tydliga riktlinjer för framtida vård, underhåll och nyttjande av anläggningen. Kun-
skapsunderlaget, tillgängligt för beslutsfattarna vid länsstyrelsen, är tillfredsstäl-
lande. Ägarna har verkat förstå byggnadsminnesförklaringens intentioner och 
vård och underhåll av Månsas har varit mycket restriktivt, förebyggande och lång-
siktigt. Skötsel- och vårdplaner är en bra grund för framtida förvaltning av bygg-
nadsminnet Månsas.  
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Tjörnedalagården 
 

Kort presentation 

Tjörnedalagården i Gladsax socken i Simrishamns kommun tillhör byggnadsmin-
neskategorin agrar bebyggelse. Gården har legat på sin nuvarande plats sedan 1780-
talet. Bebyggelsen härstammar från denna tid, men har successivt om- och till-
byggts. Tjörnedalagården beboddes av en och samma släkt från slutet av 1700-
talet ända fram till 1944 då dess ägarinna Celia Christiansson sålde den till direk-
tör Gösta Ehrnberg. Tjörnedala såldes 1954 vidare till Kristianstads läns Hushåll-
ningssällskap och 1989 till Stiftelsen Tjörnedala. Fastigheten har sedan 1946 varit 
skyddad som kulturhistoriskt märklig byggnad, sedermera byggnadsminne.  
 

Byggnadsminnets tillblivelseprocess 

Tjörnedalagården registrerades, enligt lagen den 12 juni 1942 om skydd för kulturhisto-
riskt märkliga byggnader, som kulturhistoriskt märklig byggnad (i dagens språkbruk 
byggnadsminne) redan den 5 februari 1946. Fastigheten var en av de sammanlagt 
42 privatägda objekt i Sverige som fram till 1956 hade blivit skyddade enligt 1942 
års lag och en av de nio objekt som skyddades i nuvarande Skåne län enligt denna 
lag. Endast fyra av dessa byggnadsminnen är skyddade fortfarande idag (se ovan, 
Byggnadsminnen i Skåne län fördelade efter beslutsperiod, s. 11). 

Registreringen initierades av fastighetens dåvarande ägare, direktör Gösta 
Ehrnberg. Han ägde och ledde Ehrnbergs läderfabrik i Simrishamn och var även 
ordförande för Fornminnesförening i Simrishamn. Han beställde en kulturhisto-
risk förundersökning av landsantikvarie Harald Olsson (Skånes hembygdsför-
bund) och intendent Gustaf  Åberg (Föreningen för Fornminnes- och Hem-
bygdsvård i Sydöstra Skåne). Förundersökningen färdigställdes 1944-1945 och 
kom att finnas tillhands som beslutsunderlag när Länsstyrelsen i Kristianstads län 
1946 skyddade Tjörnedalagården. 

Skyddet uppdaterades, i enlighet med lagen den 9 december 1960 om byggnads-
minnen, av riksantikvarien. Byggnadsminnesförklaring med skyddsföreskrifterna 
meddelades den 13 oktober 1965. 
 

Befintlig basdokumentation 

Den för Länsstyrelsen i Skåne län tillgängliga dokumentationen över Tjörnedala-
gården är mycket sporadisk och bristfällig. Tjörnedalagården skyddades redan för 
65 år sedan och det är självklart att mycket har hunnit hända med både bebyggel-
sen och markområden på fastigheten under de gångna årtiondena. Basdoku-
mentationen består av handlingar upprättade vid byggnadsminnesförklaringen 
1965 – handlingarna från 1946, då gården registrerades som kulturhistoriskt 
märklig byggnad, saknas helt. Det är ytterst beklagligt att den då upprättade kul-
turhistoriska förundersökningen inte återfinns i länsstyrelsen – den saknas även i 
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Regionmuseets och Riksantikvarieämbetets arkiv. Det vore av stor vikt att åter-
finna förundersökningen, vilket i ett annat sammanhang har visat sig kräva en 
betydande arbetsinsats i form av arkivsökningar både i Landsarkivet i Lund, i ar-
kivet vid Österlens museum och i andra regionala, lokala och t.o.m. privata arkiv 
och bibliotek.  

Den sporadiska dokumentation som länsstyrelsen samlat sedan 1960-talet 
innehåller en skrift med historisk tillbakablick och en uppmätningsritning av plan 
från förundersökningen 1944-1945 – skriften utgavs 1992 av Kulturföreningen 
Tjörnedala med rubriken Tjörnedala – gården som blev kultur- och konstcentrum (red: 
Gunnar Åkesson). Några andra skrifter, sammanställningar eller ritningar finns 
inte tillgängliga i länsstyrelsens material. Åtta fotostatkopior av fotografier från 
september 2000 är tillgängliga.  
 

Byggnadsminnesbeslutet 
Motivering och värdering 
Byggnadsminnesförklaringen den 13 oktober 1965 (Riksantikvarieämbetet) är 
mycket sparsam i sin formulering beträffande värdering av Tjörnedalagården och 
motiveringar till byggnadsminnesförklaringen. Formuleringen är den tidstypiska 
och slentrianmässiga: Enär Tjörnedalagården bevarar egenarten hos gången tids byggnads-
skick och med hänsyn härtill är att anse såsom synnerligen märklig samt under beaktande av 
vad i övrigt i ärendet förekommit, förklarar riksantikvarien (…) Tjörnedalagården med tillhö-
rande markområde (…) för byggnadsminne. Byggnadsminnesförklaringen 1965 är 
egentligen en uppdatering av registreringen som kulturhistoriskt märkliga bygg-
nad 1946. Resolutionen den 5 februari 1946 (Länsstyrelsen i Kristianstads län) är 
lika fåordig beträffande motivering och värdering. Dock anger resolutionen mer 
exakta uppgifter om vad skall skyddas, nämligen å fastigheten befintliga byggnader, 
bestående av huvudbyggnad, svinstall, redskapsskjul och vattenkvarn.  

Den försvunna förundersökningen från 1944-1945 innehåller med säkerhet 
uppgifter om anläggningens kulturhistoriska värden och tillhandahåller således 
motivering till den då aktuella registreringen som byggnadsminne. I Skånes hem-
bygdsförbunds årsbok 1945 skriver landsantikvarie Harald Olsson, om gården Tjör-
nedala och nämner några aspekter som säkerligen identifierats i samband med 
arbetet med förundersökningen. Bl.a. skriver Olsson: ”Gårdsanläggningen i 
Tjörnedala tillhör till sin typ den skånska gården, vars mest karakteristiska drag 
äro, att längorna – som äro helt sammanbyggda med varandra – ligga grupperade 
kring en kvadratisk gårdsplan, till vilken kreaturen äga tillträde. Gårdsformen är ’den 
skånska stersgården’, vilket innebär, att boningslängan invid eldstadsanläggningen 
har ett speciellt utrymme – sterset (med inmurad brygghusgryta)”.4 

                                              
4 Olsson, Harald (red.): Skånes hembygdsförbunds årsbok 1945. Lund, 1945. s. 137f. 
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Gårdens övriga bebyggelse omnämns i resolutionen 1946, så även i Skånes hem-
bygdsförbunds årsbok. Vattenkvarnen vid Oderbäcken, ca 50 meter väster om 
gården, får särskild uppmärksamhet i årsboken. ”Den enastående vackra natur, 
som rymmes inom gårdens ägor”, lovprisad av Carl von Linné, är ytterligare en 
motivering och värdering som med säkerhet ledde till registrering av Tjörnedala-
gården som kulturhistoriskt märklig byggnad 1946. 

 
Skyddsbestämmelser 
Skyddsbestämmelserna från 1946 innebar endast skydd av byggnadernas exteriö-
rer. Stomme eller bärande konstruktioner skyddades inte. Däremot fick ”till 
byggnaderna hörande trädgård och gårdsutrymme även som övrigt till fastigheten 
hörande ägoområde” ett stark skydd genom bestämmelser som skulle hindra yt-
terligare bebyggelse och andra väsentliga förändringar. 
 
Skyddsområde 
Den uppdaterande byggnadsminnesförklaringen 1965 upprepade formuleringen 
av skyddsbestämmelserna från 1946. En påtaglig skillnad framgår dock i de kar-
tor som bifogades de två resolutionerna. Kartan 1965 anger ett mycket mindre 
skyddsområde än kartan 1946. Den västra delen av fastigheten Tjörnedala 13 
kommer här att uteslutas från det skyddade ägoområdet. Området, väster om 

Tjörndedalagården sett från öster, 2010. 
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landsvägen, hade sedan ägarbytet 1954 odlas med försöksodlingar, bl.a. fruktträd. 
Följden av ett kraftigt minskat skyddsområde är att den ovannämnda vattenkvar-
nen som stod på denna del av fastighetens marker vid denna tidpunkt förlorar sitt 
skydd – utan någon som helst motivering i byggnadsminnesförklaringen eller i 
övriga tillgängliga arkivalier.  

De till resolutioner 1946 och 1965 bifogade fastighetskartorna är inte längre 
aktuella utan fastigheten har styckats av och fått nya fastighetsbeteckningar. Av 
denna anledning och för att precisera det idag aktuella skyddsområdet är det vik-
tigt att Länsstyrelsen i Skåne län förnyar byggnadsminnesbeslutet.  
 

Det gröna kulturarvet 

I resolutionen 1946 skyddades hela fastigheten Tjörnedala 13 och trädgården, 
övrigt gårdsutrymme och övriga ägoområden omnämns särskilt i skyddsbestäm-
melserna. I det tillgängliga kunskapsunderlaget, dokument tillgängliga vid Läns-
styrelsen i Skåne län, framkommer något av motiveringar till att Tjörnedalagården 
skyddades som kulturhistoriskt märkligt objekt. Området kring Tjörnedala upp-
levdes som mycket vackert och till sin natur enastående. Det omnämndes ofta att 
Carl von Linné besökt och berömt naturen och växtligheten på området. Därtill 
kunde man konstatera som landsantikvarien Harald Olsson gjorde 1945: ”Till de 
stora värdena på Tjörnedala hör inte minst den praktfulla utsikten mot Stenshu-
vud”.5 
 

Mångfaldsperspektiv 

Varken resolutionen 1946 eller byggnadsminnesförklaringen 1965 lyfter fram 
några kulturhistoriska värden förutom de byggnadshistoriska värdena. Det är 
möjligt att den försvunna kulturhistoriska förundersökningen lyfter fram även 
andra kulturhistoriska värden avseende Tjörnedalagården.  
 

Förvaltningsinstrument 

Byggnadsminnet Tjörnedalagården saknar långsiktiga förvaltningsinstrument. 
Några vård- eller underhållsplaner har aldrig upprättats förutom den något be-
gränsade vårdplan, Vårdplan över Tjörnedalagårdens tak, som år 2007 sammanställdes 
av Knadriks Kulturbygg. Med tanke på det bristfälliga kunskapsunderlaget och 
bristfälliga rapportering i samband med ombyggnader är det av yttersta vikt att 
snarast sammanställa en vård- och underhållsplan för anläggningen där dess kul-
turhistoriska värden identifieras och analyseras. Vård- och underhållsplan för 
Tjörnedalagården krävs för att dessa värden kan förvaltas och bevaras.  
  

                                              
5 Olsson, 1945, s. 138 
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Förändringar av byggnadsminnet 

Under de gångna 65 åren då Tjörnedalagården har varit ett skyddat, kulturhisto-
riskt märkligt och värdefullt objekt har många stora och små förändringar ge-
nomförts på gården. De är dock mycket bristfälligt dokumenterade ända fram till 
mitten av 1990-talet. Vad som framkommer i den knappa dokumentation till-
gänglig till beslutsfattarna på länsstyrelsen är bl.a. de sekundära noteringarna om 
försöksodlingar som anlades ca 1956 och därefter. Odlingarna var en del av den 
verksamhet som Kristianstads läns Hushållningssällskap ville bedriva på gården. 
Odlingarna anlades i huvudsak på den västra delen av fastigheten, väster om 
Tjörnedalavägen mot Baskemölla. Rester av odlingar är fortfarande synliga och 
finns kring besöksparkeringen som anlades 1998. 

Fastigheten Tjörnedala 13 har styckats av, förmodligen efter 1965 då den bi-
fogade kartan till byggnadsminnesförklaringen fortfarande visar fastighetsgränser 
som var gällande redan 1946. Idag står det ett hus med gårdsbebyggelse norr om 
Tjörnedalagården – dess tillkomst är oklar och strider tydligt mot skyddsbestäm-
melser i resolutionen 1946 och byggnadsminnesförklaringen 1965. 
1990 anhöll Simrishamnsortens Fiskevårds- och sportfiskeförening om bidrag till 
takreparationer på det gamla kvarnhuset som omnämnd i resolutionen 1946. Se-
dan byggnadsminnesförklaringen 1965 låg kvarnen utanför skyddsområdet och 
länsantikvarien i Kristianstads län konstaterade, möjligen utan att känna till for-
muleringarna i resolutionen 1946, att ”kvarnen är såvitt bekant icke byggnads-
minnesförklarad”. Kvarnen tilläts nu att förfalla helt (beslutskopior är tillgängliga 
i Regionmuseets arkiv i Kristianstad). 

År 1990 initierade Stiftelsen Tjörnedala en omfattande ombyggnad av går-
den till utställningslokaler m.m. Dessa ändringar påverkar även Tjörnedalagårdens 
byggnadsminnesförklarade exteriörer i form av lastbrygga och annan ombyggnad 
bakom det nyinredda köket och restaurantsdelen i anläggningens sydöstra del 
(enstaka kopior finns i Regionmuseets arkiv).  

Sedan 1997 har Länsstyrelsen i Skåne län vid upprepade tillfällen beviljat 
kulturmiljövårdsbidrag till omläggning av vasstak (sedan 2007 halmtak). Doku-
mentation och rapportering från dessa åtgärder är bristfällig eller saknas helt. År 
2000 och 2006 byggs entrén till nuvarande konsthall om och nya dörrar tillkom-
mer. Dokumentation från det senare tillfället (egendokumentation) saknas.  

År 2007 läggs nytt vasstak på svinhuset. Antikvarisk kontrollant från Reg-
ionmuseet rapporterar om felaktigt och bristande utförande av arbeten. Länssty-
relsen kräver kommentarer från fastighetsägaren. Styrelsen till Tjörnedalastiftel-
sen konstaterar att de ideellt engagerade styrelseledamöterna var nyvalda och oer-
farna, vilket på ett tydligt sätt vittnar om de svårigheter man har vid skyddande av 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer där ägaren och/eller förvaltaren inte har de 
kunskaper och erfarenheter som långsiktig vård och underhåll av byggnadsmin-
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nen kräver. En vård- och underhållsplan med långsiktiga intentioner skulle under-
stödja förvaltning och bevarande av kulturvärden på Tjörnedalagården. 
 

Sammanfattande kvalitetsbedömning 

Tjörnedalagården är ett av Skånes äldsta byggnadsminnen. Intentionerna med 
skyddandet av fastigheten var dels att värna bebyggelsen exteriört, dels att bevara 
den vackra och enastående naturen kring gården tillsammans med trädgården och 
övrigt gårdsutrymme. Byggnadsminnesförklaringen 1965 uppdaterade skyddet av 
Tjörnedalagården men i förklaringen har en del av skyddet fallit bort. Detta gäller 
vattenkvarnen och den västra delen av fastighetens markområde. Byggnadsmin-
net har genomgått många ändringar – både stora och små – under sina 65 år som 
skyddat objekt. Dessa ändringar är bristfälligt dokumenterade och det är uppen-
bart att ”de små ändringarnas tyranni” har lett till förluster när det gäller gårdens 
kulturhistoriska värden. Det saknande och/eller bristfälliga kunskapsunderlaget 
hos länsstyrelsen äventyrar byggnadsminnets framtida förvaltning och bevarande. 
Synnerligen allvarligt är bristen av förvaltningsinstrument i form av långsiktiga 
vård- och underhållsplaner. 

Det gröna kulturarvet – Tjörnedalas enastående vackra natur och den maje-
stätiska utsikten mot Stenshuvud – var en av de faktorer som bidrog till skyddan-
det av Tjörnedalagården 1946. Naturvärden finns inte noterade i resolutionen 
men omnämns i annat skriftligt material från tiden. Detta är särskilt intressant då 
Tjörnedalagården måste vara ett av de tidigaste skyddade objekten i Sverige där 
naturen, det gröna kulturarvet, ingår som en viktig del av helheten. 

Länsstyrelsen i Skåne län bör överväga att förnya byggnadsminnesbeslutet 
för Tjörnedalagården dels för att uppdatera skyddsföreskrifterna för att hindra 
ytterligare mera eller mindre dramatiska förändringar av byggnadsminnet, dels för 
att precisera skyddsområdet som genom fastighetsavstyckningar blivit otydligt. 
Utdrag ur fastighetsregistret avslöjar att den skyddade fastigheten inte längre exi-
sterar med sina ursprungliga gränser. 
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Ullspinneriet i Strömsborg 

 
Kort presentation 

Ullspinneriet i Strömsborg representerar byggnadsminneskategorin bruk/in-
dustri/manufaktur.  Den ursprungliga anläggningen uppfördes som Strömsborgs 
Klädesfabrik 1837 och bestod av spinneri och färgeri. Ullspinneriet ägs och för-
valtas idag som museum av Osby hembygdsförening.  

Fråga om byggnadsminnesförklaring väcktes 1999 och 2003 blev anlägg-
ningen byggnadsminne. I byggnadsminnet ingår endast en byggnad. Ullspinneriet 
i Strömsborg ligger i Osby kommun och hör till gruppen byggnadsminnen be-
lägna på landsbygd. 
 

Byggnadsminnets tillblivelseprocess 

Processen inkluderar en utförlig byggnadsminnesutredning, med kulturhistorisk 
värdering av miljön enligt Unnerbäcks modell.  
 

Befintlig basdokumentation 

Byggnadsminnesutredningen innehåller utförlig historik och byggnadsbeskrivning 
liksom ett flertal bilder av såväl exteriör som interiör. Det tycks inte finnas några 
fasad- respektive sektionsritningar, däremot uppmätning av plan från 1964. 
 

Byggnadsminnesbeslutet 

Motivering och värdering 
Av beslutet framgår tydligt vad som motiverar byggnadsminnesförklaringen, un-
der rubriken Skäl för beslut (hade med fördel i stället rubricerats Motivering):  

Ullspinneriet i Strömsborg är en rest av den industriella förtätning som uppstod kring 
Helge ås utlopp ur Osbysjön och är ett typiskt exempel på hur den tidiga industrin i Sverige 
fick anpassa sig efter tillgången på vattenkraft, innan ånga och elektricitet togs i bruk. 

Ullspinneriet är en mycket välbevarad industrianläggning. Interiören i ullspinneriet är i 
huvudsak oförändrad sedan tidigt 1940-tal, men mycket av redskap och maskiner är betydligt 
äldre. Den intakta och därtill fungerande maskinparken ger byggnaden ett högt teknikhisto-
riskt värde, samtidigt som den på ett pedagogiskt vis tydliggör produktionsförloppet. 
 
Skyddsbestämmelser 
Skyddsbestämmelserna stämmer väl överens med motivering och värdering. 
Byggnaden är skyddad till såväl exteriör som interiör och stomme. Dessutom 
finns särskild bestämmelse gällande fast inredning och maskinell utrustning. Utö-
ver skyddsbestämmelserna ges förtydligande kommentarer, till exempel att intent-
ionerna med skyddsbestämmelserna är att spinneriet i Strömsborg ska bibehålla 
sin ursprunglighet för framtiden och att även mindre förändringar som uppsätt-
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ning av skyltar, räcken och skärmtak kräver länsstyrelsens tillstånd. Vad gäller 
skyddet för den fasta inredningen och maskinerna finns det en hänvisning till 
jordabalken där förklaring till vad som menas med fast inredning kan fås. 
 
Skyddsområde 
När det gäller skyddsområdet konstateras att detta inte omfattar disponentbostad 
och arbetarbostäder samt ekonomilänga. Denna omkringliggande bebyggelse 
finns däremot utpekad på situationsplan som finns bifogad till beslutet. I beslutet 
föreslås att denna bebyggelse ska ges skydd genom områdesbestämmelser enligt 
PBL. Så har ännu ej skett, vilket innebär att värden i den omkringliggande miljön 
inte är säkerställda. 
 

Det gröna kulturarvet 

Det gröna kulturarvet lyfts inte fram i skyddsbestämmelserna. 
 

Mångfaldsperspektiv 

Mångfaldsperspektiv diskuteras i mycket liten omfattning. I den omkringliggande 
miljön finns såväl disponentvilla som arbetarbostad. Om dessa byggnader hade 
varit skyddade hade man kunnat peka på klassförhållanden i samhället. 
 

Ullspinneriet i Strömsborg, våren 2004. 
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Förvaltningsinstrument 

Förutom byggnadsminnesutredningen finns det endast en skötselplan för maski-
nerna. Den har titeln Drift och vård av maskinerna i Osby spinneri och är upprättad av 
Bengt Spade 2000.  

 

Förändringar av byggnadsminnet 

Innan spinneriet blev byggnadsminne genomfördes en yttre renovering som fär-
digställdes samma år, nämligen 1999. 2003 renoverades av ångpannan, vattenhju-
let och yttertaket och byggnaden rödfärgades. Även spinnmaskinen restaurerades 
färdigt. Arbetena finns inte dokumenterade i någon rapport. Det tycks dock inte 
som om det gjorts några ändringar som är i strid med skyddsföreskrifterna. 

 

Sammanfattande kvalitetsbedömning 

Ullspinneriet är ett typiskt byggnadsminne av sin tid, då man medvetet lyft fram 
kategorin industrier som underrepresenterad grupp. Till grund för beslutet finns 
utförlig utredning med värdering och motivering, som följs upp med relevanta 
och tydliga skyddsbestämmelser.  

Skyddsområdet tillgodoser inte hela kulturmiljön, såväl disponentbostad 
som arbetarbostad ligger utanför. Dessa byggnader är mycket viktiga för kultur-
miljön som helhet betraktad och föreslås skyddas genom områdesbestämmelser 
enligt PBL, vilket ännu inte skett. Detta är viktigt för att säkerställa viktiga social 
och samhällshistoriska värden i miljön. Huruvida det finns gröna kulturvärden att 
ta hänsyn till framgår inte alls av kunskapsunderlaget.  

