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Förord 
Vårt kulturarv är en tillgång som ska vårdas och bevaras för kommande 
generationer. Ansvaret för detta ligger på oss alla. Bevarandeplan för Bjuvs 
kommun har tagits fram som ett led i detta arbete.  

Kulturarvet – en bygds identitet – är en samhällsresurs och ska förvaltas 
som en sådan. Samhällen – människor – som berövas sin kultur blir identi-
tetslösa och fattiga. En fattigdom som leder till vantrivsel och utflyttning. 
Därför är det viktigt att inte underskatta kulturvårdens betydelse och den 
potential som finns i vårt byggnadsarv.  

Bevarandeplanen uppmärksammar i text och bild flertalet av de miljöer i 
kommunen med kulturhistoriskt värde. Avsikten har varit att i största möj-
liga mån beskriva hela miljöer snarare än enskilda byggnader. De bygg-
nader som tas upp är inte bara av kulturhistoriskt och arkitektoniskt stort 
värde, utan också av hög byggnadsteknisk kvalitet.  Att en enskild fastig-
het saknas i bevarandeplanen betyder inte att den saknar kulturhistoriskt 
värde. Varje byggnad – ny som gammal – har en karaktär och identitet och 
bör bevaras och utvecklas i enlighet med denna. 

I bevarandeplanen ingår ett antal vägar, platser och fälader, miljöer som 
ingår i vårt kulturarv. Det har inom ramen för detta arbete inte varit möj-
ligt att inventera landskapet i sin helhet utan miljöerna är att betrakta som 
exempel på ambitionen att integrera kultur- och naturmiljövård.

Som grund för arbetet har funnits den byggnadsinventering som genom-
fördes av bebyggelseantikvarie Karna Jönsson, Skånes hembygdsförbund 

Folkets Park i Billesholm – ett kulturhistoriskt arv.
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under 1988–89 och den bearbetning av detta material som gjorts av 
kultursekreterare Birgitta Jönsson. 

Bevarandeplan för Bjuvs kommun består av tre delar, en för varje kom-
mundel. Dessutom ingår ett flertal uppslag med tema kring byggnadstra-
dition och byggnadsdelar samt råd om hur dessa kan tas om hand.

För miljö- och byggnadsnämnden 

Åsa Nilsson Lotta Lindstam 
handläggande arkitekt stadsarkitekt  

Bengt Gustavsson Leif Nyberg
miljö- och byggchef kultur- och fritidschef

Familjen samlad utanför sitt hem i Billesholm.
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Kulturmiljövård – syfte och synsätt
Målen för den svenska kulturmiljövården är enligt regeringens proposi-
tion om kulturmiljövård, (prop 1987/88:104) att:

bevara och levandegöra kulturarvet

syfta till kontinuitet i utvecklingen av den yttre miljön

främja den lokala kulturella identiteten

möta hotet mot kulturmiljön

bidra till att öka medvetenheten om estetiska värden och historiska sam-
manhang 

Riksantikvarieämbetet har valt att de närmaste åren satsa på utvecklingen 
av fem huvudområden inom kulturmiljövården. Dessa är:

– Kulturarv, turism och regional utveckling

– Vårt industrihistoriska arv

– Historiens landskap

– En långsiktigt hållbar byggnadsvård

– Kulturarvet inom arkitektur och samhällsplanering
Tegelornamentik i rött och gult med utsirade snickerier och en 
genomtänkt placering av skylt och klocka. 
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Samtliga teman har anknytning till Bjuvs kommun. Detta stärker ytterli-
gare kommunens kulturhistoriskt intressanta position. 

Syftet med bevarandeplanen är att bibehålla och förstärka de kvaliteter 
och karakteristiska särdrag som är kännetecknande för Bjuvs kommun. 

Bevarandeplanen är en del i utvecklingen av Bjuvs kommun. Det är en 
plan som tillvaratar och stimulerar kulturmiljön. Dokumentet ska fungera 
som ett vederhäftigt underlag för beslut vad gäller bevarande och miljö i 
såväl planering som bygglovsgivning. Bevarandeplanen ska även fungera 
som ett rådgivande instrument och ge allmänheten inspiration att ta till 
vara och vårda sina fastigheter. Bevarandeplan för Bjuvs kommun utgör 
en bilaga till kommunens översiktsplan.

Gamla sjukhuset i Bjuv innan tegelfasaden putsades.

7



Gavelfasad till bostadshus ritad av Martin Cronsiö och uppförda i Nyvång, Gunnarstorp, Bjuv, 
Billesholm och Hyllinge. Ur Gruvmuseets samlingar.

Hur skyddar vi vår kulturmiljö?
Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. 
Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa 
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. (KML 1:1)

Kulturminneslagen, KML, omfattar bestämmelser kring fasta fornlämning-
ar och fornfynd, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen samt skydd mot 
utförsel av vissa äldre kulturföremål. Kulturminneslagen slår i sin första 
paragraf fast det ansvar vi har att gemensamt tillvarata vårt kulturarv.

Ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att byggnadens särdrag 
beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömäs-
siga och konstnärliga värden tas till vara. (PBL 3:10)

En stor del av kulturarvet består av byggnader som inte omfattas av kul-
turminneslagens skydd. I plan- och bygglagen, PBL, återfinns de bestäm-
melser som gäller för planläggning av mark, vatten och byggande. Häri 
ingår även bestämmelser som reglerar bevarandet av vårt byggnadsbe-
stånd. PBL 3:10 är en generell bestämmelse som gäller all bebyggelse. Det 
är emellertid en mycket allmän och därmed vag bestämmelse.

Kulturmiljöers bästa skydd är engagerade sakkunniga inom arkitektur och 
bebyggelsevård samt en upplyst och medveten allmänhet. En livskraftig 
diskussion kring arkitektur, bebyggelsevård, planering, kulturhistoria, 
material och tekniker är en förutsättning för en god byggnadsvårdsut-
veckling och uppfyllandet av de mål för kulturmiljövården som slagits fast 
av svenska staten.
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Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljö-
mässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde 
av denna karaktär, får inte förvanskas. (PBL 3:12)

Byggnaders yttre ska hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till 
byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konst-
närlig synpunkt samt till omgivningens karaktär. Byggnader som avses i 
12 § skall underhållas så att dess särart bevaras. (PBL 3:13)

Fastighetsägaren har ansvar att vårda och underhålla sin fastighet. Det 
bästa och billigaste, och dessutom det kulturhistoriskt riktiga, sättet är 
att upprätthålla ett kontinuerligt underhåll och att vara originalet troget. 
Detta innebär att välja material som är identiska eller förenliga med ur-
sprunget. Att bevara kulturmiljö handlar ofta om att vara restriktiv vid för-
ändringar, att byta ut så lite som är möjligt och ersätta med traditionella 
material och strukturer. Detta gäller såväl i den lilla skalan som i den stora. 

PBL 3:12 förutsätter att de byggnader och miljöer som är särskilt värde-
fulla har specificerats i till exempel en bevarandeplan. Detta  byggnads-
bestånd har ett bättre skydd än det generella (PBL 3:10) men fortfarande 
inget juridiskt säkerställt skydd mot förvanskning och rivning. 

Originalritning till Arbetarbostaden nr 13 i Billesholm. 
Ur Gruvmuseets samlingar.
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De lagar som ger stöd åt arbetet att uppfylla målen för kulturmiljövården 
återfinns främst i ovan citerade kulturminneslagen och plan- och bygg-
lagen. Naturresurslagen, NRL är en ramlag för plan- och bygglagen vilket 
innebär att den senare ska tolkas med utgångspunkt i den förra. NRL 
bevakar områden av riksintresse, vilka i det här sammanhanget utgörs av 
riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturminnesvård.

Riksintresseområden för kulturmiljö är av staten utpekade miljöer av sär-
skilt stort värde för landet. Kommunen är skyldig att redovisa på vilket sätt 
ett aktivt tillvaratagande av riksintressen sker. Riksintresseområden ska 
särskilt beaktas vid översikts- och detaljplanering samt vid bygglovsgiv-
ning. (NRL kapitel 2 och 3 samt PBL kapitel 2 och 4)

I arbetet med detaljplaner har kommunen möjlighet att genom bestäm-
melser skydda kulturmiljöer. Detaljplaner är juridiskt bindande bestäm-
melser i vilka en prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reg-
lering av bebyggelsemiljöns utformning har genomförts. Bestämmelserna 
kan utformas som varsamhetsbestämmelser eller skyddsbestämmelser. 
Skyddsbestämmelser utgör ett starkare skydd och innebär att rivning kan 
förhindras. Det är endast i detaljplaner som bevarandeintressena fullgott 
kan tillgodoses.

Ett alternativ till detaljplaner är områdesbestämmelser. Dessa upprättas 
för begränsade områden, är direkt knutna till översiktsplanen och kan 
eftersom de är juridiskt bindande säkerställa ambitionerna i översikts-
planen. Områdesbestämmelser är inte lika omfattande som detaljplaner 
men gör det möjligt att skydda kulturmiljövärden upptagna i bevarande-
planen, trots att dessa ligger utanför detaljplanelagt område. En minimal 
åtgärd är att i form av områdesbestämmelser utöka bygglovsplikten till 
den inom detaljplan gällande nivån, det vill säga att bygglov krävs för 
fasadändring, omfärgning etc.

Byggnadernas placering i landskapet är viktig. Natur och kultur i ett fungerande samspel. 
Tunnby vid Söderåsens fot. 
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Som KML fastslår är kulturmiljön en nationell angelägenhet. Kulturmiljön 
i Bjuvs kommun är emellertid i första hand en angelägenhet för kommun-
invånarna, en lokal resurs och en skatt att glädjas åt idag och i framtiden. 

Den enskilda, privatägda byggnaden utgör en del i en helhetsmiljö som 
ett landskap, en gata, ett kvarter etc. En enda förvanskad byggnad kan 
förstöra miljövärden, och därmed på sikt även ekonomiska värden, för 
många. En fastighet är enskild, men miljön är gemensam och ska vårdas 
som en helhet. För att i värdefulla och känsliga områden undvika för-
vanskning och säkerställa områdens kvaliteter för alla, måste särskilda 
planbestämmelser till skydd för bevarandeintressena införas.

De så kallade tjänstemannavillorna i Selleberga har bevarat sin skönhet och karaktär. Helheten 
gör varje villa än mer värdefull.
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Schakt I och II samt tegelbruket i Bjuv. Vägen finns kvar som en gång- och cykelväg och kantas än idag av kastanjer. Il-
lustration ur Bertil R. Berghs samling.
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Från landsbygd till industriort
Kulturlandskapet i Bjuvs kommun är starkt präglat av stenkolsbrytningen. 
Det sista schaktet i kommunen, Schakt Greve Strömfeldt, stängdes 1979 
men än idag är det gruvnäringen som ger Bjuvs kommun dess identitet 
och särprägel. 

Kommunen har tre tydliga och till sin karaktär skilda tätorter, Bjuv, Billes-
holm och Ekeby. Samtliga orter har vuxit fram under den expansiva gruv-
driftsperioden från omkring 1860 fram till 1920-talet. 

Brytningarna startade i Billesholm på 1860-talet, i Bjuv och Skromberga 
på 1870-talet och först på 1910-talet i Gunnarstorp. Gruvorna behövde 
arbetskraft och en omfattande inflyttning från omlandet blev aktuell. 
En utpräglad jordbruksbygd utvecklades till samhällen med hög befolk-
ningstäthet, butiker, skolor, service- och nöjeslokaler. 

Förutsättningen för denna kraftfulla expansion har funnits i berggrunden. 
Skånes största stenkolsförande formation sträcker sig från Ekeby och Bil-
lesholm till  Höganäs. Vid kolbrytningen påträffades lager av eldfast lera 
och klinkerlera. Industrin förstod att utnyttja denna skiktning i berggrun-
den. Stenkol och lera var utgångspunkten för den livskraftiga keramiska 
industrin som än idag är i drift i Skromberga och Bjuv. 

Jordbrukslandskapet, kyrkan och industrin, Risekatslösa.
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I gruvdriftens kölvatten har följt andra typer av modern industri som, 
tillverkning av byggmaterial, keramisk, mekanisk och konservindustri. 
Livsmedelsindustrin är en verksamhet som kombinerar agrar odling och 
industriell produktion, två viktiga beståndsdelar i kommunens näring. 

Industrin har genom tiderna stått för arbetstillfällen men även ett stort so-
cialt engagemang och bostadsbyggande. Gruvbolaget har därmed i hög 
grad präglat tätorternas planering och byggnadsbestånd. Idéerna och 
idealen hämtades från de industri- och bostadsmiljöer som växte fram 
under senare delen av 1800-talet i England och Tyskland. Skromberga 
med sitt linjära arrangemang av industri, service och hierarkiskt ordnade 
bostäder är ett tydligt exempel på inflytande från Europa. 

Gunnarstorps gruvsamhälle, uppvuxet kring järnvägen och gruvan, är en 
ort vars stadsplan och bebyggelse bevarat särdragen av de under 1900-
talet framväxande bruksmiljöerna. Friliggande flerfamiljshus med träd-
gårdar ligger vackert placerade i en plan med gemensamma tvätt- och 
bakstugor samt välproportionerade gaturum och gröna platser. Den kvar-
blivna slagghögen i Gunnarstorp, idag ett uppskattat rekreationsområde, 
utgör ett historiskt dokument och dramatiskt inslag i landskapet. 

Bostadsområdet Selleberga i Bjuv är ett modernare exempel på industrins, 
i det här fallet Findus, positiva inflytande på bostadsbyggandet.
Bjuvs kommun består av tre landskapstyper skogs-, slätt- och risbygd. 

Saltaire, en industrianläggning i Bradford, England. 
Mönsteranläggningen anlades av industrimannen 
Titus Salt på 1850-talet. 
Bakom projektet låg dels vinstintresse – billig mark 
och samlad produktion – men också en social 
ambition i form av förbättrade bostadsförhållanden 
för arbetarna. 
De förbättrade levnadsvillkoren bidrog, enligt 
författaren, till att lugna en orolig och 
revolutionär arbetarklass. 
Ur Arkitekternas århundrade, 1988.

Bostadsområdet Selleberga planerades och ritades 
av Artur von Schmalensee och Sven Hermelin på 
1940-talet. Endast den bortre etappen genomför-
des. Ur Industribostäder, 1950.
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Det största vattendraget är Vege å. Ån samt tillhörande biflöden är viktiga 
inslag i landskapet och har bitvis bildat ravinartade dalgångar. Flertalet av 
vattendragen rinner i riktning från söder till norr. Lägen intill vattendrag 
var gynnsamma boplatser. Ett flertal fornlämningar och -fynd vittnar om 
detta som till exempel i trakterna kring Mörshög, intill Boserupsbäcken.

Skogsbygden återfinns i nordost, på Söderåsen. Den bokskogsklädda åsen 
är en horst och har bildats av uppskjutande berggrund i en förkastnings-
spricka i jordskorpan. Söderåsen når i Bjuvs kommun en högsta höjd av 
150-180 m över havet. Skogen utnyttjades förr som utmarker för byarna 
på slätten. Boskapen betade fäladerna medan ängsmarkerna slogs som 
vinterfoder till djuren. Söderåsen innehåller än idag rester av betesmarker 
och fälader som Åvarps fälad och Båvs hage.

Väster om åsen är landskapet flackt. Höjden över havet är bitvis lägre än 
10 m. Slätten består av sedimenterade jordarter, främst lera och har en 
gång varit havsbotten. Moränmarken i söder och i sydväst är ett relativt 
högt och kuperat landskap med enstaka högre kullar. Slättbygden utgörs 
i huvudsak av jordbruksmark. Som en accent i landskapet finns ett fler-
tal bevarade slagghögar. Dessa högar har ett stort kulturhistoriskt- och i 
många fall även ett rekreationsvärde.

Risbygd är som landskapstyp ett mellanting mellan skog och slätt. Risbyg-
den återfinns idag främst i övergången mellan skogsmark och slättmark, 
det vill säga i direkt närhet till Söderåsen.

Vegetationstyper: skogsbygd, risbygd 
och slättbygd som de illustreras i 
Skånska rekognosceringskartan, 1812 
och 1815–20. Miljö- och byggnads-
kontorets arkiv.
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I risbygden har slott och herresäten etablerats under 1500-talet och fram-
åt. Här kunde godsägarna skörda slättens bördiga jordar samtidigt som 
man hade tillgång till skogen för skogsbruk och som jaktmarker. Vrams 
Gunnarstorp är ett typiskt exempel på denna typ av slott som återfinns 
även i de angränsande söderåskommunerna.

Slottslandskapet i kommunen representeras av slottet Vrams Gunnar-
storp, Boserups herrgård och Gedsholms gods. Omgivna av vidsträckta 
landarealer, allékantade vägar, parkliknande skogar, vilthägn och magni-
fika trädgårdar är de viktiga element i det kulturhistoriska landskapet.  Att 
inflytandet från slott och herresäten var stort går än idag att se i omkring-
liggande byar som till exempel Norra Vram. 

Karaktären av gränsbygd återspeglas i det bland allmogen rådande bygg-
nadsskicket. På en stengrund byggdes en kombinerad skiftesverk- och 
korsvirkeskonstruktion av ekträ från de närliggande skogarna. Korsvirket 
fylldes med lersten eller tegel och klinades med lera som hämtades från 
slätten. Halmtaket tillverkades av halm från slåttern. Lokala material har 
en stark anknytning till orten, därtill låga kostnader och minimala trans-
portvägar.  Aspekter som är aktuella även i dagens samhälle. Risbygden, 
det en gång dominerande landskapet, har efterhand odlats upp och idag 
utgörs större delen av kommunen av kuperat jordbrukslandskap.

Utdrag ur Rikets allmänna kartverk, ekonomiska afd. Stockholm 1912. 
Vrams Gunnarstorps slott och kyrkbyn Norra Vram. Kyrkan och järnvägen förstärker samban-
det mellan slottet och byn. Miljö- och byggnadskontorets arkiv.

Korsvirkeshuset inbäddat i grönska.
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Ritning av Folkets Hus, Bjuv.  Arkitekt Hans Westman.

Som en följd av det välstånd som gruvdriften bar med sig och industrins 
inflytande på byggnationen besitter Bjuvs kommun en, i förhållande till 
kommunens storlek, unik skatt av arkitekturhistoriskt intressanta objekt. 
Vissa är välbehållna, några i någon mån förändrade och ett fåtal i förfall. 
Dessa byggnader utgör en unik samling och tillgång, med verk av i Sve-
rige och internationellt kända arkitekter som Jørn Utzon, Hans Westman, 
Artur von Schmalensee och Martin Cronsiö.
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Historia
Bjuvs kommuns historia har sammanställts av kommunens tidigare 
kultursekreterare Birgitta Jönsson i Förslag till bevarandeplan för Bjuvs 
kommun, 1994. Texten baseras till stora delar på den inventering av Bjuvs 
kommun som utfördes av bebyggelseantikvarie Karna Jönsson 1988–89 
och har här kompletterats med bildmaterial och bildtexter.

Bjuvs nuvarande kommunområde är ett resultat av kommunsamman-
slagningen 1974. Kommunen tillhör de mindre i fd Malmöhus län till ytan, 
är belägen i inlandet invid gränsen mot fd Kristianstad län. Den omfattar 
idag fem socknar; Bjuv, Ekeby, Risekatslösa, Norra och Södra Vram i Lug-
gude härad. Delar av Norra Vram tillhörde före 1889 Södra Åsbo Härad.

Naturlandskapet inom kommunen präglas av tre landskapstyper; i nord-
ost den bokskogsbevuxna urbergshorsten Söderåsen (150–180 m ö h ), i 
söder morän-backlandskapet med mjukt formade kullar och under 50-
metersnivån i norr den flacka lersedimentslätten.

På väg mot Tunnby. Söderåsens sydvästra sluttning, strax innan 
risbygd och åkermark tar vid.

Det kuperade landskapet i den södra delen.
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Stenålder – vikingatid
Människor har i äldre tider varit mycket beroende av att välja ideala bo-
endeförhållanden i landskapet. Närheten till vattendrag har säkert varit 
den viktigaste förutsättningen för bebyggelse. Andra faktorer har varit en 
placering på höjdryggar i väldränerad mark. På stenåldern valde man syd-
sluttning för sin bosättning men idag syns inte bosättningarna påtagligt 
i landskapet. Många fornlämningar har plöjts bort på grund av jordbruk 
under århundraden. I området runt Selleberga, Tibbarp, Fälleberga och 
strax söder om Boserup visar rikliga flint- och keramikfynd på tidig bosätt-
ning. Stenkammargraven i Risekatslösa socken, härrör från yngre stenål-
dern, och är ett praktfullt monument från denna tid. 

Bronsålderslämningarna är koncentrerade till trakten kring Vege å. Kungs-
högen vid Åbro mölla och Gullhögen i Norra Vram är gravhögar som 
manifesterar denna period. I anslutning till dessa gravar och vid Åvarps 
fälad finns ett stort antal överplöjda högar. Skålgropar är en vanlig typ av 
fornlämning som kan dateras till bronsåldern. Bland annat finns i Norra 
Vrams kyrkogårdsmur stenblock med skålgropar. Ett stort antal gropar har 
också knackats in i takblocket på dösen i Risekatslösa. 

Järnåldern kännetecknas av få synliga lämningar och brandgravarna från 
denna tid  är svåra att se i landskapet. I samband med arkeologiska under-
sökningar har några boplatser påträffats vid Lilla Västergårda i Ekeby.

Den flacka åkermarken och den bördiga skånska lerjorden. Norrevång under höstbruket.
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Under senare delen av järnåldern markeras gravarna med stensättningar i 
form av domarringar och skeppssättningar. Vid Fälleberga står en rest sten 
i åkern som ingått i en större anläggning.

