
 
 

 

 
 2015:52 

 
 
 
 
 
 
 
 

När Flamingo rivs 
- Hur överlever en väggmålning? 

 
 

Antikvarisk dokumentation, 2015 
 
 

Helene Stalin Åkesson 

 

 

xxx 



 
 
 

 

  



 
 

 

Rapport 2015:52 
 
 
 
 
 
 
 

När Flamingo rivs 
- Hur överlever en väggmålning? 

 
 

 
 

Antikvarisk dokumentation, 2015 
Perstorps socken, 1103 

Perstorps kommun 
Skåne län 

 
Helene Stalin Åkesson 



 

Regionmuseet Kristianstad 
Landsantikvarien i Skåne 
 
Kristianstad 
Box 134, Stora Torg 
291 22 Kristianstad 
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02 
 
Lund 
Tomegapsgatan 22 
223 50 Lund 
www.regionmuseet.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2015 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
E-rapport 2015:52 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsfoto: Detalj av Kaj Siesjös väggmålning i Perstorps Hantverksförenings hus, Perstorp 
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502. 

  



 
 

 

När Flamingo rivs 
 

Innehåll 

Sammanfattning 5 

Administrativa uppgifter 7 

Inledning 8 

Historik 8 

Områdesbeskrivning 10 

Byggnadsbeskrivning 10 

Exteriör beskrivning 11 

Interiör beskrivning 12 

Samlingssal 12 

Rum intill samlingssal 12 

Entréhall 13 

Kök och diskrum 13 

Köksingång 13 

Väggmålning 14 

Kaj Siesjö 14 

Bildanalys 15 

Konservatorernas bedömning 16 

Fotodokumentation och projicering 17 

Kulturhistorisk värdering 17 

Perstorps hantverksförening blev Företagarna i Perstorp 19 

Diskussion 20 

 
 



 

 
Hantverkets hus ligger i Perstorps kommun, som är rödmarkerad på 
kartan.  

 

Hantverksföreningens hus markerad med 1, i folkmun kallat ”Flamingo”, ligger på Allégatan 12 i Perstorps centrum. 
Skärmklipp från Eniro kartor 
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Gaveln till Hantverksföreningens hus, ”Flamingo” med parkeringen i förgrunden. Entrén sattes igen i samband med att 
kommunen övertog ägandet i väntan på att riva byggnaden. 

  

Sammanfattning 

I början av februari 2015 kontaktades Regionmuseet av Perstorps kommun, som 

ville rådgöra kring hur Kaj Siesjös väggmålning inne på ”Flamingo”, i det som 

tidigare var Hantverksföreningens hus, skulle hanteras. Huset stod inför en rela-

tivt snar rivning. Kommunen hade börjat fundera över möjligheter att flytta hela 

eller delar av målningen.  

Regionmuseet gjorde ett besök på plats 25 februari och träffade då sam-

hällsbyggnadschefen samt stadsarkitekten. Museet lyfte möjligheten att parallellt 

med eller i stället för att väggmålningen fysiskt flyttas, låta en professionell foto-

graf  ta fram ett fotomaterial. Konstverket kan sedan göras tillgängligt på olika 

sätt, i form av en reproduktion eller som en digital projektion. 
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Hantverkföreningens hus; till vänster uteplatsen längs byggnadens västra långsida och till höger utblick över parkeringen 
nordväst om huset. 

 

Tillsammans med kommunen inleddes ett samtal om hur målningen i projicerad 

version skulle kunna användas i ett aktivt samarbete med exempelvis skolan. Ett 

uppföljande besök gjordes 19 mars, då museet utöver dokumentationsinsatser av 

huset medverkade vid ett av kommunens möten om visioner för utveckling av 

gröna stråk och kulturarv.  

Parallellt med Regionmuseets arbete, har Skånes Målerikonservatorer varit 

på plats och tagit fram förslag på hur en fysisk flytt av väggmålningen kan ge-

nomföras.  

Regionmuseet byggnadsdokumentation är översiktlig. Fokus ligger på 

Hantverksföreningens samlingssal, i vilken väggmålningen finns. För att få fram 

bakgrundsfakta har museet intervjuat Sten Sandström, aktiv i Företagarna i Per-

storp som Perstorps Hantverksförening numera heter.  
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Detalj av Kaj Siesjös väggmålning; smederna vid städet till vänster, i mitten målaren på väg in med tapetrullar samt lim och 
till höger modern eller barnsköterskan med barnet i knät och kanske fadern på väg hem. 

