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Pegelhuset ligger i Ystads hamn, strax öster om fyren, pilen visar var 

Ystads kommun  
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Renovering pågår        Fönstret mot öster efter renovering 

Inledning 

Den antikvariska medverkan vid renoveringen av Pegelhuset är utförd av Reg-
ionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av Ystad kommun. 
Eftersom renovering utförts med hjälp av byggnadsvårdsmedel ställer Länsstyrel-
sen krav på att arbetet utförs under antikvarisk medverkan. Dokumentationen 
består av foton, minnesanteckningar från byggmöten samt iakttagelser på plats. 
Antikvariskt medverkande har varit arkitekt SAR/MSA Ingela Blomén. 

Sammanfattning av utförda åtgärder 

De arbeten som utförts är takarbeten inklusive omläggning av takpappen, lagning 
av takfoten, dörrar, fönster och sprickor i sockeln, fasadarbeten och utvändig 
ommålning. 
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Pegelhuset och fyren, troligen tidigt 1900-tal, detalj av foto från Ystads museums arkiv 

Administrativa uppgifter 
Objekt:  Pegelhuset, Hamnen 2:3 
Socken:  Ystad 
Kommun:  Ystad 
Länsstyrelsens beslut: 434-77108-09 
Regionmuseets dnr: L12.20-3351-10, 1413 
Byggherre/beställare: Ystad kommun 
Entreprenör:  Hellbergs snickeri, Vellinge 
Antikvarisk medverkan: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Lund genom arki-

tekt SAR/MSA Ingela Blomén 
Andel bidrag 50 % av de kulturhistoriskt motiverade överkostnaderna, max 

95 000 kr inklusive moms samt för antikvarisk medverkan 
Byggtid: Juni  – Oktober 2011 
Slutbesiktning: 2011-11-01 
 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Pegelhuset i Ystad hamn är en liten åttkantig byggnad i trä med flackt åttasidigt 
tälttak som ligger strax öster om järnvägsstationen bredvid Ystads inre fyr. Pegel-
huset byggdes 1887 för att inhysa en så kallad pegel, ett instrument som mäter 
vattenståndet i hamnbassängen. I byggnadens källare finns ett fyra meter lång-
järnrör som är sammanbundet med hamnbassängens vattennivå. Med hjälp av en 
flottör och en stång gick det att mäta vattenståndet vilket var viktigt för att avgöra 
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om stora båtar kunde lämna eller lägga till i hamnen. Mätningar har utförts sedan 
1887, det är oklart när mätningarna upphörde. 

Pegelhuset uppfördes av Kongl. Nautisk. Meteorologiska byrån i Stock-
holm. Ystad stad upplät tomten till bygget. Vidare dokumentation och ritningar 
kan finnas på riksarkivet eller på ATA:s arkiv i Stockholm. Ett brev som finns i 
Ystads stadsarkiv lyder: 

 
Till Herrar Stadsfullmäktigt i Ystad 

Med anledning af  att för den vattenhöjdmätningsstation som skall anordnas vid fyrstation i 

Ystad och det omkring den inre fyren inhägnade området ej lämnar tillräckligt utrymme för 

uppförandet af  ett mindre hus, i hvilket registeringsapparater skall uppställas, får jag uppå 

annmodan af  Kungl. Nautisk. Meteorolgiska byrån i Stockholm, härmed anhålla om att för 

ofvan angifna ändamål få disponera över och inhägna ett utaf  de områden som i bifogade skiss 

är kolorerad och betecknad med NMB (…) 

/ Ystad Fyrinrättning den 6e oktober 1885 
 
I arkivet finns även en journal över Ystad hamn där bland annat vattenstånd mäts 
under perioden 1939-1941. 

Pegelhuset i Ystad var en av de första självregisterande peglarna, även kallad 
mareograf  eller vattenhöjdregistreringsstation. Registeringen skedde per automa-
tik dygnet runt. Flottören som höjer och sänker sig med vattenståndet är förbun-
den med en penna. Pennan ligger an mot en tavla som med hjälp av ett urverk 
matar runt pappret. 

Mätinstrumenten i pegeln har genom åren bytts ut för att hela tiden vara 
moderna och ge noggranna mätresultat. På början av 1970-talet ansågs dock att 
resultaten var för osäkra och det talades om en eventuell flytt av pegeln. De allt 
större fartygen som trafikerade hamnen orsakade så kraftiga vågskvalp att mät-
ningarna påverkades och dämningsanordningen kring pegeln stördes. 