Vattendrag var viktiga kommunikationsleder som på land kompletterades 
med vägsystem. Dessa hålvägar finns bland annat  utmed Hallabäcken, 
Vege å och på Söderåsens sluttningar vid Åvarp. Vid gården Rosenlund 
kan man i en hage se spår av äldre markanvändning. I området runt 
Skrombergagården finns gott om järnslagg, vilket visar på en tidig järn-
framställning.

Förutom fornlämningar ger geografiska namn information om etablering-
en av bebyggelse. Många namn går att spåra tillbaka till järnåldern och 
vikingatid. De anspelar ofta på naturformationer och man kan på så sätt 
dessutom få  uppgifter om hur landskapet tidigare såg ut. Ändelsen –by, 
-hög eller -lösa i bynamn tyder på att det en gång funnits en förhistorisk 
boplats på eller i närheten av ett byområde.

Medeltid

Från tidig medeltid finns mycket få skriftliga belägg, vilket medför att 
arkeologiska undersökningar utgör ett viktigt källmaterial för att förstå sin 
hembygd. Det är dock få medeltida fornlämningar, som kyrkor, bytomter, 
ensamgårdar, herrgårdar och borganläggningar, vilka har undersökts. 
Inom det nuvarande kommunområdet finns numera fem socknar men 
endast fyra sockenkyrkor. Södra Vrams socken saknar kyrka och det finns 
inga uppgifter om att det funnits någon.

Hallabäcken en tidig vårdag. 

20



Kyrkorna innehåller ett unikt källmaterial och genom att studera olika 
utbyggnadsfaser och inventarier får vi veta mycket om bygdens historia. 
Kyrkornas storlek kan ge anvisningar om vilka byar som var folkrikast.

De fyra sockenkyrkorna; Ekeby, Bjuv, Norra Vram och Risekatslösa, har 
byggts på tidig medeltid. Detta har framgått vid arkeologiska utgrävning-
ar i marken och murverket. Även utifrån inventarier kan man datera, som 
till exempel de romanska dopfuntarna i Ekeby och Risekatslösa. Byarna 
kan nästan förutsättningslöst sägas vara minst lika gamla som kyrkorna, i 
regel äldre.

Ekeby – eller Ekby som det benämnes före 1600-talet – och Risekatslösa 
har spårats till förhistorisk tid. Bylägena var emellertid då ännu inte per-
manenta på grund av att man idkade ett extensivt jordbruk, dvs åker-
styckena skiftade årligen över ett stort markområde. Byarna var även på 
medeltiden oftast placerade i anslutning till vattendragen som var de 
viktigaste transport- och kommunikationslederna. Vege å som rinner ut i 
Skälderviken vid Vegeholm, måste ha varit  en av Skånes mer betydande 
åar för export och import samt för kontakterna med övriga Danmark.

Kyrkorna i Ekeby, Norra Vram och Risekatslösa har nära samhörighet med 
godsen Gedsholm, Vrams Gunnarstorp och Boserup. Dessa gods har ända 
in i sen tid haft patronatsrätt och godsägarna kan ha bekostat uppföran-
det av kyrkorna. Patronatsrätten tillkom den godsherre som låtit uppföra 
kyrkan och innebar att han tillsatte präst och svarade för underhållet av 
kyrkan.

Karna Jönssons uppmätning av långhusets norra fasad på Risekatslösa kyrka. 
Här syns tydligt det ursprungliga, romanska fönstret och den samtida igensatta 
portalen. Nya större fönster togs upp i kyrkan. Församlingen behövde ljus i kyrkan 
för att läsa psalmboken. Murverksdokumentation genomförd 1979, ritning ur 
Skånes hembygdsförbunds arkiv. 
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Godsen har också ägt det mesta av marken. Ljungsgård och Billesholms 
Kungsgård var två andra betydande anläggningar.

Kronan och ärkesätet i Lund var andra stora markägare. Vid reformationen 
1536 indrogs ärkebiskopsgodset till kronan, som nu blev största jordäga-
ren.

Kronan bytte i sin tur till sig gårdar i Danmark mot gårdar i Skåne. Vid fre-
den i Köpenhamn 1660 övergick Billesholm såsom s.k. bornholmskt veder-
lagsgods till svenska kronan. Detta innebar att adeln blev den ojämförligt 
största jordägaren, och på 1600-talets mitt finns belagt att endast en gård 
tillhörde en självägande bonde.

Efter 1300- och 1400-talens jordbrukskris, förorsakad av missväxt och 
digerdöd med åtföljande befolkningsminskning, kom under 1500-talet en 
högkonjunktur som byggde på animalieproduktion. Viktiga inkomstkällor 
var bl.a. smör och slaktoxar, som adeln fritt fick exportera. Detta ledde till 
ett överskott som investerades i ett intensivt slottsbyggande. Äldre an-
läggningar byggdes om och nya tillkom. Det är också under dessa gynn-
samma förhållanden som de många ensamgårdarna, karaktäristiska för 
bygden, tillkommer.

Även uthus, ladugårdar, murar och häckar vid Vrams Gunnarstorps slott är byggda med stor 
omsorg i materialval och utformning.
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1700-talet

Enligt 1700-talets kartbild ligger bebyggelsestråken samlade utmed vat-
tendragen öster och väster om en stor fälad som nyttjades gemensamt av 
flera byar. Förutsättningar för jordbruk varierade och den odlade marken 
låg i direkt anslutning till gårdstomterna. Odlingssystemet växlade mellan 
ensäde, tvåsäde och tresäde. De sanka områdena utnyttjades som ängs-
mark. Boskapsskötsel var mer betydande än spannmålsproduktion. 

På västra sidan om fäladsmarken, näst intill sammanhängande, låg de 
mindre byarna; Truedstorp och Walleberga; ensamgårdarna Stora West-
regård och Sudarehuset samt byarna Ekebys och Eljestorps ägor, på en 
höjdrygg intill Ekbysjön. Höjdryggen framgår markant liksom det nord-
sydliga vägsystemet som samband dessa byar. Den numera torrlagda sjön 
syns fortfarande som en svacka i landskapet. 

Norr om dessa byar måste Boserupsbäcken betytt mycket för etablering 
av byar. Samtliga byar - Lunnom, Risekatslösa, Mörshög, Bjuf, Bjufstorp 
och Brogårda - låg intill denna bäck. På västra sidan var Ekeby den mest 
betydelsefulla byn och öster om fäladsmarken var Norra Vram den största 
byn och hit ledde vägar från många håll. Båda dessa byar bestod av cirka 
30 hemman.

Sammanställning av 1700-talets kartbild. Miljö- och byggnadskontorets arkiv.
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Genomsnittsstorleken för en by vid denna tid var 11 gårdar, men det 
fanns också betydligt mindre byar som till exempel Selleberga med bara 
3 gårdar. Det fanns även många spridda ensamgårdar, vilka tillkom under 
senmedeltid. Många har namn som slutar på -torp, -lösa eller -hög. Namn-
formen -torp associeras till nyodling, -lösa har danskt ursprung och syftar 
sannolikt på ljusning eller glänta i bokskog. En naturlig förhöjning i mar-
ken anses ha gett ortnamn med efterledet -hög.

Under 1700-talets första hälft påbörjades stenkolsbrytningen på Boserups 
ägor vid Lundom. Godsherrarna hade kapital, organisationsförmåga och 
ekonomiskt intresse att utvinna denna naturtillgång. På så sätt har godsen 
lagt grunden till dagens industriorter. 

 Perioden från och med 1800
Skiften och folkökning

De äldre kulturlandskapets grundstruktur skulle under loppet av 1800-
talet bli föremål för genomgripande förändringar. Enskiftet innebar bör-
jan på en omfattande rationaliseringsprocess, som medförde att tidigare 
ej utnyttjad mark togs i bruk, och de gamla byarna splittrades. Detta 
betydde att endast ett fåtal gårdar blev kvar på den gamla bytomten. I 
samband med skiftet och en period av kraftig befolkningsökning klövs 
åtskilliga hemman och många småjordbruk etablerades. Detta verkar 
ha varit vanligt i Ekebytrakten. Småbrukarna fick hålla till godo med den 
mark som inte tidigare varit uppodlad och med energi förvandla fäladerna 
till produktiv åkermark.

Sammanställning av 1700-talets kartbild. Ekbysjön och fäladsmarken avtecknar sig tydligt. 
Bebyggelsen ligger samlad kring kyrkan. Miljö- och byggnadskontorets arkiv.
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I slutet av 1800-talet utnyttjades all tillgänglig mark för odling och stora 
våtmarksområden, bl.a. Ekbysjön sydost om Ekeby kyrka, dränerades och 
torrlades.

Industrialiseringen

Intresset för att exploatera nordvästra Skånes stenkolsförande lager 
gjorde sig efter vissa ansatser under 1600-talet mera gällande under 
frihetstiden. Det var på 1740-talet man påbörjade brytning vid Adolf 
Fredriks stenkolsgruva i närheten av Boserup. Efter olika avbrott återupp-
togs brytningen här på 1860-talet, liksom på flera platser inom kolfälten 
i Billesholm (1860-talet), Bjuv och Skromberga (1870-talet) och slutligen 
Gunnarstorp (1910-talet). Parallellt med stenkolen uppfordrades eldfast 
lera, vilken gav upphov till en industriell produktion av olika tegel- och 
lerprodukter. Efterfrågan på tegel och de goda lertillgångarna medförde 
att flera tegelbruk etablerade sig i trakten. 

Många bönder investerade vid sekelskiftet i nya mangårdsbyggnader, 
som uppfördes med tegel enligt samma stilideal som bostadshusen i de 
framväxande industrisamhällena.

I samband med industrins etablering tycks det i första hand ha varit de ny-
etablerade småbrukarna som såg en fördel i, eller kände sig tvingade, att 
avstycka mark till de inflyttade industriarbetarna. Den tidigare inmarken 
utgör fortfarande åkermark. Industri- och tätortsbebyggelse tog fälads-
marken i anspråk.

Skånska rekognosceringskartan, 1812 och 1815-20. 
Vägsträckan Ekeby kyrka – Skrombergagården har etablerats. 
Miljö- och byggnadskontorets arkiv.
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Rikets allmänna kartverk, ekonomiska afd. Stockholm 1912. 
Ekbysjön är sedan länge torrlagd. Gedsholms gods har fått en ny 
huvudbyggnad belägen söder om den ursprungliga holmen. Järnvägen 
och stationen har tillkommit. Egnahemsbebyggelsen i Valleberga håla 
och i Norrevärn är lätt att urskilja. Miljö- och byggnadskontorets arkiv.



På grund av den stora befolkningsökningen byggdes medeltidskyrkorna 
ut och kyrkogårdarna utvidgades. Dessa utgör med sina planteringar ett 
stycke skånsk trädgårdshistoria och genom att läsa gravstenarnas texter 
kan man få veta mycket om samhällenas sociala struktur.

Kommunikationerna förbättrades radikalt under 1800-talet. I samband 
med enskiftet tillkom många nya vägar även om stora delar av 1700-talets 
vägsystem lever kvar. Åren 1872-1875 anlades järnvägen Helsingborg 
– Hässleholm med stationerna Bjuv och Gunnarstorp. 1874 erhöll Wallå-
krabolaget koncession på  sträckan Billesholm – Bjuv. Mellan Bjuv och 
Hyllinge fanns också en järnvägsförbindelse. Landskrona – Åstorp öpp-
nades för trafik 1876 med stationerna Ekeby, Billesholm och Norra Vram. 
Stationshusen uppfördes efter samma ritning. År 1886 kunde man resa 
sträckan mellan Billesholm och Malmö med tåg.

Efterkrigstiden

En bit in på 1900-talet stagnerade även den tidigare expansionen av 
landsbygdens folkmängd och bebyggelse. Det agrara kulturlandskapet 
lever sedan i sina huvuddrag kvar fram till tiden strax efter andra världskri-
get. Utvecklingen under 1960-, 1970- och 1980-talet har emellertid med-
fört flera omfattande förändringar. Man kan peka på jordbrukets tekniska 
modernisering, som har lett till skapandet av stora, sammanhängande 
odlingsytor. En sammanslagning till färre men större jordbruksfastigheter 
har tillsammans med nedläggning av jordbruk i skogsbygden lett till en 
sjunkande befolkning i den rena glesbygden. Järnvägen Landskrona – Bil-
lesholm lades ner 1960 och omvandlades delvis till bilväg, väg 110.

Billesholms Grufva en av Billesholms två stationer.
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Reklamaffisch för Findus konserver från 1950-talet. Framtidstron var stor. 
Svenska Nestlé AB.

Under samma tid har en tillväxt ägt rum, som koncentrerats till några av 
de tidigare gruv- och tätorterna; Bjuv, Skromberga och Billesholm. Här har 
exempelvis Bjuv, som blev köping 1946, dominerats av konservindustrin, 
men hit har även lokaliserats byggnadsföretag, keramisk och mekanisk 
industri.

27



28



BJUVS TÄTORT OCH OMGIVNINGAR
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Kyrkan och intilliggande bebyggelse
Bjuvsbornas fälad finns omtalad i Valdemars Jordebok redan på 1200-
talet. Detta är det äldsta, skriftliga dokument där Bjuv nämns. Stenkyrkan 
är byggd på en svag höjd under tidig medeltid. Sex gårdar fanns samlade 
kring kyrkan på 1700-talet. Bäcken var naturligtvis viktig för byns ur-
sprungliga läge.

Bevarandemotiv 

Samhällets medeltida ursprung finns bevarat i kyrkan och den gamla 
bytomten. Kyrkans läge, den intilliggande skolan och prästgården berättar 
om tidigare levnadsförhållande i byn. Sambandet mellan dessa byggna-
der är tydligt och viktigt att bibehålla. 

Befintligt skydd

Kyrkan och kyrkogården skyddas enligt KML, 4 kap.

Rekommendationer

Kyrkans fria läge, väl synlig i landskapet och omgiven av fält och åkermark 
är viktig att bibehålla. Bäckens lummiga grönska, broarna och promenad-
vägarna utgör ett unikt rekreationsområde i Bjuvs tätort. I Folkskolans 
trädgård har byggts ett daghem. Tack vare häckar och uppvuxna träd är 
det fortfarande möjligt att tyda trädgårdens ursprungliga gränser. Bevara-
de fruktträd vittnar om en gammal trädgård. Skolhuset är exteriört mycket 
välbevarat.

Trädraden och markens beskaffenhet berättar om den gamla vägen till kyrkan.

Bjuvs kyrka med omgivande kyrkogård.
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Den öppna grusplanen framför byggnaden berättar att det varit en 
skolgård och bör förbli en grusad yta. Den nybyggnation som skett intill 
Prästgården tar ingen hänsyn till byggnadens karaktär och kulturhisto-
riska värde.

Särskilt värdefulla, enskilda miljöer med högt 
kulturhistoriskt värde

– Kyrkan, byggd på 1160-talet, torn och vapenhus från 1400-talet.
– Prästgården, med tillhörande uthus, ritade av Martin Cronsiö omkring 

1918.
– Folkskolan från 1902.
– Allén av oxlar som sträcker sig från tennishallen till Storgatan.
– Vattentornet, Bjuvs landmärke, byggt på mitten av 60-talet.
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Platsen, gamla centrum och tegelbruket
Bostadsområdet Platsen, tegelbruket direkt nordost därom, bron över 
järnvägen och gamla centrum kring stationsområdet omfattar centrala 
delar som alla ingår i den bruksmiljö som kännetecknar Bjuvs tätort.

Bevarandemotiv

Bostäderna vid Platsen uppfördes av Kropps AB, gruvbolaget, i samband 
med deras etablering i Bjuv på 1870-talet. Området som helhet med 
bostäder, trädgårdar, kolonilotter, gångbron till affärscentrum och arbets-
platserna på tegelbruket berättar om brukshistoriska levnadsförhållanden 
och utgör en viktig del av Bjuvs historia och identitet. Arbetarbostäderna 
uppmärksammades vid en Parisutställning under slutet av 1800-talet. Den 
öppna torg och parkbildningen Torget har haft stor betydelse för arbetar-
rörelsen i Bjuv. Även idag har ”Plassen”, som området kallas av bjuvsborna, 
stor social betydelse och här sker det traditionella Valborgsmässofirandet.  

Bostadshusen planerades som längor längsmed gatan med plats för två 
familjer och en trädgård med uthus och kolbodar för lönekol. I uthuset 
hölls hushållsgrisen. Möjligheten till ett visst självhushåll var en förutsätt-
ning för familjens försörjning. I verkligheten bodde betydligt fler än två 
familjer i längorna. Uthyrning var också ett sätt att bidra till försörjningen. 

Bostadshusen på Platsen. Gruvbolagets bostäder väckte stor uppmärksamhet och belönades 
vid en av Parisutställningarna under senare delen av 1800-talet. Gatorna kantades av kastanjer. 
Vykort från 1930-talet ur Bertil R. Berghs samling.

Uthusen i tomtgränsen gör trädgården till en privat och insynsskyddad plats. 
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Husen byggdes i tegel med vitputsade fasader och papptäckta tak. Föns-
ter och dörrsnickerier utgjorde färgaccenter. Det finns fortfarande välbe-
varade bostadshus med tillhörande trädgårdar och områdets plan som 
helhet har ett stort bevarandevärde. Förhoppningsvis kan, vid kommande 
renoveringar, ursprungsförhållanden återskapas och förstärkas.

Befintligt skydd

Området är detaljplanelagt men utan bevarandeskydd förutom detaljpla-
nen för Apoteket som innehåller skyddsbestämmelser för bevarande.

Rekommendationer

Karna Jönsson skriver i sin inventering: ”Samspelet mellan fabriksmiljön 
med skorstenar och slagghögar samt bebyggelsen utmed Gruvgatan, 
Platsen och koloniområdet är viktig för förståelsen av samhället och bör 
tas till vara som en helhet. Gruvgatan är en länk mellan industriområdet 
och Platsen.” Detta är rekommendationer som gäller även idag.

Det är av stor betydelse att det ursprungliga merkantila centret tydligt 
framgår. Detta bör tas i akt vid kommande exploateringar, ny- och om-
byggnad.

Enhetligheten är viktig i utformning, material och färgsättning på Platsen 
återskapas. Ett återskapande av den ursprungliga samklang i bebyggelsen 
bör eftersträvas.Varsamhetsbestämmelser, som skyddar bebyggelsen mot 
negativa förändringar bör göras som tillägg till befintlig detaljplan.

De rena och enkla bostadshusen utmed Gruvgatan med tegelbrukets skorsten i fonden.
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Äldre vykort på Kvarngatan.

För torg- och parkbildningen bör, särskilda föryngringsplaner upprättas 
då vegetationen, främst träden, är så betydelsefulla. 

Särskilt värdefull miljö med högt kulturhistoriskt värde

– Gamla sjukhuset från 1880-tal.
– Biografen Grand vid korsningen Bangatan - Kvarngatan.
– Läkarvillan, Bergsgatan 4.
– Järnvägsstationen från 1913 (ersatte stationshuset från 1874).
– Bron över järnvägen.
– Banken.
– Apoteket från 1920-talet. 
– Folkets hus ritat av arkitekten Hans Westman, uppfört 1953.
– Brukskontoret, Gruvgatan 13.
– Gymnastiksalen, Gruvgatan 11.
– Kronan, Södra Storgatan 3, byggt före 1920 av konsumtionsföreningen.
– Centrumkyrkan, ritad av arkitekterna Bengt Blasberg och Henrik Jais-

Nielsen, kyrkan stod färdig 1970, ett gott exempel från tiden med en 
intressant ljusföring i interiören.

– Norra Storgatan 60, Trapps minne, byggd 1880–1890.
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Schakt III, Greve Strömfeldt
Centralt i Bjuvs tätort sänktes på 1890-talet Schakt III som även kallas 
Schakt Greve Strömfeldt. Kolbrytningen upphörde först 1979 och var 
det sista schaktet i kommunen som lades ned.

Bevarandemotiv

Välbevarad gruvindustrimiljö med stort kulturhistoriskt och iden-
titetsskapande värde för kommunen. På industriområdet finns ett 
exteriört välbevarat badhus från 1903 och före detta maskinhuset 
rymmer idag Gruvmuseet. 

Befintligt skydd

Området är detaljplanelagt men utan bevarandeskydd.

Rekommendationer

Det är viktigt för kommunen att industrimiljön inklusive schakthö-
gar bevaras. Eventuell förtätning av området måste göras med stor 
respekt för områdets samhällshistoriska och miljöskapande värden 
samt det identitetsvärde området besitter. I framtiden vore det önsk-
värt att utveckla detta unika industrilandskap till en centralt belägen 
industripark. Vägen fram till ån bör återställas som promenadväg. 
Högarna skulle kunna ingå i parkmiljön som, med ett tillskott av 
småskalig verksamhet, även kan fungera som ett rekreationsområde. 
Så sker i någon mån redan idag med Gruvmuseet och 

Gruvkartor, flöts A respektive 
B. Byggnaderna på industriom-
rådet – badhuset, maskinhuset 
som idag är Gruvmuseum samt 
verkstad- och kontorsbyggna-
den – finns inritade. 
Miljö- och byggnadskontorets 
arkiv
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Brukshundsklubben i områdets norra del. Idéerna stämmer väl överens 
med utvecklingen av kulturturismen i Skåne län.

De ursprungliga byggnaderna från Gruvepoken får inte förvanskas.

Söder om industriområdet, utmed Schaktsgatan, ligger ett egnahemsom-
råde med ett flertal bostadshus från omkring 1900. 

Särskilt värdefull, enskild miljö med högt kulturhistoriskt värde

– De tre ursprungliga byggnaderna på industriområdet.

De dramatiska chamottehögarna på industriområdet.
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Freden
Området är ritat av gruvbolagets egen arkitekt Martin Cronsiö och kallas 
även Lindallén eftersom tillfartsvägen från Södra Storgatan till området 
kantas av lindar.

