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Förord
Kulturmiljöprogrammet lyfter fram historiska kvalitéer och värden i Lunds 
kulturmiljöer. Syftet är öka kännedomen om kulturmiljövärdena, både hos all-
mänheten och hos politiker samt tjänstemän med ansvar för fysisk planering och 
bygglovhantering. Men underlagen utgör inte en heltäckande bild av det som är 
kulturhistoriskt värdefullt, istället innehåller dessa exempel för att tydliggöra att 
kulturmiljövärden finns i många olika miljöer och sammanhang. De är tematiskt 
uppbyggda för att antyda bredden och variationen i kulturmiljöerna. Vi ser vår 
livsmiljö som bärare av historiska berättelser, som kulturmiljöer. Vad som an-
ses kulturhistoriskt värdefullt är föränderligt över tid. En bred och inkluderande 
syn på kulturmiljövärden gör fler delaktiga. Programmet ska ses som ett led i att 
bidra till att fler invånare engagerar sig i att uppmärksamma kulturmiljöer. I detta 
dokument formuleras den översiktliga målsättningen med kulturmiljöarbetet i 
kommunen. 

Sedan 2009 har fyra underlag (Järnvägens och bilens miljöer i Lund, Kulturgeo-
grafisk kommunöversikt, Kommunaltekniska verk och Landsbygdens bebyggelse) 
presenterats för Bevaringskommittén och antagits. Delstudierna som utarbetats 
tidigare (Det förhistoriska landskapet, Industrimiljöer i Lund och Bostadsbebyg-
gelse i Lunds kommun 1945-2005), har inte behandlats politiskt. 

För att kulturmiljöprogrammet som helhet ska få genomslag krävs en politisk 
förankring och informationsspridning till politiker, tjänstemän och allmänhet. 
Kulturmiljöprogrammet kommer därför att kopplas till översiktsplanen för Lunds 
kommun1.

1 I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att stad och land ska utvecklas. I planen beskrivs bland 
annat vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och risk för bullerstörningar och 
översvämningar. Hur kommunen tänker tillgodose riksintressen redovisas särskilt.
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/oversiktsplanering/

Mål med kulturmiljövård
Målet med kulturmiljövården i Lunds kommun är att, med kulturmiljön som en 
förutsättning och resurs, skapa goda livsmiljöer. En god bebyggd miljö som ut-
vecklas med hänsyn till kulturmiljövärdena är viktiga delar i arbetet med ett håll-
bart samhälle. Kulturmiljön är en resurs att ta tillvara och utveckla. Det är också 
en skyldighet för Lunds kommun att tillvarata de miljöer som utgör riksintressen 
för kulturmiljövården. 

Genom att uppleva och analysera de fysiska miljöerna kan vi få upplevelser och 
kännedom om företeelser som vi inte kan läsa oss till i skriftliga källor. Våra bil-
der av förgångna tiders livsvillkor och ideal blir klarare och våra sinnen berikas. 

I tätorterna ska tidsdjupen i bebyggelsen värnas och de olika karaktärerna i bebyg-
gelsen behandlas varsamt vid tillägg och ändringar i miljöerna. I landsbygdens och 
de mindre tätorternas kulturmiljöer ska särskild hänsyn tas till de långa tidsdjupen 
och överlagrade spår förknippade med landskapets brukande, såväl på slätten som 
i skogs- och åslandskapen och i vattennära miljöer. Vid förändringar ska platsens 
historia och de fysiska uttrycken för denna, tillmätas en särskild betydelse. För att 
säkerställa god kvalitet i arbetet och möjliggöra en god dialog med allmänheten 
och fastighetsägare, ska kunskapsunderlagen uppdateras. För områden som saknar 
underlag ska underlag tas fram efter prioritering.2 

2 Den översiktliga målsättningen redovisas under kapitel 3, delmål konkretiserar kommunens kulturmiljöarbete.

Björn Abelson 
Byggnadsnämndens ordförande

Mohsen Abtin 
Bevaringskommitténs ordförande
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En läsanvisning 
Inledningskapitlet behandlar syfte, metod och avgränsningar. I kapitel 2 beskrivs 
sammanfattningar av respektive underlag som tagits fram till programmet, sam-
mantaget är det cirka 1100 sidor fördelade på 7 rapporter som utgör kunskapsun-
derlagen för kulturmiljöprogrammet. Detta material ska publiceras som pdf:er på 
Lunds hemsida, utskrivna pappersexemplar ska även finnas tillgängliga på biblio-
tek och medborgarkontor. Förutom beskrivande texter finns också en sammanfat-
tande redogörelse för vilka miljöer och objekt som tillmäts särskilt värde knutna 
till GIS-skikt, dessa redovisas i Bilaga 1. I det tredje kapitlet finns åtgärdsförslag 
som kan gynna kulturmiljön och förslag på vilka underlag som behöver tas fram. 
Lagrum och riktlinjer beskrivs i det fjärde kapitlet. Vilka instrument finns att 
tillgå och hur ser lagarna som reglerar den byggda miljön ut?  Efter källor och lit-
teratur finns bilagor med redovisning av de miljöer som pekats ut i kulturmiljöpro-
grammets underlag. Här finns även en redovisning av vilka riksintresseområden, 
regionala kulturmiljöprogram, byggnadsminnen som finns och slutligen en skiss 
över utbyggnadsfaserna i Lunds kommun.
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1Inledning
Arbetet med Kulturmiljöprogam sattes igång av dåvarande stadsantikvarien Björn 
Magnusson Staaf och dåvarande stadsarkitekten Bengt Aronsson 2004. 2009 
tillsattes en ny stadsantikvarie som övertog arbetet. En disposition fanns liksom 
ett antal av de underlag som skulle täcka in olika aspekter av kulturmiljöerna i 
kommunen (Det förhistoriska landskapet, Industrimiljöer i Lund och Bostads-
bebyggelse i Lunds kommun 1945-2005). Sedan dess har ytterligare tre underlag 
tagits fram: Järnvägens och bilens miljöer i Lund, Kulturgeografisk kommunöver-
sikt och Kommunaltekniska verk. Under 2014 togs det avslutande arbetet Lands-
bygdens bebyggelse fram. I kommunstyrelsens regi kom under 2012/2013 bokver-
ket Lunds historia staden och omlandet, i den skildras kommunens historia med 
utgångspunkt från den senaste forskningen. 

Ett kulturmiljöprogram kan komplettera en sådan historieskrivning och koppla de 
fysiska miljöerna till historiska händelser och förändringar. Nedan följer en text 
som beskriver programmets upplägg och dess ingående delar med utgångspunkt 
från den disposition som finns. Uppdragsgivare är Stadsbyggnadskontoret i Lund. 
I ”Mål för miljökvaliteten” som antogs av Sveriges riksdag 2005 är syftet att ver-
ka för uppfyllandet av ett antal olika miljökvalitetsmål. Enligt miljömålen ska alla 
kommuner ha ett kulturmiljöprogram.

Bakgrund
Kulturmiljövårdens praxis har tidigare varit att avgränsa värdefulla områden och 
peka ut enskilda objekt, men ett kulturmiljöprogram ska bidra till en mer allmän 
varsamhet. Det kan bidra till ett bredare synsätt där vi tillsammans ser vår livs-
miljö som bärare av historiska berättelser, som kulturmiljöer. Lagstiftningen på 
området har gått från det specifika, berättelsen om centralmaktens nationella arv 
och monument till att beakta vardagliga livsmiljöer, från kulturminneslagstiftning 
till Plan och bygglag.

Lunds kommun har sedan 1980-talet producerat ett antal bevaringsprogram för 
olika bebyggelseområden, bland annat för Lunds innerstad samt för stora delar av 
staden utanför vallarna. Det har även i kommunens regi producerats andra arbeten 
med betydelse för kulturmiljövården i Lunds kommun, till exempel program för 
grönstruktur, Lunds översiktsplan 2010 samt fördjupade översiktsplanen Värna 
Vinna Staden. Länsstyrelsen har vidare i sina kulturmiljöprogram för Skåne lyft 
fram flera kulturmiljöer inom Lunds kommun. 

Detta kulturmiljöprogram syftar till att bredda diskussionen om kulturarv och 
kulturmiljöer. De redan identifierade miljöerna i exempelvis Lunds innerstad är 
därför inte i fokus här utan berörs om de anknyter till andra miljöer i ett samman-
hang. Exempelvis behandlas de inte utförligt i kunskapsunderlaget Industrimiljöer 
i Lund eftersom de redan beskrivs i bevaringsprogrammen för staden innanför 
vallarna. Kulturmiljöprogrammet kan inte bli en syntes av allt som skrivits om de 

fysiska miljöerna inom Lunds kommuns nuvarande gränser. Detta dokument ska 
på ett övergripande sätt identifiera och lyfta fram värden i kommunens kulturmil-
jöer.

Vad är en kulturmiljö? Det kan uttryckas som en livsmiljö och dess fysiska vitt-
nesbörd om historiska skeenden och strukturer. Ett kulturmiljöprogram ska fung-
era som en kunskapsbas för att analysera bebyggelse och landskap ur ett historiskt 
perspektiv. Rummet ger en fysisk form för historiska skeenden, med rummet som 
utgångspunkt kan vi tolka vad som hänt och när. 

Varför bevara? 
Samhället har i en del avseenden en hög förändringstakt och det skapar behov 
hos människor att analysera omgivningen. En analys ger möjlighet att förstå 
hur vårt samhälle växt fram och undersöka vem och vilka faktorer som påver-
kat dess nutida utformning? Det finns också kvalitéer i kulturlandskapen som 
ger livsviktiga betingelser för växt- och djurliv, de äldre bebyggelsemiljöerna 
innehåller stora estetiska kvalitéer och det innebär god resurshushållning att 
fortsätta bruka redan uppförda byggnader till skillnad från att uppföra nya.

Argument för bevarande kan grundas genom att erkänna en kvalitet i en fysisk 
miljö som ett historiskt dokument, eller upplevelsevärden som känslan av kon-
tinuitet och tidens gång. Argument för bevarande kan också stärkas av sociala 
skäl, där den fysiska miljöns utformning påverkar befolkningssammansättning-
en. De flesta diskussioner om bevarande sker förstås i människors vardag, ska 
man restaurera, flytta eller bygga nytt? Och hur förhåller man sig till det förflut-
na i dessa processer?

Att bevara i Lund
Vår inställning till bevarande kan knytas till politiska, sociala och ekonomiska 
förhållanden. De första aktiva ställningstaganden för att slå vakt om kulturarvet 
hade sin grund i statsmaktens behov av att legitimera staten och riket. Riksanti-
kvarieämbetet3  har sitt ursprung i Gustav II Adolfs intresse för historia och de 
styrandes behov av att kartlägga och tydliggöra ett förflutet som skulle likna 
de mer utvecklade kulturländernas i Europa. 1630 tillsattes den förste riksanti-
kvarien och 1666 antogs ”Placat och Påbudh, Om Gamble Monumenter och 
Antiquiteter” för att säkerställa att inga värdefulla fornlämningar skadades eller 
plundrades. Under 1800-talets slut och 1900-talets början växte ideella förening-
ar fram som ett svar på de snabba samhällsomdaningar som industrialiseringen 
och urbaniseringen medförde. 

Boendestandarden i Sverige var internationellt sett låg under 1900-talets början, 
man bodde trångt och med enkla sanitetsförhållanden. De modernistiska stads-

3 Riksantikvarieämbetet är den statliga myndighet som ansvarar för frågor om kulturmiljön och kulturarvet
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planeidealen fick ett stort genomslag under efterkrigstiden beroende på stigande 
välstånd och en önskan om att förbättra boendestandarden. 

Även bilismen och urbaniseringen ökade trycket på de traditionella kulturmil-
jöerna. Och under 1960- och 70-talen började allt fler att ifrågasätta om rivning 
och nybyggnad var den enda metoden som kunde förbättra livsmiljön. Stads-
saneringarna ledde i många fall till brutala förenklingar av en tidigare komplex 
och upplevelseintensiv stadsväv. En del modernistiska bostadsprojekt resultera-
de i monotona miljöer med dålig social hållbarhet, något som ledde till motre-
aktion med större hänsynstagande och nyurbana strömningar. Hela det moder-
nistiska samhällsprojektet blev ifrågasatt samtidigt som dess största projekt blev 
färdigställda. 

På ett nationellt plan är almstriden i Stockholm och kampen om Haga i Göte-
borg kända. I Lund var det debatten om ”Genombrottet” d v s stadsmotorvägen 
som var tänkt att dela Lunds innerstad, som skulle få störst effekt. Redan 1952 
hade det första dokumentet om hänsynstagande till stadsmiljön i Lunds inner-
stad tagits fram4. 1968 kom uppföljaren Lunds stadsbild5 och under åren 1975 
till 1983 arbetade en kommitté med Bevaringsprogrammen för Lund innanför 
vallarna. Efter Bevaringsprogrammen Lund innanför vallarna gjordes ytterli-
gare underlag i Lund utanför vallarna, Dalby, Stora Råby och Värpinge men 
arbetet avstannade då Otto Ryding6 slutade sin tjänst och stora delar återstår att 
undersöka i Veberöd, Genarp och Södra Sandby, Torna Hällestad, byarna samt 
landsbygdens utskiftade bebyggelse. 

De samhälleliga diskussionerna på bredare front startade i Lund med stadskär-
nan under 1960-talet även om enstaka händelser och miljöer kom under debatt 
långt tidigare. Exempelvis blossade en hätsk diskussion upp efter Universite-
tets beslut att riva murarna som omgärdade Lundagård på 1800-talets början. 
1950-talets debatter om den Månssonska gården på Tomegapsgatan och Petrip-
latsen ledde till att arbetet med inventering av Lunds äldre bebyggelse sattes 
igång7. På 1950-talet pågick även en debatt om rivningen av rådhuset. Under 
1960-talet spred sig även diskussionerna till att omfatta miljöer utanför staden, 
så som Östra Torn. 

Diskussioner om kulturmiljöer har fortgått och senaste exemplen är förändring-
ar av den modernistiska arkitekturen i exempelvis Folkparken och före detta 
Landsarkivets tillbyggnad som skapat debatter. 

4 Lunds stadsbild; byggnader, gatunät, miljöer, fornminnen. Kommittén för inventering av Lunds äldre 
byggnadsverk, betänkande och inventeringslista. Gleerups Lund 1952

5 Lunds stadsbild, inventeringskommittén Lund 1968

6 Otto Ryding ansvarade för kulturmiljöarbetet på stadsbyggnadskontoret och genomförde ett stort antal väl 
underbyggda studier som antogs av Bevaringskommittén.

7 Tägil, Tomas: Arkitekten Hans Westman, funktionalismen och den regionala särarten. sid 208

Kulturmiljöprogrammets syfte
Kulturmiljöprogrammet ska användas i arbetet med att bevara och utveckla 
kulturmiljöerna i hela kommunen. Beskrivningarna är tematiskt indelade och 
innehåller inte samma detaljeringsgrad som Bevaringsprogrammen, därför måste 
utrymme för kompletteringar och ytterligare fördjupningar lämnas. I likhet med 
Bevaringsprogrammet är inte kulturmiljöprogrammet juridiskt bindande, utan ska 
utgöra ett kunskapsunderlag för kulturvärdena vid sammanvägning av motstående 
intressen i samhällsplaneringen. Kulturmiljöprogrammet skall vara ett stöd vid 
bygglovshantering och planering genom att värden i miljöerna uppmärksammas.

Förutom som stöd för den kommunala myndighetsutövningen är det också tänkt 
att kunna användas av allmänheten. Genom programmet ska läsaren få en för-
ståelse för de varierande värden som finns i olika typer av kulturmiljöer och hur 
dessa skapats och förändrats över tid. Genom att tydliggöra de värden som finns 
bidrar vi till att skapa goda livsmiljöer. Erkända och uppmärksammade värden 
blir bättre omhändertagna. För exempelvis bykärnorna eller stadskärnan finns all 
anledning att utnyttja de resurser i form av de fysiska miljöerna som generationer 
byggt upp. De fysiska miljöerna utgör en stor attraktion för de boende och verk-
samma men också för människor som gör mer tillfälliga besök. Under kapitel tre 
Målsättning och åtgärdsförslag finns förslag på aktiviteter som kan utveckla kul-
turmiljöerna och deras potential som resurs för en god livsmiljö i Lunds kommun.

Avgränsningar
Området som behandlas i Kulturmiljöprogrammet är Lunds kommun. I förhållan-
de till många av de företeelser och miljöer som behandlas i kulturmiljöprogram-
met är kommunen som begrepp sentida, liksom dess geografiska utbredning8. Pro-
grammet behandlar fysiska miljöer som utvecklats innan uppkomsten av Lunds 
kommun men som återfinns inom dess nuvarande geografiska gränser. Lunds 
kommun är en kulturell konstruktion som inte är särskilt gammal, dess nuvarande 
omfattning är resultatet av kommunsammanslagningar som gjorts under 1952 och 
1974. Studier av de fysiska miljöerna visar att även andra geografiska samband 
kan vara intressanta. Vill man beskriva rekreation och fritid i ett lokalhistoriskt 
perspektiv blir även miljöer som exempelvis Bjärred och Falsterbo intressanta att 
studera, vill man beskriva väg- och järnvägsnät krävs att man skildrar system i ett 
större geografiskt perspektiv än det som omfattar nuvarande Lunds kommun. Ge-
nerella övergripande processer som ekonomiska system, lagstiftning och tekniska 
landvinningar är gemensamma för samhället men olika delar av kommunen har 
utvecklats olika till följd av platsspecifika förutsättningar, hur individer förhållit 
sig till dessa och till de övergripande strukturerna. 

Det finns ingen fastlagd gräns för när en företeelse räknas som kulturarv. Upp-
fattningen är subjektiv och sentida miljöer är de som är svårast att bli eniga om, 

8 Lunds kommun bildades genom sammanslagning av Lunds stad och landsortskommunerna Torn, Dalby, 
Veberöd, Södra Sandby, Genarp 1974. 1952 hade dessa landsortskommuner bildats av sammanslagning av ett 
20-tal kommuner.
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de kan betraktas som kulturarv av somliga men inte av andra. Ålderdomliga 
företeelser som skeppssättningar eller runstenar inordnas vanligtvis utan vidare 
diskussion i det allmänna medvetandet som kulturarv, men hur är det med telefon-
kiosker eller robotavfyrningsplatser? I lagstiftningen förekommer en tidsgräns för 
vad som i juridisk mening på grundval av åldern skyddas. Det är kulturmiljölagen9 

som stipulerar att objekt och miljöer tillkomna före 1850 och varaktigt övergivna, 
skyddas som fornlämningar. 

I samma lag finns även möjlighet att vid särskilda skäl skydda även senare anlägg-
ningar. Tidsangivelsen är problematisk då den drar gränsen innan den industriella 
revolutionen i Sverige. Den samhällsförändring som i grunden omdanat vår fysis-
ka miljö, vår ekonomi och vår livsstil är med ens utanför. En fixerad tidsgräns gör 
också lagstiftningen föråldrad fortare än den relativa tidsangivelse som i förra la-
gen sattes till 100 år och därför följde med tidens gång. Men i den lagstiftning som 
har större relevans i människors vardag, Plan och bygglagen, finns ingen tidsgräns 
för vad som anses vara kulturhistoriskt värdefullt. I kulturmiljöprogrammet har vi 
inte definierat någon tid men i praktiken har de fysiska miljöerna som ansetts bära 
större kulturvärden tillkommit före 1970-talet. Det beror på att begreppet kultur-
arv är knutet till den del av vår gemensamma kultur som kan ses som arv, det vill 
säga något som överlämnas från en generation till en annan.

Synen på kulturarv är tidsbunden och även präglad av vem eller vilka som tillfrå-
gas. Det är viktigt att påpeka att detta kulturmiljöprogram inte utgör den slut-
giltiga uppfattningen om vad som är kulturarv utan exempel på företeelser som 
betraktas som kulturarv. Synen på vad som är kulturarv kommer att ändras med 
tiden. Det är viktigt att påpeka att kulturmiljöerna är mångfacetterade och att oli-
ka perspektiv ryms inom dem, i stadsbyggnadskontorets arbete med kulturmiljön 
pågår en ständig strävan efter mångfald och komplexitet, något som är en förut-
sättning för att kulturarv inte ska riskera att missbrukas genom försök att exklude-
ra grupper av människor. 

Metod
Projektet har drivits utan arbetsgrupp, styrgrupp och referensgrupp. Sedan 2009 
har metoden varit att utifrån erfarenhetsbaserad kunskap formulera tematiska 
studier som sedan genomförts av konsulter. Ett problem med den tematiska upp-
byggnaden är att en heltäckande bild av kommunens kulturmiljöer saknas och att 
viktiga aspekter inte behandlats. Exempelvis innehåller den utmärkta studien av 
modernismens bostadsområden inte de betydelsefulla centrumanläggningarna, 
skolorna eller andra delar av samhällets stödfunktioner. Sammanställningen och 
analysen har gjorts lågintensivt vid sidan av bygglov- och planarbete, rådgivning 
och förmedling.

9 Kulturmiljölag 1988:950 ändrad 2014:694

Politisk förankring och översiktsplanen
Sedan 2009 har fyra underlag (Järnvägens och bilens miljöer i Lund, Kulturgeo-
grafisk kommunöversikt, Kommunaltekniska verk och Landsbygdens bebyggelse) 
presenterats för Bevaringskommittén och antagits samt publicerats i GIS-skikt på 
Stadsbyggnadskontorets interna kartunderlag. Delstudierna som utarbetats tidi-
gare (Det förhistoriska landskapet, Industrimiljöer i Lund och Bostadsbebyggelse 
i Lunds kommun 1945-2005), har inte behandlats politiskt. Av de underlag som 
tagits fram behandlar Det förhistoriska landskapet företeelser med skydd av Kul-
turmiljölagen och behöver därför inte hanteras politiskt på kommunal nivå.

För att kulturmiljöprogrammet som helhet ska få genomslag krävs en politisk för-
ankring och informationsspridning till politiker, tjänstemän och allmänhet. Kultur-
miljöprogrammet kommer att kopplas till översiktsplanen för Lunds kommun10. 

Ingående kunskapsunderlag
Lund har en lång tradition av kulturmiljöarbete och en första inventering över kul-
turhistoriskt värdefull bebyggelse, Lunds stadsbild, som behandlade miljöer inn-
anför vallarna, tillkom redan 1952. Denna kom i en reviderad upplaga 1968. Under 
1970- och 80-talen publicerades ett flertal bevaringsprogram avseende stadskärnan, 
det vill säga underlaget reviderades för det område som uppmärksammades re-
dan 1952. Nya bevaringsprogram, som behandlade den äldre bebyggelsen utanför 
stadskärnan, publicerades på 1990-talet. Då gjordes även underlag för Dalby, Stora 
Råby, Värpinge och Håstad. Som underlag för aktuellt kulturmiljöprogram har ett 
antal delstudier gjorts av oberoende konsulter. Dessa har resulterat i Järnvägens 
och bilens miljöer, Landsbygdens landskap- en kulturgeografisk kommunöversikt, 
Industrimiljöer i Lund, Kommunaltekniska verk, Moderna bostadsmiljöer, Lands-
bygdens bebyggelse och Fornlämningar i landskapet. 