Basdokumentationen borde utökas med fasadritningar. Bildmaterialet borde 
likaså kompletteras. Det verkar inte ha gjorts några större förändringar i miljön, 
åtminstone inga ändringar i strid med skyddsbestämmelserna. Varsam renovering 
har genomförts, tyvärr utan rapport om slutresultatet.  

Till hjälp för förvaltning finns en plan för drift och vård av maskinerna, 
därutöver ingenting. En vård- och underhållsplan även för byggnaden och miljön 
som helhet borde upprättas. 
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Rosendals slott 

 

Kort presentation 

Rosendals slott hör till byggnadsminneskategori herrgård/slott. Slottsanläggningen, 
i huvudsak från 1600- och 1700-talet, representerar en mer strikt variant av renäs-
sansarkitekturen och anses vara ett av Skånes bäst bevarade slott från den danske 
kungen Christian IV:s regeringstid. Rosendals slott är privatägt. 

Fråga om byggnadsminnesförklaring väcktes redan 1980 men inte förrän 
2005 blev anläggningen byggnadsminne. Byggnadsminnet är en komplex miljö 
med många byggnader. Rosendals slott ligger i Helsingborgs kommun och hör till 
gruppen byggnadsminnen belägna på landsbygd. 
 

Byggnadsminnets tillblivelseprocess 

Fråga om byggnadsminnesförklaringen väcktes som sagt var redan 1980. Samma 
år utgick bidrag till upprustning av det s.k. Billehuset vid Rosendals slott, en för-
utsättning för bidraget var att ägaren skulle acceptera en byggnadsminnesförkla-
ring. I en skrivelse daterad 1980-05-20 från fastighetsägaren står att läsa att man 
godtar i nu gällande lag fastställda villkor för en eventuell byggnadsminnesförkla-
ring. Emellertid skulle det dröja ytterligare 25 år innan så blev fallet, trots att 
samma villkor fördes fram i samband med ny bidragstilldelning vid flera tillfällen. 

1994 fattades beslut om bidrag till vårdplan, som dock aldrig blev verkställd, 
återigen villkorat av att ägaren skulle godta byggnadsminnesförklaring utan krav 
och inlösen enligt 3 kap KML. Utredningens första del genomfördes dock, näm-
ligen framtagande av ritningsmaterial, som underlag för skadeinventering. 

2000 genomfördes en utredning inför byggnadsminnesförklaring. 2004 
skickades förslag till beslut om byggnadsminnesförklaring ut på remiss. Detta 
resulterade i en del ändringar i historiken enligt fastighetsägarens önskemål. 
Högst relevanta synpunkter på beslutshandlingen fördes fram, bland annat för-
slag på förbättring av kartorna och deras koppling till skyddsbestämmelser samt 
historik och beskrivning. Dessa förslag lämnades tyvärr utan åtgärd. Skånes 
många byggnadsminnen i kategorin herrgårdar/slott uppmärksammades, men 
åsidosattes med argumentet att få anläggningar är dock så välbevarade som denna, med 
ett stort inslag av byggnadsdelar från 1600- och 1700-talen. Härigenom uppfyller Rosen-
dal kriterierna för byggnadsminnesförklaring väl, ansåg t.ex. RAÄ. Andra syn-
punkter berör parken, som också borde omfattas av skyddsbestämmelser, liksom 
att även senare tiders ekonomibyggnader skulle ingå i skyddsområdet. 

2005 fattades beslut om byggnadsminnesförklaring. Beslutet överklagades 
av fastighetsägaren själv. Denna process pågick fram till 2008 då länsrätten avslog 
överklagandet liksom hemställan om att häva byggnadsminnet. 
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Befintlig basdokumentation 

I byggnadsminnesutredningen från 2000 finns utförlig historik och byggnadsbe-
skrivning. Utredningen innehåller och uppmätningsritningar från 1990-talet (som 
är ett resultat av diskussionerna angående vårdplan). Det finns också uppmät-
ningsritningar (fasad och plan) samt ombyggnadsförslag av Torsten Leon-Nilsson 
från 1947 i länsstyrelsens kunskapsunderlag.  

 

Byggnadsminnesbeslutet 
Motivering och värdering 
Slottet är en av Skånes bäst bevarade renässansanläggningar. Fortfarande är 1600- och 1700-
talens byggnadsdelar väl avläsbara och ger en autentisk bild av den tidens byggnadsskick. Till-
sammans med det ålderdomliga Billehuset har hela Rosendals slottsanläggning ett högt bygg-
nadshistoriskt värde, dessutom knutet till ett arkitektoniskt värde. 

Med välbevarade interiöra delar och inredning återger anläggningen på ett tydligt sätt 
förutsättningarna som varit och hur man verkat på Rosendals slott, vilket är kulturhistoriskt 
intressant utifrån ett samhällshistoriskt- och socialhistoriskt perspektiv. 

De relikta odlingsgränserna, ängsmarkerna, slottsparken och de sanka omgivningarna 
samt tjänstebostäder, vattenkvarn, smedja och andra ekonomibyggnader får slottslandskapet att 
på ett pedagogiskt sätt kontrastera mot det omgivande landskapet. 

Rosendals slott med borggården i förgrunden och ena flygeln till höger i bild. 
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Skyddsbestämmelser 
Skyddsbestämmelserna är detaljerade och specificerade. Huvudbyggnaderna med 
tillhörande flyglar har ett heltäckande skydd för såväl exteriör, stomme och plan-
lösning samt fast inredning. Fem rum är kryssade på bilagd planritning. I dessa 
rum är även ytskikt skyddade. Även fast inredning i äldre ekonomibyggnader är 
skyddad. Omgivande vallgrav och trädgård (park) samt kullerstensbelagd gårds-
plan omfattas av skyddsbestämmelse. Dessutom är några tjänstebostäder samt 
smedjan också skyddade exteriört. 

Det sägs att intentionen med skyddsbestämmelserna är att anläggningen ska 
bibehålla sin ursprunglighet för framtiden. Det är en något olycklig formulering 
ur antikvarisk synpunkt, där stilhistorisk restaurering inte är något eftersträvans-
värt. För övrigt är den förtydligande texten under Kommentarer till skyddsbestämmel-
serna mycket bra.  
 
Skyddsområde 
Bilagda kartor till beslutet utgörs av en översiktskarta, en situationsplan med 
skyddsområdet samt en karta över till byggnadsminnet hörande byggnader (ver-
kar syfta även på byggnader som ligger utanför skyddsområdet). Kartmaterialet är 
undermåligt, vilket bäddar för oklarheter. Littereringen framgår inte med tydlig-
het i beslutet, de enskilda byggnaderna är inte utmärkta. Situationskartan borde 
ha varit tydligare och i större skala. 

I direkt anslutning till skyddsområdet ligger ekonomibyggnader från senare 
tid, som utgör nuvarande produktionsanläggning. 

 

Det gröna kulturarvet 

Parken är beskriven i Trädgårdskonst från 1930-talet.6 Parken ingick inte i bygg-
nadsminnesutredningen från 2000. Trots det uppmärksammades slottsparken i 
motiveringen i skyddsbestämmelserna som en viktig del av slottsmiljön. Det finns 
en specifik skyddsbestämmelse, som slår fast att omkringliggande trädgård inte 
får förändras till sin sträckning, karaktär och utformning. Då parken inte är värde-
rad frågar man sig vilken karaktär som ska bevaras? För att säkra parkens kultur-
historiska värden borde skyddsbestämmelsen följas upp med en kulturhistorisk 
värdering samt en skötselplan. 

Från 2007 finns det en utförlig beskrivning och inventering av parken. 
Härigenom finns ett gott underlag för att ta fram både en kulturhistorisk värde-
ring och en skötselplan. 
  

                                              
6 Paulsson, Gregor (red): Hantverkets bok. 3:1, Trädgårdskonst. Stockholm, 1935. 
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Mångfaldsperspektiv 

I beslutshandlingen har Unnerbäcks modell använts vid formulering av motiv-
text. Härigenom har social- och samhällshistoriska aspekter kring olika livsförut-
sättningar inom godsmiljön uppmärksammats som kulturhistoriskt intressant. 
Tjänstefolket rum i västra flygeln borde i konsekvens med detta också ha varit 
kryssad och därmed omfattas av skyddsbestämmelse. Det ingår också flera tjäns-
tebostäder i byggnadsminnet och dess skyddsområde. 
 

Förvaltningsinstrument 

Det finns inte några förvaltningsinstrument. Projektering för utvändig renovering 
av Rosendals slott har dock tagits fram. Tillstånd finns men ännu har inga åtgär-
der påbörjats.  

 

Förändringar av byggnadsminnet 

2006 monterades trappräcken vid kökstrappa samt altandörr. 2010 fattades beslut 
om tillstånd för utvändig renovering av Rosendals slott. Men inga arbeten har 
ännu påbörjats. 

 

Sammanfattande kvalitetsbedömning 

Det tog 25 år för Rosendals slott att bli byggnadsminne. När beslutet väl var taget 
överklagades det. Trots akuta renoveringsbehov p.g.a. kraftigt eftersatt underhåll 
har projekterad utvändig renovering ännu inte kommit igång. Härmed riskeras de 
kulturhistoriska värden som byggnadsminnesförklaringen är tänkt att skydda, 
vilket förstås är en paradox och inte förenligt med gällande skyddsbestämmelse 
om att byggnaderna ska vårdas så att de inte förfaller. Slutsatsen måste bli att dia-
logen mellan fastighetsägaren och myndigheten (länsstyrelsen) måste förbättras. 

Med tanke på att kategorin herrgård/slott redan är väl representerad bland 
byggnadsminnen i Skåne ställdes det mycket höga krav vid tillblivelsen av ytterli-
gare ett inom denna kategori. Att det inte är de enskilda byggnaderna utan kul-
turmiljön som helhet – godsmiljön – är egentligen den mest betydelsefulla moti-
veringen bakom byggnadsminnesbeslutet. Det hade gärna kunnat framgå med 
större tydlighet och blir mycket viktigt att följa upp i den framtida förvaltningen. 

Till beslutet bilagda situationsplaner är svårtolkade och otydliga. Det är 
oklart vilka byggnader som omfattas av respektive skyddsbestämmelse. Härmed 
försvåras handläggning och förvaltning av desamma. Det gäller för de flesta 
byggnadsminnena att kart- och ritningsmaterialet skulle kunna vara av betydligt 
bättre kvalitet. I fallet Rosendal, som är ett av de senast tillkomna byggnadsmin-
nena borde man absolut kunnat ha förväntat sig något bättre i detta avseende.  

I beslutet återfinns Kommentarer till skyddsbestämmelser, vilket förtydligar och är 
mycket bra.  
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Vittskövle slott 

 

Kort presentation 

Vittskövle slott hör till byggnadsminneskategori herrgård/slott. Slottet är en impo-
nerande och till strukturen välbevarad renässansanläggning från 1500-talets mitt, 
präglad av tidstypiska ombyggnader och förändringar från 1700- och 1800-talen. 
Vittskövle slott är privatägt och används som bostad. 

Fråga om byggnadsminnesförklaring väcktes 1965 och 1966 blev anlägg-
ningen byggnadsminne. I byggnadsminnet ingår själva huvudbyggnaden och en 
paviljong från mitten av 1800-talet, samt parken anlagd på den gamla ladugårds-
holmen vid samma tid. Vittskövle slott ligger i Vittskövle socken i Kristianstad 
kommun och hör till gruppen byggnadsminnen belägna på landsbygd. 
 

Byggnadsminnets tillblivelseprocess 

Inventering utfördes av Nordiska museet inför byggnadsminnesförklaringen. Det 
fördes diskussioner om ett större, yttre skyddsområde, som även skulle omfatta 
ekonomibyggnaden från 1800-talet närmast huvudbyggnaden. För det yttre 
skyddsområdet skulle gälla den skyddsbestämmelse att ingen nybebyggelse eller annan 
väsentlig förändring får ske inom området utan samråd med RAÄ – med undantag för 
portbyggnaden, som ansågs vara i synnerligen dåligt skick och sakna större antikva-
riskt intresse. Portbyggnaden står kvar än idag, om än i mycket dåligt skick. Det 
yttre skyddsområdet kom aldrig till stånd. 
 

Befintlig basdokumentation 

Det finns ingen basdokuemntation i länsstyrelsen kunskapsunderlag för 
Vittskövle. I samband med byggnadsminnesförklaringen utförde Nordiska mu-
seet en inventering av slottet. Arbetet resulterade inte i en sammanställd utred-
ning eller rapport, men ett avsevärt bildmaterial samt renskrivna anteckningar 
finns arkiverade i Herrgårdsarkivet, Stockholm. Materialet får härmed betraktas 
som svårtillgängligt. Det finns varken ritningar över slottet eller bildmaterial hos 
länsstyrelsen. 

En inventering har gjorts i samband med upprättande av vårdplanen 2008, 
som även innehåller historik och kulturhistorisk värdering. Det finns dessutom 
översiktlig sammanställning av arkivhandlingar och annat viktigt kunskapsun-
derlag.  
 

Byggnadsminnesbeslutet 
Motivering och värdering 
Motiveringen är endast generellt formulerad. Kulturhistorisk värdering har gjorts 
i samband med vårdplan 2008. 
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Skyddsbestämmelser 
Byggnaderna har ett exteriört skydd. Dessutom är slottets stomme skyddad, lik-
som äldre delar av fast inredning och dekorativ utsmyckning. 

Skyddsbestämmelserna är, som vanligt är för byggnadsminnen tillkomna vid 
denna tid, formulerade enligt en schablon och mycket generellt hållna, vilket läm-
nar alltför stort tolkningsutrymme. Någon precisering av kulturhistoriskt värde-
fulla byggnadsdelar och utrymmen finns inte i byggnadsminnesbeslutet. 
 
Skyddsområde 
Parkanläggningar och vallgrav ingår i skyddsområdet men det finns inga skötsel-
instruktioner kopplade till det. I omedelbar anslutning ligger ekonomibyggnader 
från 1840-talet. I förslag till byggnadsminnesförklaring ingick dessa i ett yttre 
skyddsområde, vilket dock ströks i det slutgiltiga beslutet. Gränsdragningen för 
skyddsområdet bör åter tas upp till diskussion. 

 

Det gröna kulturarvet 

Det finns en parkanläggning vars äldsta delar är anlagd på 1840-talet på den forna 
ladugårdsholmen. Det finns dessutom parkanläggning på själva borgholmen runt 
huvudbyggnaden. I skyddsbestämmelserna finns det inte någon precisering av 

Vittskövle slott med parken och de formklippta häckarna på borgholmen, sett från sydost år. Bilden är tagen 2010. 



 
KvalitetsGranskning av Byggnadsminnen i Skåne 

 

43 

vad som är skyddsvärt eller hur skötseln ska utföras. Tendensen går mot en allt-
mer förenklad park- och trädgårdsanläggning. En del i parken utgörs av den här 
belägna paviljongen vars underhåll är kraftigt eftersatt. Park och trädgård inom 
skyddsområdet har beskrivits i vårdplanen från 2008. I den ingår förslag på enkla 
skötselråd och åtgärdsförslag. 

Förutom den skyddade parken finns det också en större landskapspark i di-
rekt anslutning väster om slottet, samt en plantskola belägen på platsen för den 
gamla trädgårdsanläggningen på Vittskövle, söder om slottet. Dessa utgör viktiga 
delar av godsmiljön varför det vore angeläget att undersöka även dessa och lyfta 
fram park- och trädgårdsmiljön som helhet. Även slottets omgivningar, godsland-
skapets vidsträckta odlingsfält och långsträckta alléer som tas upp i riksintressebe-
skrivningen måste nämnas i sammanhanget. 
 

Mångfaldsperspektiv 

Den skyddade byggnaden ingår som en betydelsefull del i en stor och komplex 
godsmiljö, med flertalet ekonomibyggnader, jordbruksankuten industri, bostäder 
för tjänstefolk och arbetare. Bebyggelse som är oerhört viktig för godsmiljöns 
samhälls- och socialhistoriska värde, men som generellt sett har ett mycket svagt 
skydd och blir alltmer utarmad.  
 

Förvaltningsinstrument 

Vårdplanen upprättades av Regionmuseet Kristianstad 2008 (Vittskövle slott – 
Vårdplan 2008, Regionmuseets rapportserie 2008:78) Som en direkt följd av vård-
planearbetet har restaurering av slottets tak och fasader projekterats samt restau-
rering av paviljongen. För övrigt är det oklart hur man tänker sig uppföljning av 
vårdplanen.  

 

Förändringar av byggnadsminnet 

Mycket knapphändig information om ändringar före 1993 finns tillgänglig. För-
ändringar från perioden 1966-2003 har arkiverats hos ATA och/eller Skånes 
hembygdsförbund. Det finns inga rapporter över vad som egentligen blivit gjort 
från nedanstående förändringar. 
1968-79 Under denna tid har en hel del reparations- och utredningsarbete 

genomförts beträffande takstolen och de understrukna tegeltaken.  
1971 Magasinet i söder rivs (utanför skyddsområdet) 
1976  Fasadrenovering nordvästra tornet (omnämns i skrivelse) 
1985 Arbeten på slottstaken, samt ekonomibyggnaderna i norr 
1993 Fönsterrenovering 
2002 Konservering, förundersökning 
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I jämförelse med de förändringar som konstaterades i samband med invente-
ringsarbetet för vårdplanen 2008 är de upplysningar som kunskapsunderlaget på 
länsstyrelsen bidrar med ofullständiga. De flesta åtgärder interiört har genomförts 
utan dialog med myndighet, utan föregående tillståndsgivning. Det finns heller 
inga uppgifter om det omfattande arbetet med fönsterbyte som genomfördes 
1975. Trädgård- och park är under fortgående förenkling. Paviljongen (ligger 
inom skyddsområdet) har lämnats att förfalla. 

 

Sammanfattande kvalitetsbedömning 

En översiktlig granskning av Vittskövle gods som kulturmiljö som gjordes i sam-
band med upprättande av vårdplanen 2008 visar att stora förändringar har kom-
mit till stånd sedan Vittskövle blev byggnadsminne. Inte minst under den senaste 
tioårsperioden då för godsmiljön värdefulla byggnader, visserligen belägna utan-
för skyddsområdet, rivits eller kraftigt förändrats, eller lämnats utan underhåll så 
att de befinner sig i kraftigt förfallet tillstånd. Dessutom har det gjorts en del 
större förändringsarbeten i slottets interiör, som inte är i linje med byggnadsmin-
nesförklaringens bevarandeintentioner, t.ex. avlutning av målade dörrar. 

Beslutshandlingen är i starkt behov av förnyelse och förtydligande. Skydds-
bestämmelserna behöver preciseras, inte minst för att ge interiören ett starkare 
skydd, liksom parkanläggningen inom skyddsområdet. 

Flera byggnader inom godsmiljön, portbyggnaden, cisternhuset och träd-
gårdspaviljongen, både inom och utom skyddsområdet, är i mycket dåligt skick 
till följd av bristande underhåll under lång tid. Detta faktum lyfter frågan om 
länsstyrelsens tillsyn av byggnadsminnet. 

Byggnadsminnet Vittskövle slott har ett alltför snävt skyddsområde med 
tanke på dess betydelse som godsmiljö och det historiskt intressanta sammanhang 
som kulturmiljön här representerar. Samverkande skydd såsom Riksintresse för 
kulturmiljövården och intentionerna i den kommunala översiktsplaneringen har 
inte kunnat skydda kulturmiljön mot omfattande negativa förändringar i sen tid. 
Samtidigt är det en balansgång med anläggningens bruksvärde, eftersom många 
av byggnaderna används i produktionen och måste anpassas för detta ändamål. 
Men betydelsefulla byggnader har också rivits, antingen på grund av deras dåliga 
skick eller för att de stått utan användning och därmed kostat för mycket att un-
derhålla.  

När det gäller ändringar av byggnadsminnet ges en mycket ofullständig bild 
av vad som verkligen har hänt i verkligheten om man enbart studerar det material 
som avsatts hos länsstyrelsen. Ett problem med de äldre byggnadsminnena är att 
materialet fram till 1993 är ofullständigt, eftersom handläggningen fram till dess 
sköttes av RAÄ med bistånd från landsantikvarien. Därför finns det med full-
ständiga handlingar avsatta hos ATA och i Regionmuseets arkiv. Exempelvis när 
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det gäller Vittskövle finns det inga uppgifter alls om fönsterbyte som genomför-
des 1975 på större delen av slottet. Detta visar hur viktigt det är med historik och 
arkivgenomgång, något som är ytterst relevant i samband med vårdprogram, 
vårdplaner och större projekteringar. 
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Övedskloster 

 
Kort presentation 

Övedskloster representerar byggnadsminneskategori herrgård/slott. Slottsanlägg-
ningen från 1700-talet anses vara en av den svenska rokokons främsta byggnads-
verk. I byggnadsminnet ingår även miljön kring kyrkan samt Tullesbo slott. Såväl 
Övedskloster som Tullesbo är privatägda fastigheter.  

Fråga om byggnadsminnesförklaring väcktes 1979 och 1982 blev anlägg-
ningen byggnadsminne. Byggnadsminnet är en komplex miljö med många bygg-
nader och omfattar tre avgränsade kulturmiljöer inom godsmiljön Övedskloster, 
sammanbundna med likaså skyddade alléer. 

Övedskloster ligger i Sjöbo kommun och hör till gruppen byggnadsminnen 
belägna på landsbygd. 
 

Byggnadsminnets tillblivelseprocess 

Fråga om byggnadsminnesförklaring väcktes på ägarens eget initiativ 1979. Pro-
cessen verkar ha förlöpt smidigt, utan några större diskussioner. Det tycks inte ha 
genomförts någon särskild byggnadsminnesutredning.  
 

Befintlig basdokumentation 

I det historiska kunskapsunderlaget finns en litteraturförteckning över verk där 
Övedskloster beskrivs. Dessutom finns det hänvisning till 52 exteriöra och inte-
riöra foton tagna 1980. Det är dock oklart var dessa bilder finns.  Kartmaterialet 
är det samma som bilagts beslutshandlingen. Ritningsmaterialet är mycket knapp-
händigt, det finns endast några svartvita kopior av äldre ritningsmaterial.  