 

Administrativa uppgifter 

 

Objekt Hantverkets hus, i folkmun ”Flamingo”, 

 Allégatan 12 

Fastighetsbeteckning  Enen 17 

Socken Perstorps socken 

Kommun Perstorps kommun 

Arbetshandlingar Skånes Målerikonservatorers förslag till ned-

montering av väggmålningen, kommunens riv-

ningsprospekt 

Beställare Perstorps kommun, ett samarbete  

 mellan Regionmuseet och kommunen 

Antikvarisk expertis Regionmuseet /Landsantikvarien i 

 Skåne genom Helene Stalin Åkesson 

Projekttid februari – november 2015 

Rapportgranskning Maria Sträng 
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Detaljer av Kaj Siesjös målning; till vänster muraren och till höger snickaren med sin rubank vid hyvelbänken.  

Inledning 

Perstorps kommun kom i början av februari 2015 med en förfrågan med anled-

ning av att ”Flamingo”/Perstorps Hantverksförenings hus skulle rivas. Initialt 

handlade det om att få kontakt med en målerikonservator. Regionmuseet lämnade 

kontaktuppgifter till flera konservatorer. Parallellt med kommunens konservators-

kontakt beslutade Regionmuseet att avsätta egna resurser för dokumentation av 

byggnaden och väggmålningen. Framförallt målningen har tydlig bäring på muse-

ets satsning moderna kulturarv. Ett första besök på plats gjordes 25 februari.  

Historik 

Perstorps Hantverksförening grundades 1933, med det primära syftet att svara 

för lärlings- och gesällutbildning. Föreningen fick också en viktig roll som en ge-

mensam arena för småföretagare. De lokala föreningarna var oftast anslutna till 

Sveriges Hantverksråd, som hade och fortfarande har ansvar för att gesäll- och 

mästarbrev. (Gesäll-och mästarprov godkänns däremot av respektive bransch.)     

År 1950 blev en milstolpe för Perstorps Hantverksförening i och med den 

stora Perstorpsutställningen i juni. Temat var Industri, jordbruk och handel. Utställnings-

området byggdes upp kring den då relativt nybyggda Centralskolan. Bildmateri-

alet från Perstorpsutställningen visar på folkligt nöje i kombination med före-

ningens viktiga uppdrag. Intäkterna från evenemanget gjorde det möjligt att köpa 

fastigheten Enen 17 på Allegatan 12.  
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Till vänster baren i dåvarande ”Restaurang & Pizzeria Flamingo”. Till höger kassan och pizzerians tillagningsbänk. 
Notera Kaj Siesjös väggmålning i fonden. Beskurna foton från restaurangkartan.se 

 

På fastigheten fanns 1950 en verkstadslokal, vilken tidigare hyst Perstorps skoindu-

stri, I. Thörnquist. Enligt uppgift ska byggnaden under en kortare period också ha 

använts som undervisningslokal. Intill verkstaden fanns även ett bostadshus. 

Hantverksföreningens medlemmar renoverade verkstaden till möteslokal, bland 

annat lade man ekparkett i det rum som skulle bli samlingssal. Bostadshuset 

hyrde föreningen ut till en kokerska, som där startade lunchservering. Vid större 

uppdrag som kalaskokerska fick hon möjlighet att boka samlingssalen.   

Föreningen ville manifestera sin roll i samhället och anlitade konstnären Kaj 

Siesjö för att skapa en stor väggmålning på temat hantverksyrken. Siesjös valde 

att gestalta de olika byggnadshantverken men också att skildra tidsandan, inte 

minst folkhemmets ideal med kärnfamiljen.  

Perstorps Hantverksförening bedrev verksamhet i huset fram till 1979. För-

eningen hade dessförinnan också renoverat bostadshuset, bland annat klätt det 

med gult fasadtegel. För att få in mer pengar i föreningen flyttades nu verksam-

heten till den tidigare bostaden/lunchserveringen medan det större föreningshu-

set hyrdes ut till en pizzeria. Överenskommelsen var att hantverksföreningen fick 

tillträde till samlingslokalen tolv gånger per år. Hyresgästen förmanades att inte 

fästa något i väggmålningen, vilket har efterlevts även av andra hyresgäster.  