10 I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att stad och land ska utvecklas. I planen beskrivs bland 
annat vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och risk för bullerstörningar och 
översvämningar. Hur kommunen tänker tillgodose riksintressen redovisas särskilt.
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/oversiktsplanering/
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2Kulturmiljöer i Lund
Detta kapitel utgör en läsanvisning och introduktion till kulturmiljöer i Lunds 
kommun. Kulturmiljöprogrammet är tematiskt uppbyggt och inte geografiskt hel-
täckande, det beskriver alltså inte alla miljöer med kulturvärden inom Lunds kom-
mun. Det är inte heller en sammanfattning av alla tidigare underlag. Idén med kul-
turmiljöprogrammet är att med en bred pensel teckna bilden av kulturmiljöernas 
framväxt, förändring och ge exempel på de fysiska egenskaperna som är värda att 
bevara. Detta kapitel bygger på de underlag som tagits fram av stadsbyggnads-
kontoret inom ramen för Kulturmiljöprogrammet men det finns förstås en mängd 
andra källor som är intressanta för den som vill läsa in sig på kulturmiljöer i Lund, 
bortsett från de tidigare Bevaringsprogrammen kan här nämnas det bokverk i tre 
band som kommunen nyligen gett ut, Lunds historia, men även årsböcker utgivna 
av Gamla Lund11. Kulturens12 bebyggelsemiljöer och utställningar ger koncentre-
rade exempel på historiska sammanhang. De fysiska miljöerna i landskapen och 
tätorterna med dess markanvändning och bebyggelse utgör nycklar som vi kan 
använda för att tolka delar av det förflutna. 

Här tecknas regionala och lokala fysiska karaktärsdrag och de naturgeografiska 
förutsättningarna. De miljöer vi beskriver är även resultat av en sammansatt väv 
av globala och lokala skeenden och förutsättningar som maktkamper, industri-
alisering, välfärdsstatens utveckling, klimatutmaningen och globalisering. I de 
fysiska miljöerna kan vi ibland utläsa speglingar av de lokala eller internationella 
förändringarna som präglat vår trakt.

11 Det finns också ett stort antal böcker om olika företeelser och platser i Lund som behandlar kulturmiljön, 
liksom den webbaserade kulturportal Lund.

12 Med Kulturen avses här Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige som driver ett museum med äldre 
byggnader från Lund och andra delar av södra Sverige.

Vy över Lund från Kristianstadsvägen 1800-talets första hälft.

Landskapets naturliga förutsättningar
Kulturgeografen Lars B Persson13 på Malmö museer har sammanställt underlaget 
Landsbygdens landskap i Lunds kommun. I denna beskrivs landskapets historiska 
utveckling från tidigt 1800-tal och framåt utanför de större tätorterna. Persson 
visar hur människan påverkan landskapet över tid genom exempelvis utdik-
ning, skiftesreformer och jordbrukets utveckling. Människan har alltid påverkat 
landskapet men man har varit tvungen att ta hänsyn till vad platsen erbjuder för 
naturliga förutsättningarna. I detta kapitel ges en beskrivning av hur landskapet är 
uppbyggt. Andra viktiga källor till landskapen i Lunds kommun är Grönstruktur- 
och naturvårdsprogram för Lund14 samt ”Det förhistoriska landskapet. Fornläm-
ningar i Lunds kommun” av Björn Magnusson Staaf & Mattias Karlsson.

Landskapets fysiska form
Terrängens fysiska form15 med höjder och vatten har haft stor betydelse för hur 
människan utnyttjat landskapet och hur bebyggelsen utvecklats. Inte minst hy-
drologin16 har varit viktig eftersom människan och hennes kreatur har behov av 
vatten. Lunds kommun delas i huvudsak på längden i riktningen nordväst-sydöst 
av Romeleåsen17 (se figur 1). På norra och nordöstra sidan av Romeleåsen sluttar 
marken mot Kävlingeån och Klingavälsån. På den södra sidan sluttar marken 
främst mot Höje å. Högsta punkten i kommunen finns på Romeleåsen vid Påhult 
(söder om byn Dörröd) där marken når 165 meter över havet. Romeleåsen har bit-
vis relativt branta sluttningar och är särskilt kuperad i den mellersta delen. Längre 
västerut övergår Romeleåsen däremot mera successivt och gradvis i ett slättom-
råde. Nedanför Romeleåsens sluttningar utbreder sig ganska flacka eller svagt 
sluttande slättområden som når fram till Höje å och Kävlingeån. 

13 Malmö museer, kulturarvsenheten Rapport 2009: Lars B Persson

14 Antaget av kommunfullmäktige 2006-03-30, § 46.

15 Topografi är studiet av en terrängs fysiska form, såväl på jorden, som på andra planeter och månar. 
Topografi är också beskrivningen av sådana ytors former, speciellt i form av kartor, där höjdskillnader i 
terrängen avbildas med hjälp av nivåkurvor. Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Topografi 20130503

16 Hydrologi är läran om vattenförhållandena på jorden. Närmare bestämt omfattar den vattnets cirkulation 
mellan hav, atmosfär och landområden. Där studeras de processer som tillsammans svarar för vattnets 
kretslopp: Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hydrologi 20130503

17 Benämns hädanefter Romeleåsen även om den geomorfologiskt utgör en horst Lars B Perssons kommentar.
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De huvudsakliga geologiska förutsättningar i Skåne. Illustration hämtad från Atlas över Skåne 18.

 
I den sydöstligaste delen av kommunen, mot Häckeberga, finns ett område med 
backlandskapskaraktär och mycket småkuperad terräng. Detta område formades 
under slutskedet av den senaste istiden, då en mängd större isblock, dödisar, låg 
kvar och smälte ned inom området. I backlandskapet varierar höjden mellan cirka 
50 och 100 meter över havet. Lägsta punkten inom kommunen finns vid Höje å, 
väster om byn Värpinge och Lunds stad, i västligaste delen av kommunen. Här 
ligger marken endast 10 meter över havsnivån. Slättområdet i nordöstra delen av 
kommunen, den så kallade Vombsänkan, ungefär från Flyinge i väster till Vomb 
i öster och Veberöd i söder, har fått sina ytformer i en stor issjö som fanns här 
under senaste inlandsisens avsmältning. Väster och sydväst om Romeleåsen har 
slätten däremot formats genom att inlandsisen avsatt lerrik morän inom området. 
De större sjöar som finns inom kommunen är Vombsjön, Krankesjön samt Häck-
ebergasjön och en del av Björkesåkrasjön i backlandskapet längst i söder. Den 
västra delen av kommunen saknar större sjöar.

18  Germundsson, Tomas & Schlyter, Peter (red): Atlas över Skåne. Sveriges nationalatlas. Temavärd: 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet Gävle : Kartförl. ; Stockholm : 
Sveriges nationalatlas förlag, 1999

Jordarter
Hur jordens sammansättning ser beror till stor del på inlandsisens rörelser och 
smältvattnets transport vid isens avsmältning. Den senaste nedisningen hade sitt 
utbredningsmaximum för ca 20 000 år sedan. Genom en rejäl klimatförbättring 
för ungefär 17 000 år sedan började avsmältningen bli kraftig och för cirka 8500 
år sedan var inlandsisen avsmält från Skandinavien. Isen hade en kraftfull på-
verkan på underliggande stenmaterial och malde sönder stenen till mindre bitar 
av varierande storlek. Resultatet blev allt ifrån stenig morän med stora block till 
mycket finkorniga lerpartiklar. 

I de fall jorden avsattes av glaciärisen direkt på landbacken, utan att vatten sorte-
rade materialet, blev resultatet olika typer av morän. De moräner som avsattes i 
södra Skåne är av olika typ och innehåll beroende på vilken bergrund materialet 
hämtats ifrån. Utifrån rörelseriktningen på den is som avsatt moränen samt do-
minerande bergart brukar man tala om nordöst- eller skifferurbergsmorän, äldre 
baltisk- eller sydöstmorän samt yngre baltisk eller sydvästmorän. Vad gäller morä-
nens odlingskvalitet är det inga tvivel om att sydvästmoränen i södra och sydväs-
tra Skåne är bördigast medan urbergs- eller nordöstmoränen har lägst bördighet. 
Andra, sorterade jordarter avsattes i issjöar eller av isälvar. Ofta domineras dessa 

Kulturgeografen Sven Dahls indelning i fyra geologiska områden.
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karaktärsområden. Dahls område nummer 3, det vill säga det lilla området med 
sydöstmorän i Lyngby socken, placeras i naturvårdsprogrammet i huvudsak inom 
karaktärsområdet Backlandskapet. Sammanvägt framgår det som lämpligast att 
även i detta projekt utgå ifrån grönstrukturs- och naturvårdsprogrammets indel-
ning av kommunområdet utanför Lunds stad i fyra karaktärsområden: slätten, 
Vombsänkan, Romeleåsen och Backlandskapet.

De geologiska förutsättningarna har präglat landskapets utveckling och olika 
jordmån har avgjort hur människan använt det.20 Redan i början av medeltiden var 
slättlandskapet i västra delen av kommunen relativt trädlöst med byarna liggande 
tätt. I slättlandskapet blev efterhand större delen av landskapet uppodlat och betat 
vilket skedde på bekostnad av skogarna på utmarken21 och det uppstod en brist på 
virke och ved. 

Romeleåsen och Backlandskapet hade fortfarande stora skogsområden och det 
skedde ett utbyte av produkter mellan dessa områden och slätten. I backlandska-
pet och på Romeleåsen fanns få byar men ett flertal ensamgårdar. Många byar låg 
i kanten av området och kunde då både dra fördel av åkerbruket på slätten och 
boskapsdrift samt uttag av virke från utmarken. Vombsänkan skiljde sig från de 
övriga områdena genom de sandiga markerna som var lättbearbetade men urlaka-
de på näringsämnen. Här utvecklades ett sätt att odla med långa trädor och odling-
ar där man växlade mellan korn och råg i åkrarna. 

20 Stycket bygger helt på Lunds kommuns grönstrukturs- och naturvårdsprogram

21 Utmark kan beskrivas som den del av gårdens eller byns mark som inte nyttjades som åker eller för slåtter.

jordarter av grövre mo, sand eller grus. Sandiga och grusiga jordar kan också ha 
avsatts i vatten postglacialt. Lerjordar kan likaså ha avsatts antingen under eller 
efter istiden. 

Naturvårdens karaktärsområden i Lunds 
kommun
I Lunds kommuns grönstrukturs- och naturvårdsprogram redovisas en indelning 
av kommunen i fyra karaktärsområden. De fyra områdena utanför Lunds stad 
är Slätten, Vombsänkan, Romeleåsen och Backlandskapet. En äldre variant att 
dela in landskapet har gjorts av kulturgeografen Sven Dahl 19 Störst skillnad i 
förhållande till Dahls indelning i agrogeologiska områden är att backlandskapet 
och Romeleåsen, utifrån främst topografiska skillnader, betraktas som två olika 

19 Dahl, Sven: ”Torna och Bara: studier i Skånes bebyggelse- och näringsgeografi före 1860. Lund, 1942. 
Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution. Avhandlingar

Slättlandskapet vid Lunnarps söder om Dalby på randen av Romeleåsens västra utkanter, 1938. Foto från 
Kulturen KM 85976.4995

Indelning av Lunds kommun i Slätten, Vombsänkan, Romeleåsen och Backlandskapet enligt Lunds kommuns 
grönstrukturs- och naturvårdsprogram.
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Det förhistoriska landskapet
Kulturen i Lund har sammanställt underlaget Det förhistoriska landskapet22 , på 
vilket detta kapitel bygger. Med utgångspunkt i befintliga inventeringar och litte-
ratur ger rapporten överblick över det förhistoriska landskapet och en del av dess 
synliga kulturvärden lyfts fram. Synliga fornlämningar utgör i många fall tydliga 
spår av att människor har brukat en trakt långt tillbaka i tiden. De gravhögar som 
ofta ligger högt placerade och i öppna trakter ger en karakteristisk siluett vilket 
ger betraktaren en känsla av det förflutnas närvaro i landskapet. Alla fornläm-
ningar är skyddade enligt Kulturminneslagen23  och får därför inte tas bort, täckas 
eller på annat sätt skadas. 

Utveckling av bebyggelse, verksamheter och kommunikationer kan dock kräva att 
fornlämningar tas bort. Beslut om sådana åtgärder, vilka ofta är förbundna med 
arkeologiska undersökningar, fattas av Länsstyrelsen. Fornlämningar är emeller-
tid även en resurs som i många fall kräver viss skötsel. Om sådan skötsel inte sker 
kan fornlämningarna inte utvecklas som samhällsresurs och de riskerar också att 
skadas eller försvinna. Breddad kunskap om och förståelse för vad dessa läm-
ningar representerar är central för hur de kan utnyttjas och bevaras. 

Redan under 1600-talets början antogs de första lagarna för att skydda fornläm-
ningar i dåvarande Sverige. 1666 utfördades ett plakat, en offentlig kungörelse om 
rikets forntidsminnen, kyrkor och kyrkoinventarier. I plakatet finns förbud mot att 
ödelägga gamla borgar, skansar, stenkummel, runstenar och jordhögar. I Dan-
mark genomfördes inventeringar av ”antikviteter” främst inriktade på runstenar. 
1624 genomfördes en rikstäckande inventering på initiativ av Ole Worm. Under 
1900-talets slut genomfördes fornminnesinventering i Sverige och alla registrera-
de fornlämningar är idag sökbara på Riksantikvarieämbetets fornminnesregister24. 

I en del fall finns behov av 
viss skötsel av fornlämningar-
na, det kan handla om att man 
röjer växtlighet vid gravhögar. 
Länsstyrelsen kan genom 
avtal med kommunen lämna 
bidrag för röjning, stängsling 
eller annan vård av fornmin-
nen. Länsstyrelsen kan avtala 
om vård av fornlämningar 
eller miljöer med enskilda 
personer eller markägare. 
Länsstyrelsen verkar även för 

22 Björn Magnusson Staaf & Mattias Karlsson, Kulturen i Lund 2008

23 Lag (1988:950)om kulturminnen mm (ändrad 2014)

24 http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html 20141128

Ole Worms avbildning av de runstenar som brukar kallas 
Hunnestadsmonumentet. Delar av monumentet finns på 
Kulturen i Lund.

att i samarbete med kommuner och andra intressenter tillgänglighetsanpassa delar 
av kultur- och naturmiljön. Det finns även inom EU-stödet till lantbruket stöd för 
natur- och kulturmiljöer i landskapet.

Människan och det förhistoriska landskapet
I följande stycke presenteras en del av de förhistoriska lämningarna som finns i 
Lunds kommun. Här beskrivs fornlämningarnas utbredning i kommunen, i vilken 
grad de är bevarade och hur de tolkas samt dateras i litteraturen. Några enstaka 
exempel kommer att lyftas fram i samband med diskussion om fornlämningar-
nas bevarandegrad, hot mot fornlämningar och deras synlighet och tillgänglighet 
i dagens landskap. Det är viktigt att understryka att äldre traditioner och namn 
som knutits till fornlämningarna utgör en rik källa till nya berättelser om landska-
pet. Inledningsvis presenteras översiktligt de förhistoriska perioderna: stenålder, 
bronsålder, järnålder och medeltid. Tiden omkring 1000 e. Kr. bildar övergång till 
historisk tid eller medeltid. Sammanfattningens geografiska räckvidd och relevans 
är Sydskandinavien.

Stenåldern (15 000 – 1800 f.Kr)
Stenåldern betecknar hela den period som sträcker sig från de första jägarnas in-
vandring efter att isen släppt sitt grepp och fram till 1800 f. Kr. Inom perioden har 
urskilts en rad olika kulturer eller perioder. De viktigaste kvarlevorna, i synnerhet 
i äldre forskning, som har definierat kulturerna är redskapskulturen, främst sådan 
producerad i flinta eller annan sten. Under bondestenåldern börjar keramik att 
användas och bli en kulturell uttrycksform. Det är först genom de senare decen-
niernas stora arkeologiska utgrävningar, varav många har skett i sydvästra Skåne, 
som kunskapen avsevärt ökat om stenålderns hus och bosättningar

Äldre jägarstenåldern, senpaleolitikum (15 000 – 8000 f.Kr.)
De första säkra lämningarna av den efter isen invandrande människan i Sydskan-
dinavien är från senare delen av äldre jägarstenålder eller senpaleolitikum, vilket 
betecknar tiden omkring 15 000- 8000 f. Kr. I Skåne har spår av jägarna påträf-
fats i Mölleröd vid Finjasjön (Hamburgkulturen) och Segebro i Malmö (Brom-
mekulturen). De allra första människorna har med största sannolikhet inte varit 
permanent bosatta i Skåne utan rört sig över ett större nordeuropeiskt område i 
spåren på renen. De första människorna som trängde fram i områdena som tidiga-
re täckts av is var jägare.

Yngre jägarstenåldern, mesolitikum (8000 – 4000 f.Kr.)
Perioden kallas den yngre jägarstenåldern eller mesolitikum. Människan har 
vid denna tid definitivt bosatt sig i Skåne. Utbredningen av skogar medförde att 
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livsföringen ändrades. Mindre grupper har troligen rört sig inom mer eller mindre 
definierade territorier. Bosättningarna förefaller utifrån det arkeologiska fynd-
materialet att ha varit säsongsbundna, vilket berott på att landskapet bjudit på 
skilda resurser vid olika tider på året. Människorna har då kunnat röra sig mellan 
inlandet, dess sjöar och kusterna. Vattendragen har säkert bidragit till att påverka 
och strukturera dessa rörelser. Större bosättningar som kan ha haft längre använd-
ning förefaller åtminstone under den senare delen av mesolitikum ha funnits vid 
åmynningarna i västra Skåne, vilket kan spegla fiskets betydelse.

Bondestenåldern, neolitikum (4000 – 1800 f.Kr.)
Från omkring 4000 f. Kr. har vi de första spåren av jordbruk. Den nya bondekul-
turen med-förde att gläntor röjdes i de stora urskogarna. Man höll husdjur som 
svin, får, get och nötkreatur. Skåne täcktes av ädellövskogar med ek, lind, alm, 
ask och al. Boken blev vanligare först med ett kallare klimat framemot Kristi fö-
delse. Den första verkliga bondekulturen i Nordeuropa var Trattbägarkulturen, ca 
4000-2800 f.Kr., som var utbredd i södra Skandinavien och södra sidan av Öster-
sjön. Slipade flintyxor och keramik kom att bli karaktäristiska föremål för Trattbä-
garkulturen. Från perioden märks spår av större stolpburna långhus och de synliga 
megalitgravar, de synliga gravmonumenten i landskapet. 

Under den mellersta delen av neolitikum (2800 – 2200 f. Kr.) kom Trattbägarkul-
turen att ersättas av Stridsyxekulturen, namngiven efter de typiska yxor som hit-
tats. Skogarna minskar i omfattning och boskapsskötseln utvidgas. Kanske vidgas 
kontakterna med Europa och likheterna i den materiella kulturen blir större över 
hela Europa under denna period. 

Bronsåldern (1800 – 500 f.Kr)
Under denna tid var föremål av brons vanliga. Under bronsåldern kom man i 
södra Skandinavien lära sig konsten att gjuta kopparlegeringar. Eftersom det inte 
fanns någon inhemsk produktion av metaller var kontakterna med kontinenten en 
förutsättning för tillförsel av metall. Under slutet av äldre bronsålder skedde en 
övergång från tvåskeppiga till treskeppiga långhus. Den mest påtagliga lämning-
en efter bronsålderns människor är dock gravmonumenten i form av högar eller 
rösen, vilka är vanliga inslag i Lundabygden idag och är den vanligaste typen av 
fornlämning ovan mark. 

Högarna börjar uppföras omkring 1500 f. Kr. Utbredningen av högarna bildar ofta 
koncentrationer vilka kan ha utgjort bebyggelsecentrum och ”hövdingadömen”. 
Ofta är det vuxna män som med rika gravgåvor är begravda i högarna, vilket visar 
att högen var ett aristokratiskt gravskick. Högar som gravform förekommer både 
före och efter bronsåldern, under senneolitikum och under järnåldern. Jordbruket 
bedrevs fortfarande extensivt men invallade åkersystem börjar växa fram och 
jordbruksbygderna tog form. Övergången till permanenta åkrar betyder också att 
de första spåren av dem kan spåras i dagens landskap.

Järnåldern (500 f.Kr. – 1000 e.Kr.)
En av de viktigare teknologiska innovationerna under perioden är givetvis jär-
net. Det förekommer järnföremålen även under bronsåldern men när tekniken 
utvecklas under järnåldern ökar användningen. Redskap av järn ger en effektivi-
tetsökning. I åkerbruket har använts både årder och hacka. Det finns svårdaterade 
lämningar av förhistoriska åkrar, så kallade ”fossila åkrar” i områden som idag 
är skogtäckta i Lunds kommun. Vid tiden runt Kristi födelse (c:a 100 f.Kr – 200 
e.Kr.) förefaller samhället återigen ha blivit mer socialt skiktat. Vissa större gårdar 
utskiljer sig från andra och det finns exempel på gravar med ett rikt och omfattan-
de fyndmaterial, exempelvis importgods från det romerska riket. Uppåkra, som 
ligger på ett vägstråk tvärs Sydvästskåne, börjar vid denna tid urskilja sig som en 
betydande centralplats. Under perioden 800-1200 ökade användningen av järn till 
redskap. När plöjningen utvecklas och trevångssystemet införts ökar avkastningen 
från de styva lerjordarna kring Lund. 

Den förändrade byggnadskulturen, med ett större inslag av plankverk och klu-
vet och bearbetat timmer i knuttimring och med stående eller liggande virke ska 
troligen sättas i samband med en utveckling i teknologin att arbeta i trä. Väggarna 
i de förhistoriska husen har annars i regel varit uppförda i lerklining d v s väggar-
na består av lerklinade flätverk av grenar. Med den teknologiska utvecklingen av 
järnredskapen och trätekniken sker också en utveckling av skeppsbyggnadskon-
sten. Tiden från omkring 800 och fram till 1000-talet är en period som går under 
beteckningen vikingatid. Under denna tid sker en våldsam expansion av storska-
liga sjöburna expeditioner i väster och öster, vilket bland annat leder till en dansk 
erövring av England. Bebyggelsen vid Uppåkra förefaller ha krympt drastiskt 
under de sista decennierna på 900-talet, vid samma tid uppstår den första tätare 
bebyggelsen i Lund. Lund anlades på en plats längs ett viktigt kommunikations-
stråk.

Exempel på olika typer av fornlämningar i 
Lunds kommun25

Gravar
De mest iögonenfallande forntida gravar som finns är stenkammargravar från 
stenåldern och högar från bronsåldern. Stenkammargravar eller megalitgravar 
är ett kulturellt fenomen som är utbrett under neolitikum i hela västra Europa. I 
Skandinavien är megalitgravar i form av långhögar, dösar och gånggrifter vanligt 
förekommande i Danmark, Skåne och västra Götaland. Skillnaden mellan en dös 
och en gånggrift är att den senare har en med stenar täckt gång in till kammaren. 

25 Andra fornlämningar som redovisas i rapporten Forntidens landskap är stenrösen, gravfält, stensättningar 
och flatmarksgravar
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Dösarna som idag ofta känns igen med sina karakteristiska stora stenblock som 
vilar på mindre block var från början täckta med jord och hade en kantkedja med 
resta stenar. I Lunds kommun finns uppgifter om stenkammargravar från fem oli-
ka platser i området mellan Lund och Kävlingeån. Den mest välbevarade återfinns 
i Västra Hoby socken på en höjd intill Kävlingeån. Det rör sig om en s k långdös 
i hög. Runt den rektangulära högen står 37 kantstenar. I högens mittparti finns en 
grop. Möjligen kan här ha funnits en gravkammare.