Bevarandemotiv

Efter en sammanslagning 1903 bestod gruvbolaget av Höganäs-Billes-
holm AB som anställt Cronsiö som sin egen arkitekt år 1912. Freden upp-
fördes 1916-20 och består av flerfamiljshus i en fast plan med tillhörande 
uthus, kolbodar, för förvaring av kol. I området finns även, en gång i tiden 
gemensamma, små tvätt- och bakstugor. 

 
Lindallén är ett av Martin Cronsiös omsorgsfullt gestaltade områden av 
hög arkitektonisk kvalité, gediget hantverk och rikt detaljutförande. Om-
rådet, med tidstypiska arbetarbostäder byggda i tegel med omväxlande 
mönstermurade och putsade fasader, är relativt välbevarat. Lindallén, 
områdets grönytor och bostadshusens trädgårdar med tillhörande murar 
och avgränsningar är betydelsefulla element.

Befintligt skydd

Området är detaljplanelagt men utan bevarandeskydd. Lindallén har i 
Kulturminnesvårdsprogrammet för Skåne av Länsstyrelsen bedömts ha ett 
stort kulturhistoriskt värde.
Rekommendationer

Rik trädgårdsmiljö i Freden. I bakgrunden skymtar ett av de, för Cronsiös bebyggelse, karaktä-
ristiska uthusen i trä. Uthusen med sina fina detaljer och vackra tegeltak bör bevaras.
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Området har högt arkitektoniskt värde och är att betrakta som en omistlig 
kulturmiljö i Bjuvs tätort på grund av sitt skönhetsvärde och sin anknyt-
ning till gruvbolaget.

Ändring av befintlig detaljplan bör genomföras i form av skyddsbestäm-
melser för bebyggelsen utmed Lindallén och varsamhetsbestämmelser 
för området i övrigt. Förtätning av området bör ske mycket restriktivt. 
Cronsiös orginalritningar finns att tillgå och bör vara en vägledning vid 
renovering- om- och nybyggnadsarbete.

Sydost om Freden finns ett bostadsområde med egnahem framväxt under 
skilda årtionden. Området bör behålla sin ursprungliga karaktär och speci-
ell hänsyn måste tas till det närbelägna Freden och Selleberga. 

Särskilt värdefull, enskild miljö med högt kulturhistoriskt värde

– Bostadshusen utmed Lindallén med tillhörande uthus, kolbodar och 
murar ritade av Martin Cronsiö.

– De tvätt- och bakstugor samt de gemensamma uthusen som finns kvar i 
området.

– Bostadshuset på Södra Storgatan 23 och 25 är ovanligt välbehållet. Bo-
stadshus, orginaluthus och trädgård är oförvanskade och därigenom ett 
föredöme för området.

Detalj av de vackert utfor-
made uthusen, ”kolabo-
darna”, utmed Lindallén.

Bostadshusen i Freden, här Södra Storgatan, har omväxlande tegel och putsade fasader.
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Selleberga
På 1700-talet bestod Selleberga av tre gårdar, en mindre bondby som 
troligen har medeltida ursprung. Idag betecknar Selleberga bebyggelsen 
uppförd som tjänste- och arbetarbostäder nordväst om vägen till Norra 
Vram.

Bevarandemotiv

Skånska Fruktvin & Likörfabriken, AB, Konservfabriken Findus föregång-
are, etablerade sig i Bjuv 1903. Industrin växte och för att lösa bostadsfrå-
gan för företagets anställda förvärvades på 1940-talet mark i Selleberga. 
I direkt anslutning till Bjuvs tätort och i närhet till industriområdet fick 
arkitekt Artur von Schmalensee i uppdrag av Findus att planera ett bo-
stadsområde. Trädgårdsplaneringen gjordes av trädgårdsarkitekt Sven 
Hermelin. Av den sanka åkermarken skapades en vacker trädgårdsstad. 
En framsynt och högkvalitativ boendemiljö med egnahem, tjänsteman-
navillor och hyreshus planerade med välstuderade gaturum, grönska och 
öppna platser. I samband med denna utbyggnad byggdes de så kallade 
Flickhusen utmed Norra Vramsvägen som var avsedda för Findus kvinn-
liga arbetskraft och Längan som i radhusform erbjöd bostäder åt ensam-
stående män.   

De massiva röda tegelbyggnaderna kontrasterar mot den lättare egna-
hems-bebyggelsen i trä. Branta takfall täckta med taktegel, små takföt-
ter och takutsprång bidrar till byggnadernas massiva intryck. Områdets 
grönytor och bostadshusens trädgårdar är centrala motiv i planen. Plane-
ring av byggnader och trädgård skedde i ett intensivt samarbete mellan 
Schmalensee och Hermelin som arbetade tillsammans i ett flertal projekt. 
Befintligt skydd De nybyggda tjänstemannavillorna. Foto Svenska Nestlé AB.

Den öppna, kilformade platsen i Selleberga. I fonden syns tjänstemannavillorna byggda i rött 
tegel och placerade med gavlarna mot parken.
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Egnahemsbebyggelsen, den större hustypen av trä.

Bebyggelsen har en avstyckningsplan vilket gäller som detaljplan. Bebyg-
gelsen saknar bevarandeskydd. Selleberga har i Kulturminnesvårdspro-
grammet för Skåne av Länsstyrelsen bedömts ha ett stort kulturhistoriskt 
värde.

Rekommendationer

Området har högt arkitektoniskt värde och är att betrakta som en omistlig 
kulturmiljö i Bjuvs tätort på grund av sitt skönhetsvärde och sin anknyt-
ning till Findus konservindustri.

Området bör detaljplaneläggas med skyddsbestämmelser, som skyddar 
bebyggelsen och förhindrar rivning. Förtätning av området bör undvikas.
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Kvarteren Filaren och Svarvaren
Utmed Brännaregatan, mellan Freden och Selleberga, finns två kvarter 
som kantas av kedjehus från 50-talets mitt.

Bevarandemotiv

Tidstypiska och välgestaltade bostäder med en genomtänkt planlösning. 
Byggnadernas placering ger omväxlande gatu- och gårdsrum. Kedjehu-
sen ritades av arkitekterna Erik och Henry Andersson, Helsingborg och var 
klart inspirerade av H 55, den stora boutställningen i Helsingborg.

 
Befintligt skydd

Området är detaljplanelagt men står utan bevarandeskydd.

Rekommendationer

Bebyggelsen utmed Brännaregatan är ett gott exempel på 50-tals arkitek-
tur och ska vårdas och utvecklas i enlighet med sin ursprungliga gestalt-
ning. Förtätning av området bör undvikas.

Bostadshusen utmed Brännaregatan med tillhörande förgårdar, idag prunkande förträdgår-
dar.

Fasadritning från 1954. Ritningen illustrerar de på 50-talet rådande värderingarna med bilen i 
centrum. Miljö- och byggnadskontorets arkiv. 
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Prästkragen
På en gammal bytomt nära kyrkan uppfördes på 1950-talet ett bostads-
område ritat av den danske arkitekten Jørn Utzon tillsammans med hans 
kollega Ib Møgelvang. Bakgrunden till projektet var en allmän tävling som 
utlysts av Skånska sparbanksföreningen. Avsikten var att arbeta fram ett 
exempel på en modern enfamiljsbostad med rötter i den skånska bygg-
nadstraditionen. Prästkragen, byggt 1957, var det första bostadsområdet 
med denna radhustyp. Radhusområden med liknande bebyggelse kom 
därefter att uppföras i Lund samt i Helsingør och Fredensborg i Danmark. 

Bevarandemotiv

Området har ett högt arkitekturhistoriskt värde. Bostadsområdet är plane-
rat med lugna gator, som även fungerar som kollektiva uterum, och små 
privata trädgårdar mot stora gemensamma öppna grönytor. De enkla låga 
och horisontella tegelbyggnaderna skiljs av högre vertikala murskivor. 
Radhusen i rött respektive gult tegel är slutna mot gatan och öppna mot 
de privata gårdarna som vetter mot ett för intilliggande gator gemensamt 
grönt rum. Byggnadernas enkla och sparsmakade gestaltningsuttrycket 
tål inte, som synes små,  förändringar som fönster- och dörrbyte och andra 
främmande element. Möjligheter finns att efter hand återställa byggna-
derna efter arkitektens intentioner.

Ett av de öppna, gemensamma gröna rummen mellan radhuslängorna.
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Befintligt skydd

Området är detaljplanelagt men utan bevarandeskydd.

Rekommendationer

Det är mycket viktigt att enhetligheten i utformning, material och färgsätt-
ning bibehålls.

Varsamhetsbestämmelser, som skyddar bebyggelsen mot negativa för-
ändringar, bör göras som tillägg till befintlig detaljplan. Området får inte 
förtätas med undantag för mindre och väl anpassade tillbyggnader.

De karakteristiska murarna kring de privata trädgårdarna.
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Bebyggelsen kring Ringtorget
I Bjuvs centrum, mellan de två industritomterna, ligger ett enhetligt bo-
stadsområde som växte fram under 1950-talet.

Bevarandemotiv

Tidstypisk lamellhusbebyggelse från 50-talet med fina detaljer och gröna 
trädgårdsrum mellan husen.

Befintligt skydd

Området är detaljplanelagt men utan bevarandeskydd. 

Rekommendationer

Bebyggelse från denna tid har sin karaktär i de gedigna materialen och 
den bearbetade och smäckra detaljutformningen av balkonger, entré-
portar, fönster, handtag etc. Det är viktigt att värna om de små detaljerna 
som utgör denna tidens formgivning. Det har redan skett fönsterbyten i 
området. Likaså har balkongerna byggts ut. Området är emellertid fort-
farande tidstypiskt och med rätt förvaltning kan områdets karaktär bestå 
och utvecklas. Ett lyckat exempel på en sådan åtgärd är den ombyggnad 
av taken som skett på byggnaderna utmed Södra Storgatan. 

Det är viktigt att enhetligheten i utformning, material, växter och färgsätt-
ning bibehålls.

Lamellhus grupperade kring öppna gårds-
rum.

 Flygfoto över bebyggelsen kring Ringtorget från 1962.

Tunna smidesarbeten och bearbetade 
trädetaljer kring entréer och fönster är 
tidstypiska för flerfamiljshusen byggda 
under 50-talet.
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Varagårdsskolan 
Med sin huvudentré från Södra Storgatan ligger Varagårdsskolan centralt i 
Bjuvs tätort.

Bevarandemotiv

Ett gott exempel på modern 1900-tals arkitektur. Välproportionerade och 
vackert formade volymer och uterum. Den centrala gården har en sam-
lande funktion.

Befintligt skydd

Området är detaljplanelagt men utan bevarandeskydd. 

Rekommendationer

Det är viktigt att enhetligheten i utformning, materialval, och färgsättning 
bibehålls.

Detalj av fönster, i glaset speglar sig en av 
byggnaderna vid entrén.

Skarpskurna takformer och konsekvent ma-
terialbearbetning är typisk för Varagårds-
skolans huvudbyggnad.

Passagen in till gården, i bakgrunden 
skymtar arkaderna.
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Hedvallska bostadsområdet
Björnbärsgatan är en av flera karakteristiskt svängda, halvcirkulärt for-
made gator belägna mellan Boserupsbäcken och Tjutebrovägen. Björn-
bärsgatan utgör ett enhetligt och välbevarat bostadsområde byggt på 
1970-talet med tydliga influenser från Danmark och den så kallade ”tæt-
lav”-bebyggelsen. Området ritades av Riksbyggen i Malmö.

Bevarandemotiv

Området har en sluten rumsliga karaktär med randbebyggelsen inkilad i 
terrängen. De friliggande enfamiljshusen har fasader i ett plan mot gatan 
och två mot omgivande parkmark. Planeringen med stora, fria grönytor i 
kontrast till de intima och privata trädgårdarna, ett separat gång- och cy-
kelvägnät och avskiljande häckar av lövträd är central. Inom ormådet finns 
karaktärsträd i form av vackra, gamla avenbokar. Dominerande material 
är tegel och trä. Den enhetlighet och ursprunglighet som finns bevarad 
i Hedvallska området bör tas till vara nu. Området är ett gott exempel på 
grupphusbebyggelse och ett dokument av sin tid.

Befintligt skydd

Området är detaljplanelagt men utan bevarandeskydd.

Rekommendationer

Det är viktigt att enhetligheten i utformning, material, växter och färgsätt-
ning bibehålls. Förtätning av området bör undvikas. Dessa rekommenda-
tioner kan, om behov finns, följas upp med varsamhetsbestämmelser som 
tillägg till befintlig detaljplan.

Björnbärsgatan mot öster med vattentornet i fonden. Växtmaterial, bokhäckar 
som behåller löven ända till nästa vårs lövsprickning.

Bebyggelsen i relation till omgivande parkmark med Boserupsbäcken samt 
gång- och cykelvägar.
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Planritning över redovisade 
förslag till utbyggnad av Gun-
narstorps gruvsamhälle.

Gunnarstorp
En förutsättning för samhällets uppkomst var järnvägssträckan Helsing-
borg-Hässleholm som anlades på 1870-talet. Godset Vrams Gunnarstorp 
fick ett par kilometer västerut en egen station i kompensation för den 
mark som järnvägen tog i anspråk. När brytningen i Schakt Gustav Torner-
hjelm startade omkring 1910 fanns förutsättningarna för ett nytt bostads-
område. 

Bevarandemotiv

Arkitekt Martin Cronsiö fick av Höganäsbolaget i uppdrag att planlägga 
området som utformades med de högre tjänstemännens bostäder, Fog-
dehusen, utmed Bjuvsvägen och parhus för arbetarna grupperade kring 
öppna gröna platser. Fogdehusen färdigställdes 1914 och arbetarbo-
städerna 1921. Bjuvsvägen fungerade som en bruksgata och band sam-
man bostadsområdet och skolan med gruvan. I planen ingick dessutom 
gemensamma tvätt- och bakstugor utformade med samma omsorg som 
bostadsbebyggelsen.

Dagens Gunnarstorp är en utpräglad villa- och parhusbebyggelse med 
trädgårdar planerade enligt engelsk förebild kring öppna gröna platser. 
Trädgårdarna ramas in av häckar eller staket där ett fåtal ursprungliga ka-
rakteristiska trägrindar ännu finns kvar. Planen är relativt välbevarad men 
större och mindre ändringar har gjorts på bebyggelsen.

Bostadshusens fasader är i tegel eller puts i ljusa kulörer som vit och ockra. 
Frontespiser är ett framträdande drag. Taken, med hög takresning och 
branta fall, är täckta med taktegel från Hyllinge tegelbruk. 

En homeja, som denna nätta 
takkupa kallas, och en skor-
sten murad enligt gammal 
tradition med en fin orna-
mentering i det avsmalnande 
övre partiet.
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Taken accentueras av omsorgsfullt bearbetade takfötter, skorstenarnas 
dekorativa utformning och karakteristiska homejor. Uthus i trä med sadel-
tak och hög takresning. Även dessa är täckta med taktegel.

 
Befintligt skydd

Området är detaljplanelagt men utan bevarandeskydd. Gunnarstorp har i 
Kulturminnesvårdsprogrammet för Skåne av Länsstyrelsen bedömts ha ett 
stort kulturhistoriskt värde.

Rekommendationer

Det är viktigt att bibehålla Gunnarstorps karaktär och identitet. Området 
har högt arkitektoniskt värde och är att betrakta som en omistlig kultur-
miljö i Bjuvs kommun på grund av sitt miljöskapande värde och sin an-
knytning till gruvindustrin. 

Den gröna platsen norr om Fogdegatan lär ha varit en kult- och offerplats. 
I modern tid fanns här ett kapell byggt i tegel med rika utsmyckningar. 
Kapellet har tyvärr rivits men platsen borde utvecklas till en gemensam 
samlingsplats för de boende utmed Tornerhjelmsvägen och bebyggelsen 
på båda sidor om Bjuvsvägen.

Nytillskott i miljön som t.ex. bulleravskärmningar bör utformas i överens-
stämmelse med byggnadstraditionen och utföras som murade konstruk-
tioner, putsas och avslutas med enkupigt taktegel.
Varsamhetsbestämmelser måste göras som tillägg till befintlig detaljplan. 
Skyddsbestämmelser kan bli aktuellt i vissa fall. Ny- om- och tillbyggnad 
måste utföras med respekt för planens och byggnadernas ursprungliga 
utseende. Detta betyder att gestaltning, bland annat läge på tomt, pro-

Gatumiljö i Gunnarstorp. Bostadshusens karaktäristiska, skarpskurna form med 
gaveln kant i kant med takfallet, nätta takutsprång och ljusa, putsade ytor finns 
bibehållna.
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Fasaden avslutas med en takgesims 
i tegel och en nätt takfot, det tvåku-
piga specialteglet återkommer.

Folkets Hus i Gunnarstorps södra del.

Ett av de fåtal uthus som finns kvar. Lägg märke till tegelpannorna, en tvåkupig specialpanna 
från Hyllinge tegelbruk som är karakteristisk för bygden och eftertraktad för komplettering.

portioner, taklutning, material, kulörer, fönster och dörrar måste överens-
stämma med områdets ursprungliga arkitektur. Martin Cronsiös orginalrit-
ningar finns att tillgå och kan vara en vägledning i ett sådant arbete.

59



60



Ängagården
En arrendegård till slottet Vrams Gunnarstorp belägen mellan Gunnars-
torp gruvsamhälle och slottet.

Bevarandemotiv

Välbevarad och vacker gårdsmiljö med en tillhörande allé av lindar. I en 
vinkelbyggnad på boningshusets norra sida har en gång rymts ett mejeri. 
De äldre ekonomibyggnaderna är murade i gråsten med vitkalkade fogar 
och gavelspetsar murade i tegel, ett traditionellt byggnadsskick under 
sent 1800-tal i Skåne.

Befintligt skydd

Ängagården saknar skydd.

Rekommendationer

Områdesbestämmelser som höjer bygglovsplikten kan utformas för Änga-
gården, men eftersom gården hålls i ett fint skick finns inget behov av en 
sådan åtgärd idag. 

Huvudentrén till boningshuset.

Utsikt från Ängagården, vid horisonten syns 
vattentornet i Bjuv.
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Mörshög
I trakten kring Mörshög har gjorts många arkeologiska fynd som bevisar 
att området utmed Boserupsbäcken, söder om Bjuvs tätort, varit bosatt 
redan på stenåldern. Ortsnamnsändelsen -hög, syftar på en naturlig höjd 
eller en gravhög, berättar att platsen fått sitt namn ännu tidigare, troligen 
redan på vikingatiden. 

Bevarandemotiv

På 1700-talets kartbild syns byns utbredning, sju gårdar som under 1800-
talets första hälft skiftades. Tre gårdar ligger idag kvar i sina ursprungliga 
lägen och utgör bykärnan. Norr om byn ligger Lilla Mörshög. I omgivning-
arna finns flera utskiftade, idag välbevarade och tidstypiska gårdsmiljöer. 
Vissa drivs fortfarande som lantbruk medan andra är avstyckade och 
fungerar som fritidshus.

Befintligt skydd

Området är inte planlagt och står utan bevarandeskydd. Stora och Lilla 
Mörshög finns upptaget i Värdefull natur i Bjuvs kommun, en rapport 
framtagen av Ekologgruppen i Landskrona 1990, på uppdrag av Bjuvs 
kommun. Landskapet utmed Boserupsbäcken klassas som ekologiskt 
känsligt och värdefullt naturområde.

Mörshög 2:9 ligger vackert. Byggnaderna betyder mycket för byn och boningshuset 
är omgivet av en uppvuxen trädgård.
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Rekommendationer

Byn är en kulturhistorisk och sammanhållen bebyggelse vars bebyggel-
semönster och ursprungliga byggnadstradition självklart ska bevaras och 
tas till vara. I en känslig bymiljö som denna skämmer främmande material 
och växter övrig bebyggelse. Panoramafönster, fasadtegel, exklusiva teak-
dörrar, betongplattor är helt främmande i miljön och ska undvikas.

Parken till Mörshög 9:4 innehåller ett flertal gamla och uppvuxna träd och 
buskar bl.a. blodlönn, blodbok och rhododendron. Parken borde invente-
ras och kartläggas för att på sikt återställas i ett mer ursprungligt skick.

Områdesbestämmelser som säkerställer byns och gårdarnas kulturhisto-
riska värde bör på sikt upprättas. Eventuell nybyggnad bör ske restriktivt, 
i lägen som bevarar byns struktur och utformas i enlighet med skånsk 
byggnadstradition.

Särskilt värdefulla, enskilda miljöer med högt kulturhistoriskt värde

– Lilla Mörshög, boningshuset uppfört 1914.
– Mörshög 9:4, det från Stora Mörshög avstyckade boningshuset, med 

tillhörande park, uppfört i mitten av 1800-talet.
– Mörshög 3:4, ekonomibyggnaderna till den gård som en gång beteck-

nades Stora Mörshög.
– Mörshög 8:1, gård som representerar byggnadsskicket vid tiden efter 

skiftet.
Den vackra och pietetsfullt renoverade 
gårdsmiljön på Mörshög 5:2. Bonings-
huset är klätt med locklistpanel, uthus i 
korsvirke alternativt trä med rödfärgad 
panel.  

Rödfärgat uthus och traditionella växter – 
stora delar i vårt kulturarv.
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– Mörshög 5:2 är en välbevarad gårdsmiljö med allmogeträdgård.
– Mörshög 5:3, välbevarad gårdsmiljö.
– Mörshög 2:9, brädklätt boningshus med halmtak under tegeltaket. 
– Mörshög 2:13 och 3:6, välbevarade gårdar i bykärnan med ett visst åter-

ställningsbehov. 
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BILLESHOLMS TÄTORT OCH OMGIVNINGAR
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Billesholms kungsgård
Utmed Kungsgårdsvägen, i öster finns en ruin och ett fornlämningsom-
råde. Ruinen utgör rester efter Billesholms kungsgård.