Olika pizzerior har funnits i lokalen, den senaste var Restaurang & Pizzeria 

Flamingo.  
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Till vänster huvudentrén åt norr, med omfattning i tegel och klinkerklädd trappa. Till höger altandörr från samlingssalen ut 
mot den stensatta uteplatsen längs med byggnadens västra långsida.  

 

Perstorps hantverksförening sålde fastigheten till kommunen år 2003. Kommu-

nens plan är att riva befintlig bebyggelse för att genom nybyggnation förtäta om-

rådet.  
 

Områdesbeskrivning 

Hantverksföreningens hus ligger på Allégatan 12 i centrala Perstorp. Bebyggelsen 

i kvarteret präglas av villor och flerbostadshus. I området finns också enstaka 

mindre verkstadslokaler. Strax väster om huset ligger Perstorps centrumkärna 

med butiker, restauranger och kommunhus. Hantverksföreningens hus, ”Fla-

mingo”, ligger indraget från gatulinjen med en parkeringsplats i anslutning. På 

fastigheten finns också en villa, där Företagarna i Perstorp har sina föreningsmö-

ten. Grönytan utgörs av gräsmatta. I fastighetsgränsen åt norr respektive åt öster 

finns häck och i anslutning till den enstaka träd.  

 

Byggnadsbeskrivning 

Den aktuella byggnaden, i ett plan med källare, är placerad en bit in från gatan. 

Paralleller finns till mindre verkstäder, vilka ofta etablerades i anslutning till äga-

rens bostadshus.  
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 Södra gaveln med köksingång samt källarnedgång. I förgrunden parkeringsplats ut mot Stockholmsvägen.  

Exteriör beskrivning 

Sockeln är av gjuten betong som målats grå. Husets stomme är av tegel. Ytskiktet 

är putsat och avfärgat i vitt. Det flacka sadeltaket är täckt med svart, korrugerad 

plåt. Vindskivorna är av plåt som brunmålats. Hängrännor och stuprör är även de 

av brunmålad plåt. 

Köks- och källardörr är av trä som brunmålats. Huvudentréns dörr var vid 

Regionmuseets besök förbommad med träfiberskivor, varför den inte kunde do-

kumenteras. Entrén är alltjämt tydligt avläsbar i fasaden genom omfattning av 

mörkt tegel, vindfång på ena sidan samt asymmetrisk, klinkerklädd trappa.  

Fönstren i samlingssalen är av flertluftstyp, vitmålade och utan spröjs. På västra 

långsidan finns även en altandörr, vitmålad, ut mot en stensatt uteplats. På norra 

gaveln, till höger om entrén har tre mindre fönster satts igen, fortfarande marke-

rade i fasaden då ytorna är indragna i förhållande till muren.  

På södra gaveln, vid sidan av köksdörren, finns ett fönster av glasbetong, 

vilket sitter i liv med den putsade fasaden. 
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Ljusrampen av gul plast från ”Restaurang & Pizzeria Flamingo” med Kaj Siesjös väggmålning i fonden.  

Interiör beskrivning 

Invändigt är dokumentationen koncentrerad till samlingssalen, vilken under se-

nare år omfattat både bar och matsal. Övriga rumsenheter beskrivs kortfattat. 
 

Samlingssal 

Golvet är av parkett, både stavlimmade och ovanpå den en senare plattlagd par-

kett. Den södra delen av samlingssalen har också fått ljust rödbruna klinkerplat-

tor. Väggarna, undantaget väggmålningen, är putsade och avfärgade i ljust gult. 

Rummet har försetts med en bröstning i form av stående panel, vilken betsats i 

mörkt brunt. Taket är putsat och vitmålat. Fönstren är vitmålade.  

Framför väggmålningen, vilken upptar samlingssalens södra gavel, har det i 

samband med pizzerians etablering byggts en bar/serveringsdisk med tillhörande 

överbyggnad i form av en ljusramp med dold armatur. Baren är borta medan ser-

veringsdisken ännu fanns kvar vid dokumentationen. Taket har även tillförts lå-

dor, som förmodligen döljer ventilationstrummor och dylikt.  

I samlingssalens västra del finns en rumsindelande konstruktion bestående 

av en sockel och ovanpå den en regelkonstruktion som rödmålats. Från midje-

höjd består konstruktionen av stolpar som vitmålats och som upptill slutar i valv. 