Utgångsläget 

Innan sommarens renovering påbörjades var pegelhuset i det skick som det 
lämnats efter 2004 års oavslutade renovering. Bygganden var endast grundmålad 
med på flera håll flagnande färgeskikt. De nya trälister som sattes på vid den 
förra renpveingen hade dålig passform och var på samma sätt som delar av 
väggarna var dåligt förankrade i underlaget. En plywoodskiva täckte fönstret på 
södra sidan. Man kan säga att renoveringbehovet var det samma som inför 2004 
års renovering. Det vill säga; borttagning av påspikad masonit, lagning av 
utvändiga snickerier, målning av fasaderna, lagning av taket, omläggning av taket 
och en del andra åtgärder. 
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Justering av sockelbrädan      Sockelbrädan i färdigt skick 

Fönstermålning       Nymålat fönster 

Utförda åtgärder 

Arbetet påbörjades i juni månad 2011 av Henrik Hellberg och hans medarbetare. 
Innan arbetet påbörjades var pegelhuset i ganska dåligt skick och i stort behov av 
omsorg.  

En av de första åtgärderna var att se till att det lilla huset ”är placerat cen-
trerat på grunden”. Tidens tand och mindre lyckade renoveringsinsatser hade 
medfört att bygganden halkat en aning på sned och hade utan åtgärder så små-
ningom halkat av grunden. Nu byttes den ruttna (felkonstruerade) vattbrädan ut 
mot en ny av lärk. Innan vattbrädan lades på plats fogades grundmuren översida 
om för att bilda bli ett vågrätt och stabilt underlag för det lilla huset. Även sprick-
or i grundmuren åtgärdades. 

Taket är omlagt med ny takpapp, spikat och limmat med specialklister. 
Materialet kommer från Mataki. Underlaget var i gott skick och underlagspanelen 
behövde inte bytas utan kunde återanvändas. Taket avslutas med en ny vindskiva 
runt om av lärk. Taktassar och takstolar har kompletterats. 

Pegelhuset har ett par yttre dörrar, ett litet vindfång och innanför detta yt-
terligare en dubbeldörr innan man kommer in i det åttakantiga ”pegelrummet”. 
De yttre dörrarna har ersatts av en ny dubbeldörr av fur som tillverkats av Hell 
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Nya fönsterluckor på det ligga fönstret mot söder      Takfoten 

 
bergs snickeri. Det inre dörrparet är i skrivande stund nedplockat och kommer att 
rustas upp under hösten och sedan åter komma på plats i renoverat och ommålat 
skick. 

Byggnaden har försetts med nytillverkade fönsterluckor, även dessa tillver-
kade i fur av Hellbergs snickeri. Fönstren är de befintliga som renoverats och må-
lats om. 

Grunden har putsats om med hydrauliskt kalkbruk från Målarkalk, korn-
storlek 3-6 mm. Den ska så snart som möjligt målas med kalkfärg från Målarkalk, 
detta är inte gjort eftersom det varit problem med att få fram rätt nyans. 

Allt trä har målats med linoljefärg skänkt av Allbäcks Linoljeprodukter. Pa-
nel och foder har fått en gul kulör RAÄ 4A – 94, NCS 2030-Y30R och snickerier 
och fönster en grön nyans RAÄ 3B – 94, NCS 5020-Y10R. 

Avvikelser från handlingarna 

• Grunden är inte kalkad än eftersom det varit svårt att få tag på rätt kulör, 
vilken är en mörk gråblå (kimröksfärgad) nyans. 

• Den invändiga ommålningen är inte utförd än utan kommer att göras till 
våren, med undantag för dörrarna som går att lyfta av och måla på en 
varmare plats. 
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Detalj av det nymålade östra fönstret 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Renoveringen är väl utförd och med stor hänsyn tagen till byggnadens ålder och 
karaktär. 