Bevarandemotiv

Gården uppfördes på ett antal holmar av den danske adelsmannen Jens 
Bille under 1570-talet. Gården kom, efter att ätten Bille lämnat den, så 
småningom att tillhöra svenska kronan. Gården förföll och revs på 1800-
talet. Kvar finns endast källarmurarna. Eftersom gården gett orten dess 
namn har fornlämningen ett stort symbolvärde för Billesholm. Idag finns 
återigen en gård på området. 

Befintligt skydd

Billesholms kungsgård är som fornlämning skyddade av fornminneslagen. 
Borgruinen finns upptagen i Kulturminnesvårdsprogrammet för Skåne 
och har av Länsstyrelsen bedömts ha ett stort kulturhistoriskt värde.

Rekommendationer

Fornlämningsområdets skyddsområde bör fastställas. Ruinen är idag i 
dåligt skick och ett flertal stenar har fallit ut ur muren som därmed all-
varligt skadats. Fornlämningen måste vårdas och bör skyltas. Enligt kul-
turminnesvårdsprogrammet kan området bli aktuellt för Länsstyrelsens 
fornvårdsprogram. 

Fornlämningen efter Billesholms kungsgård omgiven av högt uppvuxna, gamla träd.

Detalj från Rikets allmänna kartverk, ekonomiska afd. Stockholm, 1912. Miljö- 
och byggnadskontorets arkiv.
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Billesholms centrum och stationsområdet
Vid 1800-talets mitt fanns där Billesholm ligger idag endast en gård, Skin-
neholm. Övrig mark ägdes av kronan och tillhörde Billesholms kungsgård. 
Samhället Billesholm växte fram som ett resultat av kolfyndigheterna på 
Vrams kolfält och gruvindustrins starka expansion. 

Bevarandemotiv

Kolbrytningen startade i blygsam skala redan år 1865. Året därpå bilda-
des Vallåkra stenkolsaktiebolag. På mitten av 1870-talet hade ytterligare 
schakt öppnats och gruvbolaget lät, efter engelsk förebild, uppföra de 
första bostadslängorna för gruvarbetarna. Totalt uppfördes nio längor, va-
rav två utmed Promenaden finns kvar idag. Vid en av Parisutställningarna 
under slutet av 1800-talet prisbelönades dessa arbetarbostäder.

1875 fick Billesholm sin första järnvägsförbindelse med tillhörande sta-
tionshus genom linjen Billesholm - Bjuv. Stationen låg på industriområdet. 
Året därpå öppnades förbindelsen till Ängelholm och Landskrona. Samti-
digt invigdes det nya stationshuset, Billesholms Grufva. Stationerna gick 
även under beteckningarna lilla respektive stora stationen. Ytterligare en 
järnvägsförbindelse öppnades söderut till Malmö år 1886 och Billesholm 
blev därmed en betydelsefull järnvägsknut. 
1888 startade en lokal produktion av tegel. Bruket var inte i drift under 
någon längre tid, men ett fåtal byggnader uppförda i det så kallade Bil-

Karta över schakten i Billesholm.
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lesholmsteglet finns bevarade och besitter idag ett stort kulturhistoriskt 
värde. 

Trots att samhället har förändrats kraftigt och mycket rivits finns fortfa-
rande ett antal byggnader, gatusträckningar och miljöer kvar och berättar 
om det samhälle, som en gång blomstrade kring en framgångsrik gruvin-
dustri. Framför allt finns dessa enstaka byggnader och miljöer kring Torget 
och utmed Storgatan, Promenaden och Skolgatan. Mittemot stationen, 
på andra sidan spåren, finns den omtalade mötesplatsen ”Skarpa hörn” 
och den gamla eken. Utmed Skolgatan finns flera välbevarade bostadshus 
byggda i tegel, med klassicistiska detaljer som vitputsade hörnkedjor och 
fönsteromfattningar. Tegelbyggnaderna kompletteras med traditionella 
farstukvistar i trä, rikt utsirade med snickarglädje. Strax intill, i byggnaden 
på adressen Storgatan 10, har funnits en missionssal.

Befintligt skydd

Området är delvis detaljplanelagt men utan bevarandeskydd.

Rekommendationer

Ambitionen måste vara att förstärka och utveckla den lokala traditionen 
och Billesholms identitet. Nybyggnation måste ta avstamp i det äldre 
byggnadsarvet så att den lokala traditionen förstärks och ger en ram till 
de fåtal välbevarade byggnader som finns bibehållna. Byggnader av Bil-
lesholmstegel, ett rött vackert tegel med en relativt stor sten, är speciellt 
intressanta. Dessa bör bevaras, vårdas samt utgöra inspiration och förebild 
vid nybyggnation. Det ursprungliga småskaliga bebyggelse-

Järnvägsstationen Billesholms Grufva från väster. 
Ekens skugga avtecknar sig på marken.
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mönstret måste vara utgångspunkt vid kommande förändringar. Grönska, 
trädplanteringar, stensättningar och grusplaner måste återkomma i gatu-
rummet och ersätta asfalt och breddade gator. 
Torget, beläget mellan biblioteket och stationshuset, har varit en central 
plats i Billesholm. Det vore önskvärt, att på sikt, här återskapa en trivsam 
mötesplats.

De områden som inte är detaljplanelagda behöver planläggas. Stations-
området är ett sådant exempel. I planen för stationsområdet bör eken 
skyddas.

Särskilt värdefull, enskild miljö med högt kulturhistoriskt värde

– Järnvägsstationen, Billesholms Grufva, byggd 1876 i gult tegel med 
ornamentering i rött.

– Platsen Skarpa hörn med den gamla eken.
– Storgatan 12, välbevarad exteriör, en föredömlig renovering av bostads-

huset pågår.
– Skeneholmsskolan med ursprunglig huvudbyggnad från 1894.
– Ljungs kafé på hörnet av Nygatan och Storgatan, med adress Storgatan 

30. Ett visst upprustningsbehov finns.
– Billesholms gård 1:15, korsvirkeshuset på Jens Billes gata.
– Biografen, idag butik.

Bostadshuset på Storgatan 12 med sin välbevarade exteriör. 
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Torget
Torget var en gång en livlig handelsplats och naturlig träffpunkt för billes-
holmarna.

Bevarandemotiv

Gården Skinneholm köptes upp av gruvbolaget 1903 och marktillgången 
ökade. I samband härmed planlades Torget och omkringliggande bebyg-
gelse växte fram. Torghandel bedrevs fram till 30-talet och platsen hade 
en stor social betydelse som marknadsplats, centralt belägen mellan fot-
bollsplanen och ett välbesökt kafé. Torget utgör än idag samlingsplats för 
första maj firandet och har därför stor betydelse för arbetarrörelsen. 

Torgytan har ursprungligen varit kullerstensatt och spår av stensättningen 
är ännu synlig. De tidstypiska bostadshus från Billesholms storhetsdagar 
som ligger samlade kring Torget har mycket stora bevarandevärden.

Befintligt skydd

Bebyggelsen har en avstyckningsplan, vilken gäller som detaljplan. Be-
byggelsen saknar bevarandeskydd.

Torget skildrat av tecknaren Hasse Persson 1989. Lägg märke till de typiska murarna 
och häckarna. Utsikt från “eken“ i Billesholm, publicerat med författarens tillstånd.

Ett av de bostadshus kring Torget som behållit sin karaktär och skönhet. 
I bakgrunden skymtar skorstenarna till glasullfabriken.  
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Rekommendationer

Torget måste återfå något av sin forna status. En översyn av markbelägg-
ning, växter och belysning bör göras. Kullerstensbeläggningen bör tas 
fram. Tallarna som har planterats bör ersättas av ett traditionellt trädslag, 
till exempel bok eller kastanj i ett rumsskapande arrangemang i torgbil-
den. Ett återställningsbehov finns. Varje orginalbyggnad och orginaldetalj 
på den ursprungliga bebyggelsen är i detta sammanhang omistlig. Tor-
gets väggar, det vill säga den omgivande bebyggelsen, bör så långt det är 
möjligt anpassas till den enhetliga skala, utformning och de material som 
en gång utmärkte Torget.

Detaljplan med varsamhetsbestämmelser bör upprättas för området.

 
Särskilt värdefull, enskild miljö med högt kulturhistoriskt värde

– Torggatan 4 och 8, två tidstypiska och välbevarade bostadshus.
– Torggatan 14, idag förfallet men inte förvanskat. Villan kan med om-

sorgsfull renovering bli en prydnad och ett tillskott i miljön kring Torget. 
Förmodligen är villan ritad av Martin Cronsiö.

– Bostadslängorna för gruvarbetarna, Promenaden 1 och 3. Idag mycket 
förändrade. Dessa är de enda kvarvarande av sammanlagt nio bostads-
hus som var de första gruvbolaget lät uppföra år 1875.

– Mellangatan 2 och 4 är en av de bäst välbevarade byggnaderna i Billes-
holm.

Välbevarat och välskött bostadshus på Storgatan 40.

Mellangatan 2 och 4, välbevarad och karaktäristisk bruksarkitektur.
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Bebyggelsen på hörnet Nygatan – Biblioteks-
gatan
I Billesholms centrum, intill Skeneholmsskolan, ligger ett enhetligt 
bostadsområde som växte fram under 1950-talet.

Bevarandemotiv

Tidstypisk lamellhusbebyggelse från 50-talet med fina detaljer gruppe-
rade kring ett öppet och grönt gårdsrum. Orginalfönster och -dörrar finns 
bevarade. Fönsterna bör genomgå en renovering – inte ett utbyte. 
Metoder och exempel på fönsterrenovering i denna typ av modernare 
bebyggelse finns. Resultatet har varit mycket bra, både ur kulturhistorisk
och ekonomisk synvinkel och inte minst för de boende. 

Befintligt skydd

Området är detaljplanelagt men utan bevarandeskydd. 

Rekommendationer

Bebyggelse från denna tid har sin karaktär i de gedigna materialen och 
den bearbetade och smäckra detaljutformningen av balkonger, 
entréportar, fönster, handtag etc. Det är viktigt att värna om de små 
detaljerna som utgör denna tidens formgivning. Balkongerna har 
genomgått en ombyggnad. Området är emellertid fortfarande tidstypiskt
och med rätt förvaltning kan områdets karaktär bestå och utvecklas. 

Enhetligheten i utformning, material, växter och färgsättning måste 
bibehållas för att områdets kvaliteter inte ska gå förlorade.

Tunna smidesarbeten och bearbetade, murade detaljer kring entréer och fönster är tidstypiska 
för flerfamiljshusen byggda under 50-talet. Gedigna fönster- och dörrsnickerier i trä har speci-
altillverkats och kan inte ersättas av standardmodeller.
Bostadshusen har vackert placerade och detaljstuderade fönster. 
Mellan husen når man det öppna gårdsrummet.
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Kyrkbacken och bostadshusen på Järnvägs-
gatan
Under första världskriget och fram till 1922 upplevde Billesholm en 
högkonjunktur p g a ökad efterfrågan på kol. Tillväxten var hög och 
bebyggelsen på Kyrkbacken och Järnvägsgatan tillkom under denna 
period.

Bevarandemotiv

Martin Cronsiö har ritat flera typer av arbetar- och tjänstemanna-
bostäder, alla varianter på samma tema. Arbetarbostäderna, ofta 
två-familjshus, är grupperade kring öppna trädplanterade platser. 
Byggnadsmaterialet är tegel som i regel putsades med kalkputs och av-
färgades i ljusa kulörer. Även tegelfasader och kombinerade tegel- och 
putsfasader förekommer. De branta takfallen har ursprungligen varit 
täckta med rött taktegel. 

Kyrkbacken representerar, en i kommunen återkommande, välpropor-
tionerad bruksarkitektur med tillhörande trädgårdar och vackra gatu-
rum. Bostäderna är ett uttryck för omtanken kring invånarnas hälsa, 
rekreation och försörjning, av frisk och motiverad arbetskraft.

Befintligt skydd

Bebyggelsen har en avstyckningsplan vilken gäller som detaljplan. 
Bebyggelsen saknar bevarandeskydd. Kyrkan och kyrkogården skyddas 
enligt KML, 4 kap.

Ett välbevarat och välskött bostadshus i bebyggelsen ritad av Cronsiö.

Parken vid kyrkbacken med den högt placerade kyrkobyggnaden i fonden.
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Rekommendationer

Kyrkbacken, med sitt väl bibehållna gatumönster är en kulturhistoriskt 
värdefull miljö och utgör idag en sammanhållen del av det gamla Billes-
holm. De öppna platser som finns anlagda i planen är viktiga att tillvarata. 
För Kyrkbacken är kastanjen det återkommande trädslaget, något som bi-
drar till områdets speciella karaktär. Det är viktigt för Billesholms identitet 
att samtliga orginalbyggnader ges ett tidstypiskt uttryck. Vissa bostadshus 
måste på sikt återfå en tydligare enhetlighet och autenticitet för att stärka 
området som helhet. 

Ett annat karaktärsdrag är de vackra uthusen i trä som är typiska för bo-
stadsområden ritade av Martin Cronsiö. Varje uthus som ännu inte förvan-
skats är viktigt att underhålla och bevara. 

Den s k ungkarlskasernen som klätts med plåt är ett objekt som kan återfå 
sitt ursprungliga utseende. Byggnaden har sin orginalkalkputs kvar under 
plåten och skulle när den restaurerats bli en prydnad för området.

Kyrkbacken omges på tre håll av den imponerande Billesholmsskogen. 
Skogen innehåller en mängd äldre ek- och bokskog i ett centralt läge i 
samhället, är lätt tillgänglig för billesholmarna och på så sätt unik.

En aktuell detaljplan med varsamhetsbestämmelser behöver upprättas. 
Nybyggnation och ombyggnader bör underordna sig den ursprungliga 
arkitekturen och ta sin utgångspunkt i det formspråk som användes av 
Cronsiö. I samband med planläggning av framtida bostadsområden på 
Billesholms kungsgård planläggs skogen som naturmark och Billesholms 
kungsgård med fornlämningsområde som kulturområde.
Särskilt värdefull, enskild miljö med högt kulturhistoriskt värde

Det grönskande gaturummet med vackert bearbetade murar och staket, här 
Parkgatan.

Billesholmsskogen gränsar till Kyrkbacken och utgör ett populärt 
rekreationsområde
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– Ungkarlskasernen, numera Hemvärnsgården, från tidigt 1900-tal.
– Värngatan 10 och 12, välbevarade egnahem från tidigt 1900-tal.
– Kyrkan, eller kapellet, från 1919, byggd av Höganäs-Billesholms AB, 

lär vara Sveriges första småkyrka, d.v.s. ett kyrkorum sammanbyggt 
med lokaler för församlingsverksamhet. Kyrkan är ritad av gruvbo-
lagets arkitekt Martin Cronsiö.

– Kyrkoadjunktbostaden, byggd samtidigt med kapellet och i direkt 
anslutning till detta.

– Den enhetliga bebyggelsen, villor, tvåfamiljshus, sjufamiljshus, 
sexorna m fl, till stor del planlagd och ritad av Martin Cronsiö. Vissa 
är välbevarade andra förvanskade och i behov av ett återställande. 
Bebyggelsen tillkom under tidigt 1920-tal. Speciellt kan nämnas:

– Kyrkbacken 4, ett av de bäst bevarade bostadshusen. Här har 
Cronsiö använt både tegel och puts på samma fasad. Ett gestalt-
ningsuttryck som återkommer i hans arkitektur.

– Askehuset på Gruvgatan 8, det mest välbevarade av ursprungligen 
fyra tvåvåningslängor på rad utmed Gruvgatan.

Gaturummet med uppvuxna häckar och träd. Vägen till Villa Torekull skymtar som en öppning  
i skogen.
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Villa Torekull
Söder om Kyrkbacken, inne i det lövskogsparti som omger bostads-områ-
det ligger den gamla disponentbostaden Villa Torekull.

Bevarandemotiv

Villan är byggd 1891 som bostad till direktören för Höganäsbolaget. Stilen 
är nationalromantisk med vissa klassicistiska motiv och arkitekten okänd. 
Byggnaden antyder att Höganäsbolaget anlitat någon av de väl-etablera-
de och kända arkitekterna på modet.

Huvudbyggnaden i rött tegel med vitputsade hörnkedjor och fönsterom-
fattningar. Det omsorgsfullt utformade taket med ett flertal kupor och 
skorstenar är rikt smyckat. Denna komplicerade takform krävde en tak-
täckning av falsad plåt. 

Byggnaden var en gång omgiven av en imponerande park- och trädgårds-
anläggning med växter karakteristiska för det sena 1800-talet och tidiga 
1900-talet. Parken lär för sitt underhåll krävt tio anställda. För trädgårds-
konsten tidstypiska arrangemang som stenparti, minneskulle, pergola 
med tillhörande rosenträdgård, guldfiskdamm, buxbomshäckar, perenn-
bårder, frukt- och köksträdgård ingick i anläggningen.

Detalj från Rikets allmänna kartverk, ekonomiska afd, Stockholm, 1912. På kartan syns tydligt 
den park som omger Villa Torekull. Miljö- och byggnadskontorets arkiv.

85



Befintligt skydd

Byggnaden ligger utanför planlagt område. En undersökning av park- och 
trädgårdsanläggningen har genomförts av SLU.

Rekommendationer

På grund av byggnadens dåliga skick är det inte realistiskt att lägga den 
högre klassningen på Villa Torekull. De kulturhistoriska värden som fort-
farande går att rädda bör säkerställas. Den ursprungliga arkitekturen ska 
vara utgångspunkt för eventuella förändringar. Parken är idag förvuxen 
men möjlig att på sikt återskapa. Parken, dess upplägg och växtmaterial, 
bör tas till vara när villan får en ny funktion.

Vykort från 1912 som visar villan i sin fulla prakt. Vykortet är utlånat av 
John Johansson.
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Villorna utmed Bäckstigen och Torngatan
I Billesholms modernare bostadsområde uppvuxna under 50- och 60-
talen utmärker sig framför allt detta område med en enhetlig och väl-
disponerad plan.

Bevarandemotiv

Tidstypisk villabebyggelse med hög kvalitet både rumsligt och i material- 
och detaljutförande. Villorna har fasader i rött eller gult tegel med fina, 
smäckra detaljer i snickerier, fönster och entréer. Mellan villatomterna 
finns ett grönområde. I väster, synlig från Järnvägsgatan, en damm, som 
tidgare varit en reservoar till SJ:s vattentorn. Vattnet användes till ånglo-
ken. Parkrummet nås från gångvägar, från respektive gata, och från öst 
och väst. Torngatan är svagt böjd vilket ger ett vackert och omväxlande 
gatu- och parkrum.   

Befintligt skydd

Området är detaljplanelagt men saknar skydd.

Rekommendationer

Områdets karaktär och tydliga tidsmässiga prägel bör bevaras. Materialval 
bör ske med omsorg. Gaturum såväl som parkrum har stora kvaliteter som 
bör vårdas och utvecklas.

Bostadsområdet vid tiden för områdets utbyggnad.

Omsorgsfullt utformad entré med 
inramande murar, grönska, naturstensplattor, 
nätt skärmtak i falsad plåt och orginaldörr i 
hantverksmässig och 
klassisk 50-tals design.

Parkrummet mellan husraderna med grusade 
gångvägar.

Gaturummet.
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Södra Vram och Södra Vrams fälad 
I Landebogen från 1322 nämns ”Wraam” som ortsnamn. 1424 nämns 
”Sundra Wram” för första gången. Bytomten är medeltida och bestod på 
1700-talet av 16 hemman vilket på den tiden utgjorde en by av betydande 
storlek. Idag är bebyggelsen i Södra Vram fortfarande utpräglat lång-
sträckt och delvis sammanbyggd med Billesholm.

Bevarandemotiv

Södra Vram är en by med medeltida ursprung som skiftades 1829. Kol-
brytningen i Billesholm och tegelbruken i Södra Vram och Nybrodal 
lockade många arbetarfamiljer att bosätta sig i byn under 1800-talet och 
bebyggelsen växte fram längs vägarna i Södra Vram, vid Nybrodal, Ljungs-
gård och Södra Vrams fälad.

Bebyggelsens placering, en långsträckt by utmed vägen, beror på att den 
mark som de nyinflyttade kunde köpa såldes från jordbruken runt om Bil-
lesholms tätort. Bönderna ville inte splittra sina ägor och sålde av marken 
utmed vägarna till de befintliga byarna. Då var läget utmed landsvägen 
säkert attraktivt, nu med dagens breddade vägbanor och intensiva trafik 
finns ett behov att avleda trafiken från bygatorna.

Befintligt skydd

Området är klassat som samlad bebyggelse, detaljplan och bygglovsplikt 
för fasadändring saknas.

Södra Vram är en utpräglad radby utmed Böketoftavägen. 
Miljön är lantlig och småskalig.

Böketoftavägens norra del. 
Småskaligheten och grönskan 
är påtaglig även om närheten 
till gruvans huvudbyggnader 
gör sig påmind genom större 
och mer påkostade tegelbygg-
nader.
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Rekommendationer

Det är viktigt att småskaligheten och variationen bibehålls. Det är emeller-
tid en variation inom vissa ramar. När husen byggdes existerade inte den 
uppsjö av mer eller mindre tillförlitliga byggnadsmaterial som idag finns 
att tillgå. Därför är det viktigt att en viss enhetlighet i utformning, material 
och färgsättning återskapas efter hand som bebyggelsen renoveras.

Tomtstorleken och trädgårdarna med uthus är avgörande för den små-
skalighet som präglar området. Nybebyggelse kan brytas ned för att på så 
sätt anpassas till skalan. Utrymme för trädgård ska finnas på tomterna.