Ovandelen utgörs av ett väggparti som även det vitmålats.  

 

Rum intill samlingssal 

I samlingssalens norra del finns ett mindre rum, i folkmun kallat mysrum. Fönst-

ren har satts igen, för att mörklägga lokalen. Längre tillbaka fanns där styrelserum 

för Perstorps Hantverksförening men då var ingången istället via entréhallen. 
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Till vänster entréhallen med ursprunglig, inre pardörr mot entrén. Golvet, de ljust brunröda klinkerplattorna, är sentida 
liksom den spegelförsedda innerdörren till vänster. Entréhallens brunbetsade bröstningspanel utgör även den ett senare till-
lägg. Där bröstpanel saknas har man satt igen en dörr, som gick in till hantverksföreningens styrelserum. Till höger 
källartrappan från köksingången. Notera trappans gjutna terrazzo, som i det här utförandet blev vanlig från slutet av 
1940-talet och framåt.  

 

Entréhall 

I den yttre entrén är golvet lagt med grå respektive röda klinkerplattor. Innanför 

den finns en inre entréhall med sentida ljust brunröda klinkerplattor. Det är 

oklart hur det underliggande golvet ser ut, troligtvis finns det grå respektive röda 

klinkerplattor. I entréhallen finns bland annat toaletter. Trots att interiören för-

ändrats över tid, fanns fortfarande material och detaljer som är typiska för tidigt 

1950-tal kvar.  

Kök och diskrum  

I köket med tillhörande diskrum har golvet bytts ut mot klinkerplattor i samma 

modell som ute i samlingssalens bardel liksom i entréhallen. Troligtvis är även 

väggarnas vita kakel sentida. Utrustningen är en blandning av nyare inredning 

och äldre förvaringsutrymmen, bland annat i form av ett inbyggt skåp.  

Köksingång 

Köksingången är en rumsenhet som är relativt orörd. Här finns det ursprungliga 

klinkergolvet i rött respektive grått kvar. Från kökingångens hall når man källaren 

med husets värmeanläggning.  
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Ovan till vänster samlingssalen med den sentida och genom sockeln upphöjda delen samt längst bort i fonden den grottlika 
ingången till det mörklagda mysrummet. Ovan till höger salens ursprungliga stavlimmade ekparket med sentida plattlagd 
parkett i körsbärs- eller bokfanér. Nedan till vänster detalj från kökingången med ursprungligt klinkergolv och utslagsvask. 
Nedan till höger detalj av diskrummet, ett sentida tillägg från tiden då huset inrymde en pizzeria. 

  

 

Väggmålning 

Kaj Siesjös väggmålning, vilken beställdes av Hantverksföreningen i Perstorp 

inför föreningens tjugoårsjubileum, är en hyllning till hantverksyrken som på 

olika sätt bidrog till folkhemmets bygge. Väggmålningen är gjord i al secco, en 

kalkmålningsteknik som använder torr puts. Koloriten är ljus, vilket ofta känne-

tecknar konstverk i den här tekniken. Siesjö nyttjade hela gaveln och lät motivet 

följa innertakets vinkel.  

 

Kaj Siesjö 

Kaj Siesjö (1920-1985) var elev på Skånska målarskolan i Malmö men gick också i 

lära hos Otte Sköld. Siesjö gjorde studieresor till bland annat Frankrike. Flera av 

hans uppdrag handlade om fasta konstverk i kyrkor, i skolor och i trapphus.  
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Till vänster konstnären Kaj Siesjös målare på väg in i huset för att sätta tapeter. Till höger den unga kvinnan, äppelplock-
erskan. Den profana byggnaden till trots så finns det likheter med den bibliska motiv av Eva vid kunskapens träd. Kanske 
beror det på att Siesjö gjorde konstnärliga uppdrag i kyrkor. 

 

Under många år var Siesjö verksam i Perstorp med omnejd, vilket förklarar att 

han är relativt välrepresenterad där. Siesjö var parallellt med sitt eget skapande 

också teckningslärare på Perstorps Enhetsskola. Han undervisade även vuxna i 

teckning och målning.  