Högar
Gravar i form av högar förekommer från senare delen av bondestenåldern till 
vikingatiden. De större högarna i Skåne och i lundatrakten ska framförallt date-
ras till äldre bronsålder. Ofta är högarna belägna på höjder och kanske i många 
fall längs med tidigare färdstråk. Högarna i fullåkersbygd har givetvis tagit stor 
skada av det moderna jordbruket, vilket också kan ha gjort att vi idag har en något 
skev bild av högarnas spridning och frekvens i landskapet. I Lunds kommun har 
registrerats 111 högar. En genomgång av dem visar att en majoritet av dem beteck-
nas som försvunna, ”utplöjda” eller skadade. Det är i sammanhanget viktigt att 
påpeka att det förhållandet att en hög slätats ut genom markarbeten inte behöver 
betyda att inget finns kvar under matjorden. 

Högarna har ofta omgetts av kantkedjor av sten och innehåller en eller flera gravar. 
Många av högarna har fått beteckningen ”uppgift om”. Vilket betyder att en ”hög” 
markerats på äldre kartor eller uppgift därom har givits i en äldre inventering. På 
platserna finns idag inga synliga rester eller bara en möjlig antydan till en hög. I 
väsentlig grad sammanhänger denna nedbrytning med det moderna jordbruket. 
Många av platserna är överplöjda. Ur ett antikvariskt perspektiv bör denna ned-
brytning påtalas. En lösning kan vara att freda vissa platser. Flera högar har inte 

Foto Mattias Karlsson. Hoby backar i den norra delen av Stångby mosse naturreservat. 

längre samma vida exponering i landskapet som de tidigare haft vilket beror på en 
expanderande modern bebyggelse. 

Mitt i bostadsområdet Gunnesbo återfinns Rävshög, som också kan ha haft be-
nämningen Kongshögen eller Bålshögen (Norra Nöbbelöv 4:1). Den övergripande 
antikvariska inställningen är att det bör finnas breda siktlinjer från högarna. Den-
na fråga är emellertid inte helt okomplicerad. Då det gäller Rävshög i Gunnesbo 
ligger högen i en park mitt i den moderna bebyggelsen i Gunnesbo. Högen bidrar 
genom detta till att skapa ett tidsdjup i den i övrigt helt moderna bebyggelsen i 
området. Genom högens centrala läge bidrar detta också till en tillsyn av högen. 
Men skyltning saknas och många vet inte att högen är från bronsåldern. Under 
äldre tid har olika vidskepliga föreställningar knutits till högarna, vilket kan ha 
avskräckt från plundring och förstöring. Om Hemmingshög i Håstad berättas att 
man hade smugit sig iväg för att hämta grus i högen. På natten blåste alla dörrar 
och fönster upp på boningshuset. Om en överodlad hög i Vallkärra kallad Harpe-
hög (Vallkärra 3:1) berättas att en Per Jönsson blev helt ”fördärvad” efter att han 
skadat kantkedjan. 

Norr om Stångby kyrkby ligger Sothög (Sodhög) där enligt prästrelationerna 1690-
93 ett spöke kallat Soede höll till och som hade visat sig för flera personer (Stång-
by 2:1). Intill järnvägen och norra ringen, en kilometer norr om Lunds medeltida 
stadskärna ligger Lerbäckshög (Sliparebacken) om vilken traditionen säger att det 
är den plats där Christian IV lät sig hyllas till kung av skåningarna 1584. Högen 
finns fortfarande kvar. Den har en kantkedja med sten och stensatt trappa leder 
upp mot toppen. Denna hög visar tydligt hur fornlämningar kan få förändrad 
betydelse och funktion över tid. Under medeltiden och långt fram i tiden fanns en 
årlig marknad i Lund kallad Tre högars marknad. Ursprunget till marknaden och 
namnet är omdiskuterat men ursprungligen bör marknadsplatsen ha legat i anslut-
ning till tre högar. Strax öster om Lund omtalas sedan andra hälften av 1500-talet 
ett sådant marknamn ungefär i området för Linero. De kan räknas till några få 
tiotal. En välbevarad hög är Tornhög söder om Igelösa (Igelösa 1:1). Björnshög 
öster om Stora Råby är en mycket pregnant hög (Stora Råby 1:1). 

Stenkretsar
Stenkretsar är ett samlingsnamn på stensättningar som skeppsättningar och do-
marringar. Det finns få fornlämningar av dessa slag i Lunds kommun. Endast fem 
lokaler är registrerade och den mest välbevarade och imposanta är skeppssättning-
en i Ugglarp (Bonderup 6:1). I monumentet ingår 39 stenar som mäter 39 meters 
längd och 10 meters bredd. Ale stenar är visserligen mycket större än stenskeppet 
i Ugglarp, 69 meter lång och 19 meter bred, men icke desto mindre är skeppsätt-
ningen i Ugglarp en av de största som är kända i landet. Det finns bara 18 styck-
en som är längre än 40 meter. På en karta från 1767 kallas skeppssättningen för 
Giättagraven. En av de första att omnämna graven är Carl von Linné. Graven 
som renoverades 1952, är i mycket gott skick, och ligger väl synlig i terrängen. På 
1800-talet beskrivs att det fanns ytterligare fyra stensättningar på Ugglarps ägor. 
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ningar, som antingen är röjningsrösen eller gravar. Väster om bäcken finns spår 
efter långsmala ryggade åkrar och en borg eller befäst gård, Glomstorp.

Boplatser
En boplats är enligt fornminnesregistrets definition ett område där man under 
förhistorisk tid vistats och där föremål, råämnen, byggnadslämningar eller avfall 
finns kvar på marken. De boplatser som dateras till efter stenåldern har ofta blivit 
arkeologisk undersökta. Inom Lunds kommun finns 353 registrerade boplatser, 
de flesta av dessa är från stenåldern. I de allra flesta fallen inom Lunds kommun 
består lämningarna av avfall i form av avslag från bearbetning av flinta. Det ska 
dock understrykas att det inte enbart är under stenåldern som flinta har använts. 
Det finns troligen många fler boplatser som inte är kända och de flesta som un-
dersökts arkeologiskt i samband med byggprojekt var tidigare okända. De flesta 
arkeologiska undersökningar som gjorts i Lunds kommun har genomförts i den 
västra delen.

Runstenar
I Lunds kommun är sam-
manlagt nio runstenar kända 
från sex platser: Hällestad, 
Vallkärra, Sjöstorp, Håstad 
och Norra Nöbbelöv samt 
Helgonabacken och Stora 
Södergatan i Lund. En del av 
dessa och några andra från 
andra delar av Skåne har 
flyttats till Kulturen, Uni-
versitetsplatsen och Lunds 
universitets historiska muse-
um. Det vore angeläget att på 
något sätt markera de äldsta 
kända platserna där runstenarna en gång har varit placerade. 

I Hällestads kyrka återfinns tre inmurade runstenar. En av stenarna omtalar 
förmodligen det sägenomspunna slaget på Fyrisvallen utanför Uppsala i mitten 
av 980-talet: ”Eskil sate denna sten efter Toke, Gorms son, sin hulde herre. Han 
flydde inte vid Uppsala. Kämpar reste efter sin broder stenen på berget; den står 
fast med runor, De gingo närmast Gorms son Toke”.

De två andra stenarna omtalar män som också kan ha fallit tillsammans med Toke 
Gormsen: den ena är rest efter Ärre, Tokes hirdman, av brodern Åsgöt och den 
andre är rest efter Esbjörn, Tokes hirdman, efter brodern Toke. Det är oklart var 
runstenarna från början varit resta.

Fossila åkrar
Lämningar efter äldre åkrar och åkersys-
tem består av röjningsrösen, ryggade åk-
rar, terrasser eller invallningar, vilka kan 
betecknas ”Fossil åker”. Det moderna 
jord- och skogsbruket har skadat denna 
form av lämningar som ofta är otydliga 
och svåra att avgränsa och därmed att 
skydda. De rester av äldre åkersystem 
som är bevarade finns idag i marker som 
är betesmark eller skog som inte brukats 
med modernt intensivt jordbruk. De 
kanske mest välkända fossila åkrarna 
återfinns i området Kungsmarken öster 
om Lund. Öster om Glomsbäcken finns 
lämningar i form av låga vallar som av-
gränsar rektangulära åkrar och stensätt-

Skeppsättningen i Ugglarp, Bonderups socken (Bonderup 6:1). 
Skeppsättningen är, vid sidan av Ale stenar, en av de mest  
välbevarade i Skåne. Lämningen är lättillgänglig och en 
informationstavla är uppsatt. Foto Mattias Karlsson, Kulturen

Runsten i Hällestads kyrka, foto Dalby Församling

Olika fornlämningsområden i Kungsmarken mellan Lund och Södra Sandby. A. Järnåldersåkrar. B. 
Gravfält. C. Stenmur. D. Område med hålvägar. E. Områden med medeltida åkrar. F. Ärkebiskopens 
tomtplats. G. Skjutbanans markörgrav. Den västra delen av Kungsmarken domineras av medeltida åkrar 
och lämningarna av gården Glomstorp.Den östra delen domineras av järnåldersåkrar, gravfält och 
hålvägar som löper ner mot ett vadställe söder om Glomsjön. Över järnåldersåkrarna löper en medeltida 
sten-mur (Efter Riddersporre 1998).



30 31

Bytomt/gårdstomt
Centrum för de gamla byarna, bykärnorna med bebyggelse benämns bytomter 
och är i Skåne registrerade som fornlämningar. Även historiska ensamgårdar i 
avskilda lägen kan betecknas som bytomt. Inom Lunds kommun finns 81 regist-
rerade bytomter/gårdstomter. Senare års arkeologiska undersökningar har visat att 
bebyggelsen omkring 1800 det vill säga före enskiftet, i hög grad avspeglar var 
bebyggelsens fanns redan under tidig medeltid. 

Under perioden innan bebyggelsens läge under tidig medeltid blev permanent, 
var bebyggelsen mera spridd men i många fall är ortnamnen äldre än medelti-
den. Inom språkvetenskapen har man studerat ortnamnens ålder baserat på deras 
ändelser. Ortnamn med efterlederna –lev och –inge kan komma från tiden före 
vikingatiden. Vissa efterleder kan använts i namnbildningar både före och under 
vikingatiden, som –lösa, -hög, -stad, -by och -åkra. Några anses framförallt höra 
till medeltiden såsom –by, och –tofta. Efterleden –torp har traditionellt ansetts 
höra till den sena vikingatiden och tidiga medeltiden. Efterleden –rum kan ha 
varit produktiv under samma tidsperiod. 

Under medeltiden bildas ortnamn med efterlederna -ryd/-röd, -hus(a), -hult och 
-köp. Det i Skåne förhållandevis ovanliga –tved som betyder röjning återfinns i 
Östra och Västra Tvet. Den förvikingatida efterleden –löv återfinns i ortnamnen 
Gödelöv, Odarslöv och Önneslöv. Suffixet –lev återgår på samma grundord som 
svenskans lämna eller engelskans leave och bör i detta sammanhang närmast 
betyda arvegods.

 Efterleden –inge, som också är förvikingatida, återfinns i ortnamnen Revinge, 
Flyinge och Värpinge. Den traditionella uppfattningen om –ingenamnen i ort-
namnsforskningen är att efterleden bildats tillägg av en ursprunglig ändelse –ia 
(senare utvecklat till –e) till inbyggarbeteckningar på –ingar/-ungar. Dessa kan 
antingen ha betecknat inbyggarnas boplats eller endast haft kollektiv betydelse. 
Namnet Värpinge kan alltså ursprungligen betyda ”värpingarnas boplats” eller 

”värpingfolket”.

Färdvägar26

Den vanligaste och mest synliggjorda formen av väglämning utgörs av hålvä-
garna. Som namnet antyder är det fråga om vägar som är nedskurna i terrängen. 
För att en sådan väg ska uppkomma krävs en samverkan mellan slitage i form av 
djur och människors trafik och att jorden eroderar och sköljs bort. Hålvägarna 
finns ofta i anslutning till bäckar och åar. Ofta finns flera olika hålvägar intill 
varandra. I senare tid kan passagen istället för att gå genom en hålväg ha gått 
över en bro. 

26 Se även kapitlet om Infrastrukturens miljöer nedan                      

I Lunds kommun finns flera vägsträckningar som på god grund kan misstänkas 
ha en betydande ålder. Vägarna till och från Uppåkra och Lund har tidigare om-
talats. Flera forskare har tidigare varit förespråkare för tanken att staden Lund 
har bildats kring en vägkorsning. En väg har kommit ifrån söder och passerat 
Höjeå. Vid Stortorget i Lund har den förgrenat sig en väg som fortsatt i riktning 
norrut mot Kävlinge, en med riktning mot nordväst till övergången av Käv-
lingeån vid Getinge och en väg som har gått österut mot Dalby. Sammanlagt är 
registrerade 6 färdvägar (en hålväg) och 14 färdvägssystem (flera hålvägar intill 
varandra) i Lunds kommun. Endast en regelrätt väg (ej hålväg) är registrerad. 
Det rör sig om kyrkvägen mellan Hardeberga och Arendala, vilken tagits ur bruk 
för biltrafik (Hardeberga 6:1). Endast en fägata är registrerad (Veberöd 105:1)

Vallanläggningar
I Dalby Söderskog finns en 1650 meter lång sluten vallanläggning (Dalby 11:1). 
Vallen är mellan 3-5 meter bred och mellan 0,5-1,2 meter hög. Området som vallen 
innesluter har gått under benämningen Hästhagen sedan åtminstone 1500-talet. 
Till vallen är knutet en sägenbildning om trollen. Vallens ursprungliga funktion är 
omtvistad. Det har föreslagits att det varit en fornborg som omslutit en bosättning 
från järnåldern men även att vallen varit en medeltida jaktpark. Det finns talrika 
exempel på medeltida jaktparker i Mellaneuropa men även i Norden. Marknamn 
där ordet ”djurhage” ingår är relativt vanligt i Skåne och särskilt vid stora gods 
och i skogsterräng. I skogen söder om Toppeladugård omnämns diurhagen år 1624. 
Det kan röra sig om en jaktpark. I området finns flera kraftiga vallar men inga av 
dem har registrerats som fornlämningar. 

På Riksantikvarieämbetets hemsida27 kan man söka fornlämningar med hjälp av 
karta eller namn på platser. Här finns även information om vilka arkeologiska 
insatser som gjorts och hur de publicerats. Antalet registrerade fornlämningar i 
Lunds kommun är nästan 800 stycken. På Länsstyrelsens i Skånes hemsida28  kan 
du läsa mer om vart du ska vända dig om du planerar åtgärder som kan komma att 
påverka fornlämningar. 

Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar om skydd eller tillstånd till ingrepp 
i fornlämningar. Länsstyrelsen i Skåne har utpekat ett antal ”särskilt värdefulla 
kulturmiljöer” som ska bevaras, vårdas och utvecklas. I Lunds kommun har lyfts 
fram 19 Särskilt värdefulla kulturmiljöer, varav fyra ingår i olika Kulturmil-
jöstråk. Länsstyrelsen har tagit fram ett regionalt kulturmiljöprogram ”Skånes 
kulturmiljöprogram”. Programmet är tänkt att vara ett kunskapsunderlag som 
kan användas i samhällsplanering på kommunal och statlig nivå29. Mer kan läsas i 
Bilaga 3; Regionalt kulturmiljöprogram.

27 http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html 20141128

28 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/arkeologi-och-fornlamningar/
Pages/default.aspx 20141128

29 http://www.m.lst.se/m/Kartor och planeringsunderlag/Kulturmiljoprogram
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Lagstiftning
Skyddet av fornlämningarna i Sverige är reglerade enligt beslut i Riksdagen i 
Kulturmiljölagen. För det första fastställs att ”det är en nationell angelägenhet att 
skydda och vårda vår kulturmiljö” (1 kap. 1 §). Fornminnena regleras i lagens i 
2:a kapitel. Som fasta fornlämningar betraktas ”lämningar efter människors verk-
samhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är 
varaktigt övergivna” (2 kap. 1 §). Fasta fornlämningar är skyddade enligt lag. 

Det är ”förbjudet att utan tillstånd... rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller 
genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornläm-
ning” (2 kap. 6 §).

Riksantikvarieämbetet eller länsstyrelsen får vidta åtgärder för att skydda eller 
vårda en fast fornlämning (2 kap. 7 §). Vidare enligt lagen ska ”den som avser att 
uppföra en byggnad eller en anläggning eller genomföra ett annat arbetsföretag 
bör i god tid ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras av företaget och i 
så fall snarast samråda med länsstyrelsen” (2 kap. 10 §).

Kulturlandskapet
Kulturgeograf Lars B Persson på Malmö museer har producerat rapporten Lands-
bygdens landskap som en del i Lunds kulturmiljöprogram. De bykärnor med 
rester av äldre bebyggelse kring en kyrka som vi ser idag anlades troligen vid 
tiden för kristnandet. Man tror att dessa byar har haft föregångare men att de 
tidigare flyttats i landskapet för att på 900-1100-talen stanna i de lägen de nu har. 
1700- och 1800-talets jordskiften innebar en omgestaltning av landskapet men den 
grundläggande strukturen från tidig medeltid med indelning av byar, socknar och 
härader låg i stort fast. 

Skiftena medförde en genomgripande förändring av bebyggelsestrukturen och 
påverkade användningen av landskapet och gav det de karaktäristiska drag som 
präglar det idag. Under 1800- och 1900-talen skedde omfattande bebyggelse-
expansion, urbanisering och uppodling av tidigare betesmark. Satsningarna på 
järnvägar skapade ett nytt mönster över tidigare landskapsmönster. Men under de 
senaste 50 åren har infrastrukturprojekt och tätorternas tillväxt medfört en stor-
skalig omvandling av landskapet som saknar motstycke i historien. 

Genom en ökad medvetenhet om de kulturhistoriska värdena kan man begrän-
sa förändringarnas negativa effekter och bevara de kvaliteter som är viktiga för 
människors trivsel och upplevelsevärdena i landskapet. Genom en omsorgsfull 
planering kan vi behålla läsbarheten av landskapet, det vill säga möjligheten för 
kommande generationer att tolka historiens olika bidrag till landskapets utseende.

Björnstorps stationssamhälle 1969, foto Kulturen
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Det skånska landskapet före 1800-talets 
skiften
Åker, äng och betesmark
Till landsbygdens byar, ensamgårdar och huvudgårdar hörde mer eller mindre 
tydligt avgränsade markområden. Marken kunde delas in i två olika huvudkate-
gorier – inägor och utmark. Inägorna utgjordes av den odlade åkermarken och av 
ängsmark, det vill säga de permanenta gräsmarker som utnyttjades för produktion 
av kreaturens vinterfoder i form av hö och i vissa områden löv. Inägorna behövde 
under växtsäsongen skyddas eller fredas mot kreaturens betande och var därför 
inhägnade. Hägnaderna kring inägorna kunde uppföras med olika material bero-
ende på vad som fanns att tillgå i olika trakter. Där det fanns skog byggdes hägna-
derna vanligtvis av trä eller ris från träd och buskar. Fanns mycket sten i markerna 
kunde trähägnaderna vara uppförda på en låg stengrund. 

I bygder där träd och buskar var sällsynta byggde man ofta vallar av jord och/eller 
grästorv kombinerat med ett grävt dike. Nära kusten kunde man även bygga häg-
nadsvallar av tång. Den mark som inte var inhägnad utan användes som perma-
nent betesmark kallades utmark. Utmarkerna kunde innehålla öppna gräsmarker, 
kärr, mossar och skogsmarker. Den utmark som tillhörde en viss by var inte alltid 
inhägnad separat, utan ofta hade flera närliggande byar och ensam-gårdar sin 
utmark för gemensam betesdrift utan hägnader i ägogränserna. 

Utmarken i Skåne kallas ofta också fälad och så är fallet i trakten av Lund. Skog 
kunde finnas inom såväl inägor som utmark. I de bygder som brukade kallas 
skogsbygder fanns oftast skog på utmarken. Inom slättbygderna var skog under 
1600- och 1700-tal oftast en sällsynthet. Fanns det lite skog var den oftast belägen 
på ängsmarken i inägorna. Skogsmarken användes efter förmåga till byggnadsvir-
ke, ämne till redskapstillverkning och ved men skogen brukades även som betes-
mark eller äng. 

Mellan skogsbygden och slättbygden låg trakter som brukar kategoriseras som 
mellan- eller risbygder. Här var skogsmarken mera omfattande, men normalt 
begränsad till inägornas ängar. Inom vissa trakter, till exempel i Veberöd i Lunds 
kommun, fanns även träd spridda i mark som brukades som åkermark. Vanligen 
handlade det då om åker som brukades extensivt, det vill säga med långa trädes-
perioder mellan odlingstillfällena. Efter att åker och äng i inägorna skördats på 
sensommaren och hösten lät bönderna vanligtvis kreaturen få tillträde till åker 
och ängsmark för efterbete.

Bebyggelsen
Under perioden från tidig medeltid fram till enskiftet och laga skiftet i början av 
1800-talet låg en mycket stor del av landsbygdsbebyggelsen i byar bestående av 
två eller flera gårdar samt torp och gatehus. Brukarna av de olika bondgårdarna 

i byn var beroende av gemensamma beslut på bynivå för att jordbruket och kre-
aturshållningen skulle fungera eftersom åker och äng var uppdelade på små, tätt 
liggande tegar med olika ägare. Bebyggelsen utanför städerna utgjordes under 
denna period i huvudsak av tre typer. Huvuddelen bestod av bondgårdar som 
antingen kunde ingå i byar med andra bondgårdar, eller utgöra egna bebyggel-
seenheter, så kallade ensamgårdar eller enstaka hemman. Inom det område som 
utgjorde byns eller ensamgårdens tillhörande mark kunde det också finnas mindre 
torp eller så kallade gatehus som uppförts på en enskild gårds mark eller på byns 
allmänningsmark.

Skillnaden mellan torp och gatehus är inte helt tydlig och absolut, men vanligtvis 
hade torpen någon tillhörande odlingsmark av åker och äng medan gatehusen 
endast hade en liten kålhage i direkt anslutning till byggnaden. Både torp och 
gatehus var belägna på så kallad ofri grund och deras mark tillhörde en eller flera 
bondgårdar eller, i vissa fall, den tredje bebyggelsetypen - huvudgården. Såväl 
torparna som gatehusinvånarna var normalt beroende av inkomster från annan 
verksamhet än odlingen av den egna jorden. Många var hantverkare medan andra 
var beroende av lönearbete vid bondgårdar eller huvudgårdar. Därtill hade de ofta 
dagsverksskyldighet till den markägare på vars jord deras torp eller hus var belä-
get. Mängden torp och gatehus växte till följd av bland annat befolkningsökningen 
under 1700-talets gång. 