Områdesbestämmelser med utökad bygglovsplikt bör upprättas.

Särskilt värdefull, enskild miljö med högt kulturhistoriskt värde

– Böketoftavägen 15, oförvanskad tegelbyggnad.
– Böketoftavägen 23, påkostad, oförvanskad tegelbyggnad.
– Böketoftavägen 25, Södra Vrams skolhus från 1800-talets mitt.
– Schakt Albert, ursprunglig fabriksbyggnad och intilliggande högar
– Böketoftavägen 18, mindre oförvanskad träbyggnad, en gång mjölkaf-

fär.
– Böketoftavägen 97 och 101, välbevarade egnahem.
– Böketoftavägen 109, ett mycket välbevarat och välskött egnahem byggt 

i Billesholmstegel och med en vacker trädgård.

Bostadshus med sidoorienterad trädgård är 
vanligt förekommande i Södra Vram eftersom 
det var åker- och fäladsmarkens ytterkant som 
såldes av. 
Marken sluttar ner mot Möllebäcken och ger en 
fantastisk utsikt.  

En välskött och 
prunkande trädgård. 
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– Fäladsskolan, från sekelskiftet med adress Böketoftavägen 60. Skolhuset 
är byggt i två våningar med mönstermurade fasader.

– Grand Prix-huset, Böketoftavägen 44. En olycka vid rallyt 1933 gav huset 
dess namn. Huset återuppbyggdes och har idag ett stort identitets- och 
symbolvärde.

Den 6 augusti 1933 passerade KAK:s Grand Prix 
Södra Vram.
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Folkets Park med omgivningar
I de norra delarna av Billesholm, i Södra Vram, där samhället nästan vuxit 
samman med Bjuv ligger Billesholms samlings- och festplats, Folkets Park.
 

Bevarandemotiv

Ett av Skånes vackraste och mest intakta Folkets Hus med tillhörande 
parkanläggning från 1900-talets början. Den sexkantiga danspaviljongen 
är den enda stora dansbanan under tak som finns kvar i det område som 
utgjorde Malmöhus län. Teaterscenen, med sin utsirade träornamentik, 
är den finaste och mest omsorgsfullt utformade av de mindre scenerna i 
parkerna. Trädgårdsanläggningen med sina gångar, bersåer, planteringar 
och de uppvuxna träden bidrar till folkparkens höga status.

Väster om parken finns en fotbollsplan med läktare, som invigdes 1938.

I parkens omedelbara närhet finns gårdar och två bostadshus. Gårdarna 
är välhållna med mangårdsbyggnader i rött tegel med fina detaljer. Gårds-
miljöerna är representativa för byggnadsskicket kring sekelskiftet. Tegel-
byggnaden mitt emot parkens entré, idag en privatbostad, byggdes som 
ålderdomshem år 1914.

Den sexkantiga danspaviljongen med sin originella kupol. Vid en utbyggnad av 
paviljongen förlängdes kupolen och fick sin långsträckta form.

Scenen som nyligen rustats upp.
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Befintligt skydd

Detaljplan saknas men området utgör samlad bebyggelse. Miljön står 
utan bevarandeskydd. Parken och dess byggnader är upptagna i Hus för 
folket, en inventering av Folkets Hus och Folkets Park i Malmöhus län som 
gjordes av Karin Winter åt Skånes hembygdsförbund 1981. Billesholms 
Folkets Park klassas här, tillsammans med ett fåtal andra, som klass 1A, 
d.v.s. den högsta klassen vad gäller arkitektonisk kvalitet och ursprungs-
skick. Anläggningen har även i Kulturminnesvårdsprogrammet för Skåne 
av Länsstyrelsen bedömts kulturhistoriskt värdefull.

Rekommendationer

Varje orginaldel av anläggningen är viktig att underhålla och bevara.

Detaljplan med skyddsbestämmelser upprättas. Utökad lovplikt för träd-
fällning rekommenderas. På grund av parkens höga kultur- och socialhis-
toriska värde bör parken föreslås till byggnadsminne. Folkets Park och det 
höga kulturhistoriska värdet den besitter kräver att hänsyn 
tas i vård och skötsel av intilliggande bebyggelse.

Särskilt värdefull, enskild miljö med högt kulturhistoriskt värde

Hela parken och samtliga ursprungliga byggnader och detaljer såsom 
entréportal, lampor, bänkar, skyltning etc. 

Ålderdomshemmet i Södra Vram. Fasadritning från 1914. 
Miljö- och byggnadskontorets arkiv.

Detalj av rotundan.
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Risekatslösa och Lundom
Den gemensamma nämnaren för Risekatslösa och Lundom är Boserups-
bäckens vattenflöde.

Bevarandemotiv

Risekatslösa och Lundom utgör båda byar sedan medeltiden. Risekatslösa 
har troligen varit en boplats redan på järnåldern eftersom ortsnamnsän-
delsen -lösa anses stamma från denna tid. Båda byarna utgjordes under 
1700-talet av tiotalet gårdar. Vid enskiftet, 1838, slogs samtliga gårdar i 
Risekatslösa samman till en egendom med namnet Charlottenborg. Rise-
katslösa präglas idag av fyra element: kyrkan, Charlottenborg, slagghögen 
“Bonken“ och den nyanlagda golfbanan. Element från fyra helt skilda 
epoker: medeltid, enskiftet, industrialismen och vår egen samtid.

Gården Charlottenborg representerar 1800-talets byggnadsskick. Det 
äldre boningshuset är byggt i korsvirke medan stallarna och ekonomi-
byggnaderna är vackert murade i gråsten. En modern huvudbyggnad 
uppfördes 1952. Utmed vägen upp mot Hästabackarna ligger ett antal 
tjänstebostäder som är välskötta och välbevarade.

Lundom var betydelsefullt eftersom man här upptäckte kolfyndigheter så 
tidigt som 1744. Kolet låg ytligt och gick lätt att bryta i Drottning Sofias 
dagorter och Adolf Fredriks gruva. Av Lundoms by finns idag bara två torp 
kvar. Båda utnyttjas som fritidshus.

Den moderna huvudbyggnaden på Charlottenborg 
uppförd på 1950-talet. 

Illustration av 1700-talets kartbild. 
Miljö- och byggnadskontorets arkiv.

Bostadshus i korsvirke, 
Charlottenborg. 
Lägg märke till enkelheten, de 
smäckra detaljerna och fönstren 
som sitter i liv med fasaden. 
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Öster om Risekatslösa, vid Hagaberg ligger ”Bjäret”, gruvarbetarbostäder 
byggda för arbetarna i Brohusschaktet. Bostäderna, från 1894, består 
av en långsträckt byggnad i rött tegel med papptak och karakteristiska 
farstu-utbyggnader som skapade en viss avskildhet för familjerna. Bygg-
naden innehöll sex tvårumslägenheter. Ytterligare gruvarbetarbostäder 
inreddes i arrendebostaden. Miljön står idag relativt välbevarad. Den 
tillhörande trädgården är förvildad men mycket välbevarad.  

Befintligt skydd

Bebyggelsen står utan bevarandeskydd. Kyrkan och kyrkogården skyddas 
enligt KML, 4 kap.

Rekommendationer

De gamla vägsträckorna ska behållas och alléerna vårdas. Områdena intill 
de gamla bytomterna bör hållas öppna och inte planteras med gran eller 
dylikt.

Områdesbestämmelser med utökad lovplikt och varsamhetsbestämmel-
ser bör på sikt upprättas.

 
Särskilt värdefull, enskild miljö med högt kulturhistoriskt värde

– Risekatslösa kyrka från tidig medeltid.
– Slagghögen ”Bonken” tillhörande schakt Malmros som var i drift under 

1940-talet. Det finns fortfarande många spår kvar av verksamheten.
– Charlottenborg.

Gruvarbetarbostäderna ”Bjäret” med sina karaktäristiska entréer.  

Vy från landsvägen mellan Stora Mörshög och Risekatslösa. 
Kyrkan, det moderna jordbrukssamhället och gruvindustrin.

99



Boserup
Söder om Risekatslösa ligger Boserups herrgård med det tillhörande däm-
met Mölledammen. 

Bevarandemotiv

Sätesgård från 1300-talet i herrgårdslandskap med stora odlings- och 
betesfält, bokskogar och allékantade vägar. Vägnätet har till stora delar 
samma sträckning som på 1700-talet. Det är troligt att herrgården har haft 
ett nära samband med Risekatslösa kyrka. Ägaren till Boserup har innehaft 
patronatsrätt.

Det är i trakterna kring Boserup som stenkolsbrytningen i Bjuvs kommun 
startade. Jonas Alströmer, under en tid svensk konsul i England, var en av 
drivkrafterna bakom kolbrytningen vid Boserupsbäcken som satte igång 
så tidigt som 1744.

Byggnaderna på herrgården och det omgivande landskapet speglar 
1700- och 1800-talets utveckling. Huvudbyggnaden är från 1740-talet 
och uppförd i rött tegel. Corps de logi var ursprungligen omgiven av två 
korsvirkesflyglar, varav den östra brann på 1820-talet och ersattes med en 
blomsterträdgård. Huvudbyggnadens frontespis och takkuporna tillkom 
vid en ombyggnad på 1900-talets början.

Huvudbyggnaden skiljs från ekonomibyggnaderna av väg. De äldsta av 
ekonomibyggnaderna är uppförda i gråsten. Direkt vid landsvägen ligger 
ett vackert tvåvåningsmagasin, även detta är murat av gråsten.
Magasinet byggdes på 1800-talet och lär ha varit ett krutförråd.
På senare tid har byggnaden fungerat både som mejeri och bränneri. Huvudbyggnaden på Boserup inramad av häckar och träd.

Mölledammen är ett omtyckt rekreationsområde.
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Mölledammen, var som namnet berättar, platsen där herrgården hade 
sin kvarn.  

På väg mot Risekatslösa ligger en samling hus, lantarbetarbostäder, och 
en skola. Dessa utgör tillsammans Bosarps by.  

Befintligt skydd

Landskapet och bebyggelsemiljön vid Boserups herrgård beskrivs i 
Kulturminnesvårdsprogrammet för Skåne och har av Länsstyrelsen 
bedömts ha ett stort kulturhistoriskt värde. Mölledammen med om-
givningar finns upptaget i Värdefull natur i Bjuvs kommun, en rapport 
framtagen av Ekologgruppen i Landskrona 1990, på uppdrag av Bjuvs 
kommun.

Boserupsbäckens dalgång är föreslaget som naturvårdsområde enligt 
19 § NVL.

Rekommendationer

Boserups herrgårdsmiljö med omgivande marker, de öppna åkerfälten, 
lövskogen och väg- och allésystemet ska behandlas med största hän-
syn. De rekommendationer som anges i Kulturminnesvårdsprogram-
met för Skåne ska följas.

Särskilt värdefull, enskild miljö med högt kulturhistoriskt värde

– Boserups gods i sin helhet.
– Bosarps by.

Ekonomibyggnaderna murade i gråsten 
och tegel med en överbyggnad klädd med 
rödfärgad träpanel. Mellan byggnaderna 
finns utblickar till det omgivande herrgårds-
landskapet.

Magasinsbyggnaden syns tydligt från den allékantade vägen.
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Bymiljön i Åvarp med omgivningar, 
Södra Vrams fälad
Öster om Billesholm finns den välbevarade bymiljön Åvarp med kvarva-
rande äldre vägnät och betesmarker.

Bevarandemotiv 

Bytomten är medeltida och bebyggelselämningar från medeltiden har 
hittats öster om byn. Trakten är rik på fornlämningar vilka talar för att 
området varit bebott redan långt tidigare. Vid början av 1700-talet ingick 
omkring 14 torp och gårdar i byn.

Bebyggelsen ligger idag till stora delar samlad utmed bygatan. Trots 
skiftet, som genomfördes 1825, ligger flera av bostadshusen och gårdarna 
kvar på samma plats som tidigare. Byn, vägnätet, fäladsmarkerna, de 
många fornlämningarna som till exempel brytestugan berättar om forna 
dagars levnadssätt och utgör idag en levande och unik bymiljö. Detta gör 
Åvarp till en miljö av högt kulturhistoriskt intresse.

Gården med adress Åvarpsvägen 46 är troligen utflyttad från Södra Vram 
till området kring Södra Vrams fälad. Gårdsmiljön är en av de mest oför-
ändrade i trakten och representerar det traditionella byggnadskulturen 
kring sekelskiftet. Boningshuset är byggt 1899 i rött tegel med gula ste-
nimitationer i fönster- och dörromfattningar och på hörn. Snickerier som 
fönster och dörrar är i orginalutförande. Boningshuset är även interiört 
mycket välbevarat. Till boningshuset hör en tidstypisk och påkostad 
trädgårdanläggning med buxbomshäckar, berså, gammeldags rosor och 
fruktträd. 

Den vackra allén leder upp till Åvarp 16:10.
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Även ekonomibyggnaderna är oförändrade. Den kullerstensatta gårdspla-
nen avgränsas mot vägen av högt uppvuxna lövträd.

Kring hembygdsgården, vid Söderåsens fot, ligger flera välbevarade 
gårdsmiljöer och torp. Skogsvaktarbostaden, del av fastigheten Åvarp 
16:1, på Stenestadsvägen med tillhörande trädgård utgör ett vackert 
blickfång på väg uppför åsen.  

Befintligt skydd

Bebyggelsen ligger utanför planlagt område. Det finns två naturreservat i 
området. Åvarps naturreservat från 1969 och Åvarps fälads naturreservat 
från 1984 som skyddas av NVL. Strandskydd gäller för Vege å. Delar av 
Södra Vrams fälad utgör naturvårdsområde och har utarbetats skötselplan 
för.

Rekommendationer

Bymiljön med gårdar, bostadshus, vattendragen, vägar, fäladsmarker och 
de många lämningar efter forna dagars byliv som till exempel bryte-stu-
gan, utgör en unik miljö och ska bevaras som en helhet.

Åvarpsvägen 46 intar en särställning. Det är viktigt att denna unika gårds-
miljö och det skånska kulturarv den utgör tas tillvara på ett varsamt och 
antikvariskt riktigt sätt.

Områdesbestämmelser med utökad lovplikt och varsamhetsbestämmel-
ser bör upprättas.

Bostadshus sett från trädgården. Buxbomshäckar,  
fruktträd och andra typiska växter i den skånska 
allmogeträdgården finns bevarade från gårdens 
storhetstid. Åvarpsvägen 46. 

Bygatan i Åvarps by, en del av Åvarpsvägen. Stengärdena markerar gränser 
och inhägnar betesmarkerna.
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Särskilt värdefull, enskild miljö med högt kulturhistoriskt värde

– Hela miljön är unik och intar en särställning i Bjuvs kommuns kulturhis-
toriska arv.

– Åvarpsvägen 46.

Stengärden, korsvirke, lövträd kännetecknande för bymiljön.
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Vrams Gunnarstorp
Vid Söderåsens fot, med bokskogen i ryggen och med utsikt över det 
bördiga odlingslandskapet, ligger Vrams Gunnarstorp, ett slott med anor 
från medeltiden.

Bevarandemotiv

Godset utgjorde en gång sätesgård till biskopsämbetet i Lund. Slottet 
fick sitt nuvarande utseende under 1600-talets första hälft. Fyra sam-
manbundna tegellängor, den äldsta från 1500-talet, bildar en sluten gård 
överensstämmande med renässansens ideal. Denna danska renässansstil 
förstärktes vid en renovering på 1800-talet då slottet fick de många fron-
tespiser, gavlar och torn som idag pryder byggnaden.   

Slottsparken anlades på 1730- och 1740-talen och besöktes av Carl von 
Linné under hans skånska resa. Linné ger en beskrivning av ett mönster-
jordbruk med bördiga fält, fiskodling och vilthägn. Hela 32 dammar för-
sågs med vatten från Maglaby kärr, Söderåsens enda sjö, som dessutom 
var källan till spegeldammarna och fontänerna i slottsparken. I slottspar-
ken finns idag imponerande häckplanteringar av buxbom och avenbok 
samt en vattentrappa.

Slottet har ett direkt samband med byn Norra Vram och ett skriftligt be-
lägg från 1726 bekräftar att hela byn vid denna tidpunkt var i godsets ägo. 
Godsägaren innehade även patronatsrätt till kyrkan. Vägsystemet som 
binder samman slottet och byn är välbevarat.

Väster om slottsbyggnaden finns ekonomibyggnaderna. Dessa är upp-
förda av gråsten och rött tegel med vackra tegelblinderingar. Ekonomibyggnaderna och mötet 

med landskapet norr om godset.

Slottets huvudentré mot väster. 
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Befintligt skydd

Vrams Gunnarstorp utgör riksintresse för kulturmiljövård. Den anslutande 
Söderåsen utgör riksintresse för naturvård och friluftsliv. Vrams Gunnars-
torps slott är byggnadsminnesförklarat sedan 1983.

Landskapet och bebyggelsemiljön vid Vrams Gunnarstorp beskrivs i Kul-
turminnesvårdsprogrammet för Skåne och har av Länsstyrelsen bedömts 
ha ett stort kulturhistoriskt värde. Maglaby kärr med omgivningar finns 
upptaget i Värdefull natur i Bjuvs kommun, en rapport framtagen av Eko-
loggruppen i Landskrona 1990, på uppdrag av Bjuvs kommun.

Rekommendationer

Vrams Gunnarstorp utgör en unik slottsmiljö med medeltida ursprung. 
Godset med omgivande marker, bokskogen, det öppna odlingslandska-
pet, väg- och allésystem måste behandlas med största hänsyn till dess 
kulturhistoriska värde och till naturmiljövård. Den stenmursomgärdade 
Hjorthagen bör skyddas som naturreservat. De rekommendationer som 
anges i Kulturminnesvårdsprogrammet för Skåne ska följas. Naturvårds-
planens intentioner bör följas.

Särskilt värdefull, enskild miljö med högt kulturhistoriskt värde 

– Slottsmiljön i sin helhet.
– Hjorthagen.
– Maglaby kärr med omgivningar.

Ekonomibyggnaderna har, liksom ett flertal andra byggnader på slottet, tydliga 
influenser av arkitekten Brunius.
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Norra Vram
I Norra Vram finns gott om fornlämningar från förhistoriskt tid vilket berät-
tar att trakten haft gynnsamma förutsättningar och tidigt använts som 
boplast. Byn nämns i Landebogen från 1322 som “Wraam“ och redan 1330 
som “Norrae Vraam“.

Bevarandemotiv

På 1700-talet var byn den mest betydelsefulla i området och bestod av ett 
30-tal gårdar, torp och hantverkshus samlade kring kyrkan och allmän-
ningen. Norra Vrams kyrka, den största i Bjuvs pastorat, och den herr-
gårdsliknande prästgården bekräftar byns forna storlek och status. 

Norra Vram är en välbevarad och vacker by med direkt anknytning till 
godset Vrams Gunnarstorp. Byns rikedom och påverkan från godset är di-
rekt läsbar även i de profana, påkostade tegelbyggnader som finns beva-
rade. Det så kallade “Slottet“, Norra Vrams vårdhem, är ett sådant exempel 
vars byggnadsstil är inspirerad av godsets huvudbyggnad.   

Byns struktur från tiden innan skiftet är fortfarande läsbar. Bebyggelsen 
utmed bygatan, Åstorpsvägen, är väl sammanhållen och består av ett 
antal bostadshus och byggnader från 1800-talet.

I Norra Vram finns ett flertal byggnader som har sina halmtak kvar, något som starkt 
bidrar till den lantliga karaktären.

Tvättstugan har vårdats under många år av ägarparet Olofsson.
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1876 öppnades järnvägslinjen Landskrona-Åstorp och Norra Vram fick 
en järnvägsstation. Stationshuset byggdes efter samma ritningar som 
Ekeby station och uppfördes i gult tegel med mönstermurning i rött. Vid 
järnvägsstationen växte lokaler för handel fram. Söder om stationshuset 
öppnades en diversebutik med entré på hörnan. I direkt anslutning till 
stationsområdet etablerades lokalföreningen som fortfarande finns kvar.

Befintligt skydd

Detaljplan saknas men byn utgör samlad bebyggelse. Det finns ingen 
bygglovsplikt för fasadändring. Bebyggelsen saknar bevarandeskydd. 
Kyrkan och kyrkogården skyddas enligt KML, 4 kap. Prästgården med om-
givningar har värderats mycket högt i den s.k. Prästgårdsinventeringen. 
Prästgården, arrendator- och klockarebostaden finns upptagna i Kultur-
minnesvårdsprogrammet för Skåne och har av Länsstyrelsen bedömts ha 
ett stort kulturhistoriskt värde. Sedan 1995 är Prästgården klassad som 
byggnadsminne och därmed skyddad av KML, 3 kap.

Rekommendationer

Byns struktur, i vilken den oskiftade bykärnan är tydligt identifierbar, mås-
te bibehållas. Nybyggnation kan ske men med restriktivitet och hänsyn 
tagen till byns karaktär. En ny byggnad måste anpassas i läge, proportion, 
skala, materialval och färgsättning till befintlig bebyggelse i byn. Det tyd-
liga sambandet mellan byn och godset ska bibehållas och understrykas.

Den byggnadsminnesförklarade Prästgården. Vid byggnationen lär det ha 
gått åt 900 lass gråsten och 77 250 tegelstenar.

Den lantliga miljön inne i bykärnan är viktig att bevara. 
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Områdesbestämmelser med bygglovsplikt för fasadändringar och tydliga 
riktlinjer för nybebyggelse bör upprättas. Ett kompletterande bevarande-
skydd för område med högt kulturhistoriskt intresse bör ingå.