Byggnadsminnet Övedskloster är ett gott exempel på hur basdokumentat-
ionen successivt byggts upp. Men det är ändå svårt att få en överskådlig bild över 
dokumentationsläget. I samband med upprättande av vårdplan 2005 genomför-
des en översiktlig inventering av samtliga byggnader inom skyddsområdena och i 
dess omedelbara närhet.  
 

Byggnadsminnesbeslutet 

Motivering och värdering 
Beslutet, som för övrigt består av två beslut, innehåller egentligen ingen särskilt 
rubricerad motivering. Men den kortfattade beskrivningen innehåller ändå värde-
ring och vägledande bedömning. Enligt första beslutet stod Övedsklosters slott 
färdigt 1776 efter ritningar av arkitekterna Carl Hårleman och Jean Eric Rehn. 
Slottet anses som den svenska rokokoarkitekturens yppersta verk. Omgivningar-
na formades efter en av Hårleman upprättad generalplan. Kyrkan ritades av Hår-
leman och byggdes 1759-61, Tullesbo slott, uppfördes efter ritningar av Rehn, 
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och de allékantade tillfartsvägarna till slott och kyrka, delvis upplagda på höga 
stenmurar, är omistliga delar av denna stort upplagda 1700-talsplan. Församlings-
hemmet (fd) skola och ålderdomshemmet (Kyrkohuset), vilka flankerar kyrkan, 
uppfördes omkring 1800 och ger kyrkplatsen en arkitektoniskt fin inramning. 

Enligt det andra beslutet uppfördes församlingshemmet i Öved som skola 
omkring 1800. Tillsammans med det samtidigt byggda ålderdomshemmet flanke-
rar församlingshemmet kyrkan och utgör en viktig komponent i den omsorgsfullt 
planerade miljön. 
 
Skyddsbestämmelser 
Skyddsbestämmelserna har getts ett förhållandevis specificerat innehåll. De berör 
tre avgränsade miljöer inom godsmiljön Övedskloster, sammanbundna med li-
kaså skyddade alléer: 

Slottsmiljön vid Övedskloster inklusive park och äldre ekonomibyggnader - Övedsklos-
ters slott med paviljonger och anslutande byggnader samt voliéren har samtliga 
ett exteriört skydd. För alla byggnader gäller att de inte väsentligen får förändras 
interiört. Ett specifikt interiört skydd har endast huvudbyggnadens bottenvåning. 
Skyddsområdet, inkluderande parken, får inte väsentligen förändras utan sam-
tycke från länsstyrelsen. Huvudallé och kyrkoallé samt deras stenmurar är särskilt 
skyddade. 

Miljön kring kyrkan, tidigare sockencentra med skola och fattighus - Byggnaderna får 
inte förändras exteriört. Det interiöra skyddet omfattar äldre murverk. Området 
omkring byggnaderna får inte väsentligen förändras. Samtliga byggnader i områ-
det ska underhållas. 

Tullesbo slott - Tullesbo slott med flyglar har ett exteriört skydd. Området in-
kluderar även omgivande park, som inte får förändras utan tillstånd. 

 
Skyddsområde 
Slottsmiljön vid Övedkloster - Flera byggnader typiska för en godsmiljö ingår i bygg-
nadsminnet. Utanför skyddsområdet ligger ett flertal ekonomibyggnader som vid 
tiden för byggnadsminnesförklaringen 1982 utgjorde godsets produktionsmiljö. 
Dessutom ingår Schweizerhuset i landskapsparken. Ett flertal äldre tjänstebostä-
der, torp och arrendegårdar ingår också i den närliggande godsmiljön. 

Miljön kring kyrkan - Det forna sockencentrumet med gammalt skolhus re-
spektive fattighus som senare var ålderdomshem. 

Tullesbo slott - I miljön ingår Tullesbo slott med flyglar samt omgivande park 
och trädgård. Ekonomibyggnaderna, på andra sidan vägen, tillhör annan fastighet 
och ingår inte i byggnadsminnet. 
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Det gröna kulturarvet 
Alléerna omfattas av skyddsbestämmelse, så även parken/trädgården i direkt an-
slutning till Övedsklosters slott respektive Tullesbo slott. Landskapsparken har 
uppmärksammats i anslutning till våtmarksprojektet som genomfördes under 
2009. Den är numera registrerad i fornlämningsregistret som ”Övrig kulturhisto-
risk lämning”. 

Det finns ingen vård- och skötselplan för att säkerställa kulturhistoriska 
värden i park- och trädgård vid Övedskloster. 

En översiktlig inventering och beskrivning av parken vid Tullesbo genom-
fördes 2009. 

Beskrivning och åtgärdsförslag avseende alléerna på Övedskloster samman-
ställdes av kulturgeograf  Patrik Olsson, Regionmuseet Kristianstad, 2010.  

 

Mångfaldsperspektiv 

Det ligger ett stort samhälls- och socialhistoriskt värde i det rika byggnadsbestånd 
Övedskloster som kulturmiljö består av. Från huvudbyggnader med paviljonger 
för ekonomisysslor till bostäder för tjänstefolk och underlydande till godset. 
Byggnadsminnesförklaringen samverkar i detta med det faktum att miljön även är 
av riksintresse för kulturmiljövården. Inom ramen för det senare skyddsinstru-
mentet borde ett stärkt skydd för just arrendegårdar, torp och arbetarbostäder tas 
fram. 
  

Övedskloster sett från trädgårdssidan. 
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Förvaltningsinstrument 

Det finns i huvudsak tre förvaltningsinstrument. Stenvårdsplanen från 1992 är 
inaktuell idag då de flesta åtgärderna utförts. Vårdplanen från 2005, Övedskloster – 
vårdplan, Regionmuseets rapportserie 2005:98, omfattar enbart bebyggelsen). Vad 
gäller alléerna finns ett kunskapsunderlag och åtgärdsförslag i Övedsklosters alléer, 
Regionmuseets rapportserie 2010:22/Länsstyrelsens i Skåne län rapportserie 
2010:15 

 

Förändringar av byggnadsminnet 
1982-1992  Stenarbeten genomförs vid flera tillfällen  
1986 Inreds kaffeservering i nordöstra paviljongen 
1992 Upprättas vårdplan för naturstenspartier på slottsbyggnaden med 

flyglar, samt åtgärdsförslag till borggårdsportalen. 
1992 Bidrag ges till uppmätning av orangeriet 
1994 Genomförs stenarbeten på balustrader 
1994 Upprustning av voliéren 
1994 Underhåll av tak på balustrad, östra borggårdssidan 
1995 Restaurering av orangeriet 
1996 Ombyggnad av ålderdomshemmet 
1996 Renovering och ombyggnad av vindsvåningen Öveds gamla skolhus 
1997-98 Stenkonservering på huvudfasad med bl.a. huvudentréns portal, tak-

gesims, 4 st urnor vid takfoten m.m. 
2000 Stenkonservering, slottets fasader 
2002 Omläggning av ytttertrappa huvudentrén 
2004 Konservering av sängkammaren 
2004 Omläggning av taket på trädgårdshuset 
2006-08 Stenarbeten på terrassmuren vid huvudbyggnaden Övedskloster 
2009 Renovering av fönster och dörrar på huvudbyggnaden, Övedskloster 
2009  Fasadarbeten Öveds f.d. församlingshem (gamla skolhuset) 
2009 Renovering av tak på Doktorshuset, Övedskloster 
2009  Förändringar vid kanalen, i samband med våtmarksprojekt 
2009  Restaurering av stenvalvsbro till kyrkan 
2010 Reparation av mur inom Övedskloster (alldeles norr om Ama-

lienlund) 
 
Man kan även konstatera att åtgärder där bidragsansökningar som avslagits ändå 
genomförts, tyvärr utan någon dokumentation. Här borde tillståndsgivning ändå 
ha gjorts, åtminstone villkorat med egendokumentation. På så vis skulle det inte 
bli luckor i kunskapsuppbyggnaden kring byggnadsminnet. Detta gäller även 
uppgifter rörande det kontinuerliga underhållet, till exempel borde det framgå att 
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man till stor del övergett kalkavfärgning till förmån för silikatfärg. Huvudbyggna-
den, Doktorshuset och Öveds gamla skolhus är fortfarande avfärgade med kalk-
färg på traditionellt vis. 

Fram till slutet av 1990-talet genomfördes den antikvariska slutbesiktningen 
och troligtvis även kontrollen av länsstyrelsen. Det finns mycket begränsad 
dokumentation över utförda arbeten. Undantag är dock två projekt, restaurering 
av voliéren respektive orangeriet, där man infört antikvarisk kontroll som resulte-
rat i relationsbeskrivningar över restaureringen. 
 
Tullesbo slott 
1982 Omläggning av tak på uthus vid Tullesbo 
1986 Ventilationsgaller i fasaden på västra flygelbyggnaden, Tullesbo 
1989-90 Ombyggnad av anläggningen till vårdhem för senildementa 
2006 Utvändiga arbeten: träplattform åt söder tas bort och ersätts med 

stentrappa, rullstolsramper tas bort, soprum bort mm 
2007 Byte av fönsterfärg på Tullesbo 
2009 Nybyggnad, ekonomibod inom skyddsområdet 
2009 Uppförande av poolhus 
 
Tullesbo slott har ny ägare sedan 2006. Handläggning rörande Tullesbo är fr.o.m. 
2006 samlat i egen pärm. Äldre handlingar tillhörande denna fastighet borde sor-
teras ut och tillföras denna pärm. 
  

Sammanfattande kvalitetsbedömning 

Generellt, när det gäller ändringsarbeten är uppgifterna knapphändiga. Inled-
ningsvis finns i princip inga tillståndsbeslut. Man får följa vad som hänt genom 
bidragsbesluten. Men det blir bättre från och med 1990-talet. Då börjar det även 
skrivas relationsrapporter över genomförda arbeten och åtgärder. Övedskloster är 
därmed ett gott exempel på ett byggnadsminne där basdokumentation successivt 
har förbättrats. Genom upprättande av vårdplan blev byggnadsminnet också in-
venterat och ”besiktigat”. Åtgärder som prioriterades i samband med detta har nu 
fem år senare till stor del blivit utförda. 

Ännu saknas utvärdering av utförda stenarbeten samt framtagande av ny 
stenvårdsplan. Likaså saknas vård- och skötselplan över park och trädgård. 

Det digra materialet på länsstyrelsen hade behövt gås igenom, rensas och 
omstruktureras. 
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Stäket och Fru Görvels hus 

 

Kort presentation 

Fru Görvels hus, eller det Borgska huset som det också kallats, och Stäket ingår i 
byggnadsminnet Fru Görvels gård och hör till byggnadsminneskategorin stads-
gård. Gården är en av få bevarade medeltida profana anläggningar i Lund och öv-
riga svenska motsvarigheter finns belägna endast i Visby. Vid mitten av 1500-talet 
ägdes Stäket av riksrådet Lave Brahe vars fru Görvel Fadersdotter Sparre ärvde 
tomten. Fru Görvel förvärvade även den intilliggande tomten varefter det hus 
som kommit att kallas Fru Görvels hus uppfördes. Båda fastigheterna ägs idag av 
samma privata fastighetsägare. 

Stäket har varit skyddat sedan 1959 och Fru Görvels hus har utgjort bygg-
nadsminne sedan 1994. Byggnaderna står på fast fornlämning nummer 73 i 
Lunds stad. Byggnaderna är uppförda med skalmurar av rött tegel i munkförband 
i två våningar. Stäket som även har en källarvåning restaurerades på 1950-talet då 
trappgavlarna tillkom. Fru Görvels hus har troligen också haft trappgavlar från 
början, den nuvarande takstolen är inte ursprunglig. Fru Görvels gård ligger i 
Lunds kommun och hör till gruppen byggnadsminnen belägna i staden.  

 
Byggnadsminnets tillblivelseprocess 

Stäket skyddades 1959 då byggnaden registrerades jämlikt lagen den 12 juni 1942 om 
skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader. Frågan om byggnadsminnesförklaring 
väcktes i november 1962 jämlikt lagen den 9 december 1960 om byggnadsminnen och i 
januari 1964 blev det byggnadsminne. De nya skyddsföreskrifterna som utfärda-
des överensstämde i princip med de gamla från 1959. Förslagen på skyddsföre-
skrifter skickades på remiss till drätselkammaren i Lund och Riksantikvarieämbe-
tet. De senare formulerade om punkt 2 gällande inre förändringar. Byggnaden 
ägdes på den här tiden av kommunen.  

Fråga om byggnadsminnesförklaring av Fru Görvels hus väcktes 1979 men 
blev byggnadsminne först 1994. Landsantikvarien framhöll dock redan 1968 att 
byggnaden borde byggnadsminnesförklaras. Skyddsbestämmelserna skickades på 
remiss till fastighetsnämnden som inte hade något att erinra. I samband med 
byggnadsminnesförklaringen av Fru Görvels hus utökades skyddet för Stäket till 
att gälla även det tillhörande gårdsområdet.  

Beslutet om byggnadsminnesförklaring av Fru Görvels hus överklagades till 
regeringsrätten som dock inte beviljade prövningstillstånd.   

 
Befintlig basdokumentation 

En noggrann byggnadsarkeologisk dokumentation gjordes 1934 av Stäket och i 
viss mån även Fru Görvels hus. Dokumentationen utfördes av stadsantikvarien 
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Ragnar Blomqvist och redovisades i skriften Fru Görvels hus i Lund. Då huset re-
staurerades och inreddes till restaurang 1955-1957 gjordes ytterligare undersök-
ningar. I samband med restaureringen fick byggnaden sina nuvarande trappgavlar. 
I länsstyrelsens arkiv finns utdrag ur Ragnar Blomqvists text och ritningar på 
trappgavlar till både Stäket och Fru Görvels hus. Det finns däremot inga andra 
foton, ritningar eller beskrivningar. Det som framkom i samband med renove-
ringen 1955-1957 verkar ännu inte ha publicerats. 

Anledningen till varför det dröjde med byggnadsminnesförklaringen av Fru 
Görvels hus kan ha varit att dateringen av byggnaden ansågs vara osäker då det 
inte gjorts någon utförlig byggnadsarkeologisk undersökning. 1981 gjordes 
sålunda en byggnadsarkeologisk undersökning för att analysera murverket och 
klarlägga ålder och ursprunglig rumsdisposition. Huset undersöktes endast från 
utsidan och med hjälp av andra studier av Lunds tomtindelning och ägoförhåll-
anden kunde man datera huset till omkring 1570. Det påpekades dock att det inte 
var möjligt att göra någon invändig utredning och då det inte skett några föränd-
ringar har en sådan undersökning fortfarande inte kommit till stånd. Det enda 
som har undersökts är ett par fönsternischer. Undersökningarna publicerades i 
artikeln Det Borgska huset av Sölve Johansson där det finns uppmätningsritningar 
och rekonstruktioner publicerade. 

Exteriörerna på båda byggnaderna är dokumenterade men interiörerna är 
varken fotograferade eller beskrivna. Vad gäller Fru Görvels hus nämns att det 
finns äldre inredningsdetaljer från 1700-tal/tidigt 1800-tal av god kvalitet men det 
finns inga uppgifter på vad det är. För övrigt finns inga andra foton än de som är 
publicerade i ovannämnda verk. Vad gäller Fru Görvels hus finns kopior av 
Blomqvists plan- och sektionsritningar samt arkitekt Karl Koistinens ritning på 
den östra fasaden. 

 
Byggnadsminnesbeslutet 

Motivering och värdering 
I beslutet från 1964 gällande Stäket är den enda motiveringen att byggnaden bevarar 
egenarten hos en gången tids byggnadsskick och men hänsyn härtill är att anse såsom synnerlig-
en märklig. I beslutet finns inte någon som helst beskrivning av byggnaden men i 
nästa beslut från 1994 gällande framförallt Fru Görvels hus står det att Gården 
torde vara den enda i vårt land utanför Visby av detta slag med bevarade huvudbyggnader. 
Det är den enda motiveringen till varför byggnaderna är byggnadsminne. Någon 
värdering utifrån Unnerbäcks modell finns inte.  
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Skyddsbestämmelser 
Byggnaderna har ett fullgott yttre skydd. För Stäket gäller rivningsskyddet och 
eventuella förändringar även interiört. Vad gäller Fru Görvels hus får ingrepp inte 
göras i stomme, och äldre fast inredning och hissbom ska bevaras. I texten nämns det 
att det finns inredningsdetaljer från 1700-tal/tidigt 1800-tal men det finns ingen 
närmre beskrivning på dessa detaljer. 

Byggnaderna ska vidare underhållas så att de inte förfaller och beprövade 
material och metoder ska användas så att det kulturhistoriska värdet inte minskar. 
Området inom den streckade linjen får inte bebyggas eller förändras och ska hål-
las i sådant skick att byggnadernas karaktär och utseende bevaras. Det finns dock 
inget beskrivet i någon av texterna hur fastigheterna såg ut i övrigt. Var de asfalte-
rade, stenlagda eller fanns det planteringar eller andra tillfälliga anläggningar? Idag 
finns en uteservering som upptar hela området mellan byggnaderna och som är 
bebyggd med trädäck, plank, vindskydd av plast och markis. De antikvariska 
myndigheterna har förfasat sig över utformningen men inte kunnat göra någon-
ting. 

 
Skyddsområde 
I länsstyrelsens arkiv finns en situationsplan med skyddsområdet inritat. Skydds-
området för båda byggnaderna upprättades i samband med byggnadsminnesbe-

Fru Görvels hus och Stäket utgör tillsammans en medeltida gårdsenhet som är den enda istt slag i Sverige utanför Visby . 
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slutet 1994. Innan dess var bara byggnaden Stäket skyddat. Nu togs hela den till-
hörande tomten med för både Stäket och Fru Görvels hus. Skyddet omfattar 
sålunda en bit mark som utgör en gång utmed fastigheten Åhléns i norr och väs-
ter, gårdsplanen mellan byggnaderna och i princip hela gårdsplanen i sydväst. 
Gränsen går i linje med husen i öster där trottoaren tar vid. 

De omkringliggande fastigheterna i norr och väster är inte utmärkta på situ-
ationsplanen, vilket gör att det är svårt att avgöra huruvida skyddsgränsen sam-
manfaller med gränsen för de omgivande byggnaderna eller inte. 
 

Det gröna kulturarvet 

Det finns ingen antydan till trädgård någonstans, gården är en typisk stadsgård. 
Förutom uteserveringen mellan byggnaderna utgör en stor del av marken av 
gångar och cykelparkering och alla övriga ytor är stenlagda med smågatsten och 
betongsten. I början av dess historia ska det dock ha funnits någon typ av träd-
gård då man kunnat datera en fiskdamm på tomten till 1573-1574. 
 

Mångfaldsperspektiv 

Det finns inga kulturhistoriska värderingar formulerade och man kan inte utläsa 
några motiveringar som har att göra med etnicitet, genus, generation eller klass. 
Byggnaderna har tillhört borgarklassen och övreståndsmiljöerna är överrepresen-
terade bland byggnadsminnena. Från den här tiden är det få byggnader som beva-
rats och som speglar de undre samhällsskiktens levnadsmiljöer. 
 

Förvaltningsinstrument 

Det finns inte några förvaltningsinstrument, i form av varken byggnadsminnesut-
redningar, vårdplaner eller andra utredningar. Ombyggnaden av Stäket skedde 
före byggnadsminnesförklaringen. I samband med byggnadsminnesförklaringen 
av Fru Görvels hus ville man bygga om den invändigt men fick avslag då utred-
ningen huruvida det skulle bli byggnadsminne inte var klar. Sommaren 2009 ville 
man bygga om bottenvåningen delvis och bygga en stenugn i den befintliga mu-
rade bakugnen. Projektet avstyrdes, delvis på grund av att det inte fanns någon 
tydlig beskrivning av den fasta inredningen och vad som ingår i skyddet. 
 

Förändringar av byggnadsminnet 

Stäket har troligtvis inte förändrats så mycket sedan den stora ombyggnaden på 
1950-talet. 1983 byggdes mellanrummet mellan byggnaderna igen med en rever-
sibel förbindelsegång i lättbetong mellan byggnaderna. Källaren inreddes för om-
klädning och bottenplanet för varuintag. Teglet från nedtagningen skulle enligt 
beslutet mätas upp och märkas. Uteserveringen med trädäck från 1996 godkändes 
under förutsättning att den togs bort vintertid. Länsstyrelsen påpekade att in-
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greppen i form av en upptagning av en dörr i en befintlig fönsteröppning påver-
kade det kulturhistoriska värdet samt att en uteservering kunde arrangeras på 
gårdsplanen. Följande år kom ett föreläggande om att uteserveringen skulle tas 
bort vintertid. Motiveringen löd att det var den enda bevarade medeltida gårds-
platsen i Lund. Samma år installerades en mathiss och trappa. År 2000 byggdes 
en utrymningstrappa och följande år installerades brandlarm och ventilationen 
kompletterades. 

Alla ombyggnader sedan 1950-talet, utom uteserveringen, ska enligt länssty-
relsebesluten ha skett med under antikvarisk kontroll av Kulturen i Lund och do-
kumenterats av densamme. Men det enda som återfinns i länsstyrelsen är ett intyg 
på att färgsättning i samband med byggandet av förbindelsegången har godkänts 
av Kulturen. Uteserveringen kontrollerade länsstyrelsen själv och från det ärendet 
finns ett svartvitt foto. 

Vad gäller Fru Görvels hus avslogs ansökan på installation av fjärrvärme i 
avvaktan på utredning om byggnadsminnesförklaring. 1986 godkändes en invän-
dig ombyggnad men enligt remissen borde den föregås av ett renoveringspro-
gram. 2005 restaurerades fönstret som knappt tjugo år tidigare hade tagits upp till 
en dörr. Teglet från nedtagningen fanns kvar och skulle återanvändas. Dessa åt-
gärder skulle stå under antikvarisk kontroll av och dokumenteras av Kulturen 
men det finns inga rapporter. Och inget renoveringsprogram heller för den delen. 