Huvudgårdar kunde innehas av adelspersoner och var skattebefriade för att ägarna 
istället var skyldiga att göra så kallad rusttjänst för kronan. Det innebar att de var 

Gathus i Lunnarp sannolikt uppfört kring mitten av 1800-talet och en av de äldsta byggnaderna i Lunnarp. 
Foto Carita Melchert, Kulturen.
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skyldiga att hålla en eller flera ryttare med häst och rustning för kronans försvar. 
Om en huvudgård var bostad för den adelsperson som ägde den kallades den ofta 
också för sätesgård. En huvudgård kunde också tillhöra kronan30 och kallades i så 
fall oftast för kungsgård. Till huvudgårdarna hörde vanligtvis en odlingsmark som 
var större än vad som tillhörde en genomsnittlig bondgård. Gemensamt för adelns 
och kronans huvudgårdar var att de hade underliggande bondgårdar och/eller torp 
vars arrendatorer stod för driften av huvudgårdens jordbruk genom dagsverken. 
Man kan säga att huvudgården utgjorde kärnan i ett gods i adelspersonens eller 
kronans ägo. 

Landskapet under 1800-talet och 1900-talets 
första hälft
Storskifte, enskifte och laga skifte
Under 1700-talet hade man från statsmakternas sida börjat fundera på hur jord-
bruket skulle kunna göras mera högavkastande. Jordbruket var organiserat i det 
mindre effektiva tegskiftet där en gård kunde ha sin åker och äng fördelad på upp 
mot hundratalet olika tegar i inägomarken. Man antog att genom ett nytt skifte 
av inägorna, som innebar att varje gårds åker och äng koncentrerades till ett fåtal 
tegar i de olika vångarna, skulle jordbruket kunna bli effektivare. Genom en ny 
lantmäteriförordning 1749 och 1757 blev det möjligt att storskifta en bys ägor. 

Storskiftet medförde inte någon ”sprängning” av byarnas gårdsbebyggelse, utan 
gårdarna kunde även efter storskifte ligga kvar på bytomterna. Odlingssystemet 
skulle nämligen kunna fortsätta som tidigare, med en-, två- eller tresäde som ro-
tationssystem. I Skåne fick storskiftet relativt stor omfattning inom Malmöhus län, 
medan antalet genomförda storskiften i Kristianstads län blev litet. Godsägare 
Rutger Macklean som ägde Svaneholms gods vid Skurup genomförde på 1780-ta-
let ett mycket radikalt storskifte av byarna i huvudgårdssocknen. Byarnas går-
dar tilldelades nämligen här endast ett enda samlat markområde i bymarken (ett 
enskifte). De gårdar som inte fick sin nya mark i direkt anslutning till bytomten 
kunde då inte ligga kvar på sin gamla gårdstomt, utan fick flytta ut byggnaderna 
till sin nya markyta. Macklean befriade även bönderna från det tyngande hoveriet 
(arbetsskyldigheten vid huvudgården) och nya grödor började odlas i en moderna-
re växtföljd som bl.a. innefattade odling av foderväxter. Resultatet blev stigande 
avkastning och Mackleans idéer spreds successivt. 

1803 utfärdade Gustav IV en enskiftesstadga för Skåne. Vid enskiftena skulle 
varje gård i byn erhålla endast ett sammanhängande markområde inom bymarken. 
Under de följande tjugo åren genomfördes enskiften i flera hundra skånska byar. 
Särskilt stor omfattning fick enskiftet inom slättbygderna där bymarkerna ofta 

30 Kronan är en äldre benämning på staten.

bestod av jord av någorlunda jämngod kvalitet inom hela arealen. I bygder med 
mindre bördiga, ofta steniga, små åkrar och med utmarksområden som inte läm-
pade sig för uppodling till åker var det svårare att genomföra ett rättvist enskifte. 

För att få till stånd skiften även i områden av denna typ mildrades bestämmelser-
na år 1827 genom förordningen om laga skifte. Vid ett laga skifte behövde inte 
all mark till en gård hamna inom ett enda skifte och med denna modifiering fick 
skiftandet fart även i mellan- och skogsbygderna. Det är först med enskifte och 
laga skifte som det skånska odlingslandskapet kan sägas bli ”typiskt skånskt” och 
får de karaktäristiska former det har idag. Först nu uppstod inom slätterna den 
utspridda gårdsbebyggelse som för många är karaktäristisk för Skåne. Vägnä-
tet gavs genom skiftena också ofta en ny form med långa raka vägsträckor som 
böjer av i räta vinklar vid skiftesgränserna. Efter skiftena och skapandet av nya 
fastighetsgränser planterades också huvuddelen av de pilevallar som ännu idag är 
kännetecknande för vissa skånska slättområden. 

Dikning, uppodling och märgling
Efter skiftenas genomförande följde under resten av 1800-talet en period med 
stora förändringar i jordbruket och markanvändningen. Med användandet av 
nya växtföljder, som bland annat innehöll odling av fodergrödor och vallväxter 
på åkermark, minskade behovet av ängsmark och permanent betesmark. För att 
kunna odla upp de ängar som var belägna utmed vattendrag och i de lågliggande 
delarna av odlingslandskapet behövde man genomföra dräneringsarbeten. Dräne-
ring av åkermark hade i och för sig genomförts redan under 1700-talet, men nu 
fick den en helt annan omfattning. Genom grävande av öppna diken, och senare 
täckdiken, gjordes tidigare sanka kärr- och ängsmarker redo för uppodling. Ny 
åkermark skapades även genom sänkning av vattenståndet i en del sjöar. 

Genom uppodlingen under 1800-talet och 1900-talets början uppstod i delar av 
Skåne områden som bäst kan beskrivas som fullåkersbygder. Även om ängs-
markerna redan före skiftena hade utgjort en förhållandevis liten andel av totala 
inägomarken hade man åt-minstone varit beroende av en del ängar för att få vin-
terfoder till kreaturen. Nu försvann detta beroende helt och foder kunder istället 
odlas på åkermark. Åkerarealen ökade i Skåne en bit in på 1900-talet och den 
ekonomiska kartan (den så kallade häradskartan) från 1910-talet i Malmöhus län 
ger en bra bild av markanvändningen i odlingslandskapet kring den tid då åker-
marken var som störst.

Något som däremot faktiskt ökade arealen blöt äng på vissa platser var anläggan-
det av ängavattningssystem under 1800-talets andra hälft. Flera sådana system 
var i bruk en bit in på 1900-talet. Genom reglerad översilning av ängsmarker med 
vatten från rinnande vattendrag kunde man öka ängens avkastning betydligt. För 
att möjliggöra översilningen skapade man dämningar i åar eller bäckar och grävde 
grunda kanalsystem på lämpliga gräsmarker i vattendragens närhet. Man lät sedan 
vattnet under kortare perioder översila ängsmarken, som därigenom blev mera 
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högavkastande. Ett stort ängavattningssystem inom nuvarande Lunds kommun 
anlades på Vombs ängar vid Klingavälsån.

Även om gödselhanteringen förbättrades och kväve dessutom kunde tillföras 
åkermarken genom odling av kvävefixerande växter, till exempel klöver, var göd-
ning en brist vara. Efter modell från utlandet, bland annat från Danmark, började 
man en bit in på 1800-talet att bryta och sprida kalkrik märgeljord på åkermarken 
i delar av Skåne. Under en period grävdes mängder av märgelgravar i skånska 
åkerfält. Efter brytningen återstod de ibland vattenfyllda märgelgravarna som spår 
av verksamheten. Alla småvatten i skånska åkrar har dock inte kommit till genom 
märgelbrytning, utan en hel del är spår av torvtäkt i tidigare kärrmarker. En hel 
del märgelgravar fylldes förmodligen igen redan under 1800-talets senare del, 
men häradskartan från 1910-talet visar att mängder av märgelgravar fanns kvar 
ännu vid denna tid. Många av dem har fyllts igen senare under 1900-talet och har 
åter blivit brukad åkermark, men ännu existerar märgelgravar i många åkerfält. 

Skogens återkomst
I början av 1800-talet var bristen på skog omfattande i stora delar av Skåne. De 
skogar som fanns bestod dessutom i många fall av gles skog som växt på betad 
utmark eller på ängsytor i före detta inägomark. I vissa fall hade i princip all hög-
skog avverkats och kvar fanns endast busk- eller krattskog. En typ av buskskog 
som utvecklats var enefäladerna, det vill säga betesmarker på utmark med mer 
eller mindre tät enbuskvegetation. 

Inom en del områden som till stor del tillhörde adeln hade högskogen av främst 
bok och ek utsatts för något mindre omfattande avverkning och skyddats för att 
utnyttjas till exempelvis ollonsvinsbete och för jakt. Under 1800-talet kom skogen 
på främst adelsgodsen i Skåne att tillmätas större betydelse. De äldsta skånska 
moderna skogsbruksplanerna härrör från adelsgods och skapades på 1830-talet. 
Med avsikt att gynna skogen kom en del skogsområden att fredas mot kreaturens 
bete och fick därigenom lättare att föryngra sig på naturligt sätt eller genom plan-
tering. 

På andra platser började man plantera öppna betesmarker med skog. En mera 
omfattande plantering av skog på tidigare betesmark kom dock igång först under 
1800-talets andra hälft. Nu började granen bli ett intressant alternativ vid anläg-
gandet av ny skog också på gods i den södra hälften av Skåne. I slutet av 1800-ta-
let försökte man på olika sätt få till stånd skogsplantering också på bondejord. Vid 
samma tid började man plantera träd för att skydda mot vinderosion och flygsand. 
Det hade visserligen förekommit redan tidigare men nu blev det mera omfattande.

Bebyggelseförändringar efter skiftena
Den förändring som vanligtvis förknippas med enskifte och laga skiftet är den 
ovan beskrivna utflyttningen av gårdar från deras gamla tomtplats på bytomten 
till deras nytilldelade markområde ute i bymarken. 

Andra vanliga förändringar var.31

1. Bondgårdar utflyttas (från bytomt) en tid efter enskiftet.

2. Bondgårdar nedläggas.

3. Större gårdar anläggas.

4. Nya gårdar uppkommer genom hemmansklyvning.

5. Arbetarbostäder förtätar de gamla bykärnorna.

6. Småbrukar- och arbetarbostäder bildar nya glesa agglomerationer eller förtäta 
den spridda bebyggelsen.

En senare bebyggelseförändring skedde kring sekelskiftet 1900- och några år-
tionden framåt genom så kallade jordbruksegnahem. Det blev genom statliga 
lånemöjligheter möjligt att köpa in odlingsmark som kunde delas upp på ett flertal 
småbruk, så kallade egnahemsjordbruk. Detta blev ett sätt att hålla kvar jord-
bruksarbetare på landsbygden där de kunde utnyttjas som arbetskraft vid större 
gårdar samtidigt som de kunde bedriva en småskalig odling och eventuellt viss 
kreatursuppfödning på sitt egnahem. Genom järnvägens utbyggnad och en indu-
strialisering inom jordbruks- och livsmedelsområdet skapades under senare delen 
av 1800-talet och början av 1900-talet förutsättningar för en rationell hantering 
av jordbruksprodukter i större skala. Mejerier, brännerier, slakterier, kvarnar och 
industrier inriktade på tillverkning av jordbruksredskap växte upp i en del byar, 
främst sådana som fått växtkraft genom järnväg och järnvägsstation. 

Landskapet under efterkrigstiden
Under perioden från andra världskrigets slut fram till idag har det skett stora för-
ändringar på den skånska landsbygden. Den omfattande mekaniseringen av jord-
bruket som genomfördes årtiondena efter andra världskriget medförde att hästen 
fick allt mindre betydelse inom jordbruket och ersattes av traktorer. 

Mekaniseringen och de allt större jordbruksredskapen medförde att de enskilda 
åkerfälten behövde bli större och att brukningshinder som öppna diken, småvatten, 
odlingsrösen, åkerholmar, stenmurar eller pilevallar till stor del behövde tas bort 
från fälten för att de skulle vara rationella att bruka. Under de senaste årtiondena 

31 Geografen Sven Dahl som har behandlat förändringar i bebyggelse och markanvändning inom främst Torna 
och Bara härader tar upp ett antal vanliga förändringar i bebyggelsen.
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har det dock skapats en lagstiftning (främst biotopskyddet) som avser att skyd-
da olika typer av landskapselement med natur- och kulturmiljövärde. Minskad 
lönsamhet i jordbruket medförde efter andra världskriget att brukningsenheterna 
behövde bli större vad gäller brukad areal och storlek på djurhållningen för att 
kunna erbjuda en jordbruksfamilj försörjning. 

Bebyggelsen vid många gårdar med avvecklad jordbruksdrift kunde fortsätta att 
fungera som bostäder, men nu vanligen för människor med annan sysselsättning 
än jordbruk. 

En annan storskalig landskapsförändring som har skett under efterkrigstiden är 
utbyggnaden och förändringen av kommunikationsnätet. Med bilismens tillväxt 
behövde vägnätet utvidgas och förbättras. Vanligen har nya, större vägar dragits 
utanför byar och mindre samhällen. På- och avfarterna till de större vägarna har 
ofta begränsats till ett fåtal platser i anslutning till större tätorter. De större vägar-
na kan därigenom sägas ha blivit barriärer i odlingslandskapet samtidigt som de 
effektiviserat transporterna mellan större orter. 

Järnvägsnätet har däremot krympt under efterkrigstiden. Med nedlagd järnväg har 
en hel del av de byar som tidigare utvecklades till större stationsorter och bygde-
centra åter fått minskad betydelse och stagnerat. Stadsinvånarnas växande behov 
av områden för rekreation, friluftsliv och fritidsbosättning utanför städerna har 
påverkat landsbygden. Som en effekt av detta har det till exempel skapats många 
friluftsanläggningar med tillhörande parkeringsområden på landsbygden.

Exempel på landskap och strukturer med 
särskilt kulturmiljövärde
Nutida bebyggelse i samma läge som före skiftena
All bebyggelse i byarna behövde inte flyttas vid skiftena på 1800-talet, utan vissa 
gårdar och torp/gatehus kunde ligga kvar på sin gamla plats. Det har därefter ofta 
funnits kvar bebyggelse på dessa platser ända fram till nutid även om byggnader-
na i många fall har bytts ut eller ändrats. Denna bebyggelse har ett kulturhistoriskt 
värde genom att den visar på bebyggelsens lokalisering under slutet av bylandska-
pets tid. 

Särskilt värde har den bebyggelse som ligger kvar på gammal plats inom de his-
toriska bytomterna som i sig själva utgör fornlämningar. Ett flertal arkeologiska 
undersökningar på olika platser i Skåne har visat att det är vanligt att bebyggelse 
inom bytomterna har sina rötter tillbaka i tidig medeltid. Den kan alltså ha en 
platskontinuitet på ungefär tusen år. För att belysa vilken sådan bebyggelse inom 
Lunds kommun som finns kvar ännu på 2000-talet har dagens bebyggelse enligt 
fastighetskartan jämförts med enskifteskartor och laga skifteskartor.

Inom slättbygden i väster finns det i Västra Hoby och Stångby relativt mycket be-
byggelse på samma plats som de gårdar som fick ligga kvar på bytomten vid skif-
tena. Ganska många sådana byggnader finns också i Stora Råby och Östra Torn. 
I byar som Håstad, Norra Nöbbelöv och Vallkärra är antalet byggnader med ett 
sådant läge däremot betydligt lägre. Längs Kävlingeån finns det ett flertal bygg-
nader som har samma lokalisering som de kvarnar som fanns här redan kring år 
1800. Eftersom vattenkvarnarna inte låg i byarna, och inte hade mark i ägobland-
ning med dem, behövdes inget skifte och bebyggelsen kunde få ligga kvar. I en del 
av byarna i väster, till exempel Igelösa, Vallkärra och Värpinge, finns ett flertal 
byggnader på samma plats där det vid skiftena fanns annan bebyggelse än gårdar. 

I nästan samtliga dessa fall handlar det om gatehus. En stor del av Dalby och 
Sjöstorps byar ligger också inom slätten, och i båda finns det ett flertal byggnader 
med förskiftesläge. Särskilt Sjöstorp har en mycket välbevarad bytomtsmiljö med 
flera kvarliggande gårdar. Samma sak gäller för byn Lunnarp längre åt söder.

Vombsänkans byar finns ganska många byggnader i förskiftesläge i Flyinge, Söd-
ra Sandby, Hällestad och Veberöd. Men också i Silvåkra ger den bebyggelse som 
finns på bytomten en god uppfattning om bytomtsmiljön som den såg ut före skif-

En översiktlig bild över gårdar och annan bebyggelse med förskifteslokalisering. Nordvästra delen av 
Lunds kommun.  Illustration Lars B Persson.
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tet. För Vombs by går det tyvärr inte att bedöma förhållandena utifrån kartorna. 
I Vombs by låg gårds- och gatehusbebyggelsen väldigt tätt. Med den felmarginal 
som uppstår vid georefereringen av skifteskartan går det därför inte att med säker-
het peka ut vilka av dagens byggnader som har samma placering som bebyggelsen 
vid skiftet. Sannolikt ligger dock en hel del byggnader i Vomb på samma plats 
som de gatehus som fick ligga kvar vid skiftet. Vomb är också en speciell by på så 
sätt att inga gårdar fick ligga kvar på bytomten. Prästgården och klockarebostället 
flyttades ut medan övrig gårdsbebyggelse senare ersattes av fyra plattgårdar och 
en radby som placerades utanför den gamla bytomten. 

Inom Veberöds ägor finns flera byggnader utanför bytomten som har samma pla-
cering som torp eller hus som fanns i markerna redan innan skiftet. Några ligger 
utmed landsväg och andra i anslutning till byns tidigare utmark på Romeleåsen.

På Romeleåsens västra del, inom Hardeberga socken, finns relativt många bygg-
nader med samma placering som torp och hus som fanns här vid skiftet. Detta 
gäller i synnerhet inom Arendalas och Hardeberga bys markområden. I Önneslövs 
by finns flera gårdar som ligger kvar inom den gamla bytomten. Detta medför 
att man ännu idag kan få en viss uppfattning om hur bytomtsmiljön såg ut före 
skiftet. 

En översiktlig bild över gårdar och annan bebyggelse med förskifteslokalisering. Sydöstra delen av Lunds 
kommun. Illustration Lars B Persson.

Längre åt sydöst på Romeleåsen finns många byggnader med samma placering 
som före enskiftena. Både i Gödelövs, Björnstorps och södra delen av Veberöds 
socknar är det inte minst många hus eller torp som ligger kvar på samma platser 
som vid skiftena. I Dörröd låg gårdarna relativt glest och utspritt redan före skif-
tet, vilken innebar att de flesta kunde ligga kvar då byn skiftades. 

Inom Häckebergaområdet fanns ett stort antal ensamgårdar och torp i början av 
1800-talet. Dessa har givetvis inte behövt skiftas och relativt många ligger kvar 
på samma plats som de enligt skånska rekognosceringskartan hade på 1810-talet. 
Totalt handlar det om cirka 15 gårdar och ungefär lika många torp eller hus. Inom 
de västra delarna av backlandskapet, det vill säga södra delen av Lyngby socken, 
finns också en hel del byggnader som har samma placering som gårdar och torp 
som fanns här vid skiftena.

Hemmansklyvningar och bebyggelsekoncentrationer
När enskiften och laga skiften genomfördes, erhöll gårdarna sin tillhörande mark 
som en eller ett fåtal större, sammanhängande ytor. Eftersom det i skiftesförord-
ningarna ingick krav på att gårdsbebyggelsen skulle ligga på den mark man tillde-
lats i skiftet fick många gårdar flyttas ut från de gamla bytomterna. Resultatet blev 
ett odlingslandskap med många utspridda gårdar. I en del fall kom de fastigheter 
som skapats genom skiftet senare att delas på två eller flera mindre fastigheter. 
Hemmansklyvningar blev mycket vanliga under 1800-talet och början av 1900-ta-
let. Genom den så kallade egnahemsrörelsen och möjligheten att låna pengar för 
skapande av jordbruksegnahem hände det att större jordbruksfastigheter köptes 
in och delades upp på ett stort antal små egnahemsgårdar med vardera några 
tunnland odlingsjord. Genom hemmansklyvningar uppstod det på en del platser 
områden med många mindre byggnader inom delar av bymarkerna. I många fall 
hände det att gårdarnas utmark eller mossmark såldes från gården till hantverkare 
eller jordbruksarbetare som saknade egen mark. På så sätt kunde det uppstå större 
bebyggelsekoncentrationer i ofta perifert belägna delar av bymarkerna.

Exempel på bebyggelsekoncentration var gatehussamlingar inom de gamla bytom-
terna och vid nyanlagda järnvägsstationer. Några bebyggelsekoncentrationer som 
uppstod före häradskartans tillkomst kan förtjäna att nämnas. En sådan uppstod 
inom Håstads mark, strax söder om Bösamöllan och Vadmöllan. Området be-
nämns på häradskartan Lilla Håstad och bestod av ungefär ett trettiotal bonings-
hus. Längre österut, i Södra Sandby, växte det upp en samlad bebyggelse sydväst 
om bytomten, i anslutning till järnvägsstationen och landsvägarna från Dalby och 
Hällestad. Samma utveckling skedde i Dalby där bebyggelsen växte i anslutning 
till stationsområde och landsvägar. Andra stationssamhällen som växte fram i 
anslutning till gamla bytomter var Hällestad, Veberöd, Revinge och Genarp. En 
bebyggelsekoncentration med annan bakgrund uppstod i Revingehed. Här var det 
den militära närvaron och regementet som låg till grund för bebyggelseexpansio-
nen.
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Bebyggelsetillväxten i Lunds kommun utanför Lunds tätort har varit omfattande 
under 1900-talet och början av 2000-talet. Utbyggnaden har främst koncentre-
rats till ett mindre antal samhällen. Dessa samhällen har successivt utvecklats 
till pendlarorter varifrån en stor del av invånarna arbetspendlar till främst Lund 
och Malmö. Större områden med i huvudsak villabebyggelse har byggts i Dal-
by, Södra Sandby, Veberöd och Genarp. Även Revinge och Torna Hällestad har 
berörts av denna utbyggnad, om än i lite mindre omfattning. Den bebyggelsetill-
växt som skett i anslutning till de nämnda byarna under efterkrigstiden har ett 
landskaps- och kulturhistoriskt värde genom att de representerar och speglar det 
till stor del bilberoende pendlarsamhälle som skapats under en period med relativt 
billiga fossila drivmedel. I den västra delen av kommunen har tätortsexpansionen 
i huvudsak koncentrerats till Lunds ytterområden. Lund har vuxit ut på mark som 
historiskt tillhört byarna Värpinge, Norra Nöbbelöv, Vallkärratorn, Östra Torn 
och Stora Råby.

Ett område relativt nära Lund, och invid järnvägen, som utvecklats till ett stör-
re samhälle är det vid Stångby station. Ett område som också fått en relativt tät 
bebyggelse under perioden, men som inte uppstått i anslutning till någon bytomt 
eller vid järnvägsstation, finns i Östra Odarslöv. Inom den ganska stora gården 
Gustavshills mark anlades här en samling med egnahemsjordbruk. I anslutning 
till dessa växte också bebyggelsen längs den gamla landsvägen mellan Lund och 
Gårdstånga.

Företeelser med kulturvärden som identifieras i Landsbygdens 
landskap
I den del av kulturmiljöprogrammet som utgör den kulturgeografiska översikten 
behandlas de företeelser som representerar kulturhistoriska värden. Företeelserna 
är presenterade som kartor vilka är alltför stora för att redovisas här. Den läsare 
som vill ta del av kartorna hänvisas till den ursprungliga rapporten. Exempel på 
de värden som presenteras är bebyggelse med kontinuitet från tiden före skiftena, 
by- och sockengränser med kontinuitet sedan enskifte och laga skifte, vägar med 
bevarad sträckning sedan skiftesperioden, småvatten, bäckar och öppna diken, 
skogsmark med lång historisk platskontinuitet, betesmarker, ängar och torvtäkts-
områden med kulturmiljövärde, ytterligare kulturlämningar av betydelse för 
förståelse av landsbygdens bebyggelse och landskapshistoria. 