Iakttagelser under renoveringen 

Den antikvariska medverkan har varit ganska sparsam, när kallelsen till startmöte 
kom var arbetet redan igång, men eftersom Ystad kommun representerats av 
stadsantikvarien finns det inget att anmärka på från antikvariskt håll. Tvärtom är 
den lilla byggnaden i långt bättre skick än den varit på många decennier. Ett litet 
smycke som förgyller den lite undanskymda platsen bredvid Ystads inre fyr. Det 
finns planer på att inom kort även rusta upp fyren (som är byggandsminnes-
märke) och att om det är möjligt att visa fyren och pegelhuset för allmänheten 
under museala former. 
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Källor 

Tryckta källor 

Mia Jungskär & Anna Ligoura: Pegelhuset, Regionmuseet i Kristianstad, 2008 

Muntliga källor 

Inger Torstensdotter Åhlin, Ystad kommun 
Henrik Hellberg, Hellbergs snickeri 
Lena Hellberg, Hellbergs snickeri 
Sonja Allbäck, Allbäcks Linoljeprodukter 

Hemsidor 

http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/C86BD713594EF173C12576510026C64D 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/samhallsplanering-och-

kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/sarskilt-vardefulla-kulturmiljoer-i-

skane/ystad/Pages/Ystad_foto.aspx  

 

Lund 2011-12-28 

Ingela Blomén  

 

 

 

 



 

 

 Regionmuseets rapportserie 2011 
  

Kulturmiljö 
 
 

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, Bir-
gitta 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 Åkesson, 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 & In-

gela 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 Ciss-

sela Olsson, 2011 
15. Tjörnedalagården – analys av kunskapsunderlaget, Gladsax sn, KA, Heikki Ranta, 2011 
16. KGB i Skåne – KvalitetsGranskning av Byggnadsminnen utifrån kunskapsunderlaget, PJ, Kris-

tina Nilén, Anna Rabow och Heikki Ranta, 2010-2011  
17. Landskapet som trädgård – Pilalléer och pilevallar på Söderslätt, PJ, Patrik Olsson, 2011 
18. Lackalänga kyrka – renovering av tornspirans tak, AM, Maria Sträng 2011 
19. Gamlegård, Dagstorp 5:2 – omläggning av halmtak, Dagstorps sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
20. Ballingstorp och Per-Ols, Kviinge sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
21. Burlövs gamla prästgård – renovering av källare, Burlövs sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
22. Kulturens Östarp; Östarp 1:3. Vård- och skötselplan för landskap och kulturmiljö. Everlöv sn, 

PJ, Åsa Jakobsson och Cissela Olsson, 2011 
23. Bondrumsgården 2011, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
24. Alunbruket i Andrarum. Skötselplan för natur- och kulturhistoriska värden. Andrarum socken, 

VP, Åsa Jakobsson och Cissela Olsson, 2011  
25. Bondrumsgården – lagning av takskador, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, med bidrag 

av Therese Melin, 2011 
26. Kumlatofta 5:12 – omryggning av halmtaket mm,  Everlöv sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
27. Agusastugan – diverse åtgärder, Andrarums sn, AM, Jennie Björklund, 2011 
28. Övraby mölla – förstärkning av hättan, Övraby sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
29. Solberga kyrka – invändig renovering, Solberga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
30. Tomelilla byagård 2011,  Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
31. Fjärestads kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Fjärestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
32. Nämndemansgården på Ven, Sankt Ibb sn, VP, Anna Rabow, 2011 
33. Tranås brydestua, Tranås sn, AM, Jennie Björklund, 2011 
34. Cedergrenska gården – byte av hängrännor, Åhus sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
35. Kälsveds Sigrids, Osby sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 



 

 

36. Emmislövs gamla kyrkogård – restaurering av grindstolpar, Emmislövs sn, AM, Helena Nilsson, 
med bidrag av Jimmy Juhlin Alftberg, 2007 

37. Stora Hammars nya kyrka – utvändig renovering, etapp 2, Stora Hammars sn, AM, Maria 
Sträng, 2011 

38. Teknikhistorisk safari – en publik resa bland industrier i nordöstra Skåne, PJ, Helene Stalin 
Åkesson i samarbete med Pia Sander, 2009-2011 

39. Nedanbäck undantagshuset – diverse arbeten, Glimåkra sn, AM, Jennie Björklund, 2011 
40. Hovby smedja, Norra Åsum sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
41. Örsjö kyrka – utvändig renovering, Örsjö sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
42. Båstads nya begravningsplats, Båstad sn, DK, Jennie, Björklund, Ingela Blomén, och Anna 

Rabow, 2011 
43. Brandstad prästgård – omläggning av halmtaket mm, Brandstad sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
44. Pegelhuset – ett högvattenmärke i Ystads hamn, Ystad sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
 

 
 
 

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



 
 

   



 

 