2008 byttes tak och vattenavrinning på Fru Görvels hus. Den antikvariska 
kontrollen har skett av Regionmuseet Kristianstad men har inte avrapporterats då 
plåtarbetena ännu inte avfärgats och slutbesiktning inte ännu gjorts. 

 
Sammanfattande kvalitetsbedömning 

Det är positivt att hela miljön, både Stäket och Fru Görvels hus och de tillhö-
rande tomterna blivit byggnadsminne. Det tog dock nästan trettio innan det 
kunde genomföras. Det är beklagligt att det varken finns några vårdplaner eller 
rapporter från någon av de förändringar som skett under de senaste femtio åren. 
Då det å Fru Görvels hus inte gjorts någon invändig byggnadsarkeologisk under-
sökning hade man kunnat ta tillfället i akt vid de få förändringar som skett. Vid 
ett remissförfarande påpekas att det borde göras en invändig vårdplan men ingen 
sådan har företagits på någon av byggnaderna under alla dessa år. Det som är än 
mer beklagligt är att ingen dokumentation sammanställts sedan 1937 på Stäket 
och 1985 på Fru Görvels hus. 

Det är också trist att man trots länsstyrelsens beslut och förelägganden inte 
förändrat uteserveringen. Idag finns det gott om exempel i Lund på lyckade och 
anpassade uteserveringar som dessutom är reversibla vintertid. 
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Ryttmästarebostället 
 

Kort presentation 

Ryttmästarebostället i Gärds Köpinge socken i Kristianstads kommun bygg-
nadsminnesförklarades 1975. Anläggningen representerar byggnadsminneskate-
gorin tjänstebostad/prästgård. Den uppfördes 1754 enligt typritningar av arkitekt 
Carl Hårleman och är ett av de två boställena i Skåne av denna typ. Typritningen 
är daterad 1752. Ryttmästarebostället byggdes på samma plats som ett tidigare 
bostadshus från 1676 vars valvkällare finns kvar under det befintliga boningshu-
set.  

Två flygelbyggnader var belägna på boningshusets ömse sidor. Dessa för-
stördes i en brand 1896. Nya ekonomibyggnader byggdes 1921 delvis på grunder 
av den norra flygeln. Den förstörda södra flygeln ersattes 2009 av en ny flygel-
byggnad, en konstnärsateljé, enligt ritningar av arkitekt Krister Wall.  
 

Byggnadsminnets tillblivelseprocess 

År 1975 sålde fastighetens ägare, Domänverket, Ryttmästarebostället till dess nu-
varande ägare, Bengt och Ulla Göransson. Vid tidpunkten väcktes även fråga om 
byggnadsminnesförklaring av bostället – initiativet kom, enligt bevarade doku-
ment, från Skånes hembygdsförbund och landsantikvarien i Kristianstads län. 
Den nya ägaren kom överens med Riksantikvarieämbetet om byggnadsminnes-
förklaringen och dess skyddsföreskrifter. Resolutionen dateras till den 29 sep-
tember 1975. 

I samband med uppförandet av en ny flygelbyggnad 2009 utvidgades 
skyddsbestämmelser för byggnadsminnet av Länsstyrelsen i Skåne län. Detta be-
slut daterades den 20 maj 2009. 
 

Befintlig basdokumentation 

Ryttmästareboställets historia beskrivs i en artikel som anläggningens ägare Bengt 
Göransson skrev till Gärds Härads Hembygdsförenings jubileumsskrift 1935-1985 – 
artikeln finns som särtryck i länsstyrelsens material. I särtrycket finns även kopia 
av Hårlemans typritning från 1752. Kopior av köpekontrakt 1975, skrivelser från 
Domänverket och RAÄ inför byggnadsminnesförklaringen (1972-1973) samt 
tillsynsrapport från år 2005 (Ann Tschannen, Länsstyrelsen i Skåne län) före-
kommer i länsstyrelsen. Ett vykort och ett flygfoto (ca 1970-tal) utgör fotodoku-
mentationen, några ritningar återfinns inte. 
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Byggnadsminnesbeslutet 
Motivering och värdering 
En tidstypisk formulering återger den korta motiveringen till byggnadsminnes-
förklaringen 1975: Enär ryttmästarebostället (…) bevarar egenarten hos en gången tids 
byggnadsskick och med hänsyn därtill är att anse såsom synnerligen märkligt samt under beak-
tande av vad i övrigt i ärendet förekommit, förklarar riksantikvarien (…) härmed anläggning-
en i fråga för byggnadsminne. 

Utvidgade skyddsbestämmelser för byggnadsminnet Ryttmästarebostället, Köpinge 101:1, 
Gärds Köpinge, Kristianstads kommun innehåller detaljerad beskrivning om anlägg-
ningens kulturhistoriska värden samt motivering till byggnadsminnesförklaring 
och utvidgning av densamma: ”En viktig del av ryttmästareboställets kulturhisto-
riska värde ligger i att Hårlemans typritning är tydligt avläsbar i huvudbyggnaden 
samt relationen till de andra byggnaderna som visar på byggnadsskick från 1900-
talet och nu även 2000-talet. Byggnadsminnet ligger i Gärds Köpinge som är ut-
pekat i det regionala kulturmiljöprogrammet för Skåne. Byn är utvald som en 
representant för slättbygdens kyrkbyar under 1800-talet. Ryttmästarbostället är en 
viktig del av denna by.” Arkitektur- och byggnadshistoriska kulturvärden är cen-
trala i motiveringen, så även det miljöskapande värdet när det gäller upplevelsen 
av den representativa och välbevarade kyrkbyn. 
 

Gaveln på Ryttmästareboställets huvudbyggnad av C Hårleman från 1754 ses till vänster och den nya tillbyggnaden ritad 
av krister Wall till höger. 
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Skyddsbestämmelser 
Huvudbyggnaden på Ryttmästarebostället skyddas exteriört och även interiört när 
det gäller byggnadens stomme och planlösning. Övriga byggnader inom skydds-
området – även den nya flygelbyggnaden – får inte rivas, flyttas, till sitt yttre bygg-
gas om eller väsentligt förändras. Skyddsområdet får inte ytterligare bebyggas 
eller väsentligt förändras och bör hållas i vårdat skick.  

Den ursprungliga byggnadsminnesförklaringen – så även de utvidgade 
skyddsbestämmelserna – betonar att samtliga byggnader inom skyddsområdet ska 
underhållas så att de inte förfaller. Det eftersatta underhållet av ekonomibyggna-
derna på anläggningens norra sida konstaterades i en tillsynsrapport 2005. 
 
Skyddsområde 
Byggnadsminnet omges av ett skyddsområde som omfattar hela fastigheten Köp-
inge 101:1. Fastigheten är oförändrad sedan byggnadsminnesförklaringen 1975. 
 

Det gröna kulturarvet 

Byggnadsminnets skyddsområde omfattar hela fastigheten och tomten får inte 
ytterligare bebyggas eller väsentligt förändras. Dessutom skall området hållas i 
vårdat skick. Något ytterligare skydd – eller motivering och värdering – avseende 
det gröna kulturarvet finns inte med i byggnadsminnesförklaringen eller dess ut-
vidgning. 
 

Mångfaldsperspektiv 

Ryttmästarebostället är en militär tjänstebostad som vittnar om den militära hie-
rarkin och boendeformer för officerare av olika rang. Som sådan vittnar anlägg-
ningen om ett intressant social- och samhällshistoriskt fenomen som sedermera 
har helt försvunnit från det svenska militära systemet och samhället.  
 

Förvaltningsinstrument 

Några förvaltningsinstrument finns inte. För att möta behovet att vårda och un-
derhålla gårdens bebyggelse bör en långsiktig vård- och underhållsplan upprättas 
för byggnadsminnet Ryttmästarebostället. Tillsynsrapporten 2005 samt de senare 
årens besök på platsen visar att ett behov för kontinuerligt och målmedvetet un-
derhåll av bebyggelsen finns, i synnerhet gäller detta för ekonomibyggnaderna 
norr om boningshuset.  
 

Förändringar av byggnadsminnet 

Ryttmästarebostället genomgick omfattande renovering i samband med ägarbyte 
och byggnadsminnesförklaring 1975. Byggnadsbeskrivning med tillhörande rit-
ningar av arkitekt Arne Jönsson finns i länsstyrelsens förvar.   
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Den stensatta gårdsplanen lades om 1981. Detta var ett beredskapsarbete som 
dokumenterades inte mer ingående än som en notering i inventeringen Byggnads-
minnen i Kristianstads län (1994) som återfinns i länsstyrelsens material. 

År 2009 byggdes en ny flygelbyggnad, konstnärsateljé, enligt arkitekt Krister 
Walls ritningar. Handlingar finns i länsstyrelsens material, så även rapporten över 
antikvarisk medverkan med titeln Ryttmästarebostället – flygelbyggnad (Regionmuseets 
rapportserie 2010:55). 
 

Sammanfattande kvalitetsbedömning 

Byggnadsminnet Ryttmästarebostället är ett sällsynt byggnadsminne i Skåne. Till-
sammans med Fortifikationshuset i Landskrona representerar anläggningen de 
militära tjänstebostäderna i länet. Boställets arkitekturhistoriska värde är högt då 
huvudbyggnaden är byggt enligt Carl Hårlemans typritningar från 1752. Bygg-
nadshistoriska värdet består av anläggningens byggnadsbestånd som härstammar 
förutom 1700-talet även från 1900- och 2000-talet. Ryttmästarebostället står i 
mitten av den gamla kyrkby som utpekats i det regionala kulturmiljöprogrammet 
för Skåne – bostället är en del och formar upplevelsen av den välbevarade miljön 
i Gärds Köpinge. 

Analys av det för beslutsfattarna vid länsstyrelsen tillgängliga kunskapsun-
derlaget avslöjar bristen av förvaltningsinstrument. Det eftersatta underhållet 
äventyrar byggnadsminnets kulturhistoriska värden och kan åtgärdas med hjälp av 
en långsiktig vård- och underhållsplan.  
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Österslövs gamla prästgård 
 

Kort presentation 

Österslövs gamla prästgård ingår i byggnadsminneskategorin tjänstebo-
stad/prästgård. Prästgården var tidigare en fyrlängad, kringbyggd gård. Innan 
byggnadsminnesförklaringen 1981 kvarstod endast två längor, den södra och den 
norra. Den södra revs i samband med byggnadsminnesförklaringen, vilket moti-
verades med byggnadens dåliga skick och ägarens oförmåga att rusta upp och 
underhålla längan. Således består byggnadsminnet Österslövs gamla prästgård 
enbart av den norra längan. 

Den skyddade prästgårdens äldsta del, ett timrat bostadshus, uppfördes 
1695 enligt det i länsstyrelsen tillgängliga kunskapsunderlaget. Övriga delar av 
byggnaden tillkom successivt under 1700-talet. Fram till 1960-talet ingick ytterli-
gare tre längor i prästgården, dessa var sekundära i förhållande till bostadshuset 
och den övriga norra längan. Österslövs gamla prästgård är den äldsta bevarade 
prästgården i gamla Kristianstads län. Österslövs gamla prästgård ligger i Östers-
lövs socken i Kristianstads kommun. 
 

Byggnadsminnets tillblivelseprocess 

Redan i början av 1950-talet inleddes diskussioner om den kulturhistoriskt intres-
santa prästgårdens framtida skyddande. Förste antikvarie vid Riksantikvarieämbe-
tet, Bertil Berthelson, skrev i februari 1952 till Landsantikvarie Harald Olsson ett 
brev där han framhåller registrering av prästgården som kulturhistoriskt märklig 
byggnad enligt då gällande lagstiftningen från 1942. Han betonar att det vore vik-
tigt att registrera ett så sammanhängande komplex som möjligt. Förutom den 
fyrlängade prästgården konstaterades även den gamla klockargården vara av kul-
turhistoriskt intresse. Men redan i denna skrivelse framträder församlingens av-
sikter att dels att själv bevara den befintliga huvudbyggnaden, norra längan, dels 
att riva en av de byggnader som återstår av den kringbyggda gården.  

I början av 1970-talet återaktualiserades en byggnadsminnesförklaring av 
Österslövs gamla prästgård. Denna gång blev en privatperson, konstnären And-
reas Björkman, en drivande kraft i processen. Han initierade byggnadsminnesför-
klaringen hos Riksantikvarieämbetet i december 1972 och fick genast stöd av 
landsantikvarien i Kristianstad Egon Thun. A Björkman framhävde prästgården 
som en av de äldsta och vackraste i Skåne. Han berättade att gården bestod av två 
återstående byggnadslängor och ett gårdshus jämte den kalkstenssatta gårdspla-
nen. Han konstaterade vidare att tillsammans med 5 st. väldiga idegranar av mycket hög 
ålder bilda de kvarstående byggnaderna en miljöskapande helhet, som är väl värd att skydda. 
Björkman var mycket intresserad av Österslövs gamla prästgård – under 1970-
talet publicerades en rad av tidnings- och tidskriftsartiklar om anläggningen 
skrivna av Andreas Björkman.  
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Förutom A Björkman engagerade sig även andra i bevarandet av prästgården i 
Österslöv. En av dessa var Christer Olofson, Riksantikvarieämbetets ombud i 
Villands härad och ledamot i kommunfullmäktige i Kristianstads kommun. 
Denne skrev 1974 en motion till kommunfullmäktige med avsikt att tillsammans 
med landsantikvarien och Österslövs församling undersöka möjligheterna för 
komplexets bevarande och restaurering. 

Byggnadsminnesförklaringen av kvarstående komplexet diskuterades med 
myndigheter och ägaren. Församlingen, ägaren, ville inte ta åt sig ansvaret att re-
staurera den nu svårt förfallna södra längan och avvisade byggnadsminnesförkla-
ringen av hela anläggningen. Avsikten var att riva längan och godkänna bygg-
nadsminnesförklaring av enbart norra längan. Utifrån de dokument som finns 
bevarade och ingår i länsstyrelsens kunskapsunderlag verkar det som om situat-
ionen blev låst – först efter ett uttalande från RAÄ, daterad den 5 september 
1980, fick byggnadsminnesförklaringen äntligen fart. Ämbetet konstaterar att det 
är väl motiverat att byggnadsminnesförklara hela gårdsanläggningen. Vidare skri-
ver ämbetet: Om ett bevarande av den södra längan visar sig omöjligt och den således rivs 
anser ämbetet att en byggnadsminnesförklaring av endast den norra längan ändå är motiverad 
med hänsyn till att byggnaden är en av de äldsta prästgårdarna i Skåne och att den är mycket 
välbevarad inte bara till exteriören utan även avseende den fasta inredningen. 

Den södra längan revs och överenskommelse om byggnadsminnesförkla-
ringen av norra längan nåddes. Länsstyrelsen i Kristianstads län förklarade Ös-
terslövs gamla prästgård för byggnadsminne den 22 juni 1981.  
 

Befintlig basdokumentation 

Den för länsstyrelsen tillgängliga basdokumentationen består av handlingar, skri-
velser m.m. avseende skyddandet av Österslövs gamla prästgård. Handlingarna 
dateras till åren mellan 1952 och 1981. Kopior av två artiklar och en uppsats, 
skrivna av Andreas Björkman, ingår i basdokumenten. Dessa har titlar 5 teckningar 
från Österslöv av Gustaf  Rydberg som är ett särtryck ur Ale – Historisk tidskrift för 
Skåneland 2/1978, Gamla prästgården i Österslöv, samt Gamla prästgården i Österslöv 
som är en uppsats eller delmanus till föregående artikel, daterad den 18 oktober 
1974. 

Fotografier från 1977 (exteriör, tre stycken), rekonstruktionsritningar från 
1970-talet (A Björkmans artikel), uppmätningsritningar 1979 (Kerstin Barup, 
Mats Edström) tillsammans med byggnadsminnesförklaringen 1981 utgör den 
dokumentation som länsstyrelsens handläggare har tillhands när beslut om för-
ändringsåtgärder och kulturmiljövårdsbidrag fattas. Kartbilagan med skyddsom-
rådet är otydlig och knappt läsbar. 
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Byggnadsminnesbeslutet 
Motivering och värdering 
Byggnadsminnesförklaringen är sparsamt och tidstypiskt formulerat: Enär Östers-
lövs gamla prästgård, norra längan, bevarar egenarten hos gången tids byggnadsskick och med 
hänsyn härtill är att anse som synnerligen märklig förklarar länsstyrelsen (…) Österslövs 
gamla prästgård, norra längan, för byggnadsminne. Utöver denna formulering finns ing-
en motivering eller kulturhistorisk värdering i byggnadsminnesbeslutet. Värde-
ringen går att läsa i ovannämnda uttalande från RAÄ, daterad i september 1980, 
där byggnadshistoriska värden lyfts fram genom att man inledningsvis konstaterar 
att Österslövs gamla prästgård var tidigare en helt kringbyggd gård. Idag återstår två längor och 
ett gårdshus kring en stensatt gårdsplan. Den norra längan torde sannolikt till största delen 
vara uppförd under 1700-talets första hälft och delar av den är från slutet av 1600-talet. Den 
är mycket välbevarad såväl exteriört som interiört. Den södra längan, som är byggd senare, är i 
mycket dåligt skick och i behov av snar upprustning. 
 
Skyddsbestämmelser 
Skyddsbestämmelser av högst övergripande karaktär skyddar den norra längans 
yttre mot rivning, ombyggnad, förändringar och renoveringar. Byggnadens inre 
skyddas till dess stomme. Byggnaden ska även ägnas för dess bestånd erforderligt lö-
pande underhåll. 

Österslövs gamla prästgård ligger alldeles intill Österslövs kyrka och kyrkogård. 
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Skyddsområde 
En av skyddsföreskrifterna handlar om skyddsområde som inte får ytterligare 
bebyggas eller väsentligt förändras. Området är markerat med strecklinje på den 
karta som bifogas till byggnadsminnesbeslutet. Kartan är mycket otydlig och bör 
med fördel ritas om till en skala som skulle visa en detaljerad streckdragning.  
 

Det gröna kulturarvet 

Förutom den otydliga markeringen av skyddsområdet på byggnadsminnet Östers-
lövs gamla prästgård och den allmängiltiga skyddsbestämmelsen finns det inget i 
byggnadsminnesbeslutet som lyfter fram det gröna kulturarvet. 
 

Mångfaldsperspektiv 

Inga mångfaldsperspektiv finns noterade vid byggnadsminnesförklaringen av 
Österslövs gamla prästgård.  
 

Förvaltningsinstrument 

Byggnadsminnet Österslövs gamla prästgård saknar förvaltningsinstrument i 
form av antikvariska förundersökningar samt vård- och underhållsplaner. En 
långsiktig vård- och underhållsplan bör upprättas för att garantera bevarandet av 
anläggningens kulturhistoriska värden som bör identifieras och noga analyseras. 
 

Förändringar av byggnadsminnet 

Prästgården renoverades 1982-1983 med ekonomiskt bidrag från Riksantikva-
rieämbetet. Ett osignerat åtgärdsprogram från 1982 samt ritningar (1981 och 
1983) och arbetsbeskrivning från 1983 av G Theander finns i länsstyrelsens 
material. Så även ett remissyttrande från Landsantikvarien i Kristianstads län Åke 
Werdenfels. 

Taktäckningen har renoverats i ett antal omgångar sedan 1997. Länsstyrel-
sen har beviljat kulturmiljövårdsbidrag och Regionmuseet Kristianstad har do-
kumenterat och rapporterat vid sex tillfällen 2006-2008. Tillstånd för omläggning 
av taket under fyraårsperiod meddelades av länsstyrelsen i juni 2005 och flera av 
de ovannämnda rapporterna hänvisar till detta beslut.  

Länsstyrelsen gav tillstånd och bidrag till stomreparation i samband med 
taktäckning 2003-2004. Regionmuseet Kristianstad stod bakom åtgärdsförslaget 
och några dendrokronologiska analyser gjordes (Lunds universitet, Hans Linder-
son, 2005-03-11). Länsstyrelsen skrev ett meddelande angående vissa åtgärder 
som genomförts utan tillstånd (2004-01-27). Denna renoveringsomgång verkar 
sakna dokumentation och rapportering.  

År 2007 återmonterades innertaket samt styr- och reglersystemet för vär-
meanläggningen byttes ut. Regionmuseet dokumenterade och rapporterade. 
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Sammanfattande kvalitetsbedömning 

Österslövs gamla prästgård byggnadsminnesförklarades ca 30 år efter de första 
diskussioner och förslag till skyddande och bevarande av anläggningen. Under 
den långdragna processen revs en del av byggnaderna på den ursprungligen fyr-
längade gården – två längor försvann redan någon gång på 1960-talet och enbart 
två längor tillsammans med ett gårdshus stod kvar i slutet av 1970-talet då bygg-
nadsminnesförklaringen återigen aktualiserades. Ägarens motvilja att skydda hela 
anläggningen ledde till att myndigheterna tillät rivningen även av prästgårdens 
nästsista, södra, länga. Endast den norra längan återstår idag och den skyddas 
sedan 1981 som byggnadsminne. En av Skånes äldsta prästgårdar var alltså redan 
från början ett sargat byggnadsminne. 

Byggnadsminnesförklaringen och förarbeten inför den saknar tydliga moti-
veringar och kulturhistoriska värderingar av objektet. Skyddsområdet är otydligt 
markerat i kartmaterialet – det är oklart vad som är skyddat på prästgården i Ös-
terslöv. En långsiktig vård- och underhållsplan saknas och skulle vara nödvändig 
för bevarande av de återstående kulturhistoriska värdena som prästgården besit-
ter. Denna vårdplan borde även innehålla en noggrann studie av anläggningens 
historia och dess kulturvärden.  
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Djäknegatan i Malmö 
 

Kort presentation 

Byggnadsminnet Djäknegatshusen i Malmö består av sju fastigheter med beteck-
ningar con Conow 33, 34, 36, 37, 38, 47 och 67 (avstyckad del av 47). Byggnads-
minnesförklaringen skedde den 9 juni 1997: varje fastighet fick sin egen bygg-
nadsminnesförklaring men Länsstyrelsen i Skåne län samordnade dem under ett 
diarienummer. Byggnadsminnesförklaringarna har en gemensam Inledande del som 
redovisar för kvarterets historia, kulturhistoriska värden samt motiveringar för 
byggnadsminnesförklaringen. Således tolkas Djäknegatshusen i denna rapport 
som ett byggnadsminne. Det representerar byggnadsminneskategorin bostads-
hus/villa. 