Kulturlandskapet och landsbygdens landskap i andra underlag
De miljöer som pekas ut i riksintressen för kulturmiljön och Länsstyrelsens kul-
turmiljöprogram redovisas i bilaga 2 och 3 i slutet av rapporten. Förutom dessa 
har Lars B Persson lyft fram några ytterligare områden med stora kulturmiljövär-
den. Riksintresseområdena för kulturmiljövården samt de områden med särskilt 
värdefulla kulturmiljöer som pekas ut i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram, täcker 
bedömt utifrån den här utredningen, flertalet områden med stora kulturmiljövär-

den i Lunds kommun. Vid de landskapsstudier som genomförts i denna utredning 
har det dock utkristalliserat sig ännu några områden med betydande kulturmil-
jövärden som bör beaktas i den fysiska planeringen (Bilaga 2). Det rör sig om 
utvidgningar av områden med redan kända kulturmiljövärden. Nedan presenteras 
fem områden av detta slag med kortfattad beskrivning och motiv för varför även 
de bör beaktas i framtida miljövård.

Område vid Kävlingeån öster om Flyinge kungsgård.
Ett område kring Flyinge kungsgård och by utgör riksintresseområde för kultur-
miljövården och finns även utpekat i länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Det är 
främst bebyggelsen och det omgivande huvudgårdslandskapet med betesmarker, 
alléer och pilevallar som bär de höga kulturmiljövärdena. Flyinge kungsgård har 
en mycket lång historia som stuteri och centrum för hästavel. Ett förhållande 
som varit av stor betydelse för hästhållningen har varit de stora ängsmarker vid 
Kävlingeån på vilka man har kunnat hösta hö som vinterfoder. Längs Kävlingeån 
direkt öster om riksintresseområdet finns ytterligare gräsmarker med stort natur- 
och kulturmiljövärde norr om ensamgården Skatteberga. Strax öster om gården 
Skatteberga finns även platsen för vindmöllan Flyinge mölla. Det handlar om mil-
jöer med stark funktionell koppling till huvudgårdsdriften vid Flyinge kungsgård. 
Även detta område bör därför beaktas och dess värden skyddas i planeringsarbete 
och vid framtida förändringar i odlingslandskapet.

Vombs Norregård och Vombs ängar
I Länsstyrelsens kulturmiljöprogram utpekas ett större område kring, och sö-
der om, Vombs bytomt som en särskilt värdefull kulturmiljö. I motiveringen till 
områdets utpekande nämns bland annat värdefull bebyggelse inom Vombs bytomt, 
plattgårdarna Norre-, Ny- och Södregård samt ängavattningssystemet på Vombs 
ängar. I avgränsningen av området med särskilt kulturmiljövärde har man trots 
detta inte inkluderat Norregård och Vombs ängar. Landskapet i Vomb som i sin 
helhet har ingått i Övedsklosters gods illustrerar på flera sätt förändringar som 
under 1800-talet skedde i en hel del skånska byar vari adeln ägde många gårdar. 
Istället för ett reguljärt enskifte valde man ofta att slå samman flera tidigare gårdar 
till stor- eller plattgårdar som arrenderades ut. 

Ängavattning var ett sätt att genom översilning med rinnande vatten höja avkast-
ningen från ängar i anslutning till åar eller större bäckar. I Vomb skapades ett 
sådant system utmed Klingavälsån kring år 1860. Då Klingavälsån på 1930-talet 
rätades ut och Vombsjöns vattenstånd sänktes upphörde användningen av änga-
vattningssystemet. Under senare år har Klingavälsåns meandrande lopp återska-
pats och i anslutning till detta projekt har ängavattningen återupptagits. 

Genom att inkludera området kring plattgården Norregård och Vombs ängar i 
området med särskilt värdefull kulturmiljö framstår kulturmiljön som mera full-
ständig. Visserligen finns ytterligare en plattgård i byn (Bruksgården) men den är 
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belägen öster om det stora skogsområdet Vombs fure och känns därigenom inte 
lika integrerad i, och viktig för, kulturmiljön. Ängavattningssystemet på Vombs 
ängar som åter tagits i drift har så stora kulturmiljövärden att de absolut bör inklu-
deras i området med särskilt stort kulturmiljövärde.

Fäladsområde på Romeleåsen öster om Önneslöv
Nordöst om byn Önneslöv på Romeleåsen finns dels ett större område av riksin-
tresse för kulturmiljövården, dels ett område som pekats ut som särskilt värdefull 
kulturmiljö. Båda områdena ligger i anslutning till landsvägen Lund-Sjöbo, men 
överlappar bara delvis varandra. Utmed landsvägen och inom åsens högsta del i 
området finns ett mindre område som delvis består av före detta fäladsmark som 
pekas ut som värdefull i kommunens naturvårdsprogram. Detta område har också 
ett markhistoriskt och kulturmiljömässigt värde och bör därför inkluderas i kul-
turmiljöområdet.

Önneslövs gamla bytomt
I direkt anslutning till två av länsstyrelsen utpekade områden med särskilt värde-
full kulturmiljö ligger byn Önneslövs historiska bytomt. Ett av områdena inne-
fattar både Bonderups och Lunnarps bytomter och sträcker sig åt öster ända fram 
till Önneslövs bytomt. Vid Önneslövs bytomt finns ett område som redovisas i 
naturvårdsprogrammet och som enligt detta består av ett varierat odlingslandskap 
med fäladsrester, kulturbeten, lövskogsdungar och hägnadsvallar med busk- och 
trädvegetation. Även om Önneslöv inte har en lika välbevarad bytomtsmiljö 
som till exempel Lunnarp, har också Önneslövs bygata med anslutande mark ett 
kulturmiljövärde. Bytomten tillsammans med det värdefulla angränsande odlings-
landskapet bör tillskrivas ett särskilt kulturmiljövärde som beaktas i den fysiska 
planeringen.

Torp- och smågårdsområde på före detta utmark sydöst om 
Toppeladugård
Ett område inom Toppeladugårds och Lyngbys mark pekas ut som särskilt vär-
defull kulturmiljö i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Området inkluderar en 
del av det före detta  utmarksområde som kallats Lyngby Slätter och som efter 
1800-talets skifte kom att delas upp på en mängd små torp- eller gårdsenheter. 
Många som bodde här har sannolikt till stor del försörjt sig genom lönearbete 
vid närliggande stor- och huvudgårdar. De små odlingsmarkerna kring husen har 
säkerligen brukats för småskalig livsmedelsproduktion som kompletterat lönear-
bete för att ge invånarna en försörjning. Denna typ av samlade smågårds- eller 
torpområden uppstod på åtskilliga platser i Skåne under 1800-talet, ofta i närheten 
av huvudgårdar och plattgårdar som kunde erbjuda lönearbete under åtminstone 
delar av året. Ofta uppstod de på perifera före detta utmarksskiften eller på torv-
marksskiften som såldes ifrån de gårdar som tilldelats dem vid enskiftet eller laga 

skiftet. Längre österut ingår en del av Toppeladugårds utmark Risen i ett område 
som redovisas som särskilt värdefull kulturmiljö. Det utpekade området med 
särskilt värdefull kulturmiljö omfattar bara den västra delen av Lyngby Slätter. 
Även den östra delen av den före detta utmarken samt ett utmarksområde till byn 
Gräntinge öster där om bör ingå i kulturmiljöområdet. Dessutom bör också den 
sydvästligaste delen av Risenområdet inkluderas. Här har delar av den tidigare 
skogen tunnats ut för att ge äldre, vidkroniga betesmarksträd större utrymme. 
Beteshävden inom Risen har också utvidgats till delar av detta skogsområde. Med 
den föreslagna utvidgningen av området med särskilt kulturmiljövärde skapas en 
mera fullständig kulturmiljö inom den tidigare utmarken till Toppeladugårds gods. 

Sammanfallande intressen och lämpliga samarbetsområden för 
natur- och kulturmiljövård 
Som avslutning på rapporten Landsbygdens landskap kommenteras de samman-
fallande natur- och kulturmiljövärdena i odlingslandskapet. Utanför tätorterna 
sammanfaller i många fall naturvårdens och kulturmiljövårdens värden, om inte 
fullständigt så åtminstone till en del. Lämningar och spår från markanvändning-
ens och odlingssystemens rumsliga organisation och historiska utveckling utgör 
till stor del också viktiga livsmiljöer för flora och fauna. En del gräsmarker och 
olika landskapsobjekt, till exempel hägnader och stentippar, kan fortfarande vara 
i bruk medan andra inte längre har någon funktion men finns kvar ändå. Naturbe-
tesmarker och ängsmarker med lång historisk kontinuitet är ett givet exempel på 
mark som ofta både har ett högt kulturmiljövärde (genom att utgöra exempel på 
markslag som under en stor del av odlingshistorien varit av central betydelse för 
jordbruket) och naturvärde, eller kanske snarare biologiskt värde (genom sin flora 
och fauna). Men intressegemenskapen mellan naturvård och kulturmiljövård är 
inte enbart begränsad till fodermarker, utan även en hel del andra miljöer i od-
lingslandskapet är bevarandevärda för båda. 

Detta gäller många av de landskapselement som skyddas av biotopskydd. Några 
bra exempel utgör småvatten som tillkommit genom torvtäkt eller brytning av 
märgellera, stengärdsgårdar, pilevallar, alléer och områden med odlingsrösen. Det 
ömsesidiga värdet och intresset kan också finnas för objektstyper som inte ingår i 
biotopskyddet, som till exempel hägnadsrester i form av jordvallar eller åkerrenar, 
vägrenar och äldre parkmiljöer. 

Vad gäller Lunds kommun finns många marker och miljöer med såväl natur- som 
kulturmiljövärde redovisade i Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet. I detta 
redovisas för varje intresseområde om motivet för dess utpekande förutom de 
biologiska värdena också inkluderar kulturmiljövärden. I åtskilliga fall redovisas 
det för de utpekade områdena att det förekommer kulturhistoriska spår och ibland 
också vilken typ av spår eller lämningar det handlar om. Några mera detaljerade 
karteringar av spåren eller lämningarna inom respektive område presenteras däre-
mot inte. En fältinventering av sådana kulturlämningar i, om inte alla så åtminsto-
ne en del utvalda miljöer skulle göra det lättare för kulturmiljövården att verka för 
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att objekten ifråga får finnas kvar och inte skadas. Uppdelningen av miljö- eller 
landskapsvården i naturvård och kulturmiljövård framstår över huvud taget som 
ganska tveksam, åtminstone när det rör sig om Skåne eller södra Sverige. All 
mark här har formats, och formas fortfarande, av en kombination av naturliga och 
människoskapade processer. Det finns helt enkelt inget naturlandskap eller kul-
turlandskap, utan bara ett Landskap. Djur och växter lever inte i någon Natur utan 
i en av människor påverkad miljö. Likaså undgår inget av människan skapat här 
på jorden de naturprocesser (till exempel erosion, vittring och nedbrytning) som 
ständigt påverkar vår omgivning och oss själva.

Många växters och djurs nutida förekomst och utbredning är till stor del styrd av 
människans historiska användning av mark och vatten. De har helt enkelt tving-
ats anpassa sig till den mänskliga användningen eller hävden av olika markslag 
och av vattenmiljöer för att kunna leva kvar. Vissa arter har gynnats och kunnat 
sprida sig på grund av människans markanvändning medan andra har minskat 
och fått krympande utbredningsområden. Inom kulturmiljövården får man därför 
inte glömma att vi också har ett biologiskt, ”grönt” kulturarv och att till exempel 
växter och djur i sig kan ses som indikatorer för, eller uttryck för historisk mar-
kanvändning och värdefulla kulturmiljöer. Mot bakgrund av ovanstående framstår 
det som viktigt att naturvården och kulturmiljövården samarbetar och integreras, 
inte minst när det handlar om miljö- och landskapsvård på landsbygden.

Landsbygdens bebyggelse 
Genom fornlämningar synliga i landskapet och undersökningar av kulturlager kan 
vi se att landskapet har påverkats av människor kontinuerligt sedan isens tillba-
kadragande. I föregående stycke har vi sett exempel på vilka spår och lämningar 
som finns från forntiden. Detta kapitel om bebyggelsen i Landskapet bygger på 
den rapport Carita Melchert och Aja Guldåker (Kulturen i Lund) sammanställt 
tillsammans med Daniel Melchert (God Bostad).

Under bronsåldern (1800-500 f.Kr.) minskade skogarna och landskapet i delar av 
Skåne odlades upp. Landskapet har sedan dess genomgått förändringar genom att 
bebyggelsens läge fixerades under 1000-talet, troligen har tekniska landvinningar 
som utveckling av plog bidragit men även kulturella förändringar som kristnandet 
kan ha påverkat. De landskap vi nu lever i, har ändrats i stor utsträckning till följd 
av jordbrukets utveckling, utdikning, urbanisering och infrastrukturens utveck-
ling. Tidigare kulturmiljöunderlag finns för delar av landsbygden, det gäller både 
kommunala underlag som Länsstyrelsens kulturmiljöprogram32 och områden av 
riksintresse för kulturmiljön. Riksintressen är geografiska områden som pekats ut 
därför att de innehåller värden och kvaliteter som är viktiga för hela landet, inte 
bara lokalt viktiga. Riksintressen behandlas i Miljöbalken, en övergripande lag för 
att skydda miljön med natur- och kulturmiljöer. I Lunds kommun finns cirka 30 
byar och i alla dessa finns kulturhistoriska värden att ta hänsyn till vid planering 
och byggande. De bykärnor som inventerats i tidigare arbeten är: Bonderup, Fly-
inge, Hardeberga, Håstad, Igelösa, Lunnarp, Lyngby, Silvåkra, Sjöstorp, Stångby 
kyrkby, Västra Hoby och Önneslöv.

I detta stycke beskrivs de fysiska miljöerna på landsbygden. Utgångspunkten 
har varit de områden på landsbygden som är förklarade som riksintressen för 
kulturmiljövården eftersom värdekärnorna i områden utgår från den historiska 
användningen av landskapet. Bebyggelsen i landskapet är en av de faktorer som 
bygger upp kulturmiljön, tyngdpunkten ligger på historiskt eller nutida jord-
bruksanknuten bebyggelse, både i bykärnor och i den utskiftade bebyggelsen. 
Som jordbruksanknuten bebyggelse räknas bebyggelse knuten till pågående och 
tidigare jordbruksföretag och kan inbegripa ekonomibyggnader och bostadsbe-
byggelse, trädgårdsanläggningar, alléer och andra fysiska strukturer. Bebyggelsen 
vittnar om hur människor levt och verkat i jordbruket och på landsbygden genom 
tiderna. Den berättar om hur generationer utnyttjat de olika resurser som jorden 
gett. Genom storlek, form och material avspeglar byggnaderna också varierande 
ägandeförhållanden, jordbruksmetoder och driftsinriktningar, tillgång till bygg-
nadsmaterial, vilka krav som samhället ställt på bönder och om hur lönsamheten 
varierat. Följaktligen har lantbrukets gårdsmiljöer och bebyggelse utformats på 
olika sätt i skilda trakter. Efter industrialiseringen och framför allt under det 
senaste århundradet har bebyggelsen kommit att bli allt mindre präglad av lokala 
förutsättningar, man har kunnat hämta byggtekniker och material långväga ifrån. 

32 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/
Pages/kulturmiljoprogram.aspx
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Samtidigt har det i många fall funnits en önskan om att anknyta till omgivningen 
och till en lokal färgskala.

Jordbruksmiljöerna är under förändringstryck genom tätorternas tillväxt. Ägar-
skiften på jordbruksfastigheterna ger ändrad inriktning på driften som följd. Den 
långsiktiga trenden för odlingslandskapet är en minskad odlingsareal och färre 
gårdar. I Lunds närområde kan ses att ekonomibyggnader ges annan användning 
eller rivs vilket påverkar kulturvärdena i känsliga miljöer. 

De skiftesreformer som genomfördes under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal kom 
att genomgripande förändra våra landskap och så småningom våra sätta att leva. 
Enskiftet är en lantbruksreform som genomfördes i rationaliseringssyfte genom 
att samla marken för varje brukningsenhet till ett ställe. År 1803 kom enskiftes-
förordningen för Skåne som också innebar att bebyggelsen spreds från de gamla 
bykärnorna till brukningsenheterna, endast kyrkorna och enstaka gårdar stannade 
i bykärnorna och de ensamliggande gårdar blev karakteristiska för landskapet. 

De hus och gårdar som ger landskapet i Lunds kommun dess karaktär idag har 
i huvudsak bildats under perioden från enskiftet och fram till våra dagar. För-
ändringarna kan kopplas till jordbruksreformer, demografi33, mekanisering och 
specialisering men också ägoförhållanden och politiska beslut. Landsbygdens 
bebyggelsemiljöer i Lunds kommun är varierande: godsens storskaliga och kom-
plexa anläggningar, bondbyar, skiftets ensamliggande gårdar, småskaliga gårdar 
och torp i risbygden. Byggnadsbeståndet domineras stort av miljöer från slutet av 
1800-talet fram till 1900-talets första hälft. Den med Skåne starkt förknippade fyr-
längade korsvirkesgården eller längan med stråtak förekommer numera sparsamt 
inom kommunen. Många av dessa äldre gårdar eller torp/gathus försvann redan 
för mer än 100 år sedan i samband med den tidens om- och nybyggnader. Även 
alléer, parker och trädgårdsstrukturer har förenklats eller försvunnit under de 
senaste 100 åren. Rationaliseringar inom jordbruket har gjort att många lantbruk 
lagts ner. Många av gårdarnas byggnader finns fortfarande kvar, men med nya 
användningsområden. Flera har blivit vanliga bostäder, andra har blivit hästgårdar 
eller inhyser verksamheter utan koppling till markinnehav och jordbruk. Landska-
pet har till stor del förenklats, mest påtagligt är att slättbygden rensats från od-
lingshinder och stora monokulturer breder ut sig medan risbygden inte betas lika 
frekvent och tidigare fäladsmark har blivit granskog. 

I den rapport som ligger till grund för stycket, Landsbygdens bebyggelse34  utgår 
författarna från de av Länsstyrelsen utpekade riksintresseområdena för kulturmil-
jö som finns i Lunds kommun.

33 Demografi, hur befolkningen är fördelad i fråga om antal, ålder, kön, yrke med mera.

34 Landsbygdens bebyggelse 2014 Melchert C, Melchert D & Guldåker, A

Bebyggelsemiljöer på landsbygden
Byar, byggnader och grönstruktur 
Före enskiftet, som genomfördes i början av 1800-talet, fanns i varje socken en 
eller flera byar, eller bykärnor, där största delen av bebyggelsen var samlad. Här 
fanns oftast både gatehus och gårdar. Det vanligaste byggnadssättet för gårdarna 
var enligt skifteskartor den fyrlängade gården, som var det traditionella bygg-
nadssättet i Skåne. Många av dessa gårdar moderniserades och ersattes under 
1800- och 1900-talen och numera finns inte speciellt många kvar inom kommunen. 
Med fyrlängad menar vi här att alla fyra längorna är sammanbyggda. Fyrlängade 
gårdar finns i stort sett endast bevarade på Revingefältet där flera dessutom står 
oanvända. Man kan för övrigt uppskatta de fyrlängade gårdarna till en handfull 
i kommunen, alltså mycket ovanliga. Gårdar som är kringbyggda, med tre längor 
och fristående mangård förekommer oftare, både i byar och på utskiftade gårdar, 
men många gånger är någon av ekonomilängorna riven. 

Vid enskiftet raderades antingen byar i stort sett helt eller så glesades de ur för att 
inte sällan åter förtätas med gatehus eller lantarbetarbostäder. Inom de undersökta 
områdena har bondbyarna Vomb, Ettarp och Västra Odarslöv raderats och ersatts 
av plattgårdar. Gemensamt för dessa är att de var godsägda, av Övedskloster (Sjö-
bo kommun), Björnstorp och Svenstorps gods. Vombs by ersattes huvudsakligen 
med fyra stora plattgårdar och arrendebönderna i byn blev lantarbetare på dessa 
istället för att driva egna jordbruk. Ettarp blev en storgård på den gamla byplat-
sen och Västra Odarslöv ersattes av arrendegården Västragård medan bytomten 
lämnades obebyggd. Hyllinge och Gräntinge är exempel på byar som raderades 
ut helt. De byar inom undersökningsområdet som glesades ur men har behållit en 
välbevarad bytomt med flera gårdar kvar i förskiftesläge är Sjöstorp, Västra Hoby, 
Stångby och Lunnarp.   

Inför valet av vilka gårdar som vid enskifte skulle flyttas ut ur byarna kunde 
förutom byggnadernas skick även trädgårdarna ha betydelse. Fanns fruktträd som 
gav mycket frukt kunde de vara till fördel så att gården fick ligga kvar. Innergår-
darna bestod mestadels av kullersten utan någon stor andel växter, vanligen fanns 
här gödselstacken eller möddingen som den kallades på skånska. 

En för Skåne karaktäristisk grönstruktur, som fortfarande är synlig på vissa delar 
av landsbygden utanför Lund, är pilevallarna och skogsplanteringar mot sandflykt. 
Pilevallar gav både lä i det öppna landskapet samtidigt som det kunde ge tillbaka 
material för flätning av korgar eller som byggnadsmaterial. Stormträd planterades 
för att ge lä på slätten. De består ofta av resliga lövträd som ek, kastanj, ask, alm 
och lönn. De utgör också ett viktigt gränsområde mellan åkermark och bebyggel-
se där även djur, växter och insekter får en frizon. Stormträdens zoner har ofta 
naggats i kanterna då de kan upplevas som besvärande på grund av den skugga de 
skänker eller som odlingshinder. 
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Grönska till nytta och rekreation 
I mitten på 1800-talet började landsbygdens befolkning skolas i trädgårdsskötsel 
och informeras om behovet av nyttig föda. Det var ofta präster, lärare eller god-
sägare som tog på sig rollen att utbilda skolbarn i trädgårdskonsten, men med 
inriktning på nyttoperspektivet. På landsbygdens gårdar blev det under 1800-talet 
vanligt att man förutom nyttodelen skapade rekreationsdelar i trädgården. I nyt-
toträdgården odlades fruktträd och bärbuskar och i lustträdgården blomsterkvar-
ter, bersåer och ståtliga vårdträd. 

Trädgårdens olika delar kopplades samman med gångsystem. På häradsekonomis-
ka kartan från 1910-1915 är denna förekomst av trädgårdar med gångsystem fort-
farande relativt vanlig vid större gårdar, men idag är strukturerna ofta förenklade 
bland annat till en följd av dyrare arbetskraft och möjligheten att köpa frukt och 
grönt i affären. Utvecklingen av kommunikationerna och fröhandeln medförde 
att växter kunde spridas på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Hushållnings-
sällskapet utkom med rekommendationer hur en skånsk gård borde se ut och hur 
trädgården skulle vara strukturerad för att utgöra en extra resurs. Nyttodelarna 
var överdimensionerade för att överskottet skulle säljas. Dessa trädgårdar går fort-
farande att finna på landsbygden, men blir allt mer sällsynta då den ekonomiska 
nyttan inte längre är uppenbar. 