På grund av att namnen påminner om varandra, förväxlas ibland Kaj Siesjö 

med konstnären Pär Siegård. Siegård (1887-1961) var även han verksam i Skåne 

under stor del av sitt yrkesliv. I början av 1950-talet anlitades de båda för att 

skapa ett gemensamt konstverk i Gustav Adolfs kyrka i Borås. Det resulterade i 

muralmålningen Den stora måltiden.  

   

Bildanalys 

Fyra hantverksyrken finns representerade i Siesjös väggmålning; smed, målare, 

murare och snickare. Med i bilden finns också den lekande pojken på gränsen till 

vuxen och den unga kvinnan som äppelplockerska. Centralt i målningen place-

rade konstnären modern med det lilla barnet i knät och intill dem en man som 

förmodligen gestaltar fadern.  
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Den stora fabriken i fonden, Perstorps AB. Notera fabriksskorstenarna liksom byggnadens frontespis, byggnadselement 
som ofta kännetecknade dåtidens större industrier.    

 

I fonden av väggmålningen finns huset, det egna hemmet, symbolen för folk-

hemmet och i detta sammanhang kvittot på ett gott hantverk. Åskådaren får även 

inblick i smedjan och i snickeriet, vilka flankerar hemmet. I omgivningen syns 

stiliserade hus bland grönska och i horisonten den stora fabriken, Perstorp AB, 

vilken kom att dominera det lokala näringslivet.  

 

Konservatorernas bedömning 

Skånes Målerikonservatorer, Hanna Eriksson och Ingrid Wedberg, har varit på 

plats för att undersöka vilken metod som skulle kunna användas för att flytta 

konstverket. De har lämnat fyra olika förslag, där metoder och kostnader skiljer 

sig åt. 

Konstverket kan framsidessäkras, limmas, vartefter väggen bakom rivs och 

konstverket sågas i sektioner. Ytan rensas och limmas på lämpligt skivmaterial, 

för att kunna sättas upp på en ny plats. Där monteras sedan skivorna och framsi-

dessäkringen avlägsnas. Slutligen lagas och retuscheras skador som uppkommer i 

samband med en sådan åtgärd.  

En annan möjlighet är en så kallad strappo. Metoden innebär att man limmar 

på en specialduk ovanpå konstverket och därefter drar ner målningen sektionsvis. 

Den neddragna ytan rensas och limmas sedan på en preparerad duk. Även här 

fordras retuschering.  

Ett tredje alternativ, som Regionmuseet också diskuterat med kommunen, 

är fotodokumentation av väggmålningen. Bilden/bilderna kan sedan tryckas på duk 

eller skiva och monteras på en ny plats.  

Det fjärde förslaget innebär en kombination, där väggmålningen fotodokumenteras 

och en eller ett par sektioner flyttas med hjälp av framsidessäkring alternativt med hjälp 

av strappo. 
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Till vänster en byggnadsställning som markerar pågående byggnation och framtidstro. Till höger en detalj av omgivningen 
med hustak, modellflygplan och lätt böljande landskap. 

Fotodokumentation och projicering 

Regionmuseet har under de senaste åren följt hur möjligheterna att projicera 

konstverk och film i storformat på exempelvis brandgavlar, silor eller stora tegel-

fasader utvecklats. Beroende på budget kan sådana projiceringar göras mer eller 

mindre tredimensionella. 

Museets tanke med en projicering av Kaj Siesjös väggmålning, är att man 

med hjälp av aktuell teknik återaktualiserar verket och skapar dialog med samti-

den. En projicering utesluter inte att konstverket överförs på duk eller på skiv-

material. Den skulle istället kunna komplettera en fysisk flytt av verket. Samtidigt 

kan projiceringen öppna upp för samtal kring konstverket. Vilka yrken bygger da-

gens samhälle? Hur ser det ut om fem, tio eller om tjugo år - vilka yrken bygger framtidens 

samhälle? 

Kulturhistorisk värdering 

Kaj Siesjös väggmålning håller hög klass. Motivet förmedlar ett tydligt budskap – 

hantverkarnas avgörande betydelse för folkhemmets uppbyggnad. Hantverksför-

eningen i Perstorp, som del av Sveriges Hantverkråd, arbetade för att främja 

kompetens och återväxt inom de olika hantverksyrkena. Särskilt tydligt var detta 

inom de olika byggnadshantverken, då dessa svarade för uppförandet av bostä-

der, butiker, industrier, skolor, sjukhus och andra offentliga lokaler.  
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Kaj Siesjös har med flera identifierbara växter i sin väggmålning. Till vänster en vinstock som klättrar längs husväggen. Till 
höger nypon. 