Djäknegatshusen är ett sammanhållet och välbevarat område i centrala 
Malmö. Husen på Djäknegatans västra sida är byggda vid olika tidpunkter 1794-
1882. De står på smala och djupa, ursprungligen medeltida, tomter. Äldre bygg-
nadsdelar, bl.a. en 1300-tals källare, ingår i bebyggelsen – så även genuina gårds-
miljöer och -bebyggelse bakom gathusen längs Djäknegatan.  
 

Byggnadsminnets tillblivelseprocess 

Fråga om byggnadsminnesförklaring av Djäknegatshusen väcktes 1995 dels av 
dåvarande stadsantikvarien i Malmö Thomas Romberg, dels av Henrik Jönsson, 
Raymond P Norén och Per Brevmo (föreningen Rädda Djäknegatan). Skrivelser är 
daterade 1995-06-30 respektive 1995-06-31. 

Anledning till byggnadsminnesförklaring av Djäknegatshusen var den lång-
dragna tvist som pågick sedan 1991 och handlade om fastighetsägarens vilja att 
riva husen och bygga nya lokaler för handeln m.m. Kommunen vägrade att ge 
rivningslov och tvisten hamnade i rätten. Slutligen, 1996, köpte kommunen fas-
tigheterna.  

Föreningen Rädda Djäknegatan organiserade namninsamling för bevarandet 
at gathusen på Djäknegatan. Efter att få ta del av en kulturhistorisk utredning 
(Anders Reisnert, Malmö Museer, 1995) kunde Länsstyrelsen i Skåne län förklara 
fastigheterna till byggnadsminnen 1997.  
 

Befintlig basdokumentation 

Djäknegatshusen – Underlag för byggnadsminnesförklaring, sammanställd av byggnads-
antikvarie Anders Reisnert på Malmö Museer 1995, utgör ett gediget kunskaps-
underlag om husen på Djäknegatan. Byggnadsminnesförklaringar till varje fastig-
het omfattar rikligt med ritningsmaterial i form av situationsplaner samt fasad- 
och planritningar. 

Djäknegatan – Dokumentation och förslag till renovering, ett elevarbete av stu-
denter på Lunds Universitet/sektionen för arkitektur under ledning av prof. Mats 



 
KvalitetsGranskning av Byggnadsminnen i Skåne 
 
 
 

66 

Edström/februari 1997), ingår i underlagsmaterialet och bekostades delvis med 
bidrag från länsstyrelsen. 

Två kopierade tidningsartiklar i länsstyrelsens material redogör för turerna 
kring rivningshot och byggnadsminnesförklaring. Brev, anteckningar och proto-
koll från olika tillfällen 1995-1997 finns tillgängliga för handläggare på länsstyrel-
sen. Fotodokumentation saknas. 
 

Byggnadsminnesbeslutet 
Motivering och värdering 
Inledande del till byggnadsminnesbesluten avseende de sex (idag sju) fastigheterna 
längs Djäknegatan motiverar bevarandet följande: ”Det aktuella området i Östra 
delen av Gamla Staden i Malmö drabbades hårt av rivningsvågen på 1960 och 
1970-talen då stora affärs- och kontroshusbyggnader uppfördes i Malmö in-
nerstad. Djäknegatshusen utgör Malmös enda samlade bevarade rest av äldre, 
småskaliga hus mitt i stadens centrum. Utmed Djäknegatan 3 – 17 kan bebyggel-
seutvecklingen följas från medeltiden via 1700-talet och 1800-talet och in i vår 
tid.” 

De aktuella kulturhistoriska värdena redovisas noga och upplägget följer 
den Unnerbäckska modellen som publicerades först 2002: ”Den samlade bebyg-
gelsen på de aktuella fastigheterna har ur stadshistoriskt, byggnadshistoriskt, 
byggnadstekniskt, samhälls- och socialhistoriskt, miljömässigt ett synnerligen 
stort värde, samt ett tydligt upplevelsevärde. Den samlade miljön har särskild be-
tydelse bl a genom att Malmös förste stadsarkitekt William Klein ritade och be-
bodde von Conow 37. Byggnaderna på von Conoow 33, 34, 36, 37, 38 och 47 
utgör ett värdefullt bebyggelseområde med medeltida gatusträckning, medeltida 
tomtgränser och medeltida stadsplan och med byggnader på ursprunglig plats.” 
De medeltida tomtgränserna lyfts ytterligare upp i byggnadsminnesförklaringen 
under egen rubrik. Man konstaterar bl.a.: ”Byggnaderna ligger på smala, djupa 
medeltida tomter och är därmed omistliga för förståelsen av sambandet mellan 
den medeltida staden, 1500-talsstaden, 16- och 1700-talets köpmannastad och det 
sena 1800-talets stenstadsbebyggelse.” 

Motivering och värdering av dessa byggnadsminnesförklarade fastigheter är 
sammanhållen och betonar bebyggelsen på Djäknegatans västra sida som en hel-
het. De aktuella kulturvärdena är sammankopplade och gäller både för helheten 
och för de enskilda fastigheterna. 
 
Skyddsbestämmelser 
Varje fastighet har sin individuella byggnadsminnesförklaring med till objektet 
anpassade skyddsföreskrifter som avser skydd av exteriör, rivnings- och ombygg-
nadsförbud samt skydd av stommar. Planlösningar och vissa detaljer interiört får 
inte ändras. Vissa utrymmen är kryssmarkerad och får inte ändras till ytskikt. Un-
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derhållet skall ske med material och metoder som är beprövade och anpassade till 
byggnadernas egenart.  
 
Skyddsområde 
Varje fastighet har sitt individuella skyddsområde, tydligt markerat på de till 
byggnadsminnesförklaringarna bifogade situationsplanerna. Dessa utgörs av de 
medeltida tomter där bebyggelsen står. Förändringar på skyddsområdet skall ske i 
samråd med länsstyrelsen, vilket innebär skydd även för gårdsbebyggelsen. 
 

Det gröna kulturarvet 

Gårdsplaner ingår i skyddsområden och är således skyddade som delar av fastig-
heterna. 
 

Mångfaldsperspektiv 

Social- och samhällshistoriska värden omnämns i Inledande del till byggnadsmin-
nesförklaringarna. Någon närmare beskrivning av värdena finns inte nedtecknad 
– möjligen avses en allmän stadshistorisk utveckling från medeltiden ända fram 
till våra dagar. Bebyggelsen representerar många generationer av stadsbor och 
förmedlar ett långt tidsperspektiv av mångsidig stadshistoria. 
 

Förvaltningsinstrument 

Vård- och underhållsplaner för de olika fastigheterna saknas i länsstyrelsens 
material. Sådana borde sammanställas för att säkra den sammanhållna bebyggel-
sens framtida bevarande. Det är av yttersta vikt, särskilt med tanke på att fastig-
heterna inte längre förvaltas och vårdas av Malmö kommun. 
 
Förändringar av byggnadsminnet 

Djäknegatshusen har genomgått moderniseringar och andra förändringar under 
århundraden – enligt Inledande del av byggnadsminnesförklaringen ”framför allt 
under 1920, 1950 och 1960-talen”. Redan i slutet av 1800-talet revs ett hus på en 
av de medeltida tomterna, mellan nuvarande fastigheterna von Conow 34 och 36, 
för att ge utrymme för Hipps passage. 

Inför byggnadsminnesförklaringen 1997 genomförde Malmö Stadsfastig-
heter antikvariskt återställande av von Conow 33-47. Länsstyrelsen beviljade bi-
drag med högst en miljon kronor för ändamålet. Därefter har endast mindre åt-
gärder gjorts. Oftast har Malmö Museer medverkat som antikvarisk kontrollant. 
En del villkorade rapporter och dokumentation saknas dock.  
 

Sammanfattande kvalitetsbedömning 

Byggnadsminnet Djäknegatshusen är väl motiverad i byggnadsminnesbeslutet 
1997. Kulturhistorisk värdering är tydlig och skapar bra utgångspunkter för beva-
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randet av denna sammanhållna bebyggelse på Djäknegatans västra sida. Länssty-
relsen i Skåne län har ett omfattande kunskapsunderlag tillhanda. Dessvärre sak-
nas vård- och underhållsplaner, vilket i synnerhet vid kommande ägarbyten för-
svårar framtida förvaltning och vård av fastigheterna. 
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Westmans villa 
 

Kort presentation 

Westmans villa representerar byggnadsminneskategori bostadshus/villa. Den egna 
villan från 1939 hör till en av arkitekt Hans Westmans mer uppmärksammade 
byggnader och utgör ett utmärkt exempel på den sena 1930-talsmodernismen, 
präglad av övergångstiden mellan funktionalismen och fyrtiotalets nyrealism. Fas-
tigheten är privatägd bostad, den ursprungliga kontorsdelen är ombyggd till lä-
genheter. 

Fråga om byggnadsminnesförklaring väcktes 1993 och åtta månader senare, 
efter en mycket snabb behandling av ärendet, blev Villa Westman 1994 bygg-
nadsminne. Villa Westman är idag Sveriges modernaste byggnadsminne och det enda i sitt 
slag! konstaterades i tidningsrubrik samma år. Villa Westman är belägen i Lunds 
stad och kommun. 
 

Byggnadsminnets tillblivelseprocess 

Byggnadsminnet Villa Westman har en ovanligt kort tillblivelsetid. Man ska 
komma ihåg att detta var i begynnelsen av nyfunkisens tid, därtill en tid då mod-
ernismen på allvar börjar uppmärksammas även inom kulturmiljövården. Talande 
är att det i beredningen inför byggnadsminnesförklaringen ingår uttalande från 
Svenska Docomomo, Documentation and Conservation of  the Modern Move-
ment, och dess samordnare Eva Rudberg. 

Skyddsföreskrifterna skickades på remiss till bl.a. Byggnadsnämnden i 
Lund, som inte hade något att erinra. Däremot framförs synpunkten att skydds-
föreskrifterna är mer detaljerade än vad som erfordras för att uppnå det avsedda 
skyddet för byggnaden.  

Det ska nämnas att det vid denna tid även fanns tankar på att skapa ett syd-
svenskt arkitekturcentrum i Westmans villa, planer som rann ut i sanden efter 
1996. 

 

Befintlig basdokumentation 
Det finns inte någon samlad utredning rörande byggnadsminnesförklaringen, 
däremot en hel del insamlad kunskap från olika experter. T.ex. följande uttalande 
från Tomas Tägil: ”Huset är i ursprungligt utseende med originalsnickerierna be-
varade. Detta nämns därför att tidens tand har i övrigt gått hårt fram med funkt-
ionalismens byggnader i Lund, med inklädningar, tilläggsisoleringar och fönster-
byten. Villa Westman är därför unik genom sitt originalskick och genom sin ställ-
ning som ett av huvudverken i Hans Westmans verksamhet.” Uppgifter från 
Westmans familj ingår i basdokumentationen. I materialet ingår även ombygg-
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nadsritningar från 1964, utförda av Hans Westman. Även några fina bilder ur fa-
miljealbumet illustrerar byggnaden. 

Det finns också diverse tidningsartiklar från tiden för byggnadsminnesför-
klaringen som är bra som kunskapsunderlag. De vittnar om ökat intresse för mo-
dern arkitektur.  
 

Byggnadsminnesbeslutet 
 
Motivering och värdering 
Motivering och värdering framkommer inte under särskilda rubriker utan finns 
inbakade i löpande text, tillsammans med historik och redogörelse för ärendet. 

Westmans villa är ett fint exempel på modernism med förankring i den sydsvenska trad-
itionen och är ett utmärkt exempel på den sena 1930-talsmodernismen i Sverige, som är en 
utveckling av den renodlade funktionalismen. Här får material och textur komma till uttryck, 
vilket ofta ger en förankring i den inhemska traditionen. Westmans villa som varit i samma ägo 
fram tilldags dato är oförändrad och välbevarad exteriört och interiört vilket är ovanligt när det 
gäller villor från den här tiden.  

Hans Westman var en av de skickligare arkitekterna från mellan- och efterkrigstiden i 
Sverige. 
 
Skyddsbestämmelser 
Skyddsbestämmelserna är specifikt anpassade och formulerade för Westmans 
villa. Det finns ett exteriört skydd för villan och trädgårdsmuren.  

Villans bostadsdel omfattas av en mycket detaljerat interiört skydd: I de delar 
av byggnaden som kryssmarkerats på bifogade planritningar får planlösningen inte ändras. 
Ingrepp i eller ändring av den fasta inredningen eller av ursprungliga ytskikt och kulörer får 
inte göras. Med fast inredning menas även fönsterbänkar, radiatorer, fast spegel i entréhall och 
ribbstol. Ursprungliga belysningsknappar och elektriska vägguttag får inte tas bort. Det vi-
sade sig att detta skulle bli mycket svårt att leva upp till vid ombyggnad och reno-
vering. 

Även trädgården omfattas av skyddsbestämmelse, ska skötas enligt godkänd 
skötselplan (som ännu inte tycks existera, det finns dock en förslagsskiss från 
1998). 

 
Skyddsområde 
Skyddsområdet följer tomtgränsen. 
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Det gröna kulturarvet 

Trädgården finns med på situationsplanen. Samverkan mellan byggnaden och 
trädgården är mycket viktig. Trädgården uppmärksammas av särskild skyddsbe-
stämmelse, som deklarerar att trädgården ska skötas i enlighet med av länsstyrelsen god-
känd plan. Det verkar dock ännu inte finnas någon fastställd skötselplan. 

 

Mångfaldsperspektiv 

Inga mångfaldsaspekter finns med i byggnadsminnesbeslutet. Men det faktum att 
Westmans villa 1994 var den dittills yngsta byggnaden som byggnadsminnesför-
klarats är mycket intressant. Objektet skulle kunna inrymmas i begreppet ”gene-
ration”. 
 

Förvaltningsinstrument 

Det ska enligt byggnadsminnesbeslutet finnas en skötselplan för trädgården. Det 
är dock oklart om en sådan existerar, den finns i varje fall inte i länsstyrelsens 
arkiv. 
 

Förändringar av byggnadsminnet 

1997-1998 genomfördes en stor renovering och ombyggnad av Westmans villa, 
varvid kontorsdelen byggdes om till tre lägenheter. Arbetena har inte redovisats 

Villa Westmans huvudbyggnad och trädgård ligger delvis dolt bakom häck och mur. 



 
KvalitetsGranskning av Byggnadsminnen i Skåne 
 
 
 

72 

och sammanställts på ett överskådligt sätt, varför det är mycket svårt att bilda sig 
en uppfattning om vad som egentligen blev gjort, vilka avsteg från skyddsbe-
stämmelserna som gjordes och hur ombyggnaden totalt sett påverkat byggnads-
minnets kulturhistoriska värde. 

Det finns sex pärmar med handlingar, ritningar och foton tillhörande om-
byggnaden 1997-1998, vilket gör det mycket svåröverskådligt. Det finns många 
dubbletter och flera omgångar reviderade ritningar. Det finns också en mängd 
foton som visar villan före ombyggnad. Däremot saknas en ordentlig relationsbe-
skrivning över vad som faktiskt blev utfört och hur slutresultatet i förhållande till 
utgångsläget blev. Detta trots att ombyggnaden gjordes med antikvarisk kontroll. 
Det finns inte ens ett beslut angående tillstånd till ombyggnaden. Vilda Westman! 
Trots en omfattande insats får dokumentationen betraktas som ofullständig. 

2005 sattes en spaljéskärm upp i norr och öster med plantering efter förslag 
av Pär Gustafsson. Det är dock oklart vad som blev utfört. 
 

Sammanfattande kvalitetsbedömning 

Villa Westman är ett spännande byggnadsminne med tanke på att det då det be-
gav sig var ”Sveriges modernaste byggnadsminne”. Positivt är att man på ett så 
självklart sätt lyfter fram enheten byggnad-trädgård. I konsekvens med detta 
borde även skyddsbestämmelsen som anger att trädgården ska skötas efter god-
känd plan följas upp. 

Villa Westman är ett exempel på att snabbutredning inför byggnadsminnes-
förklaring inte är att rekommendera. En ordentlig inventering och dokumentation 
av byggnaden borde ha gjorts inför beslut om byggnadsminnesförklaring. Den 
långt specificerade skyddsbestämmelsen rörande interiören i bostadsdelen och 
dess fasta inredning är vällovlig, men måste kunna motiveras och underbyggas 
med ordentlig fakta och förutsättningar. 

Det finns ett stort, ofullständigt arkivmaterial från ombyggnaden 1997-
1998. Tyvärr finns ingen relationsbeskrivning över vad som verkligen blev gjort 
och hur slutresultatet blev i förhållande till utgångsläget. Härmed är det idag 
oklart hur pass välbevarat Westmans villa kan anses vara. Frågan är huruvida den 
hade hållit för byggnadsminnesförklaring i sitt nuvarande skick. 
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Eslövs Medborgarhus 

 
Kort presentation 

Medborgarhuset hör till byggnadsminneskategorin kultur/nöjen/föreningsliv. Med-
borgarhuset uppfördes i funktionalistisk stil 1955-1957 och ritades av Hans 
Asplund. Byggnaden som består av tre delar – foajén, struten och högdelen – är 
uppförd i platsgjuten betong. Byggnaden blev byggnadsminne 2001 och var då 
det yngsta byggnadsminnet i Skåne. Medborgarhuset ägs av och ligger i Eslövs 
kommun. 
 

Byggnadsminnets tillblivelseprocess 

Fråga om byggnadsminnesförklaring väcktes i slutet av 1999 och ett och ett halvt 
år senare, 2001 blev Medborgarhuset byggnadsminne. De föreslagna skyddsföre-
skrifterna hade skickats på remiss till Riksantikvarieämbetet som inte hade något 
att erinra.  Den relativt korta beslutsprocessen berodde troligtvis på flera faktorer. 
Både ägaren, Eslövs kommun och länsstyrelsen ställde sig positiva till byggnads-
minnesförklaringen. Den senare för att det i Skåne fanns få 1900-talsbyggnader 
representerade, i synnerhet funktionalistiska sådana. Kommunen var troligtvis 
intresserad då den lite bedagade byggnaden var i skriande behov av förändring 
och upprustning. Intresse och uppskattning för dess arkitektur och utarbetade 
detaljer hade precis väckts. Under arkitekturåret blev Medborgarhuset framröstat 
som den mest omtyckta byggnaden, byggd efter 1950, i den regionala delfinalen. 
2007 erhöll Medborgarhuset Europa Nostra priset För en kvalificerad restaurering och 
förnyelse av ett enastående exempel på modern arkitektur i medborgarnas tjänst. 

Byggnadsminnesförklaringen grundade sig inte minst på det underlag som 
Regionmuseet Kristianstad utförde 2000. Bortsett från att en hel del fönster bytts 
och stora fönsterpartier i tak satts igen hade det inte skett så mycket med bygg-
naden. Alla inredningsdetaljer och möbler som också ritats av Hans Asplund 
fanns fortfarande kvar. Ritningar över fasader och planer var också bevarade lik-
som arbetsbeskrivningar. Byggnaden var sålunda väl bevarad och väl dokumente-
rad vilket förenklade såväl beslutsprocess som projektering. Samma år, 2001, som 
Medborgarhuset blev byggnadsminne fattade kommunfullmäktige beslut om att 
gå igång med restaureringen. Under de två påföljande åren genomfördes den in-
vändiga renoveringen och under 2006-2007 den utvändiga till en sammanlagd 
summa på 20 miljoner kronor. 

 

Befintlig basdokumentation 

Förutom underlaget för fråga väckt som Regionmuseet Kristianstad samman-
ställde finns det bevarade tävlingsförslag, ritningar i fasad och plan, arbetsbe-
skrivningar, foton, tidningsartiklar och berättelser i länsstyrelsens eget arkiv. Det 
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är ett ovanligt gediget material om allt från tävlingsförslag till historik och in-
formation om arkitekten. Vad gäller ritningsmaterialet borde det dock finnas tyd-
liga ritningar på både uppmätningsritningar från 1950-talet och aktuella planrit-
ningar. Byggnaden är komplex och en del förändringar har gjorts men det fram-
går inte om man inte har ritningar från alla förändringar. 

I samband med att Medborgarhuset hade fått Europa Nostras utmärkelse 
gjordes ett tio minuter långt reportage som sändes på Sveriges Television i pro-
grammet Sverige! Kulturliv i hela landet den 6 maj 2007. Samma år publicerades en 
påkostad och illustrativ bok Medborgarhuset i Eslöv. Eslöv Civic Hall som skrevs av 
Mats Edström som lett renoveringen och som handlade om byggnaden, arkitek-
ten och renoveringsprojektet. 
 

Byggnadsminnesbeslutet 

Motivering och värdering 
Länsstyrelsens motivering bygger på utredningens värdering som är gjord utifrån 
Axel Unnerbäcks modell framtagen 2002 av Riksantikvarieämbetet. Medborgar-
husets kulturhistoriska värden kan framförallt hänföras till ett byggnadsteknikhi-
storiskt, arkitekturhistoriskt, samhällshistoriskt och ett traditionsvärde. Moti-
veringen lyder enligt följande:  

Eslövs Medborgarhus är en fullgod och välbevarad representant för 1950-talets estetik 
och arkitektur. Såväl det konstnärliga som arkitektoniska värdet är högt. Formspråket är 
starkt och konsekvent genomfört med olika former upprepade i varianter, anpassade efter re-
spektive utrymme. Varje detalj är medvetet utformad – en radiator och dess placering är inte 
bara en funktion utan blir här en del av gestaltningen. Estetik sammanfaller med teknik. 

Medborgarhuset representerar ett nytt uttryckssätt för kommunerna att manifestera sig, 
samtidigt som huset är ett led i den moderna demokratins fostran av upplysta och ansvarskän-
nande individer (se de runda studierummen). I samband med kommunreformen på 1950-talet 
kom ett stort antal kommunhus att uppföras. Eslövs Medborgarhus är samhällshistoriskt in-
tressant då det är en representant för det offentliga byggandet och genom att den visar den kom-
munala utvidgningen på 1940- och 50-talen. Efterfrågan på offentliga lokaler var stor och 
Medborgarhuset erbjöd eslövsborna ett forum för nöje, kultur och förkovran.  