En gård i nordvästra delen av byn Lunnarp 1938. Strukturen med trädgårdens storlek, stormträd till höger 
i bild samt träden vid uppfarten till vänster i bild är välbevarad medan trädgården med gångar och rundlar 
är förenklad idag, 2014. På fotot syns nyttoträdgård och rekreation i samma trädgård. Lövträden mellan 
byggnaderna kan ha varit tänkta att begränsa brandspridning. Källa: Kulturen KM 85976.4994.

Gods och storgårdar 
Godsen och storgårdarna 
markeras i landskapet genom 
allésystem och klippta häckar 
som leder fram till mangår-
den med omgivande trädgård 
och park. Bostadshusen vid 
dessa är stora i förhållan-
de till övriga bostadshus i 
omgivningen och ekonomi-
byggnaderna ligger på lite 
avstånd från mangården. 
Ekonomibyggnaderna är ofta 
påkostade och anpassade till 
stordrift med anställd arbets-
kraft. Både på huvudgårdarna och plattgårdarna uppfördes ekonomibyggnader i 
huggen gråsten eller bränt tegel och gärna med ornamentik i 1800-talets stilideal. 
Storleken, för tiderna moderna installationer och beständiga påkostade material 
har gynnat möjligheterna att använda byggnaderna fram till idag. 

På godsen fanns ofta olika typer av parker, både formella med parterrer, spring-
vatten, formklippta buskar och häckar samt friare engelska landskapsparker med 
slingrande promenadgångar. Parkerna och trädgårdarna i Hardeberga-Arendala är 
starkt präglade av 1800-talets trädgårdsideal men sannolikt finns även ett släktre-
laterat band som uppmuntrat anläggandet av parker- och trädgårdar. Ännu finns 
stora delar kvar av de intressanta grönstrukturerna i ovan nämnda område, samt 
vid exempelvis Toppeladugård, men till stor del med igenvuxna och förfallna 
strukturer som riskerar att försvinna helt genom omstruktureringar. 

Godsen har under de senaste 150 åren samlat driften och marken under huvud-
gården. Detta har medfört att godsen bortsett från huvudgården kan upplevas 
som glest bebyggda. Ett annat sätt att rationalisera driften var att anlägga stora 
arrendegårdar, plattgårdar. Detta var vanligt i mitten av 1800-talet. Ett tydligt 
exempel på systemet med plattgårdar ser man kring Svenstorps gods i norra delen 
av Lunds kommun. Häckeberga 
gods, i södra delen av kommu-
nen, har däremot behållit många 
ensamliggande gårdar samtidigt 
som också plattgårdar skapats. 
Mönstret vid Häckeberga kan 
dels bero på odlingsförhållan-
den, dels på att här redan före 
skiftet fanns många ensam-
liggande gårdar. I anslutning 
till gods och plattgårdar finns 

Lantarbetarbostäder och återplanterad trädrad vid 
Västragård, tillhör Svenstorps gods. Foto Carita Melchert.

Ekonomibyggnader vid Toppeladugård är exempel på byggnader 
som används men har mycket välbevarad karaktär sedan de 
uppfördes under 1700- och 1800-talen. Foto Kulturen.
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lantarbetarbostäder eller statarlängor vilka tydliggör arbetssystem. Även dessa hus 
skulle i någon mån pryda sin plats i godsmiljön. 

Det var inte ovanligt att en allé fick markera vägen från statarlänga till ladugård. 
Exempelvis vid Björnstorp leder en allé från ladugården mot arbetarbebyggelsen i 
väster. Den yttre prydlighet som man lade sig vinn om motsvarades dock sällan av 
bostads- och arbetsförhållandena. På 1930-talet blev statarnas usla förhållanden 
uppmärksammade och statarsystemet avskaffades 1945. Många statare blev däref-
ter istället lantarbetare. För att behålla arbetskraften uppförde en del gods nya lan-
tarbetarbostäder av typen egnahem. Vid Håstad by och Hobygård finns exempel 
på statarlängor, både vid Svenstorps gods och Björnstorps gods finns lantarbetar-
bostäder uppförda kring 1920-/30-talet och vid Västragård finns lantarbetarbostä-
der från tiden kring 1945. När driften fortsätter att koncentreras till huvudgården 
eller till en plattgård riskerar ekonomibyggnader vid de andra gårdarna att rivas. 
Avsaknad av ekonomibyggnader gör gårdarnas historiska funktion otydlig.

Enskifteslandskapets bebyggelsemiljöer 
Enskifteslandskapet som uppstod under 1800-talets första hälft präglar framför 
allt slättbygderna och kan tydligt studeras i exempelvis Västra Hoby socken och 
väster om Dalby. 1800-talets enskiften medförde att byarnas bebyggelse splittra-
des och att bymarken delades så att varje gård fick sitt eget markstycke. För att 
skapa en rationell arrondering (fastighetsindelning) flyttades en del gårdar. 

Marken delades upp och vägar anlades mellan delarna, i centrum placerades går-
dens byggnader. Vanligtvis flyttades då de gamla byggnaderna, vilket var relativt 
enkelt med korsvirkeskonstruktioner. En tid efter skiftena hade många gårdar dra-
git nytta av den rationellare odlingstekniken, konstgödseln samt övergången till 
avsalumarknad och man fick råd att bygga större rymligare bostadshus och förnya 
eller bygga om ekonomibyggnaderna. 

En konsekvens av skiftena var att äldre gränsmarkeringar i form av växtlighet 
eller diken försvann då odlingslotter slogs ihop. Nya markeringar av växtlighet, 
stengärden och pilevallar anlades efter skiftena längs de nya gränserna och väg-
arna. Även om sammanslagning av marker till större enheter och undanröjandet 
av odlingshinder har fortsatt till våra dagar, kan man på många håll än idag se var 
ägogränserna eller sockengränserna går. Ett annat tydligt inslag i enskiftesland-
skapets fullåkersbygd är de utskiftade gårdarnas läplanteringar och trädgårdar. I 
det flacka åkerlandskapet avtecknar sig trädgårdarna nästan som öar omgivna av 
stora, monotona odlingsfält. 

Koställen och egnahem 
Befolkningsökningen under första halvan av 1800-talet gjorde att det uppstod en 
överbefolkning på landsbygden, framåt mitten av seklet kanaliserades detta i viss 
mån genom emigration och urbanisering. I en del fall delades gårdarna i mindre 

enheter genom så kallad hem-
mansklyvning, men många fick 
försörja sig som hantverkare, 
torpare eller lantarbetare. Vid 
enskiftet hade varje gård fått 
ett antal ägoparceller i utmar-
kerna, exempelvis i mossmar-
ken. Denna mark var svår att 
använda till något annat än 
bete, torvtäkt eller för att sälja. 
De som inte ägde mark kunde 
i dessa mindre attraktiva trak-
ter, köpa en bit mark och bygga ett enkelt hus. På flera håll uppstod samlingar av 
enkla småhus i början eller vid mitten av 1800-talet, exempel på detta fanns vid 

Exempel på hur en utflyttad gård kunde ordnas i landskapet. Planen till gård Nr 5 Stångby, upprättad år 
1816. Beskrivningen till höger i bild lyder: A gårdstomt, B anlagda trä gården, C (fältet med glesa träd) 
plantering i enlighet med Kungliga Majts nådiga förordning, D – I åker wång. Här är byggnaderna ritade 
som en U-formad gård med friliggande längor. (Gården ligger precis väster om Stångby stationssamhälle 
och är kraftigt förändrad idag.) Även de märgelgravar som ännu finns kvar är karaktäristiska 
kulturminnen från skiftenas tid. Vid skiftena uppodlades mer mark varför kreaturens gödsel inte längre 
räckte till för att göda de nybrutna åkrarna. Man tvingades söka efter nya lösningar, och en tillfällig 
lösning var en kalkhaltig märgellera som grävdes upp och spreds på åkrarna. De många märgelgravarna 
blev ett nytt inslag i kulturlandskapet. Särskilt runt Svenstorp, Arendala, Stångby och V Hoby finns ett 
antal sådana idag vattenfyllda märgelgravar kvar mitt ute i odlingslandskapet. De syns vida genom att 
oftast ha en krans av träd och buskar och är därmed av stor betydelse även för fauna och flora.

Häradsekonomiska kartan (1915). Äspet nordväst om Genarp 
karaktäriseras av de många mindre gårdarna med jämna 
mellanrum varav flera har likartad utformning. 
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bland annat Stångby mosse och 
Sandby-Flyinge mosse, men är 
idag bäst bevarad vid Lyngby 
slätter. 

I början av 1900-talet tillkom 
de sista småbrukarhemmen på 
landsbygden, då genom statliga 
stödåtgärder i form av egna-
hemslån. Stöden utvecklades 
för att försöka motverka emig-
ration och urbanisering genom 
att erbjuda egendomslösa ett 
markstycke och ett för-mån-
ligt lån för att kunna starta ett 
litet jordbruk. Ofta arbetade 
någon i familjen på annat håll. 

I Lunds kommun anlades kring 1920 en egnahemskoloni om ett tjugotal enheter 
vid Odarslöv. Det var Malmöhus läns egnahemsförening som köpt två arrendegår-
dar och därefter styckat dessa i mindre enheter på mellan fem och tio hektar. En 
annan egnahemskoloni, sannolikt de sista jordbruksegnahem som tillkom i Lunds 
kommun, finns utmed Sandbyvägen ungefär vid Kungsmarken. Där avstyckades 
sex fastigheter på lite drygt tio hektar från Arendala 1935 och uppläts genom 
Kungl. Egnahemsstyrelsen som arrendeegnahem, så kallade Per Albin-torp. 

Genom dessa småbrukarkolonier upprätthölls en arbetskraftsreserv på landsbyg-
den. Under 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet behövdes extra arbetskraft 
vid vissa arbetsintensiva moment, som till exempel tröskning. Vid de större 
gårdarna och godsen behövdes det gott om folk som kunde rycka in och hjälpa till 
med lite av varje. Stenkrossning, dikes- eller märgelgrävning, sköta pilevallar och 
andra trädplanteringar eller att köra gödsel var vanliga uppgifter.  

Kvarnar och spannmålshantering 
Kvarnar för malning av säd är en oumbärlig funktion. I Skåne har det åtminstone 
sedan medeltiden funnits små kvarnanläggningar drivna av vind eller vatten. Från 
1400-talet styr-des kvarnverksamheten av statliga regelverk vilket bland annat 
innebar att tullkvarnarna (där allmänheten kunde få sin säd malen mot arvode 
samt betalning av kvarnskatt) fram till mitten av 1800-talet i huvudsak ägdes, och 
fick uppföras, av kronan, kyrkan och frälset.

Väderkvarnar var från mitten av 1800-talet typiska inslag i det skånska landskapet. 
De var både landmärken och samlingspunkter. I samband med ökad jordbruks-
produktion, övergång till djurutfodring med kraftfoder, handelsliberalisering och 
skråväsendets upplösning i mitten av 1800-talet blev det möjligt att anlägga nya 
kvarnar utan hänsyn till konkurrensen med befintliga tullkvarnar. Kvarnnäringen 

Ortofoto 2010 Lunds kommun samma kartutsnitt som ovan. 
De smala tegarna syns inte i dagens landskap, vilket visar 
att färre enheter brukas eller att tegarna är sammanslagna, 
kärret är torrlagt och en gles trädrad återstår av den tidigare 
allén i bildens nedre högra hörn. Byggnaderna och vägsystem 
finns kvar.

hade blivit helt fri och 
kvarnbyggandet upplev-
de sin storhetstid. Väder-
kvarnarna byggdes under 
1800-talet som så kall-
lade holländare där man 
endast vred på hättan till 
skillnad från äldre stub-
bamöllor där man vred 
hela kvarnhuset. Odars-
lövs mölla är den enda 
kvarvarande stubbamöl-
lan i Lunds kommun. 
Väderkvarnarna placera-
des på höjdlägen, där det 
blåste mest och bäst och där de var synliga vida. I mitten av 1900-talet koncentre-
rades driften till ett fåtal större kvarnar, ofta moderna elkvarnar med plansiktar. 
Dessa placerades i städer och stationssamhällen med goda transport- och avsätt-
ningsmöjligheter. De äldre tullkvarnarna hade framför allt varit vattenkvarnar, 
lokaliserade vid lite större vattendrag. Detta är påtagligt vid Kävlingeån där det 
låg, och ligger, en hel rad med vattenkvarnar mellan Håstad och Krutmöllan. Det 
var påfallande stora kvarnar med flera stenpar. Under senare delen av 1800-talet 
anlades också en mängd små vattenkvarnar, många av typen husbehovskvarn med 
ett litet upptagningsområde. Dessa små kvarnar kunde anläggas vid obetydliga 
bäckar, som genom dämmen drev en skvalta eller ett vattenhjul. Även vid dessa 
små vattenkvarnar kom driften att upphöra under 1900-talet, även om man i några 
fall drev vidare någon kross för att mala djurfoder. Exempel på små vattenkvarnar 
med byggnader som finns kvar 2014 är kvarnen vid Dalby hage, Skrivaremöllan 
utanför Torna Hällestad samt Hasslemölla i Veberöd. 

In på 1900-talet skördade man med lie eller skördemaskin, torkade säden på fälten 
och tröskade därefter på logen och malde i kvarnarna. Under 1900-talet kom de 
effektivare skördetröskorna och behovet av att torka spannmålen för lagring i 
magasin eller silor ökade. Spannmålshanteringen centraliserades vid 1900-talets 
mitt till lokalföreningar eller andelsföreningar där lagerhus och silor samt lokaler 
för andra varor som konstgödsel byggdes. Lagerhus och silor är en typ av lands-
bygdens byggnader som kraftigt minskat i antal eller fått ny funktion under senare 
delen av 1900-talet och 2000-talet. Spannmålshanteringen har fortsatt koncentre-
rats till några få platser. Lokalföreningar eller andelsföreningar har inom Lunds 
kommun funnits, förutom i Dalby och Lund, i åtminstone Genarp, Veberöd och 
Kongsmarken. En del byggnader finns kvar i Veberöd och i Kongsmarken men 
den enda stora kvarvarande spannmålssilon finns i Dalby. Även på storgårdar ris-
kerar äldre silor byggda i betong att rivas till förmån för stålsilor eller när driften 
har lagts under huvudgården och silorna på arrendegårdar blivit överflödiga. 

Skrivaremöllan utanför Torna Hällestad är ett exempel på en av de 
många små vattenkvarnar som funnits i kommunen, och ofta vid 
mindre vattendrag. I många kvarnmiljöer är vägarna stensatta med 
kullersten för att klara tungt lastade vagnar. Foto Carita Melchert.
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Byggnadsskicket på landsbygden
Bostadshusen på gårdarna, både de kvarliggande i byar och de utskiftade, är ofta 
fristående och byggda i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet i en stil 
inspirerad av de större herrgårdarna eller stationssamhällets offentliga byggnader. 
De är större än äldre låga långsmala längor och har puts- eller tegelfasader med 
inslag av dekor. Främst i östra-nordöstra delen av Lunds kommun, från Arendala, 
Hardeberga och Fågelsångsdalen mot Flyinge och Silvåkra, kan man se ett möns-
ter i en del av mangårdarnas utformning. 

Från uppskattningsvis 1870-talet eller något tidigare ser man att bostadshusen 
ibland uppförts med förhöjt fasadliv. Ytterväggen drogs upp ovanför vindsbjälkla-
get och i mellanrummet upp till takfoten placerades liggande, rektangulära föns-
ter. På så vis fick man en väl belyst vind, sannolikt mest använd för torkning och 
förvaring. 

Denna typ av bostadshus finns även i övriga delar av landet och även som trä-
byggnader. Den här ”halvvåningen” hade introducerats av Charles Emil Löfven-
skiöld i hans typritningar i mitten av 1800-talet, men inspirationen kan också ha 
kommit från Danmark där samma förhöjda fasadliv med liggande fönster slog 
igenom, efter tysk förebild, vid samma tid. Möjligen var det mangården vid Har-
deberga säteri, enligt kartmaterialet nybyggd kring 1847, som var inspirationskäl-
lan och föregångaren i trakten. Kring bland annat Dalby kan man ibland se rund-
bågiga fönster i gavelspetsen, både på bostadshus och på ekonomibyggnader. Ofta 
ett större i mitten flankerat av två smalare, ett Palladiomotiv. Byggherren eller den 
som uppförde ritningarna kan också ha inspirerats av Carl Georg Brunius som 
gärna arbetade med både rundbågiga fönster och tegelfriser. Gårdar byggda i tim-
ringsteknik finns knappast i kommunen, men det förekommer att äldre korsvirkes-
byggnader försetts med panel. Detta hör till 1900-talet då det genom järnvägarna 

Kongsmarken nordväst om Lyngby. Lantmännens anläggning som den såg ut i slutet av 1980-talet med silo 
och lagerbyggnader med lastramp och en stor plan framför anläggningen. Fotografi, privat ägo.

enkelt gick att forsla trävaror och kan också iakttas exempelvis på Romeleåsen 
där virkesproduktion blev en viktig näring och både ekonomihus och boningshus 
kunde uppföras med panelfasader och troligen med något slags regelstomme. 

Inom Svenstorps gods 
har bostadshus uppförda 
från slutet av 1800-talet 
fram till 1930-talet ofta 
en karakteristisk arkitek-
tur med putsade fasader, 
sadeltak med valmade 
gavelspetsar utan ut-
språng och på vissa 
plattgårdar mansardtak. 
Mönstret gäller både ar-
betarbostäder, utskiftade 
gårdar samt plattgårdar/
arrendegårdar. Utifrån 
gårdens/bostadens status 
ökar också storleken på 
husen men arkitekturen är 
snarlik. Bondgårdar med gråstenslängor, av blygsammare storlek, förekom spritt 
inom kommunen. En del av dessa finns kvar idag men av skifteshandlingar för-
står man att gråstensbyggnader förekommit i större omfattning. Korsvirke med 
lerklining eller lersten var dock alltid vanligast. I risbygden på Romeleåsen finns 
ett byggnadsbestånd av ålderdomligare karaktär vilket man kan utläsa av bygg-
nadernas material, form och storlek. Äldre byggnader kännetecknas genom den 
låga, långsmala formen och ofta korsvirke. Ekonomibyggnaderna är anpassade 
efter manuellt arbete vilket inte medger höga lyft. Några årtionden efter sekel-
skiftet 1900 byggdes ekonomibyggnaderna högre och större och flera funktioner 
samlades under samma tak i en byggnad eller i en vinkelbyggnad. Kännetecken är 
de höga logarna anpassade för höga lyft med hissanordningar och transportband. I 
samband med elektrifieringen något årtionde in på 1900-talet installerades torkar 
och silor i logarna på enstaka större gårdar och elevatorkuporna ovan nocken är 
kännetecken och karaktärsgivande för just för slätten och tidsperioden. Detta är 
tydligt i och kring Västra Hoby, Stångby och Håstad. 

Påfallande många gårdar är nybyggda på 1920-talet i samband med brand, troligen 
hänger det samman med elektrifieringen av landsbygden. Det verkar också inom 
kommunen finnas en tendens till att det inte uppförts ekonomibyggnader i någon 
större utsträckning efter 1930–1940-talen. Detta kan te sig märkligt i och med 
jordbruksreformer på 1940-talet och senare. Kanske har jordbrukets specialisering 
här skett så pass tidigt att det inte funnits anledning att bygga nytt senare? Senare 
byggda ekonomihus förekommer, framför allt svinhus, maskinhallar, garagebygg-
nader samt ridhus. Maskinhallarna är ofta påfallande stora och utförda i enklaste 
teknik där de lite äldre från 1950-/60-talet kan ha väggar av lättbetongelement 

Vid Hässleberga i sydvästra delen av kommunen finns flera intressanta 
gårdar. Detta bostadshus är ett av få oputsade tegelhus med liggande 
fönster under takfoten. Lägg märke till den kullerstensbelagda 
gårdsplan och många välbevarade detaljer i byggnaderna. Foto Carita 
Melchert
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(Siporex) medan senare nästan ute-
slutande har väggar och tak av plåt. 
Dessa storskaliga byggnader kan 
ofta bli dominerande på gårdar som 
ännu brukas. På nedlagda gårdar 
kan det istället bli tvärtom, när en 
äldre mangårdsbyggnad ersätts av 
en ny ”skånelänga” av betydligt 
större storlek än de äldre stall- och 
logbyggnaderna. 

Byggnadsskicket fyrlängad gård 
(dock oftast med fristående mangård) 
och korsvirke finns bäst bevarat i 
Stångby och Västra Hoby kyrkbyar, i 
ensamliggande gårdar på Romeleå-

sen samt på Revingefältet. Gråstensbyggnader förekommer i enstaka gårdar. Re-
dan före skiftena fanns traditionen med gråstensbyggande i en del skånska hära-
der. I samband med enskiftet blev dessa mer allmänna. Det fanns då två drivande 
orsaker: den utflyttade bonden kunde få både utflyttningsbidrag och stenhusbidrag 
om hela huset byggdes i sten. Stenbyggandet sågs också som ett beständigt materi-
al samtidigt som tillgången på virke var mycket begränsad i dessa trakter i början 
av 1800-talet.  

Förändringstendenser 
Hästgårdar är ett i kommunen tydligt sentida inslag både i byar och bland de 
utskiftade gårdarna. Ridhästuppfödning har långa traditioner på flera platser i 
kommunen, bland annat Dalby kungsgård, Flyinge kungsgård och Västra Hoby. 
De gårdar som idag är hästgårdar har ofta bevarade ekonomibyggnader anpassade 
efter dagens regler för hästhållning. I anslutning till gårdarna har ridhus uppförts 
och marken betas. Hästgårdarna finns spridda över hela kommunen men särskilt 
Lyngby, Västra Hoby, Stångby och Flyingeby präglas starkt av hästverksamheten. 
Denna verksamhet fungerar ofta bra med ett bevarande av äldre byggnader och 
bidrar till att markerna hålls öppna. 

De aktiva lantbruken blir färre och större. Merparten av gårdarna inom Lunds 
kommun är inte längre aktiva inom jordbruksnäringen. Flera gårdar är avstyckade 
från sin jordbruksmark eller så arrenderas den ut. De gårdar som däremot brukas 
blir större och köper upp eller arrenderar större markarealer. De aktiva gårdarna 
utmärks av nya ekonomibyggnader, framför allt maskinhallar. Silor i stål är också 
utmärkande. Specialisering är en tydlig tendens under efterkrigstiden och ännu 
pågående. Det är få gårdar som både har djurhållning och odling av spannmål och 
andra grödor. De gårdar som håller djur är också specialiserade och har antingen 
nötdjur med lösdrift (vilket kräver stora arealer), svin eller höns. Det är osäkert 
om det finns någon enda gård inriktad på mjölkproduktion inom kommunen. 

Loge byggd i korsvirke och gråsten med taktäckning av 
korrugerade eternitskivor, Flyingeby. Stick-bjälkarna i 
korsvirket går genom stolparna och är fästa med tapp 
vilket tyder på ett äldre byggnadsskick. Byggnaden 
uppvisar skånska traditionella material från olika tider i 
en och samma byggnad. Foto Carita Melchert.