 

I början av 1950-talet var Sverige på väg att återhämta sig från krigsårens ranso-

neringssystem och byggandet av ett folkhem tog fart. Den idealiserade kärnfamil-

jen skulle bo bra samt utgöra komptent och sund arbetskraft. I Siesjös målning 

förekommer såväl familjen som det egna hemmet. 

Beställningen av konstverket gjordes visserligen med anledning av förening-

ens tjugoårsjubileum men var oavsett det en stor investering för föreningen. Sie-

sjö skräddarsydde motivet för lokalen, vilket utöver motivval också visas genom 

att målningen följer gavelns vinklar.  

I Siesjös bildspråk anas inspiration från flera stilperioder, särskilt tydliga är 

referenserna till kubismen. Siesjös byggde upp gestalterna och platsen genom 

avgränsade färgfält. Skuggverkan är minimal men genom tekniken, en så kallad 

mezzofresko-teknik, fick färgfälten flera schatteringar som ger målningen liv. 

Konstverket mäter 9,4 meter och är drygt 2,5 meter högt. Väggmålningens stor-

lek skulle kunna ha resulterat i en bildserie, men Siesjös komposition och kolorit 

bildar till ett väl sammanhållet verk. 

Målningens kulturhistoriska värde handlar framförallt om det platsbundna, 

inte till byggnaden utan till Hantverksföreningens verksamhet och till orten. Vi-

dare har konstverket ett värde såsom representant för ett profant monumental-

måleri som inte är politiskt och inte heller lyfter fram de antika idealen, såsom 

ofta gjordes i skolornas aulor.   
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Även träden lyftes fram i Siesjös målning. Till vänster ett oidentifierat träd och till höger ett äppelträd.  

 

Perstorps hantverksförening blev Företagarna i Perstorp  

Perstorps Hantverksförening har förändrats över tid. Numera är föreningen fri-

stående, det vill säga inte medlem i Sveriges Hantverksråd. Situationen på utbild-

ningssidan ser också annorlunda ut. Stora delar av det tidigare så väl inarbetade 

lärlingssystemet försvann i samband med de yrkesförberedande gymnasiepro-

grammens etablering. Gesällprov avläggs visserligen fortfarande inom olika hant-

verksyrken men inte alls i samma utsträckning som förr.  

Hantverksföreningens roll kom alltmer att handla om att skapa bättre vill-

kor för företagare, om att stötta varandra och att utbyta idéer. Ofta har förening-

ens medlemmar gjort gemensam sak i kontakter med bland andra kommunen. 

Namnet Perstorps Hantverksförening ersattes av Företagarna i Perstorp, FiP.  

Regionmuseet har under arbetet med rapporten haft god hjälp av Sten 

Sandström, tidigare ordförande i föreningen.  
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Diskussion 

En fysisk flytt av Kaj Siesjös väggmålning tillsammans med en professionell fo-

todokumentation skulle öppna upp för såväl originalets fortlevnad som för 

nytänkande och problematisering kring verket. Perstorp är en relativt liten kom-

mun. Möjligheten att lägga en större summa på flyttning av ett fast konstverk 

som detta, är av förklarliga skäl begränsad.  

Regionmuseet anser att kommunen, oavsett vilket bevarandealternativ som 

blir möjligt, har visat man vill ta hand om ortens kulturarv. Perstorps kommun 

uttrycker dessutom en önskan att använda kulturarv som en resurs i arbetet med 

att stärka och utveckla Pertorps attraktivitet. I synnerhet det kulturarv som har 

bäring på folkhälsan. Kaj Siesjös väggmålning kan på olika sätt bli en del i ett så-

dant arbete.    

Enligt uppgift beräknar kommunen att rivning av byggnaderna på fastighet-

en Enen 17 ska kunna genomföras under slutet av 2015. Regionmuseet hoppas 

kunna följa såväl flytten av väggmålningen som rivningsprocessen.  