I en väletablerad socialdemokratisk kommun som Eslöv försvann Folkets hus som bygg-
nad, men inte som idé. De demokratiska tankarna för arbetarrörelsen förmedlades vidare ge-
nom ett kommunalt hus för alla stadens medborgare: ett Medborgarhus. Kontinuiteten i nytt-
jandet är hög, än idag hyser högdelen många fackförbund och såväl allmänna ytor som biytor 
används flitigt inom kommunens föreningsliv. I Medborgarhuset finns ett starkt traditionsvärde 
då huset förmedlar en mötes- och folkbildartradition långt äldre än huset självt.  
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Av 3 kap 1§ KML framgår att en byggnad som genom sitt kulturhistoriska värde är synnerli-
gen märklig får förklaras som byggnadsminne. Länsstyrelsen anser att Eslövs Medborgarhus 
på fastigheten kommun har ett sådant kulturhistorisk värde att en byggnadsminnesförklaring 
är väl motiverad. 
 
Skyddsbestämmelser 
Skyddsbestämmelserna är detaljerade och specificerade. Hela byggnaden är skyd-
dad, det gäller stomme, exteriör och interiör. Även den fasta inredningen är skyd-
dad i kryssmarkerade rum. Där får inga ingrepp i eller förändring av fast inred-
ning göras och i övriga utrymmen skall ingrepp i och förändring av fast inredning 
göras i samråd med länsstyrelsen. Vård- och underhållsarbete skall vidare utföras 
så att det kulturhistoriska värdet inte minskar och med material och metoder som 
är anpassade till byggnadens egenart. Skyddsområdet som omfattar kvarteret och 
egentligen en bara en bit på södra sidan av byggnaden är skyddad genom att den 
inte ytterligare får bebyggas och skall hållas i sådant skick att byggnadsminnets 
karaktär inte förvanskas. 

I kommentarerna till skyddsbestämmelserna påpekas att intentionen med 
skyddsföreskrifterna är att byggnaden ska bibehålla sin ursprunglighet för framtiden 
vilket är en något olycklig formulering. En stilhistorisk restaurering är inte i sig 

Medborgarhuset i Eslöv sett från Stadsparken i norr. Strutens glasade parti ses till vänster, foajén i mitten och högdelen i 
bakgrunden 
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eftersträvansvärd. Man förtydligar dock genom att förklara att mindre utvändiga 
förändringar är tillståndspliktiga och vad som menas med fast inredning. Den 
lösa inredningen kan inte skyddas av KML men länsstyrelsen poängterar värdet 
av att även denna bevaras för framtiden.  
 

Det gröna kulturarvet 

Medborgarhusets miljö har en stadsmässig karaktär då byggnaden utgör ett helt 
kvarter och det omges på alla fyra sidor av gator. Öster om byggnaden går järn-
vägsspåren och däremellan finns en öppen parkeringsplats. I söder och väster 
omges byggnaden av bebyggda kvarter och i norra ligger Stadsparken. Nästan 
hela kvarteret är bebyggt och de anslutande delarna består av trottoarer och är 
stenbelagda. Det enda som är grönt i kvarteret är atriumgården och fem ganska 
nyplanterade ekar som står utmed högdelens södra fasad. Atriumgården kan man 
bara nå inifrån byggnaden och här står fem hamlade lindar tätt placerade i en ring. 
Det är dock inte dessa trädplanteringar som ger Medborgarhuset dess inramning 
utan det är Stadsparken som ligger längs byggnadens entrésida. 
 

Mångfaldsperspektiv 

I beslutshandlingen har Unnerbäcks modell använts vid formulering av motivtex-
ten. En större del av texten handlar just om både det socialhistoriska och det 
samhällshistoriska värdet, man nämner kommunreformen, arbetarrörelsen och 
folkbildningen. Det skulle vara intressant att ta reda på hur byggnaden används 
idag, föreningsliv nämns i texten och frågan är huruvida det representerar den 
invandrande befolkningen i Eslöv. Så länge byggnaden finns kvar och används i 
samma syfte är chanserna stora för en bredare mångfald. 
 

Förvaltningsinstrument 

Det saknas vårdprogram och planer och då byggnaden ganska nyligen genomgått 
en omfattande renovering har syftet med en sådan spelat ut sin roll. Då byggna-
den är komplex och fyller vitt skilda funktioner borde renoveringarna ha före-
gåtts av en vårdplan av vilken det framgick vad som var prioriterat och vad det 
fanns för källmaterial att tillgå vid till exempel framtagandet av kvaliteter på färg 
och puts. Detta gjordes i stället under arbetets gång.   
 

Förändringar av byggnadsminnet 

Medborgarhuset har genomgått två stora renoveringar, en inre och en yttre, som 
sträckte sig vardera över ett år. Förfrågningsunderlagen är omfattande och ändra-
des underhand flera gånger. Båda renoveringarna finns dokumenterade genom att 
de följdes av och rapporterades av antikvarier från Regionmuseet Kristianstad. 
Den första renoveringen var så omfattande att endast det som avvek från hand-
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lingarna redovisades. Då förfrågningsunderlaget är digert försvåras förståelsen för 
vad som egentligen utförts och varför. För att underlätta den fortsatta förvalt-
ningen måste det framgå tydligt vad som har utförts och vilka antikvariska ställ-
ningstaganden som gjorts. 

Förändringarna har i flera avseenden gällt återställanden av senare tiders till-
lägg och i de flesta fall har man kunnat gå tillbaka till ett ursprungligt utförande, 
till exempel har flera aluminiumfönster bytts mot ek likt originalet. Tekniska lös-
ningar har inlemmats i byggnaden och flera detaljer har restaurerats varsamt. 
 

Sammanfattande kvalitetsbedömning 

Det har gått ett drygt decennium sedan Medborgarhuset blev föremål för en 
byggnadsminnesutredning och sedan dess har en hel del hänt som har bidragit till 
att manifestera Medborgarhuset och stärka Eslövs identitet. Byggnaden har rös-
tats fram som den mest omtyckta byggnaden i regionen, fått Europa Nostras ut-
märkelse och synliggjorts i media. Renoveringarna har varit påkostade och ambi-
tiösa vilket i sin tur lett till ökad förståelse och uppskattning för byggnaden. På 
det stora hela är renoveringarna utförda med stor hänsyn till byggnadens kultur-
historiska värden men sett i backspegeln borde det ha föregåtts av ett vårdpro-
gram eller en omfattande antikvarisk förundersökning. Utan en dylik handling att 
fatta beslut utifrån krävs ett stort engagemang av alla inblandade parter. Lyckligt-
vis verkar det som att det var så i det här fallet.  

Det producerade dokumentationsmaterialet visar till trots att de är nog så 
viktiga för förståelsen av processen och resultatet. I en så komplex anläggning 
kan en sådan enkel dokumentation som före- och efterbilder inte överskattas. 
Ökade krav bör därför ställas på noggranna dokumentationer och motiveringar 
samt uppdaterade uppmätningsritningar. 

Det finns sammanlagt sju objekt inom kategorin kultur/nöjen/föreningsliv i 
Skåne. De övriga sex är från slutet av 1800-talet och från tidigt 1900-tal och 
spänner över både mindre ansenliga objekt till mer monumentala byggnader. 
Konserthuset i Helsingborg är den byggnad som ligger närmast i kategorin i fråga 
om formspråk och allmännytta. Medborgarhuset rymmer dock fler funktioner då 
även föreningslivet ryms i byggnaden. Det är unikt för Medborgarhuset, varför 
det också lyfts fram som både ett socialhistoriskt och samhällshistoriskt värde i 
byggnadsminnesbeslutet. Byggnadens funktion har ett stort pedagogiskt värde 
och utgör ett viktigt instrument i den framtida förvaltningen. 
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Kv. Hyphoff 5 

 
Kort presentation 

Fysiologiska, Histologiska och Anatomiska institutionerna i kvarteret Hyphoff  5 
hör till byggnadsminneskategorin utbildning. I kvarteret Hyphoff  5 ligger idag elva 
institutionsbyggnader varav sex uppfördes som villor åt professorerna. En verk-
stad ingår i bebyggelsen, så även två vaktmästarhus och ytterligare några mindre 
byggnader som är uppförda mellan 1886 och 1960-talet. Universitetet var i behov 
av fler lokaler och vid förvärvet av marken sågs möjligheter att uppföra en repre-
sentativ bebyggelse i parkmiljö. Institutionsbyggnaderna ägs av Akademiska hus. 

De tre äldsta institutionsbyggnaderna och vaktmästarbostaden blev bygg-
nadsminne 1971. Byggnadsminnet är en komplex miljö och inom skyddsområdet 
ligger ytterligare sex byggnader som inte ingår i byggnadsminnet. Kvarteret Hyp-
hoff  ligger i Lunds stad och kommun. 

 
Byggnadsminnets tillblivelseprocess 

Institutionsbyggnaderna, Fysiologiska institutionen med tillhörande vaktmästar-
bostad, Histologiska och Anatomiska institutionen ägdes av Byggnadsstyrelsen 
och upptogs i förteckningen över statliga byggnadsminnen 1971. Det fanns dock 
inga specifika skyddsbestämmelser för dessa byggnader varför Riksantikvarieäm-
betet i mitten av 1993 upprättade ett förslag på skyddsföreskrifter som fastställ-
des av regeringen. I slutet av samma år övergick byggnaderna till Statliga Akade-
miska hus i Lund. Från och med det datumet utgjorde Hyphoff  5 byggnads-
minne enligt Kulturminneslagens 3 kap. 

Samtliga byggnader i kvarteret håller genomgående hög kvalitet och det är 
tydligt att byggnaderna är kopplade till varandra, flera av professorsbostäderna är 
vända mot sina respektive institutionsbyggnader med köksingångarna mot gatan. 
Parkmiljön och de uppvuxna trädgårdarna utgör en sammanhängande grönyta. I 
Lunds bevarandeprogram där husen beskrivs är nästan alla byggnader, utom 
1960-talsbyggnaden och några baracker, markerade som kulturhistoriskt värde-
fulla byggnader. I programmet menar man också att bebyggelsemiljön i kvarteret är av 
den digniteten att den bör ägnas extra omsorg och att fler byggnader bör komma ifråga 
om byggnadsminnesförklaring. 
 

Befintlig basdokumentation 

I länsstyrelsens kunskapsunderlag finns endast en mycket kortfattad historik och 
beskrivning av byggnaderna som ryms på en A4. Beskrivningen gäller i princip 
endast exteriörerna och inte interiörerna eller parken. Det finns inga foton eller 
ritningar och inte heller någon byggnadsminnesutredning, vårdplan eller annan 
dokumentation. 
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Byggnadsminnesbeslutet 

Motivering och värdering 
Det finns inte någon motivering eller värdering av någon av vare sig byggnader 
eller park. 
 
Skyddsbestämmelser 
Byggnaderna har ett fullgott yttre skydd. Vad gäller det inre får inga ingrepp gö-
ras i stommar, ursprunglig planlösning eller äldre fast inredning. Vilka de ur-
sprungliga planlösningarna är nämns inte och det hade kunnat förtydligas genom 
markeringar i planritningar, om nu sådana hade funnits. I Lunds bevaringspro-
gram står det att det bara är vissa rum som är skyddade. Enligt den är Anato-
miska institutionens vestibul och museisal skyddade, liksom övre delen av trapp-
huset i Histologen och trapphuset i Fysiologiska institutionen.  

Vidare följer den vanliga frasen att byggnaderna ska underhållas så att de 
inte förfaller och underhållsarbeten ska ske med traditionella byggnadsmaterial så 
att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Skyddsområdet får inte bebyggas och 
åtgärder i parken får inte göras så att områdets karaktär förändras. 

 

Histologen ligger mitt i parken mellan Fysiologen och Anatomen. Samtliga har grusade gångar från gatan. 
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Skyddsområde 
Inom skyddsområdet som innefattar två tredjedelar av kvarteret finns det 12 
numrerade byggnader varav 4 är skyddade. Minst en byggnad är riven sedan situ-
ationsplanen tillkom 1975. Byggnaderna är markerade med nummerbeteckningen 
401-403, 405-413 men vilka byggnader som är skyddade kan inte utläsas av pla-
nen. Gångsystemet är markerat på kartan med prickade gränsdragningar. Man 
kan ana att det är grusade eller stenlagda gångar. Det går inte att utläsa något an-
nat om miljön. 
 

Det gröna kulturarvet 

Byggnaderna ligger långt indragna på tomten inneslutna i en stor park som över-
går i trädgårdar tillhörande de bakomliggande sex institutionsbyggnaderna. En 
liten trädgård finns dessutom vid den vaktmästarbostad som inte har något 
skydd. De tre stora institutionsbyggnaderna har var sin gång upp från Biskopsga-
tan i sydväst och de är förbundna med varandra med gångarna. Det finns som 
ovan nämnts ingen information om parken någonstans. Den måste ha ansetts ha 
ett värde, annars hade den inte blivit skyddad. I Lunds bevaringsprogram finns 
det inga uppgifter om den mer än att det troligen var en medveten strävan att 
åstadkomma en representativ bebyggelse i parkmiljö. Parken finns däremot be-
skriven i Svensk trädgårdskonst under fyrahundra år7 där länsträdgårdsmästaren Bengt 
Kjellsons ritningar till parkerna till Anatomiska och Fysiologiska institutionerna 
är publicerade.  
 

Mångfaldsperspektiv 

Det finns inga kulturhistoriska värderingar formulerade och man kan inte utläsa 
några motiveringar som har att göra med etnicitet, genus, generation eller klass. 
 

Förvaltningsinstrument 

Det finns inte några förvaltningsinstrument, varken i form av byggnadsminnesut-
redningar, vårdplaner eller andra utredningar. 
 

Förändringar av byggnadsminnet 

Enligt länsstyrelsens kunskapsunderlag har byggnaderna genomgått förändringar 
sammanlagt fem gånger på de senaste tjugo åren. 1983 byggdes Histologiska in-
stitutionen om och en utrymningsanordning tillkom. Åtgärderna skulle utföras 
under antikvarisk kontroll och dokumentation av Skånes Hembygdsförbund men 
den har inte avrapporterats. 1994 lades taket om på samma byggnad. Arbetet 
skulle utföras likt de andra två byggnaderna och det enda som finns i arkivet är 

                                              
7 Andersson, Thorbjörn, Jonstoij, Tove och Lundquist Kjell (red): Svensk trädgårdskonst under fyra-
hundra år. Stockholm, 2000. 
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ritningar och arbetsbeskrivningar. 1996 utfördes en fasadrenovering på ovan-
nämnda byggnad och Anatomen. Enligt ansökan gjordes någon form av vårdplan 
men den finns inte i länsstyrelsens kunskapsunderlag. Vad gäller färgsättning och 
beslut om färgval skedde samråd med länsantikvarien men det finns inget beslut 
på rapportering. Följande år renoverades trapphallen på Histologen och även här 
skedde det i samråd med länsantikvarien. Av beslutet framgick det inte vem som 
skulle utföra kontrollen och sålunda rapporterades inte arbetena heller. 2007 in-
stallerades en utvändig handikapphiss i anslutning till en sentida källartrappa. Åt-
gärden villkorades med egendokumentation men det finns inga foton insända. 
 

Sammanfattande kvalitetsbedömning 

Vid ett besök på plats under våren 2011 kunde man notera att byggnaderna är 
ganska väl bevarade exteriört sett. Vad gäller färgsättning är det svårt att bedöma 
då det inte finns någon dokumentation varken från byggnadsminnets tillblivelse 
eller från någon av kontrollerna. Invändigt är trapphallar och andra stora salar i 
gott skick och det mesta verkar nygjort. Huruvida det är gjort i enlighet med hur 
det såg ut tidigare går inte att bedöma av samma anledning som ovan. I Fysiolo-
giska institutionen har det nyligen gjorts en ombyggnad av nedre bottenvåning 
men om den finns det inget rapporterat.  

Utifrån detta kan slutsatsen dras att det är viktigt med dokumentation och 
värdering av byggnaderna. Det hade också varit värdefullt med en vårdplan i 
samband med ägarbytet då det var tydligt att byggnaderna var i behov av både 
utvändiga och invändiga renoveringar. För att överhuvudtaget kunna göra en be-
dömning idag huruvida värdena bevarats är det viktigt att det finns en grund-
dokumentation med en kulturhistorisk värdering av byggnadsminnet. Först då är 
det också möjligt att se att det bara är vissa rum som är viktiga att skydda. För 
tydlighetens skull borde det, om det nu är så som det antyds i Lunds Bevarings-
program, borde det fattas ett tilläggsbeslut där det framgår tydligt vilka rum som 
är skyddade.  

Vad gäller parken, som i det här fallet utgör en så viktig del av byggnads-
minnet, borde den definitivt ha ett både bättre skydd och dokumentation. Det 
finns uppenbarligen ritningar till hur parken en gång sett ut och kanske det rent 
av finns växtförteckningar också. Det är i vilket fall uppenbart att parken för-
enklats och förändrats en del. I vissa fall har det att göra med att byggnader till-
kommit och i andra fall har uteplatser, parkeringar och andra anläggningar upp-
stått. 
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Rådhuset i Helsingborg 

 
Kort presentation 

Rådhuset hör till byggnadsminneskategorin rättsväsen. Rådhuset uppfördes i nygo-
tisk stil med fasader i rött tegel och kalksten 1892-1897 och ritades av stadsarki-
tekt Alfred Hellerström. Rådhuset blev byggnadsminne 1967, ligger i Helsing-
borgs stad och kommun ägs och förvaltas av Kärnfastigheter. 
 

Byggnadsminnets tillblivelseprocess 

Frågan om byggnadsminnesförklaring av Rådhuset i Helsingborg väcktes i maj 
1966. Bara ett halvår senare, den 16 januari 1967, blev Rådhuset byggnadsminne. 
Samma datum tillkom åtta andra byggnadsminnen i Helsingborgs kommun. In-
nan dess fanns det inga byggnadsminnen i kommunen. Helsingborgs stad som 
var ägare och byggnadsnämnden hade inget att erinra mot varken byggnadsmin-
nesförklaringen eller skyddsföreskrifterna. 
 

Befintlig basdokumentation 

I länsstyrelsens kunskapsunderlag finns endast en kort historik och byggnadsbe-
skrivning, en kopia på ett fotografi, några färgfoton på fönster och del av en fa-
sad. Rådhuset ingår i Tings- och rådhusinventeringen från 1997-2007 och delar av 
denna är publicerad i bebyggelseregistret på Riksantikvarieämbetets hemsida. För 
övrigt har förre stadsantikvarien Torkel Eriksson 1996 författat Rådhuset i Helsing-
borg som kan fungera som referenslitteratur.  
 

Byggnadsminnesbeslutet 

Motivering och värdering 
Det finns varken motivering eller värdering av Rådhuset i beslutet. 
 
Skyddsbestämmelser 
Byggnaden har ett fullgott yttre skydd men invändigt är det bara trapphallen, ma-
gistratens sessionssal samt vigselrummet som inte får förändras utan tillstånd. 
Rummen har allteftersom funktionen förändrats fått nya benämningar varför de 
inte kallas så nu längre. Byggnaden ska vidare underhållas erforderligt.  
 
Skyddsområde 
Det finns inte någon bilagd situationsplan över rådhuset. Det framgår av skydds-
bestämmelserna att det bara är byggnaden som är skyddad. I länsstyrelsens arkiv 
finns det en kopia på en detaljplan från 1971 där rådhuset är markerat med A, 
område för allmänt ändamål. I det här fallet hade det varit bra att veta mer exakt 
då byggnaden står på en sockel och har flera trappor som går ut i gatan. 
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Mångfaldsperspektiv 

Det finns inga kulturhistoriska värderingar formulerade och man kan inte utläsa 
några motiveringar som har att göra med etnicitet, genus, generation eller klass. 
 

Förvaltningsinstrument 

Det finns inte några dokumentationer, kulturhistoriska värderingar eller vårdpla-
ner att tillgå i länsstyrelsens kunskapsunderlag. De sex antikvariska förundersök-
ningar som gjorts inför en del ombyggnader är så specifika att de inte tillför så 
mycket ny kunskap som ger en helhetsbild av byggnaden. Länsstyrelsen tycks ha 
förlitat sig på att det inom kommunen och hos stadsantikvarien ska finnas kun-
skap och kännedom om byggnaden att de inte behöver ha det i sitt arkiv.  
 

Förändringar av byggnadsminnet 

I en så stor och komplex byggnad som Rådhuset är det naturligt att det skett 
många förändringar. På de nästan drygt fyrtio åren som byggnaden varit bygg-
nadsminne har det enligt länsstyrelsens kunskapsunderlag skett 36 förändringar 
fram till mars 2010. Den första förändringen skedde 1975, resterande är från 
1991 till idag. Tre av förändringarna verkar inte ha något beslut och i tio fall 
skickades ärendena på remiss till stadsantikvarien, Regionmuseet, Boverket och 

Helsingborgs rådhus pryder sin plats mitt i staden intill Stortorget. 
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Riksantikvarieämbetet. Sex av åtgärderna har föregåtts av antikvariska förunder-
sökningar och dessa har ofta varit väldigt specifika. 16 av besluten är villkorade så 
att de ska göras i samråd med antikvarisk kontrollant. I endast sex av dessa beslut 
har det inkommit antikvariska kontrollrapporter. I övrigt finns det ett intyg på att 
åtgärderna har utförts i enlighet med beslut och två tjänsteanteckningar gjorda av 
länsstyrelsen själv. I sju av besluten finns det krav på egendokumentation och i tre 
av fallen har det också skett. Slutsatsen är att det bara finns sammanlagt 12 for-
mer av återrapporteringar vilket motsvarar en tredjedel av alla förändringar som 
skett. 

De flesta ändringar är ganska små, det handlar om radioantenner på tak, 
skyltning, räcken belysningsarmaturer, igensättning av fönster, etc. Framtagning-
en av dekorationsmålningar i sessionssalen som ska ha skett 1996 och konserve-
ringsarbeten i samma sal gjordes 2001. 2005 målades tavlor om av konservator. 
Ingen av åtgärderna dokumenterades av vare sig konservator eller stadsantikvarie. 
2000 utfördes renovering av kontorsrummen som gjordes utan antikvarisk insyn 
då man inte ansåg att det handlade om skyddade delar av byggnaden.  