Landsbygdens bebyggelse i andra underlag
I Lunds kommun finns stora områden som utgör riksintresse för kulturmiljövård. 
I motivtexterna till dessa35  lyfts byar, odlingslandskapen och godslandskapen 
med dess historiska dimensioner fram (se bilaga 3 Riksintressen för kulturmil-
jövården i Lunds kommun). Karaktärsdrag och enstaka byggnader lyfts fram. I 
delar av Västra Hoby och Stångby socknar nämns betade strandängar samt spridd 
gårdsbebyggelse från 1800-1900-tal och ett landskap som tydligt präglats av 
skiftets genomförande med rätvinkliga vägnät, uppfartsvägar och enstaka alléer. I 
godsmiljöerna Svenstorp och Flyinge nämns bland annat Svenstorps huvudbygg-
nad, ekonomibyggnader och parkanläggning lyfts fram. Även kvarnarna längs 
Kävlingeån Bösmöllan från 1856, Kvarnviks valskvarn från 1800-talets senare del 
samt Håstads mölla. 

I trakten av Björnstorp lyfts det kuperade odlingslandskap vid Romeleåsen fram 
och sätesgården Björnstorp med omfattande allé- och parksystem, välbevarad eko-
nomi- och arbetarbebyggelse i ett slottslandskap och kyrkbyn Gödelöv med kyrka 
från medeltiden samt gatehus. 

I trakterna Dalby och Hardeberga lyfts odlingslandskapet med förhistorisk konti-
nuitet och av skiftena påverkad gårds- och ägostruktur fram liksom det av stor-
drift präglade godslandskapet. Äldre ägogränser med pilevallar, Hardeberga sock-
encentrum med medeltida kyrka, skola, prästgård och ett flertal gatehus. Sjöstorps 
by med koncentrerad bebyggelse. Arendala och Hardeberga gods med tillhörande 
bebyggelse och rikt allésystem. Dalby med bebyggelse från sent 1800-tal till tidigt 
1900-tal, skola, tingshus, gästgivaregård, äldre bostads- och gatehus samt sekel-
skiftesbebyggelse i rött tegel. 

35 http://www.raa.se/app/uploads/2012/06/M_riksintressen3.pdf 20141229

Dessa ekonomibyggnader i Västra Hoby socken används inte längre för lantbruksverksamhet men är en 
viktig del av landsbygdens och slättens karaktär. Foto Carita Melchert.
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För Häckeberga beskrivs det godspräglade odlingslandskapet och bebyggelse-
strukturen. Huvudbyggnaden, murar och klippt häckkantat vägsystem, ekonomi- 
och arbetarbebyggelse, torp- och arrendegårdar samt den småskaliga fäladsmar-
ken med åkerfält och betesmarker lyfts fram. 

Även i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram36  lyfts delar av landskapet runt Lund 
fram. Bonderup och Lunnarp är exempel på två byar som beskrivs. De karaktärs-
drag som lyfts fram är den bibehållna äldre karaktären med ägogränser, vägsys-
tem och bebyggelse och kvarnen i Bonderup. I trakten Esarp-Alberta-Sånahusen 
är motivet det jordbrukspräglade landskapet med en tydlig social skiktning från 
sätesgårdar, bondbyar och hantverksbyar. Det är ett femtontal miljöer och fyra så 
kallade kulturmiljöstråk lyfts fram och beskrivs.

Landsbygdens bebyggelse behandlas även i kommunens egna planeringsunderlag 
så som Bevaringsprogrammet där Stora Råby och Värpinge byar ingår och där 
kulturvärden i tätorter med agrart präglat ursprung som Dalby och Genarp lyfts 
fram. I kommunens översiktsplan från 2010 beskrivs kulturvärdena i kartskikt 
utifrån kommunens och Länsstyrelsens överväganden37. Sammantaget är det 
tydligt att landsbygdens bebyggelsestruktur med lång kontinuitet och samman-
hanget mellan markanvändning, vägnät och bebyggelse har stor betydelse för våra 
gemensamma landskap. 

Förslag på områden för vidare studier
Kring Lyngby. De norra och västra delarna av Lyngby sockens marker utgörs i 
huvudsak av slättbygd, Hässleberga bys ägor och Lyngby bys utflyttade gårdar. 
Många är större gårdar med flera ekonomibyggnader och kompletta gårdar, ofta 
i tegel eller gråsten. Även Kongsmarkens by/stationssamhälle är intressant med 
lokalföreningens lager och tidigare kvarn i anslutning till järnvägen.

Häckeberga godsdomän har särpräglad bebyggelse med många ensamliggande 
gårdar där flera ligger i förskiftesläge, samt plattgårdar och platser för tidigare 
byar. Samtidigt finns många husgrunder efter rivna småställen och ett övergivet 
hus med lerstampade väggar, det enda lerhus som inom denna undersökning på-
träffats i Lunds kommun. Godset med det omgivande landskapet och bebyggelsen 
skiljer sig från slättens godsland-skap, och visar hur olika gods- och landsbygds-
miljöer tillkommit och utvecklats beroende av skilda naturgeografiska förhållan-
den.

Arendala – Hardebergaområdet. Parkanläggningen tillhörande Hardeberga säteri 
är kanske den trädgårdsanläggning som har minst läsbarhet idag då den västra 
anläggningen är sargad på grund av nytillkomna byggnader. Det finns dock fort-

36 http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/
sarskilt-vardefulla-kulturmiljoer-i-skane/lund/Pages/index.aspx 20141229

37 http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Stadsbyggnadskontoret/%C3%96P2010/
antagandehandling/%C3%96P%202010%20till%20webben%20avdelning%202.pdf 20141229 se sid 85 i 
antagandehandlingen.

farande goda chanser att få en övergripande bild av den tidigare parkstrukturen 
genom inventering av befintlig miljö. En inventering av samtliga park- och träd-
gårdsstrukturer och förhållandet gårdarna emellan i framför allt Arendala och 
Hardebergatrakten skulle tydligare kunna belysa särdraget i trakten. 

Måryd-Skrylle är ett område mellan Södra Sandby, Dalby och Torna Hällestad. 
Det är ett glesbebyggt område där vägarna har tydlig enskifteskaraktär. Flera går-
dar har kvaderhuggen gråsten i ekonomibyggnaderna. I området har även funnits 
minst en vattenkvarn. Stora delar är tidigare fäladsmark och här finns gott om 
gamla hägnader, stengärden och även en fägata.

Öster om gamla Tygelsjö by. Ett småskaligt och för Lunds kommun något ovanligt 
landskap. Området bebyggdes kring mitten av 1800-talet och än idag finns här tätt 
liggande smågårdar på små marklotter indelade med stengärdesgårdar. 

Söder-/sydväst om Veberöd. I området på Romeleåsens nordöstra sluttningar 
ligger flera äldre ensamliggande gårdar och torp av ålderdomlig karaktär. Land-
skapet är varierat och förhållandevis skogigt. Öppna åkrar och betesmarker anges 
som äldre inägomark. Vägarna är mestadels ålderdomliga och följer topografin, 
här är få raka linjer över huvudtaget. Många av gårdarna ligger vid små enskilda 
uppfartsvägar och är svåra att nå med mycket förbudsskyltar och vägbommar.
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Vägar och järnvägar38
Vägnätet har en mycket lång historia och är tillsammans med kyrkorna de äldsta 
anläggningar som ännu brukas. En stor del av vägnätet i Lunds kommun, både i 
och utanför staden, har medeltida anor, eller är ännu äldre. Vägarna som sådana 
har förstås ändrats, men de ligger kvar i ungefär samma sträckning. Ibland har 
helt nya vägar tillkommit, men de äldre finns då ofta kvar bredvid i det gamla 
läget. Även broarna har lång kontinuitet. Brospannet som sådant kan förvisso vara 
modernt men broarna ligger ofta i gamla lägen. Namn som Höjebro, Vadmöllan 
eller Kvinnevad minner om detta. Vägstenar och alléer är andra anläggningar som 
hör till de äldre vägmiljöerna. Även gästgiverier hör dit, men uppfattas kanske 
oftare som lantlig restaurang med traditioner och i ”genuin” miljö. 

Under 1900-talet skedde omfattande förändringar av vägnätet, som en anpassning 
till bilismen. Vägar breddades, rätades och fick nya beläggningar. Skjutsstationer 
och gästgiverier ersattes av bensinstationer och motell. Underhållet av det allmän-
na vägnätet, som tidigare legat på bönderna, övertogs av statliga verk. En mång-
fald av bilverkstäder och bilvaruhus uppfördes. Dessa anläggningar, till stor del 
tillkomna i samband med massbilismen efter andra världskriget, har inte samma 
beständighet som vägarna. Det är snarare så att 50 år får anses som en ansenlig 
ålder för en bensinstation eller bilverkstad. I Lunds kommun finns få äldre bilmil-
jöer. 

38 Kapitlet bygger på den delstudie till kulturmiljöprogrammet som Daniel Melchert (God bostad 
kulturmiljökonsult) upprättat åt Lunds kommun 2010.

Järnvägarna har en lång historia som startade med stambanans framdragande 
1856. Den följdes snart av ett tätnande järnvägsnät med sträckorna Lund-Trel-
leborg 1875, Lund-Kävlinge 1886, Malmö-Dalby 1892, Dalby-Sjöbo 1893, Mal-
mö-Genarp 1894, Lund-Bjärred 1901, Lund-Revinge-Harlösa 1906, Dalby-Har-
lösa-Bjersjölagård 1910. Efter ett halvsekel med optimistisk nybyggnation kom 
en lång period med minskande spårburen trafik. Bana efter bana nedlades och på 
1960–70-talen såg det riktigt nattsvart ut. Sedan dess har järnvägstrafiken häm-
tat sig och numera finns det planer på att både återuppbygga banor och anlägga 
nya. Man kan mycket väl tänka sig spårburen persontrafik till Dalby och kanske 
Veberöd, men till Kongsmarken och Silvåkra har nog sista tåget gått för all fram-
tid. Där banvallarna finns kvar har de blivit populära gång- och cykelleder. Gamla 
stationshus och banvaktsstugor har kunnat ändras till bostäder, medan det varit 
svårare att finna nya användningsområden för exempelvis godsmagasin och lok-
stallar som nästan undantagslöst rivits. Ett lysande undantag är förstås godsmaga-
sinet vid järnvägsstationen i Lund som är Nordens äldsta bevarade godsmagasin. 

Kommunikationsmiljöerna är en del av vårt gemensamma kulturarv och handlar 
om hur vi över tiden rört oss i landskapet och till dels format det. Vissa sträckor, 
miljöer eller anläggningar finns kvar, andra är borta och nya tillkommer. Det är 
en pågående process, men vägen eller järnvägen leder inte bara framåt. Vägarnas 
historia sträcker sig långt bakåt, järnvägarnas till 1800-talet och massbilismens till 
1950-talet. 

Vägar och järnvägar i andra underlag
I tidigare undersökningar av väg- och järnvägsmiljöer i Lundatrakten är det 
särskilt de senare som undersökts. Föreningen Gamla Lund har i flera av dess 
årsböcker behandlat Lunds järnvägar eller järnvägsmiljöer. Även järnvägssträck-
ningar och stationsbyggnader har skildrats i böcker. I kommunens befintliga Beva-
ringsprogram har en del järnvägsmiljöer behandlats. 

Vägmiljöerna i Lunds kommun har inte uppmärksammats specifikt, men in-
venteringar av broar har gjorts i före detta Malmöhus län 1977. Kulturhistoriskt 
värdefulla vägmiljöer, eller snarare vägsträckningar på det statliga vägnätet i 
Skåne, inventerades 20 år senare. I början av 1980-talet utgavs en skrift, Vägmiljö 
– kulturmiljö, som behandlar kulturhistoriskt intressanta vägar på Söderslätt (men 
alltså inte i Lunds kommun). Liknande skrifter från andra landsändar finns säkert, 
men det är helt klart att det inte skrivits lika mycket om vägar och vägmiljöer som 
om järnvägarna.

Med tv-programmet ”K-märkt” på 1990-talet och de därpå följande böckerna 
uppmärksammades alldagliga och triviala miljöer, och alldeles särskilt olika bygg-
nader, miljöer eller platser kopplade till privatbilismen: bensinstationer, bil- och 
traktorverkstäder, garage, motell och liknande. De hade gemensamt att det var ty-

Invigning av motorvägen Malmö-Lund 1953. Ur familjen Andersson-Ramslätt-Johanssons fotoalbum, 
Kulturen i Lund X858.
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piska 1900-talsmiljöer som höll på att försvinna i slutet av seklet. Det blev därefter 
något av en folkrörelse att leta upp, fotografera och skriva om gamla mackar eller 
bilskrotar, särskilt märkbart på internet där det finns gott om sidor som behandlar 
detta. Många små privata mack- och bensinmuseer såg dagens ljus. En intressant 
bok i sammanhanget är Bilkultur i Malmö: hur en bilstad blir till av Niklas Ing-
marsson. Det handlar här inte om att leta upp de där ”bortglömda” miljöerna utan 
att skriva stadshistoria utifrån ett bilperspektiv. Bilismens påverkan på stads-
planering och stadsbyggande har behandlats av Anders Hagson i avhandlingen 
Stads- och trafikplaneringens paradigm (2004) och av Per Lundin i avhandlingen 
Bilsamhället (2008).

Gemensamt för kommunikationsmiljöer är att de förändras i samband med att 
trafiktekniska förhållandena förändras. För järnvägarna är detta mycket tydligt. 
Där det bedrivs järnvägstrafik har de enskilda trafikplatserna ofta förändrats 
avsevärt medan man kan finna en nästan intakt järnvägsmiljö där själva banan är 
borta. Vägarna, som har en mycket längre historia och som inte sällan sträcker 
sig bakåt till medeltiden eller äldre, är det framför allt kontinuitet och läge som är 
signifikant. Många vägar har dock rätats, breddats och ibland även flyttats något 
så att de historiska sammanhangen inte framstår som så tydliga i landskapet. De i 
kulturmiljöprogrammet utpekade väg- och järnvägsmiljöerna skall illustrera den 
transporttekniska utvecklingen, från stig till motorväg, från oxkärra till snabbtåg. 
Anläggningarna är dokument som berättar om samfärdsel med skilda trafikslag 
och från skilda epoker. Kort och gott, hur man rest!

I Bevaringsprogrammet kan en del av de miljöer som pekats ut, ses som kul-
turhistoriskt värdefulla, dessa ställningstaganden utgör sen en av grunderna för 
detaljplaneläggning och bygglovhantering. Det starkaste lagskyddet är byggnads-
minnesförklaring enligt lagen om kulturminnen. I Lunds kommun är det bara en 
anläggning av typen kommunikationsmiljö som är skyddad på det sättet, ban-
vaktsstugan i Håstad. Lunds C var tidigare statligt byggnadsminne men avskrevs 
i samband bolagiseringen av SJ 2003. I de riksintresseområden som berör Lunds 
kommun finns en del som omfattar väg- och järnvägsmiljöer39, det handlar om att 
vägarna bygger upp viktiga delar av kulturmiljön och gör de historiska dimensio-
nerna tydliga. I länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram40, finns 19 miljöer i 
Lunds kommun som lyfts fram. Fyra av dessa är så kallade kulturmiljöstråk och 
tre av dessa senare är helt kopplade till kommunikationsmiljöer, nämligen Lands-

39 Lackalänga M45: Landskap som tydligt präglas av skiftets genomförande med rätvinkliga vägnät, 
uppfartsvägar och enstaka alléer. Svenstorp – Hviderup – Flyinge – Västra Hoby M80: Medeltida pilkantad 
vägsträckning – Kyrkstigen. Krutmöllans stenvalvsbro. Björnstorp – Gödelöv M82: Fornlämningskoncentration 
från järnåldern med /…/ hålvägar. Björnstorps slott med /…/ omfattande allé- och parksystem. Dalby – 
Hardeberga M83: Centralbygd /…/ med förhistorisk kontinuitet kring äldre vägsträckning. Den gamla 
kungsvägen Lund-Dalby. Arendala och Hardeberga gods med tillhörande bebyggelse och rikt allésystem. 
Lund M87: Järnvägsmiljön som en viktig faktor bakom 1800-talets expansion. Spår av gamla infartsvägar, 
gränser och andra markförhållanden i det som tidigare var obebyggda marker runt staden. Häckeberga M95: 
Häckeberga slott med /…/ klippt häckkantat vägsystem.

40 Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram presenteras på: lansstyrelsen.se/skane. Där redovisas 
kulturmiljöer med utpekade värden vilka länsstyrelsen anser ska bevaras, vårdas och utvecklas. Det regionala 
kulturmiljöprogrammet har inte samma juridiska status som riksintressena men är ett planeringsunderlag vilket 
bland annat används vid länsstyrelsens översyn av kommunernas översiktsplaner.

vägen och första motorvägen Malmö-Lund samt två järnvägssträckningar, Mal-
mö-Simrishamns Järnväg och Södra stambanan. 

Vägar med sträckning sedan 1800-talets 
början 41

I Landsbygdens landskap, den del av kulturmiljöprogrammet som behandlar 
landskapets historiska utveckling går författaren Lars B Persson igenom vilka av 
dagens vägar som har kontinuitet sedan skiftena under 1800-talets början. 

Vägarna är en typ av landskapsobjekt som har haft mycket stor betydelse för 
människors förflyttningar, och som i viss mån styrt var bebyggelse uppförts. I 
många fall har 1600- och 1700-talens landsvägsnät kvar sin sträckning än idag42. I 
andra fall har de ändrats eller ersatts först under 1900-talets andra hälft, ofta till 
följd av växande biltrafik. En jämförande studie av vägnätet på 2000-talet och 
det som redovisas i skifteskartorna har genomförts. Häradskartan från 1910-talet 
och olika yngre kartor gör det relativt lätt att utifrån denna studie se hur vägnätet 
bevarats eller förändrats (se kartbilagor i Landsbygdens landskap figur 50 och 51). 
Av undersökningen framgår att en högst betydande del av dagens vägnät i områ-
det fanns redan före, eller tillkom vid skiftena. I västra delen av kommunen har 
till exempel Västra Hoby och Stångby relativt mycket väg med sådan sträckning. 
Detsamma gäller många av vägarna i Dalby och Sjöstorp i Dalby socken samt i 
anslutning till Rögle dammar i Hardeberga socken. Ett genomgående förhållande 
är att många huvudvägar genom byarnas mark lades fast i skiftena, medan min-
dre uppfartsvägar från dessa till den spridda bebyggelsen fick sin sträckning först 
när man efter skiftet bestämde var inom respektive fastighet ny bebyggelse skulle 
uppföras. Kartorna visar också hur en del större lands- och europavägar skär ige-
nom det gamla vägnätet. Ett exempel är väg E22 från Lund mot nordöst. Ett annat 
finner vi vid Dalby där vägen Lund-Sjöbo fått en ny sträckning kring Dalby och 
genom byn Önneslövs ägor.

Även i den sydöstra delen av kommunen finns en mängd vägsträckningar som har 
kvar sin sträckning sedan skiftena. Längst åt sydväst i Hässleberga, Assartorp och 
Bökesåkra har ganska stor del av nutida vägnätet samma sträckning som vid skif-
tena. Ett annat sådant område finns i Lunnarp, Bonderup och de västra delarna av 
Önneslöv. Områden med stor andel vägar som tillkommit efter skiftena finner vi 
till exempel i Vombs by och uppe på Romeleåsen mellan Björnstorp och Gödelöv 
i väster och Veberöd och Dörröd i öster. Även inom Häckebergaområdet är det 
förhållandevis liten del av vägnätet som bedömts ha samma sträckning som på 
skånska rekognosceringskartan. Det är också intressant att vägnätet inom Häck-
ebergaområdet tycks vara betydligt mindre dominerat av långa raka vägsträckor 

41 Lars B Persson Landsbygdens landskap, del av Lunds kulturmiljöprogram

42 Underlaget i av historiska kartor och beskrivningar går endast undantagsvis längre tillbaka i tiden än så.
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med tvära kurvor än vad som är fallet längre åt nordväst i kommunen. Istället 
vindlar sig många vägar här fram i terrängen. Anledningen kan givetvis vara 
backlandskapets terrängformer med många små backar och sänkor. Men kanske 
kan det även bero på att en hel del vägar här fått sin sträckning tidigare än i en-
skifteslandskapet. Eftersom en stor del av bebyggelsen här bestod av ensamgårdar 
och torp har området inte behövt skiftas och gårdarnas tillhörande mark har inte 
fått samma rätlinjigt avgränsande former (rektangel- eller triangelform) som inom 
skiftade byar. Mera uttalade ”enskiftesvägnät” finner vi främst i kommunens slätt-
område längst åt väster.

Exempel på vägar och järnvägar i 
kulturmiljöprogrammet43 
Nedan följer exempel på miljöer som lyfts fram i den del av Kulturmiljöprogram-
met som heter Infrastrukturens miljöer. En del av dessa miljöer betecknas som 
särskilt kulturhistoriskt värdefulla och några som av miljöskapande värde. Här 
listas exempelvis för vägmiljöer intressanta vägsträckningar, broar, vägstenar 

43 För fullständig lista se Järnvägens och bilens miljöer av Daniel Melchert

och alléer men också bilismens miljöer så som bensinstationer, bilverkstäder och 
p-hus. Inom järnvägens kulturmiljöer listas de särskilt kulturhistoriskt intressanta 
järnvägssträckorna, broarna, stationshusen, lokstallen, banvaktsstugor mm. I un-
derlaget förs även fram frågan om att göra Stångby station till byggnadsminne. 

Vägstenar
Det har sedan åtminstone 1600-talet funnits en mängd olika vägstenar som har 
erbjudit resenären och statsmaktens företrädare olika typer av information och 
ibland även vila. År 1649 utfärdade drottning Kristina en Krogare- och Gäst-
gifware Ordningh, som bland annat föreskrev att landets större vägar skulle 
mätas och förses med milstenar. Vägmätningen utgick från residensstaden och 
stenar placerades vid varje mil, på vägens högra sida, räknat från denna stad. De 
första milstenarna var ofta gjorda i trä och placerade direkt i marken. De blev 
inte långvariga. Under 1700-talet blev det vanligare att miltavlan placerades i ett 
fundament av kallmurad sten. Fördelarna var uppenbara då fundamentet visade 
den rätta platsen även om själva miltavlan skulle vara borta och milstenen blev 
naturligtvis mer synlig med ett fundament. Efter en ny gästgivarförordning 1734 
skulle även varje halv och fjärdedels mil märkas ut. Nu sattes det även upp mil-
stenar utefter en del mindre härads- och sockenvägar. Under 1800-talet ersattes 
många milstenar och miltavlor av nya i järn. På 1880-talet förlorade milstenarna 
sin betydelse då meterreformen infördes och nuvarande mätsystem ersatte det 

Lundabygden. Utsnitt av Gerhard Buhrmans karta över Skåne från omkring 1680 (Krigsarkivet, 
Kungsboken nr 1).

Stensoffa är en så kallad vilsten där vägen från Torna Hällestad möter vägen mellan Tvedöra och Silvåkra. 
Vem som utnyttjat vilstenen och i vilka sammanhang är inte känt. Foto Daniel Melchert.
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gamla. En milsten intill Dalbyvägen, den äldre sträckningen öster om Linero, har 
påträffats. Den är i sten och har angivelsen halvmil troligen syftande på avståndet 
till Lund. Bönderna hade sedan medeltiden varit skyldiga att röja och bygga vägar, 
med en arbetsinsats motsvarande jordinnehav. Med gästgivarförordningen 1734 
pålades de även underhållet. Vägarna delades upp mellan bönderna och varje lott 
markerades med en sten. Väghållningsstenarna som markerade sträckorna fick 
olika utseende eftersom väghållaren själv eller någon annan i trakten tillverkade 
dem. I Lunds kommun har endast en väghållningssten återfunnits, vid Skrivare-
möllan strax norr om Torna Hällestad. Det är en ovanligt välbevarad miljö med 
stenvalvsbro, allé samt vattenkvarn med möllarebostad.  