Särskilt värdefull, enskild miljö med högt kulturhistoriskt värde

– Norra Vrams kyrka, de äldsta delarna från tidig medeltid.
– Den öppna marken öster om kyrkan och mitt i byn, fortfarande bevarad 

som betesmark.
– Tornerhjelmska Stiftelsen, det så kallade Slottet, byggt 1887 av godsets 

ägare som ett hem för gamla och dessutom småskola, mellanskola, bib-
liotek och kommunalrum.

– Prästgården från 1816, numera Hembygdsarkivet, i Billesholmstraktens 
Hembygdsförenings ägo och byggnadsminne.

– Folkskolan byggd 1854 med tillhörande trädgård, idag privatbostad.
– Stationshuset från 1876 med landshövding Tornerhjelms egen väntsal 

samt järnvägstjänstemannabostaden.
– Tvättstugan från 1906 med intilliggande bostadshus, Norra Vram 36:68. 

Tvättstugan är mycket välbevarad. Tyvärr har vattnet i källan sjunkit och 
bäcken är torrlagd.

– Norra Vram 36:52, mycket välbevarat bostadshus i korsvirke och med 
halmtak.

– Norra Vram 36:89, restaurerad gårdsmiljö, korsvirke med halmtäckt bo-
stadshus.

– Norra Vram 36:84, gård med tidstypiskt boningshus.
– Norra Vram 36:31, en omsorgsfullt renoverad gårdsmiljö.
– Gården Vramsvång, en av de större utflyttade gårdarna. En välbevarad 

kringbyggd gård belägen söder om byn.

Ålderdomshemmet med en nyligen utförd påbyggnad.
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– Tidstypisk villa från 1930-talet, Norra Vram 36:3.
– Smedjan, Norra Vramsvägen 26. Bysmedja där hantverket gått i arv 

från far till son i tre generationer. Verksamheten lades ned under 
1980-talet.

Gårdsmiljö som för närvarande genomgår en restaurering.
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Fälleberga kvarn
Vid Vege å, i gränsen mellan Norra och Södra Vram ligger Fälleberga kvarn. 

Bevarandemotiv

Vege å har redan på medeltiden använts som energikälla. Fälleberga kvarn 
finns omnämnd  på 1300-talet men den kvarn som står på platsen idag 
byggdes först på 1870-talet. Kvarnen var under en tid i Vrams Gunnars-
torps ägo. Det är en omfattande och välbevarad anläggning med bland 
annat kvarnränna från 1700-talet och betongbro från 1920-tal. Vägen, 
utmed vilken Fälleberga kvarn ligger, har varit huvudväg så tidigt som på 
1400-talet och denna väg tog även Linné när han färdades genom kom-
munen på sin skånska resa. 

I kartans markering ingår Fälleberga dansbana som var populär under 40- 
och 50-talen. 

En knapp kilometer uppströms ligger Åbro mölla. Åbro Mölla var en 
kronokvarn på 1700-talet och omfattade så sent som 1989 kvarnhus, 
mjölnarbostad, bro, dämme och kvarnränna men idag finns inte mycket 
av anläggningen kvar. Intill möllan ligger Villa Åbacka, en tegelvilla från 
omkring 1905 i rött tegel med gula mönstermurningar. Villan uppfördes 
som pensionärsbostad på mark avstyckad från gården.

Byggnaderna vid Fälleberga kvarn. I fonden den vitputsade huvud-byggnaden 
och kvarnhuset.
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Befintligt skydd

De båda kvarntomterna är fornminnen och skyddas av FML. Kungshögen 
sydost om Åbro mölla likaså. Kvarnanläggningarna står utan bevarande-
skydd. Vege å är klassad som riksintresse för friluftsliv och har strandskydd.

Rekommendationer

Vegeåns dalgång bör inventeras för att undersöka om det finns fler äldre 
lämningar efter kvarnar. Kvarnanläggningarna bör inventeras och doku-
menteras. Industriminnet Fälleberga kvarn bör på sikt få ett skydd i plan. 
Även om användningen blir en annan i framtiden måste kvarnens ur-
sprungliga funktion och karaktär bibehållas. Det är viktigt att åns dalgång 
bibehålls och utvecklas som ett natur- och fritidsområde.

Detalj av muren till kvarnhuset. Lägg 
märke till att de vita kalkbruksfo-
garna dekorerats.

Den herrgårdsliknande huvudbyggnaden ligger omgiven av en park och i en brant 
sluttning.
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EKEBYS TÄTORT OCH OMGIVNINGAR
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Kyrkbyn
Ekeby kyrkby växte upp kring en eller flera gårdar som kan härledas ända 
till vikingatid. Namnet berättar att det i trakten fanns gott om ekskog och 
än idag finns det gott om ekar i det kuperade landskapet.

Bevarandemotiv

Kyrkan byggdes under tidig medeltid på en höjd sydost om Gedsholms 
gods som innehade patronatsrätt. Runt kyrkan finns den ursprungliga 
medeltida byn med prästgård och skola. Kyrkbyn och godset Gedsholm 
utgjorde centrum för omgivande landsbygd och byn var före skiftet av 
betydande storlek, vilket betyder minst 10–15 hemman. Vägsystemet 
som knyter samman byn med godset och vidare till Boserup är den gamla 
byavägen och kantas av gamla alléträd.

Befintligt skydd

Området utgör samlad bebyggelse men är utan bevarandeskydd. Kyrkan 
och kyrkogården skyddas enligt KML, 4 kap.

Rekommendationer

Bebyggelsen kring Ekeby kyrkby är av utpräglat lantlig karaktär, enstaka 
hus är placerade utmed vägen med mellanliggande åkermark. Kyrkan är 
omgiven av fält och i norr avgränsas dessa av skogsmark.

Ekeby kyrka omgiven av åkermark.
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På andra sidan vägen ligger skolan som idag fungerar som församlings-
hem. Ekeby kyrkby är en miljö som är känslig för förändringar och nybe-
byggelse. Det är viktigt att sambandet mellan kyrka och skola bibehålls. 
Dessa hade en gång ett socialt såväl som geografiskt samband vilket är 
viktigt att bevara. 

Särskilt värdefulla, enskilda miljöer med högt kulturhistoriskt värde

 – Ekeby kyrka med sitt medeltida torn.
– Skolan från sekelskiftet 1900, fungerar idag som församlingshem.
– Prästgården från 1924 med tillhörande trädgård, idag renoverad och 

fungerar som församlingshem och pastorsexpedition.
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Bruksmiljön i Skromberga
I samband med industrialiseringen etablerades bebyggelsen utmed 
vägen mellan Ekeby kyrkby och Skrombergagården. Skrombergagårdens 
öde kom att återspegla samhällets utveckling från lantbruksort till indu-
striort.  

Bevarandemotiv

År 1875 erhöll ägaren till Skrombergagården koncession för brytning av 
kol. Brytningen startade i relativt liten skala men utvecklades till Skrom-
berga stenkolsgruva som bildades 1881 då flera schakt öppnades. 

Ingenjör Franz Daumann från Berlin kom via Höganäs till Skromberga. 
Daumann förstod att ta till vara den värdefulla leran som påträffades i 
samband med kolbrytningen och var en av flera initiativtagare till Skrom-
berga stenkols- och lerkärlsfabrik som bildades 1886. Skrombergagården 
köptes upp av gruvbolaget och gick från att vara lantbruk till industri. 
Åren fram till 1904 var mycket framgångsrika för bruket och samhället. 
Inte mindre än åtta fabriker anlades. Produktionen bestod av klinker, eld-
fast tegel, trottoarsten och rör.

Bruksbebyggelsen arrangerades utmed en huvudaxel, den allékantade 
Bruksgatan. Daumann  var utbildad i England och bruksmiljön anlades 
enligt engelsk förebild. De högre tjänstemännens villor kantade i rangord-
ning Bruksgatan. Villorna uppfördes i det gula Skrombergateglet med tak 
av lertegel. 

Utfarten från Skrombergagården med utsikt mot Valleberga håla.

Disponentvillan från 1896. Ingenjörsvillan från trädgårdssidan.
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Förmännens bostäder utmed Förmansgatan kallades ”Himmelriket” och 
arbetarbostäderna därbakom ”Gruvhusen”. Himmelriket byggdes av tegel 
medan Gruvhusen uppfördes i lersten och kläddes med locklistpanel som 
rödfärgades. Båda typerna hade pappklädda tak.

När Daumann lämnade Skrombergaverken 1904 hade Skromberga vuxit 
från ett samhälle med 1 643 invånare (1874) med sin huvudsakliga försörj-
ning av lantbruk till det största industriområdet och den största samman-
hängande landsortsförsamling i Skåne med 4 753 invånare.

Befintligt skydd

En del av bebyggelsen har en avstyckningsplan vilket gäller som detalj-
plan resterande utgör samlad bebyggelse. Bebyggelsen saknar beva-
randeskydd. Ekeby badhus är klassat som byggnadsminne och därmed 
skyddat av KML, 3 kap.

 
Rekommendationer

Skromberga utgör en unik bruksmiljö. Fabriksområdet med tillhörande 
byggnader, maskinpark etc. borde inventeras och dokumenteras. Sam-
banden mellan kolbrytningen, tegelbruket, offentliga byggnader och 
arbetar- respektive tjänstemannabostäder är centrala och måste respekte-
ras i sin helhet. Varje byggnad som ingår i arrangemanget utmed Bruksga-
tan är omistlig och en detaljplan med skyddsbestämmelser bör göras för 
området.

Rester av almallén utmed Bruksgatan finns bibehållna. På sikt bör allé-
motivet underhållas och förstärkas för att understryka Bruksgatan som 
huvudaxel.
Arbetarbostäderna kring Gruvgatan och Förmansgatan har i sin enkelhet 

Bostadshusen på Gruvgatan är till stor del klädda med eternit idag. Vid kom-
mande renoveringar bör den rödfärgade locklistpanelen återställas.
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ett stort bevarandevärde. Byggnaderna har under årens lopp byggts om 
och förändrats men fortfarande är planen med bostadslängor, tomtavskil-
jande uthus och trädgårdar inramade av oxelhäckar tydliga. Det är viktigt 
att man vid kommande renoveringar behåller och förstärker den enhetlig-
het och enkelhet som präglar bostadshusen. 

Vid renoveringsarbeten ska eftersträvas att ursprunglig bebyggelse och 
gestaltning återskapas. Detta rör främst materialval där rödfärgad lock-
listpanel på fasad, papptak lagda på trekantsläkt med modern, s.k. under-
hållsfri papp och enkla utförande på fönster och dörrar ska användas. Om 
man bygger kupor ska dessa utformas på ett sätt som överensstämmer 
med husets ursprungliga småskalighet och inte dominerar takfallet. De-
taljplan med varsamhetsbestämmelser bör på sikt upprättas. 

Även Gruvgatan var ursprungligen trädplanterad. Idag förefaller gatan, 
trots trädgårdarnas rika grönska, något ödslig och alltför bred, något som 
en återplantering skulle avhjälpa.     

Utmed Allégatans sträckning mellan Ekeby skola och Folkets hus borde 
träd planteras för att ge vägen en förankring i landskapet och knyta sam-
man Folkets hus med bebyggelsemiljön kring Skrombergaverken.

Trappan till ett arbetarhem. 
Trappstenar av skrombergaklinker.

Produkter ur Skrombergaverkens produktion. 
Dessa trottoarstenar återfinns fortfarande i be-
byggelsemiljöerna. 
CC Höganäs Byggkeramik AB, Ekeby.

Enkelhet och fina detaljer. En föredömligt liten och nätt kupa som inte dominerar taket utan 
låter huvudbyggnaden behålla sin karaktär.
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Sektion genom badhu-
set. 
Ekeby Badhus vårdplan 
1994, Länsstyrelsens kul-
turmiljöenhet, Malmö.

Särskilt värdefulla, enskilda miljöer med högt kulturhistoriskt värde

– Ekeby badhus från 1920, idag restaurerat och byggnadsminnesförklarat.
– Disponentvillan som 1896 ersatte Skrombergagårdens mangårdsbygg-

nad.
– Ingenjörsvillan. 
– Skrombergaverkets ursprungliga kontorsbyggnad.
– Hallbergs villa som emellertid kommer att påverkas av den nya väg-

sträckningen. 
– Bruksmedjan.
– Brukshandeln.
– Fabriksområdet med skorsten och teknisk utrustning.
– Epidemisjukhuset från år 1900.
– Gruvgatan 2 och 14, två av de mest välbevarade bostadshusen som kan 

tjäna som en förebild vid kommande renoveringar.

Portiken till Ekeby badhus.
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Arbetarnas egnahemsbebyggelse
Den expansiva tegelindustrin Skromberga lockade många arbetare till 
sig vid 1800-talets slut. Gruvbolaget hade inget intresse av att bygga fler 
arbetarbostäder utan såg hellre att arbetarna ordnade en egen bostad. 
Bruket ville bevara Skromberga gårdens ägor i sin helhet och den tomt-
mark som stod arbetarna till buds styckades från småjordbruk i omkring-
liggande Valleberga, Truedstorp, Elestorp och Framnäs. På så sätt kom 
Skromberga att omringas av mindre bostadsområden:

Norrevärn, egnahemsbebyggelsen norr om Skrombergaverken  med en 
småskalig och enhetlig plan med viss variation, ett uttryck för att området 
växte fram som egnahem.

Östervärn, en grupp egnahem vid Schakt Konsul öster om Skromberga-
verken, nås via den allékantade Lillemarksvägen. 

 
Truedstorp, en långsträckt by med bebyggelse som vuxit fram utefter 
landsvägen.

Framnäs, bebyggelsen byggd på avstyckad mark från gården med samma 
namn, kan idag anses ingå i Truedstorp.
Bevarandemotiv

Klinkerplattor från Skromberga.
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En tomt bestod vanligtvis av ett ”ett skäppe jor” det vill säga ett skäppe-
land som var 1/6 tunnland eller 823 kvadratmeter. Tomterna lär ha stakats 
ut av skolläraren som var kunnig i geometri.1  Befintliga gränser utnyttja-
des vid styckningen. Dessa var ibland redan markerade med stengärden 
som när styckningen var avslutad jämnades med marken och utgjorde 
underlag till en ny väg. 

Bostadshusen, enhetligt utformade men med viss variation, byggdes av 
arbetarna själva med hjälp av grannarna. En typisk arbetarbostad bygg-
des med en källare murad i gråsten, därpå några skift tegel och väggarna 
murade av lersten. Fasaden kläddes med traditionell locklistpanel som 
rödfärgades. Bostadshuset, tolv meter långt och åtta meter brett, rymde 
två lägenheter med gemensamt kök på bottenvåningen och två uthyr-
ningsrum på vinden.

Trädgårdarna betydde mycket för familjens försörjning och utnyttjades 
för odling. Uthus, byggda av utskottstegel med fantasifulla mönstermur-
ningar tillhörde planbilden.
    

Befintligt skydd

Egnahemsområdena är betecknade som samlad bebyggelse men står 
utan detaljplan och saknar bygglovsplikt för fasadändring.

Fasaddetalj av ett väl bibehållet bostadshus. 
Den smäckra och vackra locklistpanelen finns kvar och 
proportionerna är oförändrade.

 1 Tre skånska gruvorter
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Planritning och sektion  av arbetarbostad. Bostadshuset uppfördes i trä och råtegel och kläddes med 
locklistpanel som rödfärgades. Ritning ur Skånes hembygdsförbunds arkiv.

Rekommendationer

Det är viktigt att småskaligheten och variationen bibehålls. Det är emeller-
tid en variation inom vissa ramar. När husen byggdes existerade inte den 
uppsjö av mer eller mindre tillförlitliga byggnadsmaterial som idag finns 
att tillgå. Därför är det viktigt att en viss enhetlighet i utformning, material 
och färgsättning återskapas efter hand som bebyggelsen renoveras.

Tomtstorleken och trädgårdarna med uthus är avgörande för den småska-
lighet som präglar området. Bebyggelsen ska inte fylla hela tomten utan 
plats för trädgård ska finnas. Nybebyggelse kan brytas ned för att på så 
sätt anpassas till skalan.

Områdesbestämmelser med lovplikt upprättas.

Särskilt värdefulla, enskilda miljöer med högt kulturhistoriskt värde  

– Jacobsgatan 16, Norrevärn är ett relativt oförändrat bostadshus. Huset 
är i stort behov av upprustning men det är viktigt att huset inte rivs utan 
rustas upp och får tjäna som förebild i kommande renoverings-arbeten.

– Folkets Hus, byggt på mark avstyckad från gården Flamman, år 1898 bör 
på sikt återställas i ursprungsskick.

– Villa Rostock, Allégatan 28, Truedstorp södra. Tidstypisk villa från 1908 
med mönstermurade fasader och en ursprunglig veranda med snickar-
glädje. Välbehållen trädgård.

– Truedstorps skola, Truedstorp södra 2, idag privatbostad.
– Haberga skola, Backagårdsvägen 5.

Ett egnahem i Truedstorp. I huset bodde två familjer och rummet en trappa upp hyrdes ut. 
Lägg märke till locklistpanelen, papptaket lagt på trekantslist, det gedigna snickeriarbetet i 
verandan, dörr och fönster samt den vackert murade skorstenen. 
Ur boken  Tre skånska gruvorter – en hembygdsbok om Bjuv, Billesholm och Ekeby.
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Valleberga och Storgatan i Ekeby
Egnahemsbebyggelse som av ortsbefolkningen kallas ”Valleberga håla”. 
Området är svagt kuperat och utgör det största av egnahemsområdena i 
Ekeby. Med sin anknytning till Storgatan och affärs- och serviceinrättning-
ar utgör Valleberga idag Ekeby centrum.

Bevarandemotiv

Egnahemsbebyggelse framvuxen under brukets expansion med den 
äldsta bebyggelsen samlad utmed Köpmansgatan och Södergatan. Vid 
1900-talets början utvecklades samhället ytterligare och underlag fanns 
till flera butiker och verksamheter som etablerades utmed Storgatan. Ga-
tan utgjorde den viktigaste genomfartsleden, sträckningen mellan kyrk-
byn och tegelbruket. Storgatans dignitet ökade i takt med varje påkostad 
tegelbyggnad som uppfördes.

Befintligt skydd

Området är delvis detaljplanelagt och utgör i annat fall samlad bebyg-
gelse, bevarandeskydd saknas.

Rekommendationer

Storgatan utgör idag en grönskande, vacker och innehållsrik huvudgata 
som kantas av affärs- och bostadshus i gatuliv omväxlande med bygg-
nader inramade av trädgårdar. Varje tegelbyggnad från tiden när gatan 
etablerades är viktig för gaturummets karaktär.

Storgatan med sin småskalighet och grönska. Till vänster det tidigare bryggeriet.
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Storgatan och egnahemsbebyggelsen är av stor betydelse för Ekebys 
identitet. Hänsyn måste tas till ursprunglig, småskalig bebyggelse vid 
renovering, ny-, om- och tillbyggnad. Gatan måste bevaras och utvecklas. 
Vid renoveringsarbeten ska ursprunglig bebyggelse och gestaltning om 
möjligt återskapas. Detaljbearbetad tegelarkitektur, rena tegelytor, lerte-
geltak och gråstensocklar måste bibehållas eller tas fram där de gått förlo-
rade under puts, slamning och färg. Det är viktigt att affärsgatan behåller 
sin skala. Storskaliga hallar bör undvikas eller brytas ned för att anpassas 
och underordnas den ursprungliga karaktären med små detaljutformade 
butiker utmed gatan. Även trädplantering, belysning och gatubeläggning 
kan understryka Storgatans betydelse som huvudgata. 

Tegel är ett självklart val av  byggnadsmaterial vid om-, ny- och tillbygg-
nad. På samma sätt är lertegelpannor på taket en traditionell och kultur-
historiskt riktig lösning.

På Södergatan finns ett flertal hus som trots att de har klätts in med Sidi-
plattor har bibehållit sitt uttryck. Planen, byggnaderna och gaturummet är 
enhetligt och bevarandevärt.

Varsamhetsbestämmelser, som skyddar bebyggelsen mot negativa för-
ändringar, bör beaktas vid detaljplaneförändring.

Detalj av tegelutsmyckningarna i Skrombergaklinker på den rikt artikule-
rade Villa Almedal.

Storgatan 10, cykelaffären.
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Särskilt värdefulla, enskilda miljöer med högt kulturhistoriskt värde 

– Villa Almedal, Karlsgatan 3. Villan är byggd 1908 av modellör Hallberg 
och visar prov på hans arbete som formgivare på bruket.

– Storgatan 10, cykelaffär. 
– Bensinstationen på Storgatan 12, tidstypisk, byggd 1948. 
– Storgatan 15, ett välbehållet bostadshus med tillhörande uthus. 
– Storgatan 19, en gång charketuriaffär. 
– Gamla Bryggeriet på Storgatan 23, ett visst återställningsbehov finns.
– Hörnbutiken med tillhörande ekonomibyggnad på Storgatan 31 resp. 

29.
– Missionshuset, Södergatan 3 på hörnet till Missionsgatan.
– Hantverkshuset, Södergatan 19.
– Valleberga mellanskola på Södergatan 66A. Skolan med sin vackra trä-

veranda är idag förfallen men möjlig att renovera.
– Godtemplarnas ordenshus ”Grufvans väl” från 1887, Parkgatan 1. Ett visst 

återställningsbehov finns.
– Barnrikehus, Parkgatan 2, 4, 6 och 8.
– Frälsningsarméns lokaler på Armégatan 8, traditionell samlingssal i gult 

tegel.
– Fastigheten Valleberga 3:244 på båda sidor om Bagaregatan med gårds-

hus och bagarstugan.

Välbevarat, mönstermurat uthus som är så 
karakteristiskt för Ekeby. 
Ett flertal finns kvar utmed Missionsgatan som ett karakte-
ristiskt och vackert inslag i gatubilden.
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Ekeby stationsområde
År 1876 invigdes järnvägssträckan Landskrona – Åstorp, i Ekeby tillkom 
dessutom ett stickspår för industrin. Stationshuset syns idag från väg 110 
som delvis är anlagd på den forna järnvägsbanken.