Fasadarbetena på den östra sidan 2003 följdes av en dokumentation liksom 
upptagningen av en äldre valvöppning i sessionssalen och omfogning av granit-
trappan. Vid fortsättningen av fasadarbetena på den östra och norra fasaden an-
såg Helsingborgs museum som gjort en antikvarisk komplettering inte att arbe-
tena var tillståndspliktiga då det rörde sig om underhållsarbeten. Det ledde till en 
tvist mellan länsstyrelsen och Helsingborgs museer där länsrätten avslog överkla-
gandet från Helsingborgs museer. Beslutet ledde till att man även fick åtgärderna 
från och med år 2004 dokumenterade. 

 
Sammanfattande kvalitetsbedömning 

I Skåne finns det 10 byggnader inom kategorin Rättsväsen varav 4 är rådhus. De 
fyra täcker in olika typer av rådhus och är byggda i olika tider. Ystads rådhus 
äldsta delar är från slutet av 1500-talet men ombyggt 1837, Skanörs lilla rådhus är 
från 1778 och Lunds rådhus stod klart 1840. Rådhuset i Helsingborg är yngst 
bland dessa men tillkom som byggnadsminne först.  

Anledningen till varför återrapporteringar skett i endast en tredjedel av alla 
förändringar ligger delvis i att länsstyrelsens beslut i en del fall varit otydliga. Det 
står att dokumentation ska göras men inte vem som ska utföra dokumentationen. 
I några beslut är antikvarisk kontrollant utsedd men slutbesiktning ska göras av 
länsstyrelsen. I de få rapporter som producerats är det otydligt vilka ställningsta-
ganden som gjorts och i vilken omfattning åtgärderna har utförts. 

Trots att det finns fem pärmar med material i länsstyrelsens kunskapsun-
derlag får man egentligen väldigt lite information om Helsingborgs rådhus. Hand-
läggningen torde ha försvåras av att det är en komplex byggnad där det skett 
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många förändringar. Dokumentationen är bristfällig, motiveringar och värdering-
ar saknas. Mycket lite har framkommit och satts på pränt om byggnadens historik 
genom de förundersökningar som gjorts. Trots att omfattande exteriöra arbeten 
har utförts har det inte funnits någon vårdplan. I en av remisserna efterfrågas en 
restaureringsstrategi angående sessionssalarnas inredning där det framkommer att 
de blivit ändrade på 1940-talet. 

Det kan antas att det finns betydligt mer material om rådhuset i Helsing-
borgs museers arkiv och att kommunens antikvarier har god kännedom om 
byggnaden. Att inte länsstyrelsen kan ha full insyn i en så pass komplex byggnad 
som rådhuset är förståeligt men det bygger på att kontakterna med fastighetsför-
valtare och antikvarier i kommunen är goda.  
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Sammanfattande resultat av kvalitetsgranskning 
 

Byggnadsminnenas tillblivelseprocess 

Idag görs oftast byggnadsminnesutredningar över enstaka objekt och jämförelser 
med liknande objekt görs sällan. Vilka objekt som överhuvudtaget bör komma i 
fråga om utredning bör föregås av ett kunskapsunderlag. Trots att detta har po-
ängterats under hela 1900-talet är bristen på översiktliga inventeringar en anled-
ning till att det blir svårt att uppnå delmålet för kulturhistoriskt värdefull bebyg-
gelse inom GOD BEBYGGD MILJÖ.8 Ett sätt att utforma en specifik regional 
strategi är att använda sig av kategoriindelning, likt KGBs, och därigenom kart-
lägga se vilka typer av bebyggelse som är underrepresenterad.   

Flertalet initiativ till byggnadsminnesförklaring har tagits av fastighetsägarna 
själva men fråga väckt har oftast skett på uppmaning från den offentliga kultur-
miljövården. Hur många avslag på fråga väckt som gjorts av Skånes medborgare 
genom tiderna finns det ingen statistik på. Trots att kulturmiljövårdens mål i hela 
Sverige har varit att öka allmänhetens deltagande har det inte funnits någon med-
borgardialog. Det är känt att medborgarna generellt sett uppmärksammar var-
dagsmiljöer i större utsträckning, andra kategorier och andra byggnader inom en 
kategori än den offentliga kulturmiljövården.9 

Många byggnadsminnen har varit under utredning under en väldig lång tid 
medan andra en kort tid. I de fall där man haft en god relation med ägaren och 
där länsstyrelsen låtit göra en byggnadsminnesutredning samt varit målmedveten 
med sitt beslut har förloppet av byggnadsminnesförklaringen bara tagit något år. I 
vissa fall är det naturligt att processen måste mogna då kartläggning av liknande 
objekt måste göras, utredningar av den aktuella byggnaden samt huruvida bygg-
naden i fråga stämmer med länsstyrelsens riktlinjer måste genomföras. Ett par år 
är sålunda acceptabelt för en utredning. Risken med att det går för lång tid är att 
byggnaden eller byggnaderna hinner bli föremål för förändringar, trots föreläg-
ganden från länsstyrelsens sida. De långa handläggningstiderna försvårar också 
för grupper utanför den offentliga kulturmiljövården att ta del av verksamheten. 
 

Befintlig basdokumentation 

Basdokumentationen av byggnadsminnena har under det senaste decenniet blivit 
bättre. Nya byggnadsminnen blir bättre dokumenterade och de gamla tillförs ny 
kunskap i samband med exempelvis vårdplaner. Men över lag är dokumentation-
en mycket bristfällig och det är allvarligt att det ska ta flera decennier innan ny 

                                              
8 Thornberg Knutsson, 2007, s 263 
9 Thornberg Knutsson, 2007, s 266-267. 
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kunskap tas fram. Avsaknad av dokumentation synliggörs när ett byggnadsminne 
förändras, det kan ske gradvis genom planerade renoveringar eller på grund av 
felaktigt underhåll. En övergripande kartläggning av dokumentationsläget avse-
ende alla byggnadsminnen – likt KGB – bör göras. Därefter bör en plan för hur 
man ska förbättra basdokumentation tas fram. Mycket kan åstadkommas i sam-
band med upprättande av vårdprogram/vård- och underhållsplaner, men även i 
samband med tillstånds- respektive bidragsärenden kan man genom antikvariska 
undersökningar passa på och fylla i kunskapsluckor. 
Kunskap om byggnadsminnena måste bli mer tillgänglig. Idag finns en lista publi-
cerad över länets byggnadsminnen (bilaga 1) men bortsett från denna finns det 
inte någon samlad information om dem vilket gör att de i princip är okända för 
allmänheten. Det är inte bara vilka objekt som är skyddade utan också de bakom-
liggande anledningarna till varför de är skyddade, vilka värden de har och hur de 
ska förvaltas. Det finns sålunda inga grundförutsättningar för ett verksamt skydd. 

 Förutom listan, som bör uppdateras mer regelbundet, hade det varit bra 
om det funnits mer information om varje byggnadsminne på länsstyrelsens hem-
sida. Man skulle också kunna länka till Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister 
där alla byggnadsminnen finns registrerade. Där är informationen om de skånska 
byggnaderna dock mycket bristfällig. Beskrivningarna är kortfattade, det finns få 
eller inga foton, inga ritningar eller värderingar. Det enda som finns på alla bygg-
nadsminnena är byggnadsminnesbesluten som är sparade som pdf-filer. 

I en del pärmar hos länsstyrelsen i Skåne vad gäller vissa byggnadsminnen 
finns väldigt mycket material, ibland så mycket att det är svårt att skapa sig en 
helhetsbild av vad som egentligen blev beviljat, gjort, inte gjort, dokumenterat 
osv. Detta material borde struktureras, digitaliseras och göras mer lättillgängligt. 
 

Byggnadsminnesbesluten 

Byggnadsminnesbesluten borde gås igenom och revideras vad gäller historik, be-
skrivningar och motiveringar, skyddsbestämmelser och skyddsområden. En kart-
läggning av vilka byggnadsminnen som saknar beskrivningar och motiveringar 
borde göras i första hand, därefter borde de befintliga byggnadsminnesbesluten 
analyseras vad gäller innehåll och upplägg. En genomgång vilka formuleringar 
som har fungerat i praktiken och vilka som följer dagens språkbruk borde ge-
nomföras.   
 
Motivering och värdering 
Många av de undersökta byggnadsminnena saknar motiveringar vilket gör att 
skyddsbestämmelserna inte kan relateras till dessa. Motivtexterna utgör grunden 
till förståelsen för varför byggnadsminnet blivit skyddat varför de bör styra ut-
formningen av skyddsbestämmelserna då de ska återkoppla till de kulturhistoriska 
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värdena. Utan motiveringar kan inte skyddsbestämmelserna utgå från kriterierna 
som fanns vid byggnadsminnesförklaringen och därmed inte heller utgöra något 
skydd för byggnadsminnet.  
 
Skyddsbestämmelser 
De flesta skyddsbestämmelser är schablonmässigt formulerade och innebär i 
korthet förbud mot exteriöra och interiöra förändringar samt ett påbud om att 
byggnadsminnet ska vårdas så att det kulturhistoriska värdet inte förvanskas. 
Skyddsbestämmelserna är sålunda identiskt utformade oavsett om det gäller en 
agrar miljö eller en offentlig byggnad. Skyddsbestämmelserna bör därmed analys-
eras vad gäller formuleringar och huruvida punkterna är tillräckliga. Problemet 
med många byggnadsminnesförklaringar, förutom att de är schablonartade, är att 
de många gånger är otydliga och svårtolkade. Vilka hus på fastigheten är egentlig-
en skyddade och i vilken omfattning? Vilka rum är skyddade i interiören? Vilka 
delar av stommen och den fasta inredningen är skyddade? Vad består exempelvis 
den fasta inredningen av och vad avses med stommen?  

De rum som har särskilt skydd borde markeras på en plan då det i texten 
kan vara otydligt vilken byggnad som avses, ifall det är flera byggnader. Dessutom 
har benämningar på byggnader förändrats över tid vilket bidrar till förvirring.  
 
Skyddsområde 
Om det finns ett skyddsområde finns det oftast en fjärde bestämmelse gällande 
området. Denna bestämmelse bör ses över vad gäller formuleringen då den oftast 
endast innebär förbud mot ytterligare bebyggelse. Ibland står det något om att 
karaktären inte får förändras men inget om vad som utgör karaktären. Vad gäller 
det eventuellt gröna kulturarvet finns det oftast inga beskrivningar alls. Enligt 
RAÄs riktlinjer är det lämpligt att skyddsbestämmelserna innehåller en punkt om 
att vård och underhåll ska ske efter en av länsstyrelsen godkänd vårdplan för det 
gröna.10 Det förutsätter dock att det även finns värdebeskrivningar i skyddsbe-
stämmelserna för park och trädgård. 

Skyddsområdena bör ses över vad gäller alla byggnadsminnen, även de som 
inte har något. De exakta gränserna för ett byggnadsminne är inte alltid så tydliga 
då det i anläggningen kan finnas trappor och stenläggningar. Ett byggnadsminne 
kan förvanskas inte bara genom åtgärder på byggnaderna, utan även genom stö-
rande ingrepp i närmiljön. Skyddsområdena bör därför ses över så att de stämmer 
med dagens ägogränser. Ett förslag är att situationsplaner upprättas för samtliga 
byggnadsminnen enligt en utarbetad mall. Materialet kan läggas ut på länsstyrel-
sen hemsida och kan vara ett led i att tillgängliggöra byggnadsminnena. 

                                              
10 Thornberg Knutsson, 2007, s. 178. 
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Skyddsbestämmelserna bör också ses över vad gäller omfattningen av byggnads-
minnet. I en del fall finns det byggnader som ingår i miljön och som i ett vidare 
perspektiv på kulturmiljön också borde ingå i skyddet. I en del fall finns det 
byggnader inom skyddsområdet som inte är skyddade och i en del fall ligger de 
utanför. Kravet på att bevara hela miljöer är gammalt, trots det finns det exempel, 
som Ullspinneriet i Strömsborg, där byggnadsminnespraktiken inte följer med. 

Det gröna kulturarvet 

Enligt den översiktliga genomgången av de skånska byggnadsminnena, se s. 15, 
ligger i eller med direkt anslutning till någon form av trädgårds- eller parkanlägg-
ning. Alla byggnadsminnen bör gås igenom i syfte att kartlägga vilka som har eller 
har haft en tillhörande trädgård, park, gårdsplan eller förgård inom skyddsområ-
det. Därefter bör man göra inventeringar i fält för att få en bild av deras nuva-
rande status. Fältarbeten borde göras på alla byggnadsminnen, det kan finnas nå-
gon form av trädgård i anslutning till byggnadsminnet och som borde ingå i 
skyddet. Det kan också vara så att den intilliggande platsen är utformad samtidigt 
som eller i enlighet med byggnaden varför den också borde skyddas. Som ovan 
nämnts har det gröna kulturarvet sällan beskrivits och dokumenterats och dessu-
tom fått väldigt generella skyddsbestämmelser vilket troligtvis har lett till att deras 

Tjörnedalagården skyddades redan 1946. Redan då var den enastående naturen, prisad av C v Linné, och utsikten mot 
Stenshuvud viktiga motiveringar för skyddandet av fastigheten. 
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karaktär faktiskt har förändrats. Punkten att det gröna ska skötas efter en av läns-
styrelsen upprättad vårdplan finns inte i några av de byggnadsminnen som ingått i 
KGBs undersökning. 

Mångfaldsperspektiv 

I framtiden kommer det krävas att det redan under arbetsprocessen med bygg-
nadsminnesförklaringar gör värderingar utifrån ett mångfaldsperspektiv. Av de 
befintliga byggnadsminnena är det få som värderats på det här sättet. Det är bara 
i de fall där det gjorts en värdering i byggnadsminnesutredningen och de finns 
nästan uteslutande i utredningar som gjorts under senare delen av 2000-talet. För 
att få en mångfald bland byggnadsminnena och för att kunna belysa det lägre 
samhällsskiktets, kvinnors, barns och minoriteters miljöer måste det för det första 
göras prioriteringar av vilka byggnadsminnen som ska tillkomma och därefter 
utförliga värderingar. Med en större mångfald kan nyanserade bilder av bygg-
nadsminnena göras och miljöerna blir mer levandegjorda.  

Förvaltningsinstrument 

Varje byggnadsminne bör ha för det första en gedigen dokumentation och en 
relevant kulturhistorisk värdering. Utöver det bör de ha ett aktuellt vårdprogram 
utformat efter särskild mall. Vårdprogrammen utgör nödvändiga kunskapsun-
derlag för förvaltning. Befintliga vårdprogram/vårdplaner/underhållsplaner är 
mycket skiftande vad gäller omfattning och innehåll. Det bör också ställas krav på 
att de utformas av eller tillsammans med antikvarisk expertis så att de föreslagna 
åtgärderna följer den kulturhistoriska värderingen. På så sätt blir varje åtgärd mo-
tiverad och det är lättare att fatta beslut utifrån underlaget.  

Förändringar av byggnadsminnet 

Det är över lag mycket svårt att skapa sig en översiktlig bild av vad som hänt ge-
nom åren med byggnadsminnena. Kunskapsunderlaget borde göras mer tillgäng-
liga, exempelvis genom digitalisering. Ett system för en kontinuerlig översiktlig 
uppdatering av vad som händer med byggnadsminnena borde upprättas. Det 
borde dessutom ställas högre krav på att besluten följs vad gäller dokumentation 
som ju är den enda återkopplingen på vad som faktiskt blivit utfört. På så sätt blir 
det också lättare att ha en dialog med ägare och hantverkare. Åtgärdsdokumentat-
ionen borde dessutom tillgängliggöras i en databas, så som bebyggelseregistret 
var tänkt att fungera. Det ska vara enkelt att bilda sig en uppfattning om hur 
byggnadsminnet förändrats och förvaltats. Om det inte finns någon dokumentat-
ion på vad som gjorts och dessutom varken basdokumentation eller värdering 
finns det en risk att byggnadsminnets kulturhistoriska värden urholkas. I en del 
fall har det faktiskt lett till att byggnadsminnet inte längre uppfyller kraven som 
ett sådant. 
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Slutsatser 
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne har med projektet KGB 
sökt bidra till djupare förståelse och kunskaper om kulturmiljövårdens engage-
mang avseende byggnadsminnen i Skåne län. Det yttersta ansvaret för verksam-
heten bärs av Länsstyrelsen i Skåne län men även andra aktörer, däribland Reg-
ionmuseet, arbetar kontinuerligt med byggnadsminnen – ofta mycket praktiskt i 
antikvarisk medverkan eller med framtagande av vårdprogram för redan befint-
liga byggnadsminnen eller förundersökningar avseende nya objekt. Denna analys 
av kunskapsunderlaget tillgängligt för handläggare och beslutsfattare vid länssty-
relsen är ett sätt att närma sig frågeställningen som i själva verket handlar om kul-
turmiljövårdens beredskap att samarbeta och stödja ägare och förvaltare av bygg-
nadsminnen. 

Regionmuseet önskar att en tydlig policy avseende byggnadsminnen tas 
fram. Tydliga riktlinjer bör formuleras. Länsstyrelsens tillsyn är ett användbart 
verktyg och vid tillsyn kan även länets andra kulturmiljöaktörer – såväl de region-
ala museerna som de privata aktörerna med sina breda kunskaper – samverka.  

Utvärdering av byggnadsminnen och verksamheten kring dem bör fortsätta. 
Analyser och kvalitetsgranskningar borde omfatta länets alla byggnadsminnen. 
Kunskaper om kunskapsunderlag, basdokumentation m.m. skapar nyanserad för-
ståelse om bredd och djup av det kulturarv som man har skyddat och vill skydda i 
framtiden. Målet torde vara ett mångsidigt urval av byggnadsminnen i framtidens 
Skåne – mångsidigt utifrån olika perspektiv, såsom byggnads- och arkitekturhisto-
riska samt social- och samhällshistoriska perspektiv, genusperspektiv och utifrån 
perspektiv förknippade med det gröna kulturarvet. 

Slutligen bör verksamheten med byggnadsminnen präglas av stor öppenhet 
och transparens. Allmänheten vill ha ökad information när det gäller det lokala 
och regionala kulturarvet. Uppdaterad litteratur om Skånes byggnadsminnen sak-
nas, webbaserade informationssatsningar är inte heller uppdaterade. En ny popu-
lärvetenskaplig skrift borde publiceras, både i bokform och som pdf.  

För att nå bredare förståelse för skyddandet av byggnader och miljöer bör 
regionens kulturmiljövårdande instanser samverka och tillsammans med ägare 
och förvaltare av länets byggnadsminnen diskutera och utveckla de strategier som 
framöver väljs som riktlinjer i byggnadsminnesverksamheten.  
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Bilaga 1 – länsstyrelsens lista över byggnadsminnen i Skåne 
Nedan visas en lista som länsstyrelsen sammanställt över byggnadsminnena i Skåne (tillgänglig på läns-
styrelsens hemsida). Årtalen i kolumnen BM-förklaring enligt KGB är ett tillägg till länsstyrelsens lista, gjort 
i samband med projektet KGB av författarna till denna rapport. Observera att listan inte är helt uppda-
terad varför några av de allra senaste byggnadsminnen finns inte med.  