 

 

Lund 2015-11-24 

Helene Stalin Åkesson 

 

 

 

 
 



 
Regionmuseets E-rapportserie 2015 

Kulturmiljö 

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

1. Barkåkra kyrka – utvändig renovering, Barkåkra sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
2. Avenboksgången och trädgården vid Araslövs herrgård - ett bortglömt grönt kulturarv, Färlöv sn, VP, Patrik 

Olsson, 2014 
3. Konsul Perssons villa – renovering av balkong, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2014 
4. Stångby kyrkby kyrkogård, Stångby sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Carin Strümpel-Alftrén, 

2015 
5. Villie kyrka – in- och utvändig renovering, Villie sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
6. Östra Sönnarslövs kyrka, takrenovering, Östra Sönnarslövs sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
7. Brågarps kyrka, in- och utvändig renovering, Brågarps sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
8. Polemanska huset – vård av mötesplats, Färingtofta sn, VP, Helene Stalin Åkesson, 2014-2015 
9. Norra Nöbbelövs kyrkogård i Lund, Norra Nöbbelövs sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2015 
10. Gråmanstorp kyrka, Gråmanstorp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014–2015 
11. Glimmebodagården – vårdåtgärder 2015, Brösarp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2015 
12. Sankt Nicolai kyrka Trelleborg – invändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
13. Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, Östra Broby sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och 

Emelie Petersson, 2014 
14. Villa Fehr, Nättraby sn, AU, Jimmy Juhlin Alftberg och Emelie Petersson, 2015 
15. Taket på Fru Görvels hus, Lunds domkyrkoförsamling, AK, Anna Rabow, 2008 
16. Tolånga kyrka – invändig renovering och nytt värmesystem, Tolånga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
17. Elinebergskyrkan, Helsingborg – takrenovering, AM, Maria Sträng, 2015 
18. Hörups kyrkogård, Hörups sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Helena Rosenberg, 2014 
19. Krematoriet, Helsingborg – takomläggning, AM, Maria Sträng, 2015 
20. Örumshuset, Hörup sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
21. S:t Petri kyrka – Värme- och ventilationssystem, Klippan sn, AM, Åsa Eriksson Green och Jimmy Juhlin 

Alftberg, 2013–2015 
22. S:t Petri kyrka – Omläggning av damm, Klippan sn, AM, Maria Johansson och Åsa Eriksson Green, 2013-2015 
23. Billesholms kyrka – renovering av golv, Norra Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
24. Stora Råby kyrkogård, Stora Råby sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
25. Ausås prästgård, Ausås sn, VP, Anna Rabow, 2015 
26. Valleberga kyrkogård, Valleberga sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
27. Ingelstorps kyrkogård, Ingelstorps sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
28. Glemminge kyrkogård, Glemminge sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
29. Vattensågen i Sönder Össjö, Skånes Fagerhults sn, AM, Maria Johansson, 2015 
30. Ekeby badhus – steg två i takrenoveringen, Ekeby sn, AM, Helene Stalin Åkesson och Linn Ljunggren, 2015 
31. Igelösa kyrkogård, Igelösa sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
32. Västra Hoby kyrkogård, Västra Hoby sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
33. Odarslövs kyrkogård, Odarslöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
34. Vanstads kyrkogård och begravningsplats, Vanstad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
35. Lövestads kyrkogård och begravningsplats, Lövestad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
36. Tryde kyrkogård, Tryde sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2014 
37. Källna kyrka – Plåt och fogningsarbeten, Källna sn, AM, Maria Johansson, 2015 
38. Östra Broby kapell – inre och yttre renovering, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
39. Östra Ljungby kyrka – tak och fasadrenovering, Östra Ljungby sn, AM, Maria Johansson, 2015 
40. Tomelilla kyrkogård, Tomelilla kn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
41. Håstads kyrkogård, Håstad sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
42. Huaröds kyrka – Takrenovering, Huaröd sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
43. Ullstorps kyrkogård, Ullstorps sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
44. Ramsåsa gamla kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
45. Ramsåsa nya kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
46. Benestad gamla kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
47. Benestad nya kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
48. Röddinge kyrka – utvändig renovering, Röddinge sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015 
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49. Korgfabriken i Lönsboda – renovering av fasad, Örkened sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015 
50. Renovering av gamla gravkapellet, Norra kyrkogården i Lund, en binär historia, Lunds sn, AM, Petter Jansson, 

2015 
51. Tryde Kyrka – Utvändig renovering, Tryde sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
52. När Flamingo rivs, Perstorps sn, BD, Helene Stalin Åkesson, 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 