Bevarandemotiv

Byggnaderna utgör, trots att spåren inte längre finns kvar, en välbevarad 
och intakt stationsmiljö. Området med stationshuset, järnvägstjänsteman-
nabostad och godsmagasin berättar om utvecklingen och framväxten av 
dagens moderna samhälle och bör respekteras som ett historiskt doku-
ment. Stationshuset i tegel är dekorativt mönstermurat och med vackra 
snickerier. Till området hör ett flertal bostadshus klädda med träpanel 
och med bearbetade trädetaljer. I Järnvägsgatan 3 fanns en gång i tiden 
postens lokaler.

Befintligt skydd

Området utgör samlad bebyggelse men står utan bevarandeskydd. 

Rekommendationer 

Stationsbyggnaderna har fått nya funktioner men bör vårdas och under-
hållas på ett sätt som understryker deras historia och ursprung. Det är 
viktigt att bebyggelsegruppens ursprung – stationssamhället – inte går 
förlorad. De påkostade, träpanelade egnahemmen är karakteristiska för 
området.

Detalj av fasaden på stationshuset. Murytans relief skapas ge-
nom att fogarna stryks och formas med ett järn.

Ekeby stationshus är välbevarat och har kvar 
karaktären av järnvägsstation även om det idag 
fungerar som bostad. 

139



Särskilt värdefulla, enskilda miljöer med högt kulturhistoriskt värde

– Stationshuset med tillhörande uthus. 
– Järnvägstjänstemannabostad med tillhörande jordkällare och uthus.
– Godsmagasinet
– Järnvägsgatan 6, ett påkostat och välbevarat bostadshus med ett vack-

ert vårdträd.

Jordkällaren med fyra dörrar, en källare till varje lägenhet i järnvägstjänste-
mannahuset. I bakgrunden uthuset.

Järnvägsgatan 6 med sina vackra träsnickerier och gråstensockel med vitkalkade fogar.
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Hagahult och banvaktarstugan
Gården Hagahult ligger vackert på en höjd mellan Ekeby och Billesholm. 
På andra sidan om väg 110, som delvis är dragen på den gamla banvallen, 
finns banvaktarstugan för motsvarande järnvägsträcka. Området tillhörde 
en gång Billesholms kommundel men har en stark anknytning till Ekeby 
station och Gedsholm och ingår därför i Ekeby-delen.

Bevarandemotiv

Hagahult uppfördes 1865 som bostad åt en jägmästare på Gedsholms 
gods. Till gården hörde fruktodlingar och enstaka träd finns fortfarande 
kvar. Bostaden har genomgått en renovering och tillbyggnad men har 
behållit sin ursprungliga karaktär.

Banvaktarstugan är byggd i traditionell stil med träpanel och snickar-
glädje. Stugan byggdes 1876 när sträckan Landskrona – Åstorp öppnades. 
Sedan 50-talet fungerar banvaktarstugan som fritidshus.

Befintligt skydd

Bebyggelsen ligger utanför planlagt område.

Rekommendationer

Hagahult utgör ett vackert blickfång på väg norrut från Ekeby. Det expo-
nerade läget och byggnadernas väl bibehållna karaktär manar till försik-
tighet och varsamhet vid om- ny- och tillbyggnad. Banvaktarstugor som 
denna utgör ett sällsynt inslag i kulturlandskapet idag.  

Hagahult utgör ett blickfång på väg norrut på väg 110.

Den forna jägmästarbostaden med sin karaktärsfulla gestaltning.
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Denna stuga är mycket välbevarad. Vid renoveringsarbeten ska strävan 
vara att ursprunglig bebyggelse och gestaltning bibehålls och återska-
pas.

Banvaktarstugan.
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Gedsholm med omgivningar
I Ekeby socken, nordväst om Ekeby kyrka finns godset Gedsholm.

Bevarandemotiv

Godsets först omnämnde ägare var Erik Geed år 1443 men godset har en 
äldre, ännu okänd, historia. Godset hade en direkt anknytning till Ekeby 
kyrka och innehade patronatsrätt. Gården, belägen på en holme med 
omgivande vallgravar, övergavs under 1800-talets första hälft och ett nytt 
corps de logi uppfördes söder om det tidigare. 

Den nya herrgårdsbyggnaden, i två våningar, är klassicistiskt utformad 
och vitputsad. Ekonomibyggnaderna från 1800-talets senare del är mura-
de i gråsten och tegel med karakteristiska vitkalkade fogar. En park omger 
huvudbyggnaden.
  

Befintligt skydd

Gedsholms borgplats är skyddad av fornminneslagen. Landskapet och 
bebyggelsemiljön vid Gedsholm beskrivs i Kulturminnesvårdsprogram-
met för Skåne och har av Länsstyrelsen bedömts ha ett stort kulturhisto-
riskt värde. Hästamöllan och dagorterna vid bäcken är fasta fornlämningar 
som visar att vattenkraft och kol tidigt var viktiga naturtillgångar i bygden. 
Fornlämningarna skyddas av FML.

Den vitputsade huvudbyggnaden i omgivande park.

145



Rekommendationer

Gedsholm utgör en välbevarad godsmiljö med sitt ursprung i medeltiden. 
Godset med omgivande marker, de öppna åkerfälten, lövskogen och väg- 
och allésystem, måste behandlas med största hänsyn till dess kulturhis-
toriska värde. De rekommendationer som anges i Kulturminnesvårdspro-
grammet för Skåne ska följas.

Boserupsbäckens dalgång och skogsområdet Lundabacken är föreslagna 
som naturvårdsområde enligt 19 § NVL.

Särskilt värdefull, enskild miljö med högt kulturhistoriskt värde

– Gedsholms gods i sin helhet.

Gedsholms borgplats med tydliga spår i marken efter den ursprungliga borgens läge.
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Rosersberg
Gård belägen i kommunens sydvästra hörn.

Bevarandemotiv

Gården har sitt ursprung i en välbärgad, typisk lantbruksbebyggelse från 
1800-talet. En herrgårdsliknande, vitputsad mangårdsbyggnad ligger i 
fonden av en symmetriskt upplagd park. För trakten typiska ekonomi-
byggnader i gråsten och tegel.  Tyvärr har taktäckningsmaterialet nyligen 
bytts till cementpannor på delar av ekonomibyggnaderna.

Befintligt skydd

Miljön står utan bevarandeskydd. 

Rekommendationer

Gården som helhet har ett stort kulturhistoriskt värde. Eventuell ny- om- 
och tillbyggnad måste ske med stor respekt för de ursprungliga byggna-
derna och materialen. Områdesbestämmelser med bevarandehänsyn kan 
eventuellt upprättas.

Rosersbergs huvudbyggnad nås via en symmetriskt anlagd park.
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Valleberga 4:14, Stengården
Gård utflyttad från byn och belägen rakt söder om Ekeby samhälle.

Bevarandemotiv

Gården har bevarat mycket av sin tidstypiska karaktär från 1900-talets 
början. Mangårdsbyggnaden är byggd i rött tegel med dekorativa inslag 
av Skrombergategel i mönstermurningar och fönsteromfattningar vilket 
ger boningshuset en stark lokal anknytning. Gårdsrummet är stensatt 
med kullerstenar och brunnen finns kvar. Byggnaderna och miljön är 
helt intakt och detta är för Stengården ett stort värde och en tillgång.

Befintligt skydd

Miljön står utan bevarandeskydd.

Rekommendationer

Det är viktigt att byggnadernas karaktär bibehålls och att hänsyn tas till 
den ursprunglighet som finns bevarad i bebyggelsemiljön. Stor restrikti-
vitet mot all förändring. Områdesbestämmelser med bevarandehänsyn 
kan eventuellt upprättas.

Detalj av hörn, sockel och fönster. Lägg märke till 
den detaljbearbetade anslutningen under fönstret 
med två skift gult specialtegel.

Stengården sett från trädgården.
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Elestorp 2:7
Välskött gårdsmiljö belägen norr om Rosersberg.

Bevarandemotiv

Gården representerar med sin byggnadsteknik och detaljutformning trak-
tens lokala tradition vid tiden för sekelskiftet 1900. Mangårdsbyggnaden 
är murad av rött tegel med dekorativa inslag av gult Skrombergategel. 
Stallet är uppfört med den för Ekeby typiska mönstermurningstekniken 
med ett flertal olikfärgade tegel. Huvudsakligen har man använt gult med 
bårder i rött, vit- och olika nyanser brunglaserat tegel. Ett vackert exem-
pel på mönstermurning, som var vanlig på uthus i trakten förr, men syns 
alltmer sällan på grund av rivning eller förvanskning. 

Befintligt skydd

Miljön står utan bevarandeskydd.

Rekommendationer

Den samlade gårdsmiljön med ett centralt placerat vårdträd – en kastanj – 
är ett gott och välbevarat exempel på gårdsmiljöer från denna tid. Bygg-
nadernas tidstypiska kvaliteter och detaljer måste bevaras och tas till vara. 
Stallet intar en särställning genom sin fantastiska mönstermurning. Områ-
desbestämmelser med bevarandehänsyn kan eventuellt upprättas.

Det vackert mönstermurade stallet, en ovanligt välbehållen byggnad med 
den för Ekeby karakteristiska, färgglada tegelmurningstekniken.

Det väl bevarade boningshuset omgivet av högt uppvuxna, gamla träd.
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Stora Västergårda
Stora Västergårda ligger vackert belägen på en höjd sydväst om Ekeby.

Bevarandemotiv

Gården har sitt ursprung i en välbärgad, typisk lantbruksbebyggelse från 
1800-talet. Huvudbyggnaden utgörs av en herrgårdsliknande mangårds-
byggnad i parkmiljö. För trakten typiska ekonomibyggnader i gråsten 
med karakteristiska vitkalkade fogar. Förutom murarna har ekonomibygg-
naderna en bärande konstruktion bestående av ett pelar-balksystem av 
stål. 

Befintligt skydd

Miljön står utan bevarandeskydd.

Rekommendationer

Gården som helhet har ett stort kulturhistoriskt värde. Ny- om- och till-
byggnad måste ske med stor respekt för de ursprungliga byggnaderna. På 
gårdens marker finns ett intressant fundament till en mölla. Områdesbe-
stämmelser med bevarandehänsyn kan eventuellt upprättas.

Den vitputsade huvudbyggnaden med sin karaktärsfulla, höga sockel.

Fundamentet till möllan utgör ett historiskt dokument och ett 
intressant och tankeväckande inslag i landskapet.

151



152



153



Fönster – husets ögon

Ett fönsters funktion är först och främst att släppa in dagsljus och att ge 
möjlighet till utblickar och kontakt med det omgivande landskapet eller 
staden. Detta kan synas självklart. Hur kommer det sig då att det produ-
ceras fönster med så kraftiga karmar och bågar att glasöppningen, själva 
anledningen till fönstret, minimeras kraftigt?

Fönster är byggnadens ögon. Att flytta, sätta igen eller byta fönster på-
verkar hela byggnadens uttryck. Fönstren ger även de som befinner sig 
utanför byggnaden kontakt med livet innanför. Beläggningar i glaset och 
speglande glas ger åt betraktaren utanför en livlös fasad.

Fönster har utformats på olika sätt under olika tider. De äldre fönstren 
berättar med sin indelning i olika antal rutor, typ av beslag och konstruk-
tion om vilken tid de tillverkats i. Orginalfönster berättar för oss om husets 
ålder.

Storleken på glasskivan avgjordes av tillverkningstekniken. Olika tillverk-
ningstekniker gav även olika ytstruktur. Det munblåsta glaset med blåsor, 
skiftningar och levande yta är idag ovärderligt och att betrakta som en 
antikvitet. Handgjort fönsterglas tillverkades ända fram till tidigt 1900-tal 
därefter utvecklades andra metoder som gett oss planglas och floatglas.
Förr valdes virket till fönstertillverkning med omsorg. Endast det bästa, 
mest tätvuxna och kådrika virket var gott nog åt fönsterhantverk. Detta är 

Orginalfönster på ett bostadshus från tidigt 1900-tal. Kyrk-
backen, Billesholm.
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orsaken till att fönster fram till ungefär 1950-talet är av så hög kvalitet att 
de är bättre än nytillverkade standardfönster. Även om ett äldre fönster 
ser dåligt ut, färgen flagnar och virket är grått så är det oftast möjligt – och 
lönsamt – att reparera. Äldre fönster är gjorda som en byggsats med plug-
gar och det är enkelt att ersätta den del som eventuellt är skadad (nästan 
alltid understycket). Resultatet blir ett vackert och gediget hantverk som 
hör samman med husets uttryck och karaktär. Ett fönster som, med rätt 
underhåll, håller hundra år till.

Färgen är till för att skydda virket. Fönstersnickerier, gångjärn och beslag 
täckmålas. Linoljefärg är den bästa färgen eftersom den ger virket det 
största skyddet mot väder och vind och linoljan bygger upp träets struk-
tur. Klassiska kulörer är vitt, engelskt rött och kromoxidgrönt. 

Om fönstret endast har enkelglas är den bästa lösningen, att på gammalt 
sätt, komplettera med innanfönster. Dessa håller kylan ute under de kalla 
årstiderna medan den tunna hinna som enkelglasen utgör släpper in som-
maren. Naturligtvis kan man beställa innanfönster med isolerglas för en 
ännu bättre effekt. Det är främst luften mellan glasen som har isolerande 
verkan. Avståndet mellan de två glasskikten är avgörande för resultatet. 
Mellanrummet måste emellertid luftas via öppningar för kall uteluft vilket 
förhindrar kondensbildning, imma och fuktskador.

Fönster med inramande tegeldekor.  Gamla apoteket, Bjuv 1926. 
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Vid ett fönsterbyte lyfts hela fönsterkonstruktionen ut. Karmen som är 
fäst i väggen ska ersättas och måste bort. Detta ger omfattande skador på 
murverk eller träfasad. Kostnaden för att reparera murverket bortses ofta 
från vid en prisjämförelse mellan ett fönsterbyte och en renovering. Om 
sedan lagningen inte blir ordentligt utförd blir resultatet drag och vär-
meläckage mellan murverk och karm och den eftersträvade effekten av 
de nya, täta fönstren uteblir. Att byta ut fungerande fönster på grund av 
eftersatt underhåll är resursslöseri.

Fönsterrenovering har blivit en eftertraktad åtgärd och ett nytt yrke har 
uppstått – fönsterrenoverare. Det finns idag firmor som specialiserat sig 
på fönsterrenovering. Likaså kunniga snickare som kan göra en kopia av 
ett gammalt fönster. Det finns även bra, nyproducerade fönster. En grupp 
arkitekter från ARKSAM, Myrenbergs och Brunnberg & Forshed arkitekt-
kontor har tillsammans med Fönsterspecialisten i Lönsboda utvecklat ett 
fönster med utgångspunkt i äldre fönsterhantverk. Fönstret visades på 
Bomässan i Karlskrona 1993.

Följande recept är användbara för den som själv vill renovera sina 
fönster:

Halvolja

En bra träolja som träcker in i virket och bygger upp träets struktur. Blanda 
1 del kallpressad linolja och 1 del terpentin . Används bl a för att olja fönst-
ren innan målning.

De vackra fönsterglasen reflekterar ljuset. Fönstren sitter i liv med fasaden. Mörs-
hög 5:3.
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Linoljekitt

Ett bra kitt utan några främmande ingredienser. 
1 del svensk, rå, kallpressad linolja
6 delar krita
Oljan värms till 90° C. Tillsätt kritan, lite i taget. Pastan knådas till dess den 
är smidig. Konsistensen ska vara först hård och sedan mjukna något  efter-
hand som den bearbetas. Kittet kan förvaras i plast ett antal dagar.

Recept från Paul May, fönsterhantverkare, Stenkumla, Visby.
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Ytterdörren – välkomnar besökaren

Entréns placering är viktig för byggnadens karaktär. Att flytta, stänga igen 
eller ta upp en entré kan ge obalans i byggnadens fasad. Dörren berättar, 
precis som fönstren, om byggnadens ålder och historia. I Bjuvs kommun 
finns ett flertal byggnader ritade av arkitekten Martin Cronsiö. Orginal-
ritningarna till de vackra dörrar som återfinns här är bevarade och kan 
användas som utgångspunkt vid en ombyggnad.

Det är viktigt att dörren underordnar sig byggnadens gestalt. Olika en-
tréer har olika utformning beroende på om de är huvud- eller sekundär-
ingång. Dörren utgör ett smycke i fasaden, välkomnar besökaren och bör 
därför väljas med omsorg.

En orginaldörr kan, om den inte uppfyller de krav som ställs, repareras 
och justeras. En justering, nya tätningslister och en så enkel åtgärd som en 
innerdörr eller ett draperi kan spara många dyra kronor för fastighetsäga-
ren. Om ett byte är aktuellt kan en välgjord kopia beställas hos en snicka-
re. Om en ny standarddörr skall ersätta en gammal dörr är enkla modeller 
att föredra. Dörren och gångjärnen målas med täckande oljefärg i samma 
kulör som fönstren.

Karakteristisk träveranda på bostadshus i tegel. 
Verandan har utformats med stor omsorg och 
blir en övergång mellan gata eller trädgård och 
hemmet. Påkostade träverandor på röda tegelhus 
är vanligt förekommande i Billesholm och därmed 
något typiskt för orten. Skolgatan, Billesholm.

Snedställd panel på pardörr är vanligt 
förekommande. Uthus byggt 1917, 
Norra Vrams Prästgård.

Ritning till ytterdörr av Martin Cronsiö. Över-
ljuset, fönstret ovanför dörren, släpper in ljus 
i hallen. Miljö- och byggnadskontorets arkiv.
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Dörr till ekonomibyggnad. Pärl-
spontad panel och ett vackert lås.

Det gamla apoteket i Bjuv.

Entré till boningshuset i en väl-beva-
rad gårdsmiljö. Mörshög 5:3.
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Material – funktion och uttryck

Tegel har en stark anknytning till Bjuvs byggnadskultur. Tegelstenar 
brända med gammal teknik har fått en varierad och tilltalande kulör- och 
strukturskiftning som är ett stort tillskott och gör fasadytan levande. 
Modernt tegel har en jämnare färg. Betongsten är inget lermaterial utan 
betong i stenformat. Materialet är dött och har en tråkig, livlös yta. De lo-
kalt tillverkade tegelsorterna är bruksantikviteter. Välbevarade byggnader 
med gamla, intakta tegelfasader är en skatt som man gör klokt i att vårda 
med största omsorg. Särskilt det gula Skrombergateglet och det röda Bil-
lesholmsteglet bör nämnas. Vackra mönstermurningar med rött och gult 
tegel tillsammans förekommer ofta, inte minst på stationsbyggnaderna.  

Tegelfasaderna är ovanligt lättskötta eftersom de inte behöver något stör-
re underhåll. Det finns emellertid inga underhållsfria material. Efter många 
år blir en fasadtvätt med högtryck och kanske en omfogning aktuell. Vid 
omfogning är det av största vikt att använda kalkbruk eftersom fogarna 
annars blir för stumma, spricker och faller ur. Tegel som är avsett att synas 
ska självklart inte slammas eller putsas.

Rödfärgade bostadshus har en tradition i hela vårt land. I Skåne är det 
vanligt förekommande i skogs- och risbygd. Landsbygdens ekonomi-
byggnader och uthus har alltid varit rödfärgade. Rödfärg är en så kallad 
slamfärg och stryks på ohyvlat virke. Den stora fördelen med rödfärg är att 
fasaden inte måste skrapas vid en ommålning. 
Vid inköp av färg måste konsumenten se upp och läsa innehållsdeklaratio-

Välhållet egnahem byggt i det vackra, röda Billesholmsteglet. Södra Vram.

Mönstermurat bostadshus. Mönstermurning i ett flertal olikfärgade tegel är vanligt förekom-
mande i Ekeby. Elestorp 2:3.
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nen. Oseriösa färgtillverkare använder termen ”faluröd” på sina produkter 
utan att varken kulör eller ingredienser är likvärdiga äkta Falu rödfärg.

Den traditionella träpanelen ska vara av locklisttyp. Träpanelen klädde 
egnahemmen byggda av lersten – obränt tegel – som behövde ett skydd 
mot väder och vind. Locklistpanel ger ett gott väderskydd och ett vackert 
intryck med sina omväxlande breda och tunna element. Äldre plank varie-
rar dessutom mer i bredd vilket understryks av locklistens placering.

Putsade ytor är vanliga i den skånska byggnadskulturen. Förr användes 
enbart kalkbruk. Idag finns både kalk-, kalkcement- och rent cementbruk 
att tillgå. Man ska alltid utgå från det befintliga materialet vid lagning 
och reperation. Kalkbruk är inte lika stumt som cementbruk vilket gör 
att putsen klarar de små rörelser som finns i en byggnad bättre. De olika 
bruken är också olika starka vilket gör att de har olika användningsområ-
den. Kalkputs kan endast repareras med kalkbruk. Putsade ytor kan vara 
släta eller ha en grov struktur, så kallad spritputs. Spritputsade fasader har 
ofta slätputsade detaljer som fönster- och dörromfattningar. Den putsade 
arkitekturen är oftast ljus. Gulockra, järnvitriol, grön umbra och kimrök är 
klassiska pigment vid kalkavfärgning.

Norra Vrams stationshus, gult tegel med klassisk mönstermurning i rött.

Den slätputsade arkitekturen i Gunnarstorp färgsatt i ljusa kulörer.
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Recept på rödfärg:

Rödfärg i pulverform finns att köpa i färghandeln. Pulvret blandas i vatten 
med, om man önskar, en tillsats av högst 5 % linolja. En aning såpa tillsätts 
i så fall för att få oljan att lättare blanda sig med vattnet. Använd ljummet 
vatten så går det enklare att blanda. Rödfärg med linoljetillsats kan orsaka 
missfärgningar på kalkavfärgade grunder vilket man bör vara uppmärk-
sam på.