Byggnadsminnen Skåne 2009-07-10       

Namn och kom-

mun 
Fastighetsbeteckning 

Stod 

klart 

Ursprunglig 

funktion 

BM-

förklarades 

BM-

förklaring 

enligt 

KBG 

BJUV           
Ekeby badhus Skromberga 12:2 1920 Badhus 1992-12-08 1992 

Norra Vrams prästgård Norra Vram 32:4 1816 Prästgård 1995-06-12 1995 

Vrams Gunnarstorps slott Vrams Gunnarstorp 2:1 1500-tal, 
1633-45 

slott/herresäte 1983-11-08 1983 

BURLÖV 
        

  

Burlövs Prästgård Burlöv 7:1 1773/74 Prästgård 1964-09-22 1964 

Gymnastikhuset på Hvilan  Åkarp 29:1 1884 Gymnastikhus 1991-11-12 1991 

Kronetorps mölla Arlöv 7:16 1841 och 
1842 

mölla, holländare 1971-12-06 1971 

BÅSTAD   

Villa Sommarlek Hemmeslöv 44:44 1936 Sommarbostad 2003-08-22 2003 

Ågegården Boarp 2:22 1700-tal 
och 1880-
tal 

Lantgård 1974-12-16 1974 

ESLÖV    

Bålamöllan  Bålamöllan 1:3 1600-tal Vattenmölla med bostad 2003-07-10 2003 

Eslövs Medborgarhus Kopparslagaren 1 1956-58 Medborgarhus 2001-03-16 2001 

Eslövs station Eslöv 54:3  1865 Station 2001-01-01 1986 utökning 
med mur och 
verkstad 2001 

Harlösa donationshus Harlösa 1:13 1824 Ålderdomshem 1993-12-14 1993 

Skarhult Skarhult 13:36 1500-talets 
mitt 

slott/herresäte 1977-04-28 1977 

Trollenäs slott Trollenäs 2:20 troligen 
1569 
nuvarande 
utseende 
1891-93 

slott/herresäte 1993-12-14 1993 

V Sallerups prästgård Jep Klockare 7  1868 Prästgård 1978-05-09 1978 

HELSINGBORG    

Apoteket Kärnan Kärnan Södra 8 1813 Bostad 1967-01-16 1967 

Essenska villan (Konsult 
Perssons villa) 

Villan 1 1847 Villa 1967-01-16 och 
2001-12-12 

1967 

Fd Stadsmuseet Minerva 19 1845 Trivialskola 1967-01-16 1967 

Gårdsbebyggelsen, Minerva 
19 

Minerva 19 1845 och 
1914-15 

Trivialskola 1997-01-20 Stadsmuseet 
Minerva 19 och 
gårdsbe-
byggelsen 
Minerva 19 
räknas som ett 
BM 

Gamlegård Magnus Stenbock 20 1700-talets 
1:a hälft 

Handelsgård 1967-01-16 1967 

Henckelska gården Kärnan Norra 26  1680-tal Handelsgård 1978-02-14 1978 
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Jacob Hansens hus Sockerbruket 2 1641 Bostad 1967-01-16 1967 

Jöns Jonsgården Signestorp 5:21 1805-1855, 
etappvis 

Lantgård 1991-10-08 1991 

Konserthuset Rudolf Tornerhjelm 1 1932 Konserthus 1997-05-12 1997 

Kulla Gunnarstorps mölla Kulla Gunnarstorp 1:21 mellan 
1800 & 
1809 

mölla, holländare 1992-06-02 1992 

Kärnan Gamla Staden 8:2 1310-tal Borg 1967-01-16 1967 

Ramlösa Brunn Brunnshotellet 1 1880 Brunnshotell   1973 

Ramlösa Brunn Ramlösa 2:1 (nya Badhuset) 1919 Brunnshotell 1973-10-24,  Alla Ramlösa 
brunn räknas 
som ett BM 

Ramlösa Brunn Läkarvillan 1-3 1800 Brunnshotell UTÖKAT   

Ramlösa Brunn Varmbadhuset 1 1880 Brunnshotell 1974-11-24   

Ramlösa Brunn Villa Malva 1-3 1880-talet Brunnshotell GÄLLER   

Ramlösa Brunn Villa Viola 1 1896 Brunnshotell SAMTLIGA   

Ramlösa Brunn Villa Bellis 1-2 1800 Brunnshotell HÄR UPPTAGNA   

Ramlösa Brunn Villa Salvia 1-2 1807 Brunnshotell HUS   

Ramlösa Brunn Villa Tora 1 1890 Brunnshotell     

Ramlösa Brunn Villa Linnea 1 1896 Brunnshotell     

Ramlösa Brunn Villa Veronika 1 1896 Brunnshotell     

Ramlösa Brunn Villa Pyrola 1 1896 Brunnshotell     

Ramlösa Brunn Villa Iris 1-2 1800-talets 
mitt 

Brunnshotell     

Rosendals slott Rosendal 2:1 Tidigt 
1600-tal 
och framåt 

Slott 2005-02-28 2005 

Rådhuset Rådhuset 3 1897 Rådhus 1967-01-16 1967 

Tornérhielmska huset Kullen Östra 37 1804 Bostad 670116 & 780126 1967 utökning 
av BM 1978 

Vikingsbergs konstmuseum Vikingsberg 1 1876 Villa 1967-01-16 och 
2002-05-27 

1967 

HÄSSLEHOLM   

Gundrastorp-Ekholmens 
kvarnverk 

Ekholmen 1:31 ca 1870 Vattenkvarn 1982-06-21 1982 

Norra Mellby skol- och fattig-
hus 

Mellby 2:2 1816 Skol- och fattighus 2006-12-15 2006 

HÖGANÄS   

Gunnestorps mölla Ornakärr 2:21 1870 mölla, holländare 1987-02-10 1987 

Himmelstorpsgården del av Krapperup 19:1 ca 1790 & 
ca 1810 

Lantgård 1978-08-22 1952 

Hustoftagården Hustofta 3:6 1790-1884 Lantgård 2004-09-30 2004 

Krapperups slott del av Krapperup 19:1 1570-talet slott/herresäte 1978-08-22 1978 

Paul Jönska gården Loggen 1 och  2 1878 Skepparegård 1987-02-10 1987 

Villa Italienborg Mölle 12:67 Ca 1910 Villa 2002-03-08 2002 

HÖÖR       

Bosjökloster Bosjökloster 1:740 o 1:593 1100-t, 
15/1600-t 

Kloster 1993-06-08 1993 

KLIPPAN   

Herrvadskloster kungsgård Herrevadskloster 2:66 1100t, nuv 
utseende 
1818 

Kloster 1994-01-31 1935 

Ljungbyhed/F 5 Sjöleden 1:5, Sjöleden 1:7, Sjöleden 
1:8, Sjöleden 1:9, Sjöleden 1:10, 
Sjöleden 1:11 och Sjöleden 1:12 och 
Bonnarp 11:6 

1880-90-tal Militäranläggning 1997-10-27 1997 
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KRISTIANSTAD   

Cedergrenska gården Gladan 18 ca 1775, 
lite ca 1850 

Skepparegård 1981-12-07 
& 2001-03-16 

1981 

Ekestads Folkets Park Flackarp 1:9 1929/30 Folkpark 2004-12-20 2004 

Everöds prästgård Everöd 5:76 1803 Prästgård 1984-05-07 1984 

Folkestorps bränneri Folkestorp 6:5 1908-1909 Bränneri 2005-07-14 2005 

Fornstugan i Tivoliparken Kristianstad 4:21 1886 Museum 1982-01-11 1982 

Kristianstads station Kristianstad 5:59 1865+1917 Station 2001-01-01 2001 

Norra kasern, Norreport 
och Fyrkappan 

Bastionen 6 1750-tal - 
1801 

del av försvarsanläggning 1967-01-16 1935 

Oretorp Oretorp 6:1 1871 änkesäte till Maltesholm 1981-06-22 1981 

Oppmanna, Perstorps kapell Oppmanna 4:16 1860 Baptistkapell 1996-12-09 1996 

Posthuset och fd Riksbanken Tyggården 2 1910-tal posthus och riksbank 1994-05-20 1994 

Ryttmästarbostället Köpinge 101:1  1754 militärt boställe 1975-09-29 1975 

Skogstorpet Skärsnäs 9:37 Skärsnäs 9:37 trol. 1818  Skogstorp 1996-12-09 1996 

Stora Kronohuset Hovrätten 20  1841 kanslihus/hovrätt 1994-07-04 1935 

Södra kasern Södra kasern 2 sent 1700-
tal 

Militärförläggning 1994-07-05 1935 

Torsebro krutbruk Biskopsmöllan 1:1, 2:1 from 1680-
tal 

Krutbruk 1996-12-09 1996 

Tyghuset Tyggården 2 1617 Stallbyggnad 1965-03-12 1935 

Vittskövle slott Vittskövle 95:1  ca 1550 slott/herresäte 1966-09-29 1966 

von Bergska gården Bagaren 8 troligen 
1794 

Stadsgård 1981-06-22 1981 

Österbergska gården David Nyborg 14 etappvis 
tidigt 1800-
tal 

Stadsgård 1967-01-16 1967 

Österslövs gamla prästgård Österslöv 25:2 1700-talets 
första hälft 

Prästgård 1981-06-22 1981 

KÄVLINGE   

Gamlegården Dagstorp 5:2 1796 Lantgård 1974-12-20 1974 

LANDSKRONA   

Fortifikationshuset Gamla Bryggan 4 1757 Bostad (miltär) 1963-12-18 1935 

Gamla Kasern Gamla Kasern 1, Tyghuset 1 och del 
av Citadellstaden 1:1 

1751, 1874, 
1878 

Kasern 2000-03-13 2000 

Häljarps mölla Häljarp 2:5 1784 Stubbamölla 1964-10-09 1964 

Nämndemansgården Tuna 11:3 1790-tal Lantgård 1976-06-08 1976 

Tranckellska gården Gamla Bryggan 19 1890-94 Bostad 1975-11-12 1975 

LOMMA   

Alnarp Alnarp 1:60  1658, 1862 
och framåt 

Sätesgård 1994-07-06 1974 

Borgeby slott Borgeby 23:6 1400-1800-
tal, etappvis 

slott/herresäte 1996-12-09 1996 

LUND   

Banvaktarstugan i Håstad Håstad 23:1 1857 Banvaktarstuga 2002-11-26 2002 

Bruniushuset Brunius 12 1840-48 + 
1871 

Bostad 940412&970908 1994 

Ekska huset Sankt Peter 28 ca 1827 Handelsgård 1974-07-26 1974 

Flyinge kungsgård Flyinge 22:40,  22:44, 22:37, 22:45 
och 22:32 

1793 och 
framåt 

kungsgård med stuteri 1993-12-10 1974 

Fru Görvels hus Färgaren 27 avreg. är nu Färgaren 29 1570-talet Bostad 1994-11-08 Se längre ner 
under Stäket 

Glädjen 15 Glädjen 15 1740-tal 
och ca 1804 

Bostad o handel 1978-02-14 1978 

Kanikresidenset Maria Magle 11 1200-talet Bostad 1969-06-03 1969 

Karl XII huset Katedralskolan 8 1500-talets 
slut 

Bostad 1974-07-26 1935 
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Kjederquistska gården Sankt Peter 32 1794-1813 Handelsgård 1979-04-03 1979 

Krognoshuset Döbeln 8 troligen 
1300-tal 

Bostad 1974-07-26 1974 

kv Hyphoff: Anatomen Hyphoff 5 1897 Institution 1993-12-21 1971 

kv Hyphoff: Histologen Hyphoff 5 1893 Institution 1993-12-21 Alla Hyphoff 
räknas som ett 
BM 

kv Hyphoff: Klassiska inst Hyphoff 5 1886 Institution 1993-12-21 Se ovan 

Liljewalchska huset Glädjen 4 sent 1700-
tal 

Köpmansgård 1974-07-26 1974 

Liljewalchska: gårdsbebyggel-
sen 

Glädjen 4 1857 och 
1884 

Köpmansgård 1995-02-13 Båda Lilje-
walschska 
räknas som ett 
BM 

Observatoriet Svanelyckan 3 1865-1913 universitetsinstitution   1993, Utökning 
2002 med två 
andra byggnader 

Rådhuset S:t Botulf 14 (lantmäteriförrättning 
beslut taget 0712) 

1837 Stadshus 1974-07-26 1974 

Skånska Hypoteksföreningen Altona 2 1918 Bank 1993-12-14 1993 

St Peter 39 Sankt Peter 39 1790 & 
1794 

Handelsgård 1995-02-13 1995 

Stäket och fru Görvels hus Färgaren 26 1570-tal Bostad 640109 & 941108 1959, Utökning 
1964 och 1994 

Tegnérmuseet Gråbröder 15 1760-talet Bostad 2001-02-02 2001 

Universitetsbiblioteket Absalon 5 1907 Bibliotek 1994-07-07 1935 

Westmans villa Professorn 10 1939 bostad och arkitektkontor 1994-06-14 1994 

Wickmanska gården Paradis 35 mellan 
1788 o 
1853 

Handelsgård 1964-01-09 1964 

Zettervallska villan Thomander 32 och 31 1871 bostad och arkitektkontor 1976-03-29 1976 

Östervångsskolan Dövstumskolan 11 1871 Skola 1997-02-17 1993 

MALMÖ   

Centralposthuset Aegir 1 1906 Centralpostkontor 1998-02-10 1935 

Centralstationen Järnvägen 1:1 (ska bli Centralen 1 
efter avstyckning) Lantmäteriförrätt-
ning pågår maj 20065 

1872 Station 2001-01-01 1986 

Djäknegatshusen von Conow 33 1898 bostads- och affärshus 1997-06-09 1997 

Djäknegatshusen von Conow 34 1882 bostads-och affärshus 1997-06-09 Alla Djäkne-
gatshusen räknas 
som ett BM 

Djäknegatshusen von Conow 36 före 1857+ 
1871 

bostads- och affärshus 1997-06-09   

Djäknegatshusen von Conow 37 1800-talets 
första hälft  
och sent 
1800-tal 

bostads- och affärshus 1997-06-09   

Djäknegatshusen von Conow 38 1794 Bostadshus 1997-06-09   

Djäknegatshusen von Conow 47 1817 och 
mitten av 
1800-talet 

bostads- och affärshus 1997-06-09   

Djäknegatshusen von Conow 67 (tidigare del av 47) 1848, 
ombyggt 
1886, 1893 

bostads- och affärshus 1997-06-09   
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Flensburgska gården Oscar 25 och 26 1595 + 
1876 

Handelsgård 1968-09-11 1968 

Hedmanska gården Gyllenstjärna 7 1597-1894 
(5 hus) 

Handelsgård 1993-11-09 1993 

Hippodromteatern von Conow 42 1898-1900 Teater 1993-12-14 1993 

Hovrätten Bastionen Nyköping 1 lantmäteriför-
rättning pågår maj 2006 

1917 Hovrätt 1994-07-05 1993 

Jörgen Kocks hus Frans Suell 13 1525 Handelsgård 1993-12-14 1993 

Kommendanthuset del av Innerstaden 10:14 1787-1794 Tyghus 1993-11-09 1993 

Kompanihuset Claus Mortensen 40 troligen ca 
1530 

Kompanihus 1999-10-07 1999 

Ribersborgs kallbadhus Limhamn 10:3, 11:280 1867, 
flyttat till 
nuvarande 
plats 1898 

Badhus 1995-08-14 1995 

Riksbankshuset Diskonten 3 1888 Bank 1995-04-03 1995 

Rosenvingska, Beijerska 
husen 

Jörgen Kock 3 1534, 1561, 
1873 

Bostad+versamhetslokaler 1993-12-14 1993 

Sjöbergska huset Humle 21, 22 & 29 1893/94, 
1860-1911 

bostad o fabriksverksam-
het 

1987-02-10 1987 

Slottsmöllan Innerstaden 10:14 1851 holländare med bostads-
hus 

1993-11-09 1993 

Stadsteatern Teatern 4 1944 Teater 1994-12-13 1994 

OBSBY   

Ullspinneriet i Strömsborg Dubbarp 1:41 1837 Ullspinneri 2003-05-14 2003 

Korgfabriken i Lönsboda Lönsboda 1:84 1920 Korgfabrik 2009-07-09 2009 

SIMRISHAMN   

Berggrenska gården Kocken 23 1818 Borgargård 1965-01-27 1965 

Fischerska gården  Kocken 29 nuvarande 
utseende ca 
1840 

Köpmansgård 1981-06-22 1981 

Gyllebo slott Gyllebo 1:30 1818 
(nuvarande 
slott) 

slott/herresäte 1981-06-22 1981 

Hafreborg Lars Johan 12 1848 Sädesmagasin 1965-10-13 1965 

Hammenhögs tingshus Hammenhög 44:23 1881 Tingshus 1985-12-09 1985 

Magasinet i Kv Ålen Ålen 2 1749 Magasinsbyggnad 1976-06-08 1976 

Tjörnedalagården Tjörnedala 1:5 1800-tal 
(nuvarande 
utseende) 

Lantgård 1965-10-13 1946 

SJÖBO   

Kumlatofta 5:12 Kumlatofta 5:12 troligen 
tidigt 1800-
tal 

Lantgård 1993-12-14 1993 

Sövdeborg Sövdeborg 1:1 1597 och 
1640-tal 

slott/herresäte 1984-10-19 1984 

Övedskloster Övedskloster 2:23 och Övedskloster 
2:95 (Tullesbo slott)Övedskloster 
2:10 (församlingshemmet) 

1770-talet slott/herresäte 1982-01-19 1982 

SKURUP   

Svaneholm Svaneholm 2:1 1530-tal slott/herresäte 1968-05-20 1968 

SVALÖV   

Källs Nöbbelövs Prästgård Källs Nöbbelöv 2:17 1806 Prästgård 1994-09-27 1994 

Villa Pettersson Södra Svalöv 9:87 1937 Villa 2004-07-02 2004 

SVEDALA   

Skaberjöskolan Skabersjö 25:2 1942 Skola 1998-10-22 1998 

TOMELILLA   

Agusastugan Agusa 1:49 tidigt 1800-
tal 

Skogstorp 1963-12-18 1963 
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Bollerups borg Bollerups säteri 3:5 senmedeltid Borg 1964-09-30 1964 

Bondrumsgården Bondrum 13:19 1767 + 
1826-28 

Lantgård 1963-12-18 1963 

Glimmebodagården Del av Bertilstorp 19:2 sent 1700-
tal 

Lantgård 1994-05-02 1994 

Södra Björstorps gård Södra Björstorp 1:1 1775 slott/herresäte 1977-10-03 1977 

Tomelilla byagård Byagården 1 Första 
hälften av 
1800-talet 

Lantgård 1971-08-13 1971 

Tunbyholms slott Tunbyholm 1:40 1600-talets 
första hälft 

slott/herresäte 1980-03-10 1980 

Övraby väderkvarn Övraby 7:2 1887 Holländaremölla 1975-05-10 1975 

TRELLEBORG   

Jordberga Jordberga 1:6 1650 slott/herresäte 1979-06-05 1979 

Klörups häradshäkte Klörup 3:3 1809 Häradshäkte 1964-09-16 1964 

Skegrie mölla Skegrie 14:5 och 14:11 Mölla 1895 
övrigt 1860 

Jordholländare 2004-09-30 2004 

VELLINGE   

Andreas Lundbergagården Falsterbo 26:1 1600- och 
1700-talet 

Skepparegård 1971-07-20 1971 

Brödarps mölla Bröddarp 7:30 1840 Stubbamölla 1975-05-16 1975 

Falsterbo fyr Falsterbo 2:6 1796 Fyr 1993-08-17 1935 

Håslövs stubbamölla Södra Håslöv 18:2 1758 Stubbamölla 1970-04-15 1970 

Skanörs mölla Skanör 22:2 kring 1700 Stubbamölla 1975-05-16 1975 

Skanörs rådhus Skanör 36:1 1778 Rådhus 1969-12-04 1969 

YSTAD    

Apotekshuset Waldemar 6 ca 1600 och 
ca 1700 

Handelsgård 1968-01-26 1968 

Bjersjöholms gamla slott Bergsjöholm 1:1 1500-tal Slott 1986-10-14 1986 

Brahehuset Brigitta 35 senmedeltid Handelsgård 1968-01-26 1968 

Fängelset Hvita Briggen Hvita Briggen 1 1878 Fängelse 1989-10-10 1989 

Hans Raffns gård Lovisa 18 1500-talet Handelsgård 1968-01-26 1968 

Gamla Rådhuset del av Gamla Staden 2:3 1572, 
ombyggt 
1838-40 

Rådhus 1968-01-26 1968 

Gråbrödraklostret Yngve Norra 6 1267 Kloster 1996-12-09 1996 

Latinskolan Disa 4 ca 1500 Skola 1968-01-26 1968 

Per Hälsas gård Birger Västra 1 1600-talets 
slut 

Handelsgård 1968-01-26 1968 

Pilgrändshuset Lars 8 1400-talet 
och 1520 

Handelsgård 1967-01-16 1967 

Ruuthsbo gods Ruuthsbo 20:1 ?, 1869 & 
1880-tal 

slott/herresäte 1978-05-09 1978 

Svenstorps mölla Svenstorp 9:1 1853 Vattenmölla 2005-07-14 2005 

Ystads station Edvinshem 2:61 1866 Station 2001-01-01 1986 

Ystads teater Teatern 1 1894 Teater 1994-01-25 1994 

Ystads Tingshus Ystad 1 1902 Häradsrätt 1994-06-09 1993 

Örumshuset Örum 19:7 troligen 
strax efter 
1806 

Husmanshus 1964-10-09 1964 

ÄNGELHOLM   

Ausås prästgård Ausås15:8 ca 1770 Prästgård 1968-09-11 1953 

Össjö herrgård Össjö 31:13 1815, 
flyglar 
1766-70 

slott/herresäte 1977-10-03 1977 

ÖRKELLJUNGA    

Ingeborrarpsgården Ingeborrarp 1:4 1800-talets 
mitt,lite 
1700-tal  

Gård 810602&811222 1957 

Ö GÖINGE   

Ballingstorp Ballingstorp 1:9 1700-tal, 
lite sent 
1600 

Lantgård 1964-09-16 +  
2002-12-19 

1964 
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Knislinge klockargård 
Byggnadsminnet är hävt 
060712. Ta bort när belsutet 
vunnit laga kraft 

Knislinge 44:1 1733-58 
och 1674 

Boställe 1968-01-26 1968 

Sporrakulla gård Sporrakulla 1:1 1700-talets 
första hälft 

Lantgård 1974-12-16 1974 

Vanås slott Vanås 3:12 1400/1500-
tal 

Slott/herresäte 1980-03-10 1980 
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Kulturmiljö 

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

1. Södervidinge kyrka – ny församlingslokal under läktaren, Södervidinge sn, AM, Petter Jansson och Maria 
Sträng, 2010 

2. Snårarpskeramiken. En aktivitetsbunden produktion, Vä sn, Ceramologisk undersökning, Birgitta Hulthén 
3. Arlövs kyrka – ljussättning och flytt av altare, Arlövs sn, AM, Maria Sträng, 2010 
4. Hässlunda kyrka – invändig ändring, Hässlunda sn, AM/AK, Lotta Eriksson & Maria Sträng, 2009-2011 
5. Halmstads kyrka – yttre renovering, Halmstads sn, AK, Petter Jansson och Kerstin Börjesson, 2007-2008 
6. N. H. Nilsson i Hammenhög – nytt tak på automobilpalatset, Hammenhögs sn, AM, Helene Stalin Åkes-

son, 2010-2011 
7. Reslövs kvarn – omläggning av tak, Reslövs sn, AM, Ingela Blomén, 2010-2011 
8. Aosehus, Åhus sn, kompletterande undersökning SU, J Juhlin Alftberg/H Lilja, 2010 
9. Kävlinge gamla kyrka, -konserveringsarbeten etapp 1-3, Kävlinge sn, AK/AM, Petter Jansson & Ingela 

Blomén, 2008-2010 
10. Ångfärjestationen – en plats för möten och minnen, Helsingborgs sn, BMU, Maria Sträng & Ingela Blomén, 

2011 
11. Hovby smedja – Elvings värld, Norra Åsum sn, BMU, Ingela Blomén, Paul Hansson & Linnea Stolle 
12. Vårdplan Alunbruket, Andrarum sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg & Helene Stalin Åkesson, 2011 
13. Fleninge kyrka – renovering av tornet, Fleninge sn, AM, Maria Sträng 2010-2011 
14. Vårdplan Månsas, Vånga sn, VP, Heikki Ranta, Åsa Jakobsson, Jimmy Juhlin Alftberg och Cissela Olsson, 

2011 
15. Tjörnedalagården – analys av kunskapsunderlaget, Gladsax sn, KA, Heikki Ranta, 2011 
16. KGB i Skåne – KvalitetsGranskning av Byggnadsminnen utifrån kunskapsunderlaget, PJ, Kristina Nilén, 

Anna Rabow och Heikki Ranta, 2010-2011  

 



 

 