Recept ur Så renoveras torp och gårdar, 1988. 

Klassiskt rödfärgad locklistpanel på arbetarbostad. 
Denna panel är ursprunglig sedan huset byggdes under sent 1800-tal. 
Skromberga, Ekeby.
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Tak – den femte fasaden
 
Den taklutning som varit traditionell i Skåne är 45° eller mer, vanligt är 
48–55°. Taken täcktes ursprungligen med vass eller halm och krävde, för 
att klara vattenavrinningen, en stark lutning. Denna branta taklutning har 
blivit en tradition som bevarats genom åren och idag är karakteristisk för 
den skånska byggnadstraditionen. Förutom med strå täcktes tak förr med 
papp, tegel och falsad plåt. På 30-talet kom eternitplattan som ersatte 
många papptak. Ett välbevarat eternittak har idag ett kulturhistoriskt 
värde.  

Ett traditionellt och funktionellt taktäckningsmaterial är enkupigt tegel, 
ibland kallat lertegel. Tegeltaket är enkelt att underhålla. Det är billigt 
att byta en enstaka, skadad panna. Tegeltaket är vackert och hållbart 
med sina naturliga skiftningar. Om man väljer plåt så är naturligtvis den 
dubbelfalsade plåten utmärkt. Ett enklare och billigare alternativ är den 
klassiska pannplåten som idag finns i nytillverkning. Pannplåt ska inte 
förväxlas med tegelimiterande plåttak som varken har teglets eller ett 
gediget plåtarbetes egenskaper och kvalitet. Tegelimiterande plåt ska inte 
användas i känsliga miljöer. 

Betong är inte tegel. Betongpannor har en porositet som gör dem käns-
liga för algangrepp, mossor och lava. Efter några år ser de därför fula 
och slitna ut. Ett tegeltak har en betydligt längre livslängd och är en klok 
investering.

Enkupigt taktegel och tvåkupig specialpanna. Båda är 
vanligt förekommande i Bjuvs kommun. Den tvåkupiga 
specialpannan tillverkades av Hyllinge tegelbruk och har 
en sinnrik konstruktion i form av en labyrint. Illustration ur 
Bevarandeplan för Gunnarstorp, 1975.

Hög takresning ger byggnaden en skånsk 
prägel. Egnahemsbebyggelse, Östervärn, 
Ekeby.

Brant taklutning enligt skånsk-dansk 
tradition. Notera den utkragande takge-
simsen, en vacker detalj i övergången 
mellan mellan vägg och tak. Selleberga, 
Bjuv 1940-tal.
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Tak som ursprungligen har varit klädda med papp eller eternitplattor 
har klenare takstolar. Dessa klarar inte belastningen från ett tegeltak. Ett 
kulturhitoriskt riktigt alternativ är, då taket av funktionsskäl måste ersät-
tas, att lägga ett traditionellt papptak på trekantslist men utnyttja modern 
takpapp som inte kräver samma underhåll. Traditionen att lägga papp på 
trekantslist är viktig att bevara. På ett enkelt sätt ges takytan en relief och 
detaljering samtidigt som läggningen underlättas och blir tätare.

Idag finns åter en marknad för begagnade byggprodukter. Tegelpannor är 
utmärkta att återanvända och modeller och fabrikat som inte längre finns 
i produktion är att betrakta som bruksantikviteter. Att ta tillvara gamla 
tegelpannor vid en rivning har återigen blivit självklart.

Vid en renovering förekommer det att de återstående pannorna bara 
räcker till halva taket. En lösning är då att samla dessa på ena takfallet, 
lämpligen gatufasaden eller entrésidan, medan den andra kläs med nyin-
köpta tegelpannor.

Det valmade taket på en ståndsbyggnad. Gamla Apoteket i Bjuv från 1926.  

Taklandskap. Vackert murade, symmetriskt placerade skorstenar och nätta 
kupor som inte dominerar takfallet. Kuporna har fått en proportion och 
taklutning som överensstämmer med arkitekturen.
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Miljöer

Även mellanrummen – gator och platser mellan bebyggelsen – är viktiga 
för stad- och landskapsbilden. Träd, trädgårdar, murar, häckar, staket, 
markbeläggning, belysning och skyltar påverkar den miljö vi rör oss i dag-
ligen. Miljöer består av enskilda komponenter som tillsammans ska bilda 
en enhet. 

Detaljerna har en stor betydelse för helheten. Ett vackert staket saknas när 
det är borta. Likaså kan ett nytt, okänsligt utformat plank upplevas som 
störande och fult när det kommit på plats. Förr fanns en större omsorg 
kring detaljerna och tradition kring till exempel ett stakets utformning. 
Äldre detaljer utgör idag ett värdefullt tillskott i gatubilden och är viktiga 
att tillvarata. Dessa detaljer kan även ge vägledning och inspiration i ma-
terialval, dimensioner, skala etc.

Det är många nutida företeelser som drar till sig vår uppmärksamhet 
i dagens stadsbild. Väg- och reklamskyltar, el- och teleskåp, lastintag, 
ramper och parkeringsplatser är exempel på nödvändiga, men inte alltid 
så vackra, element i gatumiljön. Placering och utformning av dessa delar 
är oerhört betydelsefull för att undvika ett rörigt, splittrat och förfulande 
intryck.

Storgatan i Bjuv förr i världen. Träd, häckar och staket tillhörde på ett självklart sätt gatubilden. 
Fotografi ur Bertil R. Berghs samling.

Storgatan i Billesholm från början av seklet.
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I Cronsiös bebyggelse finns det gott om vackra platser, välproportio-
nerade gaturum och fina byggnadsdetaljer. Bruksmiljöerna utgör idag 
grönskande idyller. Tomtavgränsande, välklippta oxel- och bokhäckar är 
ett återkommande inslag. Prunkande trädgårdar med fruktträd, trädgårds-
land, syrén, kaprifol och andra traditionella växter är miljöer att värna om 
och inspireras av. Gaturummet – vårt gemensamma rum – får ett tillskott 
av blommande trädgårdar och välskötta staket.

Markbeläggningen utgör ”golvet”. Förr användes kullersten och gatsten 
på de ytor med högst slitage som till exempel gatusträckningar och går-
dar. Grus och klinker var andra vanliga markbeläggningar. Grus är ett näs-
tan bortglömt material; ändå är det ett material som är mycket använd-
bart såväl i stads- som i landsbygdsmiljö. Den fraktion som bör användas 
kallas stenmjöl.

Staket bör utformas på ett enkelt sätt. Ett spjälstaket med tunna dimen-
sioner och utpräglad vertikalitet är oftast att föredra. Många orter har ett 
traditionellt sätt att utforma staket som då bör vara förebild. Ett staket bör 
täckmålas i en kulör som stämmer med husets och gaturummets färgsätt-
ning.

Gatulivet i Gunnarstorp som konstnären Margit Birgersson, Helsingborg minns det. 
Lägg märke till enhetligheten, tegeltak, vit puts, häckarna som ramar in husen och grusbe-
läggningen. Fiskförsäljning i Gunnarstorp, olja, 1983.

Murar och kolbodar utmed Lindallén 
utgör en enhet med bostadshuset.

Bersån kallas ”lusthuset” och är planterad i 
samband med när huset byggdes. Liknade 
bersåer fanns i flera trädgårdar; idag finns 
bara ett fåtal kvar. 
Freden, Bjuv.
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Träd och grönska betyder mycket för miljön, i samhället såväl som på 
landsbygden. Alléer och högt uppvuxna träd kan ha en hundraårig histo-
ria och är oersättliga. Många gårdar har ett vårdträd. Trädet utgör ofta en 
magnifik solitär som med sin grönska skänker liv och skugga åt gårdspla-
nen. Växtmaterialets föränderlighet över tiden och den tid det tar för ett 
träd växa kräver respekt och hänsyn.

Illustration av de grindar med tillhörande grind-stolpar 
som ursprungligen fanns i Gunnarstorp. 
Ur Bevarandeplan för Gunnarstorp, 1975.

Allén utmed Lillemarksvägen i Skromberga är ett värdefullt tillskott i landskapet.
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Gaturum en höstdag. Lindallén, Bjuv. Kyrkogårdarnas gemensamma, grönskande rum berättar mycket för oss om vårt kulturarv. 
Här finns plats för lugn och stillhet i vår jäktade nutid. 
Kyrkogården i Bjuv, i bakgrunden skymtar Folkskolan.
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Se om ditt hus!

Vid all renovering av byggnader gäller att tänka efter före. Utarma inte de 
kvaliteter som byggnaden har i skönhet och harmoni, i en gedigen och 
god byggnadskonstruktion, genomtänkta materialval samt en hållbar och 
långsiktig byggnadsekonomi. 

Undersök husets historia med hjälp av gamla fotografier och ritningar. 
Försök hitta byggnadens identitet och själ. Huset själv är det bästa doku-
mentet. Skrapa färgskikten för att fastställa orginalfärgsättningen. Under-
sök väggar, golv och tak för att finna konstruktionen och de ytskikt som 
huset konstruerades för att bära upp. Vad säger de dig om husets uttryck 
och gestalt? Rannsaka de behov och önskningar som du ställer på bygg-
naden idag. Är det möjligt att uppfylla dem utan att huset tar skada? Är 
det kanske dags att se sig om efter ett hus som bättre uppfyller önskning-
arna eller finns det andra lösningar? Ta hjälp av sakkunniga. 

Underhåll huset, men gör det med måttfullhet. Ett fortlöpande underhåll 
förhindrar omfattande och dyrbara åtgärder som riskerar att förändra 
byggnaden så att dess karaktär och detaljer går förlorade.   

Privatpersoner och byggare kan få råd och hjälp hos följande förvaltning-
ar och organisationer: 

• Bjuvs kommun, Miljö och byggnadskontoret, stadsarkitekt Lotta Lind-
stam ger råd om planfrågor, arkitektur och byggnadsvård. 
Tel. 042-850 00.

• Landsantikvarien i Malmöhus län. Karin Bauman ger råd om byggnads-
kultur och trädgård, säljer litteratur samt hyr ut kittlampa till fönsterre-
novering. Tel. 046-15 80 50. 

Reparation av vägg, lägg märke till väggens konstruktion. Norra Vram.
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• Länsstyrelsen, Kulturmiljöenheten i Malmö. Tel. 040-25 20 00
• Svenska föreningen för byggnadsvård har sitt huvudkontor i Stockholm 

och lokala ombud. Ger ut en medlemstidning med presentation av be-
varandeprojekt, råd och anvisningar, materialteman etc. Varje år ordnas 
byggnadsvårdsläger med utbildning i restaurering och byggnadshant-
verk. Tel. 08-30 37 85, 30 67 85. 

• Föreningen Skånska Gårdar, Box 6128, 200 11 Malmö.
• Hembygdsföreningarna såsom Billesholmstraktens Hembygdsförening 

och Föreningen Gamla Bjuf som förfogar över ett stort arkivmaterial och 
kunskap om ortens historia.

• Ett flertal centra för byggnadsvård har vuxit fram under 90-talet bl.a. i 
Nääs, sydväst om Alingsås och Qvarnarp i Eksjö. 

• Ett flertal försäljare av begagnade byggprodukter bl.a. tegelpannor, 
bygnadstegel, fönster och dörrar, beslag m.m. finns numera, se Telefon-
katalogens gula sidor.

• Genom databasen byggigen kan man handla begagnat material. Flera 
kommuner är anslutna. Hemsida med adress www.byggigen.se.

Renovering av bostadshus i Ekeby stationssamhälle. Den nya locklistpanelen ansluter fint till 
stensockeln och de brända tegelskiften. Under panelen finns en vägg med träkonstruktion 
och obränt tegel. Detta var den traditionella byggnadstekniken i gruvsamhällena.
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Generella råd och rekommendationer
I all bebyggelsevård gäller framför allt måttfullhet. Att, med samma mate-
rial och teknik, underhålla, laga och reparera efter hand som behovet upp-
kommer istället för att göra stora, dyra och genomgripande förändringar 
ger kontinuitet i bebyggelsemiljöerna. 

En annan viktig ståndpunkt är respekt för orginalet men även för tiden. 
En gammal byggnad kan ha tillägg från olika epoker som på så sätt berät-
tar byggnadens historia. Byggnaden eller bebyggelsemiljön har alltid en 
överordnad karaktär vilken kan få råda när valet står mellan ”det historiska 
orginalet” och att behålla förändringar som berättar om byggnadens olika 
faser.

Hänsyn ska alltid tas till ursprunglig bebyggelse vid renovering, ny-, om- 
och tillbyggnad. Bebyggelsens utformning ska anpassas till platsen och 
redan befintliga byggnader. En genomtänkt och väl gestaltad förändring 
kan bli ett tillskott i miljön och är en klok investering som ökar värdet på 
fastigheten. På samma sätt kan en ovarsam åtgärd ge motsatt effekt. Vid 
renoveringsarbeten inom kulturhistoriskt intressanta miljöer bör alltid 
möjligheterna att återskapa ursprunglig bebyggelse, gestaltning och färg-
sättning övervägas. Insikten om och viljan att restaurera kulturhistoriska 
miljöer får allt större gensvar, både hos privatpersoner och offentligt. Råd 
och hjälp kan fås av kommunens stadsarkitekt och länsmuseets antikva-
rier.

Vid planeringen och framtagandet av nya detaljplaner bör alltid bevaran-
deaspekterna komma upp till diskussion. Vid varje detaljplaneändring bör 
övervägas om det finns ett behov av att varsamhets- eller skyddsbestäm-
melser läggs till. En framförhållning och framsynthet i detaljplanearbetet 
underlättar bygglovshanteringen och ger privat-personer såväl som tjäns-
temän klara signaler om vilka målsättningar som arbetas efter. 

Den omgivning som ramar in byggnaderna är viktig att värna. Trädgårds-
miljöer och träd planterade utmed gatan är betydelsefulla och karaktärs-
givande inslag i miljön som kan gått förlorade och är viktiga att återskapa. 
Bebyggelsens särdrag är viktiga att uppmärksamma och vårda. En ge-
nomtänkt materialverkan eller en enhetlig och väl avstämd färgsättning är 
tydliga exempel. 

Olika tidsepoker ger samhällen årsringar och berättar om samhällets fram-
växt. Sammanhållen bebyggelse representativ för sin tid utgör i sin enhet-
lighet ett starkt inslag i miljön. I dessa miljöer är tidstypiska detaljer som 
räcken, fönsterindelningar, dörrar, skärmtak, staket etc. oerhört betydelse-
fulla för karaktären och autenticiteten, bebyggelsens ursprung och äkthet.
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Miljö av högt kulturhistoriskt värde 
med stort bevarandeintresse.

Bevarandeintresse.

Särskilt värdefull, enskild miljö med 
högt kulturhistoriskt värde. 
Avser endast primärkartan.

Kyrka och kyrkogård med skydd av KML.

Fornlämning.

Teckenförklaring
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Bilaga
Det kulturhistoriska värdet består av ett eller flera värden med olika bakgrund. En sammanvägning av samtliga 
aspekter ger det kulturhistoriska värdet. Tabellen är utarbetad av Riksantikvarieämbetet.

Grundmotiv   
1. Dokumentvärde (historiska egenskaper) 2. Upplevelsevärde (estetiska, 
   upplevelsemässiga och socialt 
   engagerande egenskaper) 
   
 Byggnaden/Byggnadsmiljön:  Byggnaden/byggnadsmiljön:

Byggnadshistoriskt värde vittnar om äldre tids byggnadsskick/har  Arkitektoniskt värde är ”vällöst” i fasad/plan,
 intressant byggnadshistoria.  har dekor/proportionering av hög klass. 
   Område med enhetlig gestaltning
 
Arkitekturhistoriskt värde har varit mönsterbildande; arkitekten har löst  Konstnärligt värde har konstnärligt värde utöver det arkitektoniska, 
 ett arkitektoniskt problem på speciellt sätt,   t ex fasadskulptur, muralmåleri,    
 är viktig för förståelsen av arkitekturens utveckling.  interiörutsmyckning.

Samhällshistoriskt värde var den första i ett samhälles utveckling/milstolpe i  Miljöskapande värde är av arkitektonisk betydelse i stadsplan/bybild; 
 samhällets utveckling; representerar system eller   betydande inslag i kulturlandskap.
 företeelser som ej längre finns i samhället. 
  Patina har spår av åldrande, oxidation, nötning m m,   
  som ger dimension åt tidens gång.

Socialhistoriskt värde visar hur olika samhällsskikt levt/arbetat/umgåtts,  Identitetsvärde ger människan samhörighet med sin omgivning, 
 speglar forna tiders livsvillkor.    är välbekant inslag i levnadsmiljö.
 visar hur gången tids socialvård fungerade.

Personhistoriskt värde är anknuten till historisk person t ex  Symbolvärde fungerar som symbol för händelse, företeelse 
 konstnär/författare/vetenskapsman.   eller idé. (I många fall kan symbolinnehållet 
 var uppväxtmiljö/arbetsmiljö för historisk person;   förskjutas/förändras efter hand).
 ”vallfartsmål”.

Teknikhistoriskt värde har ålderdomlig/intressant teknisk utrustning,  Övergripande/förstärkande motiv 
 t ex industri/kvarn/såg.  Byggnaden/byggnadsmiljön:

Kontinuitetsvärde Miljösammanhang som illustrerar framväxt  Autenticitet/äkthet är i ursprungligt skick, har genomgått få 
 och förändring av levande samhälle.   förändringar.
 Utveckling och användning av samma bebyggelse 
 generation efter generation. Pedagogiskt värde/tydlighet har budskap som går fram tydligt. Detta   
   förstärker främst de historiska egenskaperna,   
  dokumentvärdet.

Traditionsvärde anknyter till speciella händelser eller traditioner. Sällsynthet - representativitet är unik eller typisk på nationell, regional eller   
  lokal nivå.



Ordförklaringar
 blindering: murningsteknik i form av dekorativ, grund nisch.

corps de logi: huvudbyggnad.

frontespis: Ovanför takfoten, i liv med fasaden liggande byggnadsparti. 
Ofta gavelliknande och centriskt placerat på byggnaden.

hemman: beteckning på jordbruksfastighet som satts i mantal. Se nedan.

kannelyr: vertikala räfflor på kolonn eller pilaster.

kolonn: fristående vertikalt stöd med cirkulär genomskärning.

mantal: ursprungligen ett mått på skattekraften på jord, sedan den jorda-
real som en bonde med hushåll ansågs klara att försörja sig och sin familj 
på.

patronatsrätt: adelsmans befogenhet att tillsätta församlingspräst.

samlad bebyggelse: 10–12 bostadshus, butiker, industribyggnader etc. på 
tomter som gränsar till varandra eller till gemensam väg. Miljö- och bygg-
nadskontoret kan upplysa om var kommunen bedömer att samlad bebyg-
gelse föreligger.

sätesgård: jordegendom som ägs och bebos av adelsman.
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Tryckta källor och rapporter

Ahlstrand, Jan Torsten, Arkitekturtermer, Lund, 1976

Barup, K. och Edström, M. Handbok i sydöstskånsk byggnadsteknik, Sim-
rishamn 1983 

Bevarandeplan för Gunnarstorp ett examensarbete av Arvidsson H, Carls-
son, O och Ryberg, M, LTH 1975

Billesholmstraktens Hembygdsförenings årsskrift 1983

Bunte, Carin, Ekeby badhus, vårdplan, 1994

Grufvan, Medlemsblad för Billesholmstraktens Hembygdsförening, 
nr 2 1988

Hidemark, O m.fl., Så renoveras torp och gårdar, Västerås, 1988 

Johansson, John, Norra Vrams socken, södra delen med byarna Norra 
Vram och Åvarp, Kvidinge, 1995

Johansson, John, Risekatslösa socken i Luggede härad, Kvidinge, 1992

Jönsson, Birgitta, Förslag till bevarandeplan för Bjuvs kommun, Bjuv, 1994

Jönsson, Karna, Kulturhistorisk inventering av Bjuvs kommun, Skånes 
Hembygdsförbund, 1989

Kulturminnesvårdsprogram för Skåne, Länsstyrelsen i Malmöhus län, Vins-
löv, 1984

Persson, Hasse, Utsikt från ”eken” i Billesholm, Billesholm, 1989

Samlingslokaler – värda att vårda varsamt, Boverket i samarbete med RAÄ, 
1997

Sjölin, Walter, Jord och kol, Stockholm, 1943

Skånelängans traditionella utformning, broschyr utgiven av landsantikva-
rien i Malmöhus län, 1996

Svedberg, Olle, Arkitekternas århundrade, Stockholm, 1988 

Torgny, Ove, Att uppleva nya hus i Skåne, Helsingborg, 1987
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Tre skånska gruvorter – en hembygdsbok om Bjuv, Billesholm och Ekeby, 
Bjuvs kulturnämnd i samarbete med Billesholmstraktens Hembygdsfören-
ing, Tyringe

Tägil, Tomas, Arkitekten Hans Westman, funktionalismen och den regio-
nala särarten, Lund 1996

Värdefull natur i Bjuvs kommun, Ekologgruppen, Landskrona, 1991

Winnerljung, Bengt, Findus 50, Italien, 1991 

Winter, Karin, Hus för folket, en inventering av Folkets Hus och Folkets Park 
i Malmöhus län, Skånes hembygdsförbund, Lund, 1981

Arkiv

Svenska Nestlés arkiv

Gruvmuseet, Bjuv.

Personalen på CC Höganäs, Ekeby

De inledande fotona till varje ortskapitel beskriver hemmet, fritiden 
och arbetsplatsen under gruvepoken och är hämtade ur gruvmuseets 
samlingar.
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