Gränsstenar har ofta satts upp i samband med någon gränsförskjutning eller 
annan gränsändring. I Lunds kommun sattes det exempelvis upp gränsstenar i 
samband med att Stora Råby 1952 inkorporerades med Lund och de markerade 
då Lunds kommuns nya gräns. Dessa gränsstenar sattes upp i själva gränsen vid 
utfartsvägarna och finns kvar längs Dalbyvägen, Sandbyvägen, Svenshögsvägen, 
Kävlingevägen, vägen Värpinge-Önnerup och vägen Stora Råby-Bjällerup. Mer 
udda är de så kallade vilstenarna, eller hållstenar som de också kallas ibland. Det 
var stenar där man av någon anledning vilade sig och kunde bestå av en mer eller 
mindre tuktad sten med flat ovansida, ibland med ryggstöd av andra stenblock. 
Möjligen hängde de ihop med skjutslinjer och var ett slags hållplatser. De kunde 
också användas då en likkista skulle bäras till kyrkan. Kistan ställdes på stenen 
och bärlaget pustade ut en stund. Ofta bjöds det då på en sup. I Lunds kommun 
finns en sådan här vilsten, Stensoffa nordväst om Krankesjön. Den består av ett 
antal stenblock, har ryggstöd, är U-formad och har lätt plats för ett bärlag. Mil-
stenar, väghållningsstenar, vilstenar och andra äldre vägstenar betraktas enligt 
Kulturminneslagen som fasta fornlämningar och skyddas enligt 2 kap.  

Mjölkbord 
Mjölkbord användes för att underlät-
ta mjölkhämtningen från producent 
till mejeri. Svenska Mejeriernas 
Riksförbund utarbetade en ritning 
1934, där höjden anges till 130 cen-
timeter. Den vanligaste typen var en 
träkonstruktion med däck av brä-
der. På ena kortsidan, eller på båda, 
fanns ofta ett eller två steg för att 
underlätta lyft. Andra typer kunde 
vara kombinationer av olika material, 
som ben av järnrör med trädäck eller trädäck på ett fundament av kallmurad sten. 
Modernare material som cementrör, betong eller järn förekom också. Mjölkbordet 
var också något av en samlings- eller mötesplats för byn. På 1970-talet ersattes de 
av tankhämtning på gårdarna och få ursprungliga mjölkbord finns kvar. Ett rela-

tivt modernt (60-tal) mjölkbord i järn, med ett trappsteg, däck i durkplåt och plats 
för cirka fyra mjölkkannor finns strax öster om Stora Råby.

Alléer
I Skåne började alléer planteras längs vägarna efter kontinental förebild under 
1700-talet, vanligen i anslutning till gods, herrgårdar eller andra större gårdar. 
Alléerna hade inte enbart ett estetiskt syfte utan var även praktiska. På vintern 
när det var mycket snö markerade allén vägens sträckning och på sommaren gav 
den skugga. Alléerna finns främst i det öppna, odlade landskapet och var förstås 
ett slags statusmarkör. Längs landsvägarna kunde alléerna innehålla olika träds-
lag, men träden var regelbundet planterade med ungefär samma inbördes avstånd. 
Vid godsen planterades alléerna bara med ett och samma trädslag. Vanliga träd 
var framför allt alm och lind, men även kastanj och lönn planterades. På grund av 
almsjuka har många alléer med alm tagits ner och ofta ersatts med andra trädslag, 
som vid Silvåkra där den nedtagna almallén är återplanterad med lind. 

Många alléer anlades i samband med 1800-talets jordbruksskiften, särskilt vid 
uppfarter till nyanlagda herrgårdar och plattgårdar. En speciell allé var den som 
anlades från Klostersågens station och förbi Vombs tegelbruk upp mot Övedsklos-
ter. Detta var ett tydligt sätt att visa att järnvägen inkorporerats i godssystemet. I 
mer utpräglad bondebygd planterades pilalléer, eller pilerader i ägogränser. Allé-
er är biotopskyddade och förändringar får endast ske efter länsstyrelsens beslut 
enligt Miljöbalken. 

Mjölkbord öster om Stora Råby, foto Daniel Melchert

Allé vid Toppeladugård. Foto Daniel Melchert
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Från Häradsekonomiska kartan (1915) kan man utläsa att kommunen var allérik 
i anslutning till slott, storgårdar, utskiftade gårdar och byar. Lunds kommun är 
inte längre utmärkande rik på alléer utan idag är de koncentrerade till godsmiljö-
erna. Enstaka kortare alléer eller rester finns vid utskiftade gårdar eller i byar. På 
enstaka ställen har alléer återplanterats under senare tid. De kvarvarande alléerna 
berättar om hur vår syn på naturen skiftat genom tiderna och om jordbruksbygd i 
förändring. Ofta handlar det om reformer i användningen av den odlade marken.

Busskurar
Busstrafiken ökade starkt på 1920- 
och 30-talen men för busstrafiken 
byggdes sällan hållplatsbyggnader. 
Det vanliga var en stolpe med i bästa 
fall en tidtabell och kanske en sten-
satt kant intill vägen. Men det hände 
att bussbolaget, kommunen, byalaget 
eller resenärerna själva ordnade med 
en busskur – små enkla skjul av till 
exempel trä, plåt, betongelement, glas-
fiber enligt principen ”man tager vad 
man haver”. Vid enstaka knutpunkter 
uppfördes mer varaktiga och påkosta-
de anläggningar. I Dalby ritade Hans 
Westman, på den tiden han var stadsarkitekt där, en enkel men funktionell vänt-
hallsrotunda utanför gästis. Detta var ortens gamla centrum med gästgivargård 
och skjutsstall, folkskola samt tingshus som återupprättades med busstrafiken, 
medan tågtrafiken en bit ner i backen förde en mer tynande tillvaro. 

Dass och ekonomihus
Ekonomihus var en mindre byggnad som flankerade stationshus och även upp-
fördes vid banvaktsstugor och personalbostäder. Det kunde rymma kol och ved, 
arbetsredskap och alltid bak- och tvättstuga, vilket innebar att de hade ugn och 
därmed skorsten. Vanligen fanns även dass för järnvägspersonalen. Någon gång 
användes en mindre del som stall för några grisar, eller för höns. Uthusen upp-
fördes vanligen som långsmala byggnader med gaveln mot banan, och ofta i trä. 
I likhet med stationshus och godsmagasin uppfördes ekonomihusen efter typrit-
ningar och samma modell återkom vid de flesta stationer och banvaktsstugor på 
samma bana. 

En annan liten byggnad som fanns vid stationen var det allmänna avträdet. Det 
hade ofta, men långt ifrån alltid, kvadratisk planform och tälttak krönt av ventila-
tionslanternin. Sistnämnda fanns alltid, oavsett takform. Vid småstationerna var 
avträdena oftast uppförda i trä, vid större stationer eller SJ:s stationer var de bygg-
da i tegel. Numera är det en byggnadstyp som ofta försvunnit, men där de finns 

kvar bidrar till upplevelsen och 
förståelsen av järnvägsmiljön. 
Samtliga bevarade har därför 
bedömts ha kulturhistoriska 
värden. Lastkajer och perronger 
fanns på alla stationer, de förra 
för godshanteringen de senare 
för passagerartrafiken. Lastka-
jer anordnades vanligen med 
en stenmur på omkring 1,10 
meters höjd över rälerna. En bit 
in på 1900-talet byggdes lastka-
jer i betong men en del mindre 
lastkajer byggdes av trä.

Allmänt avträde vid Klostersågens station. En liten emaljskylt 
upplyser om att ”Nyckeln erhålles i biljettluckan vid 
uppvisandet av gällande färdbiljett.” Foto Daniel Melchert.

Busskuren i Dalby byggdes på 1940-talets slut efter 
ritningar av Hans Westman som var stadsarkitekt 
i Dalby. Foto Daniel Melchert 2010, idag är kuren 
restaurerad och flyttad några meter åt norr.

Fackverksbro över Kävlingeån, byggd av Lund-Revinge järnväg. Sträckan trafikerades 1905-1939. Bron 
är av typen parabelfackverk och tillverkades av Hässleholms mekaniska verkstad 1905. Järnvägsbroar i 
fackverk av valsat järn var billigare än betong- och stenbroar och mindre underhållskrävande än träbroar. 
Foto Daniel Melchert.
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Moderna bostadsmiljöer44
I Lund, liksom i landet i helhet, var bostadsbyggandet omfattande efter andra 
världskriget och kulminerade med det så kallade miljonprogrammet 1965-75. 
Under denna tioårsperiod tillkom cirka 100 000 bostäder årligen, vilket gjor-
de Sverige till världsmästare i bostadsproduktion; inget annat land byggde fler 
bostäder per capita kring 1970. Två tredjedelar av alla bostäder var lägenheter i 
flerbostadshus medan en tredjedel var olika typer av småhus. I Lund kulminerade 
bostadsbyggandet i slutet av 1960-talet med ungefär 2 000 nya bostäder per år. En 
fjärdedel av Lunds hela bostadsbestånd är från 1960-talet (12 000 av 48 000 bo-
städer 2005). Man kan med fog säga att Sverige för stunden var färdigbyggt efter 
miljonprogrammet, på många håll hade det till och med uppkommit ett bostadsö-
verskott. Detta märktes även i Lund och exempelvis den storskaliga utbyggnaden 
av Värpinge lades på is, liksom en planerad ringväg runt staden. Därefter har 
bostadsbyggandet i stort följt konjunkturkurvorna utan att nå upp i sådana nivåer 
som under miljonprogrammet. Detta trots att befolkningen ökat från 69 000 invå-
nare år 1970 till 102 000 år 2005. 

Från 1945 till 1975 byggdes det i Lund 23 458 bostäder, det är nästan häften av det 
totala antalet bostäder år 2005. Det som byggdes är generellt sett av hög kvalitet, 
sett såväl till den enskilda byggnaden som till de olika bostadsområdena. Det är 
småhus i form av villor och radhus längs säckgator och fristående flerbostadshus, 
från 1960-talet utan direkt angöring med bil. Fördelningen av bostäder i småhus 
respektive flerbostadshus följer i stort det svenska genomsnittet. Ett särdrag för 
Lund är den stora produktionen av smålägenheter om ett rum och kök eller kokvrå, 
vilka var avsedda för studenter och även sjukvårdspersonal. Men detta är ju ett 
särdrag som inte direkt syns utåt. 

Typiskt för Lund är att de nya bostadsområdena projekterats lokalt. Stadsplaner-
na är i allmänhet uppgjorda på stadsarkitektkontoret, ibland tillsammans med 
de arkitekter som ritade husen. Man finner sällan standardlösningar där ett stort 
bostads- eller byggbolag använt det egna projekteringskontoret att rita såväl stads-
plan som hus. Skalan på byggnaderna är för tiden modest. Där det i många andra 
städer byggdes betydande områden med tre- och åttavåningshus (de vanligaste 
hushöjderna på grund av regler om hissar och utrymningskrav) uppfördes nästan 
bara tre- och tvåvåningshus i Lund. 

Det är också påtagligt att de nya områdena vanligen består av både flerbostadshus 
och småhus, i exempelvis Malmö uppfördes dessa bostadstyper var för sig. Till 
skillnad från storstäderna Stockholm och Göteborg eller städer som Sundsvall, 
Norrköping eller Karlstad byggdes i Lund inga så kallade satellitstäder – förorter 
belägna långt från centrum. Nya bostadsområden i Lund uppfördes på relativt 
små avstånd från stadskärnan. Detta kännetecknar även Malmö och andra skån-

44 Kapitlet bygger på ett underlag till kulturmiljöprogrammet med inriktning på moderna samhällets 
flerbostadshus som utarbetats av Daniel Melchert (God bostad kulturmiljökonsult) ”Här bor man” behandlar 
modern flerbostadsbebyggelse i Lunds kommun från 1945 till 2005.

ska städer där det sällan fanns topografiska hinder för en koncentrisk utbyggnad. 
Det fanns väl också viss medvetenhet om att snåla med den goda jordbruksmar-
ken, även om detta inte blir direkt uttalat förrän i slutet av 1970-talet. I den föl-
jande beskrivningen av Lunds bostadsområden från 1945 till 2005 kan läsaren 
följa hur den nationella bostadspolitiken och det lokala bostadsbyggandet hänger 
samman och förändrats över tid, hur detta avspeglar sig i miljöerna, vilka områ-
den som representerar folkhemmet, rekordåren, miljonprogrammet, gröna vågen 
etcetera, hur byggandet skiftat från spatiöst och storskaligt till tätt och lågt, hur 
ambitionerna att spara värdefull jordbruksmark lett till förtätningar, hur service 
tillkommit eller försvunnit, hur nya årsringar sätter avtryck, hur smakpreferenser 
inom arkitektur skiftar och naturligtvis hur en majoritet av lundaborna bor.

Bostadsbebyggelse från 1900-talets andra 
hälft, småhus och flerbostadshus
Underlaget till kulturmiljöprogrammet behandlar flerbostadshus och småhusbe-
byggelse från 1945 till 2005 med tonvikt på de första 30 åren. Beskrivningarna av 
bebyggelsen är översiktlig och baserad på områdesnivå, de enskilda byggnaderna 
beskrivs inte på samma sätt som i Bevaringsprogrammet. Undersökningsområdet 
omfattar områden utanför den äldre stadskärnan och till de fyra stora tätorterna 
Södra Sandby, Dalby, Veberöd och Genarp. Daniel Melchert beskriver avgräns-
ningen så här: 

”Tyngdpunkten har lagts vid att åskådliggöra hur bostadsbebyggelsen vuxit fram, 
när den planlades samt hur den bebyggts. Utifrån denna övergripande beskrivning 

Flygbild över området Järnåkra, foto Lunds kommun.
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har särskilt värdefull bebyggelse valts ut. Man måste notera att det inte är enskilda 
byggnader som lyfts fram utan hela bebyggelsemiljöer med tidstypiska karaktärs-
drag. Det innebär att enskilda byggnader med höga kulturhistoriska värden kan ha 
utelämnats, särskilt gäller det styckbyggda villor och äldre bebyggelse i den mån 
sådan finns i de undersökta områdena.”

Undersökningarna av flerbostadshus innebär inte någon heltäckande inventering 
av modernistiska bebyggelsemiljöer, exempelvis behandlas inte centrumanlägg-
ningar, sjukhus, skolor och andra serviceanläggningar. Denna bebyggelse utgör 
visserligen viktiga beståndsdelar av det moderna samhällets bebyggelse men har 
inte hunnits med inom detta arbete.

Sankt Hans backar
Ett riktmärke, både i staden och för stadsdelen, är S:t Hans backar, som är stadens 
största park. Detta kuperade grönområde formades under 1970-talet på den gamla 
soptippen som anlades 1947. S:t Hans backar gav en dramatisk terrängvariation i 
det annars platta landskapet. Från backarna med den högsta punkten på 86 meter 
över havet har man en vidsträckt utsikt åt alla håll. Omfattande busk- och träd-
planteringar ger stor variation då man rör sig genom området. En amfiteater ligger 
som en urgröpning i kullarna mitt i parken. Det var stadsträdgårdsmästare Robert 
Montan som 1971 ritade planen med ett backlandskap med brant sydsida som 
skydd mot biltrafiken på Norra Ringen. Kullen ligger 26 meter över trafikleden 
och är helt konstgjord. Parken har typiska planteringar för 1970-talet med stora 
gräsytor och ofta bågformade grupper med tåliga träd och buskar i kanterna. På 
1990-talet återskapades en slingrande bäck genom norra delen av parken. Området 
utvidgades norrut på 1990-talet i samband med att stadsdelen Annehem anlades. 
I anslutning till parken finns också Lunds yngsta koloniområde, från 1990-talet. 
Parken benämns av en del som Monte Composto.

Moderna bostadsmiljöer i andra underlag
I kommunens Bevaringsprogram förekommer byggnader som hör till det moder-
na samhällets bestånd av flerbostadshus. Innanför vallarna finns det en del fler-
bostadshus med utpekade kulturhistoriska värden exempelvis vid Södertull, vid 
Bangatan och Norrtull. Utanför vallarna märks radhusbebyggelsen i den så kall-
lade Linnéstaden i Galgevången, Stampehagen med radhus, kedjehus och lamell-
hus. I samma område finns även kedjehusen i Planetstaden. Även den modernistis-
ka bebyggelsen längs Byggmästaregatan och i Borgmästaregården har lyfts fram i 
Bevaringsprogrammen. Av de miljöer som pekats ut i Bevaringsprogram är några 
få försedda med skydd i detaljplanerna. Ett sådant skydd finns för planetstadens 
kedjehus där man infört rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. 

Bland de byggnader i Lund som skyddas som byggnadsminnen enligt Kulturmil-
jölagen (KML) finns inga moderna flerbostadshus, däremot finns ett bostadshus 
från 1939 och det är Hans Westmans villa i Professorsstaden i Lund. Villan är 
den yngsta byggnad som skyddats enligt KML i Lund och bland de yngsta i länet. 
Eftersom byggnadsminnena speglar ett urval av den äldre bebyggelsen finns det 
endast ett fåtal flerbostadshus i länet som är skyddade enligt KML och de hör alla 
till 1800-talet.  

Klostergården
Ett bostadsområde som ofta beskrivs som ett lyckat exempel på rekordårens 
bostadsprogram är Klostergården i södra delen av Lund. Här har i en mindre del, 
två kvarter i sydöstra delen antagit en ny detaljplan 2002 för att möjliggöra till-
byggnad av takvåningar. I samband med det infördes en skyddsbestämmelse med 
lydelsen: ”Hela planområdet utgör värdefull miljö enl. PBL 3:12. Särskild hänsyn 
ska tas till områdets karaktär”45  

Några år efter planen gjorde Regionmuseet Kristianstad en undersökning av 
Klostergårdens kulturhistoriska värden åt stadsbyggnadskontoret. 46Området har 
förtätats genom nybyggnader och genom några mindre påbyggnader av befintliga 
hus, karaktären av områdets centrala delar är ändå fortfarande starkt präglad av 
ursprungliga utförandet från 1960-talets mitt. Områdets bebyggelse ritades av fle-
ra arkitekter, Ingeborg Hammarskiöld Reiz ritade programmet baserat på stadens 
Generalplan från 1936 och bostäderna med parkeringsdäck ritades av HSB samt 
Lunds byggmästargille. Norr om bostadsområdet finns en park med stora gräsytor 
och planteringar. Centrumanläggningen i norr med kyrka, skolor, fritidsgård och 
affärer ritades av Jaenecke & Samuelsson. Både bostäder och centrum är uppför-
da med fasader i rött tegel men i centrum av det mörkare och hårdbrända Hel-
singborgsteglet. I centrum användes samma tegel till murar och markbeläggning 
vilket gett miljön en sammanhållen karaktär. Kyrkobyggnaden är skyddad enligt 
KML och bostadsbebyggelsen är markerad i kulturmiljöprogrammets underlag. I 
anslutning till centrum fanns tidigare en bygglek men den togs bort för att ge plats 
åt nya bostadshus 2007.

Exempel på bostadsområden i  
kulturmiljöprogrammet, Lund 47 
I detta stycke visas exempel från den rapport som ligger till grund för kulturmil-
jöprogrammet. Av de områden som valts ut som särskilt kulturhistoriskt värde-

45 Lunds stadsbyggnadskontor PÄ 16/2001a L 782

46 Paul Hansson o Anna Rabow: Klostergården i Lund, kulturmiljöanalys 2006:14 Regionmuseet Kristianstad. 

47 För fullständig lista se Daniel Melcherts rapport ”Här bor man!”, bostadsbebyggelse i Lund från 1945 till 
2005  
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fulla har en främre gräns satts vid 1975, det vill säga det år då miljonprogrammet 
avslutades, för att få ett tillräckligt historiskt perspektiv. Bebyggelse tillkommen 
efter 1975 har således inte värderats utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv, vil-
ket innebär att denna vid en framtida översyn kan komma att klassificeras som 
värdefull. I detta underlag redovisas bebyggelseområden som bedöms vara särskilt 
värdefulla från kulturhistorisk synpunkt. De värdefulla områdena 

• är sammanhängande och enhetliga med likartad bebyggelse 

• är representativa eller typiska för sin tid eller sin byggnadstyp 

• är välbevarade eller i ursprungligt skick 

• har ett högt konstnärligt egenvärde 

• berättar något om sin tid 

De krav som ställts är att områdena och dess byggnader har kvar sin ursprungliga 
karaktär. Det innebär bland annat att byggnaderna inte tilläggsisolerats, omfärgats, 
försetts med oproportionerliga tillbyggnader, att ursprungliga byggnadsdelar och 
detaljer finns kvar, att taken har kvar sin originalform, att gårdarnas och trädgår-
darnas disposition och material har bevarats. Dessa områden skall illustrera de 
viktiga dragen i bostadsbyggande under tidsperioden 1945-75: 

• folkhemmets och rekordårens byggande 

• grannskapstanken 

• stadsplaneideal och trafikplanering 

• grönytor och service 

• arkitektur som speglar periodens estetik och materiella förutsättningar 

• olika typer av konstruktioner och material 

Bebyggelsen är dokument som berättar om samtidens bostadsbyggande och stads-
planering, bostadspolitiska målsättningar och välfärdssamhällets ideal. Detta är 
modernitetens kulturarv. 

Drottningsstaden i Möllevången 
Området norr om Norra Kyrkogården var fram till 1950-60-talen till stor del 
jordbruksmark, här låg dock två från staden sett perifert belägna vårdinstitutioner: 
Möllevångshemmet, samt Sofiahemmet (nu Annetorpshemmet). Den västra delen 
av Möllevången, närmast Kävlingevägen, uppläts åt trädgårdskolonier kring 1930. 
I samband med områdets exploatering för bostadsbebyggelse ändrades Kävling-
evägens sträckning något på 1960-talet och kring 1970 tillkom Norra Ringen 
utanför bebyggelsen i norr. Utbyggnaden av stadsdelen Möllevången startade med 
grannskapsenheten Drottningstaden 1952. Inom loppet av några år uppfördes fler-

bostadshus runt ett litet parkområde, 
en skola och en butikslänga med 
bostäder på ovanvåningen i de lant-
liga omgivningarna norr om Norra 
Kyrkogården. Detta område stod 
klart kring 1960. Grönstråk samt 
gång- och cykelvägar förbinder de 
olika områdena inom Möllevången, 
nästan all service var koncentrerad 
till Drottningstaden med skola, da-
gis, affär och post.  

Bebyggelsen i Drottningstaden be-
står av rätt bastanta men välbyggda 
tegelhus i tre-fyra våningar. Samt-
liga hus, inklusive Lovisaskolan, ritades av Ingeborg Hammarskjöld-Reiz, som i 
Lund arbetat med bostadssociala frågor genom Bostadskommittén sedan 1930-ta-
let och var väl insatt i den nationella bostadspolitiken. Det avspeglar sig tydligt i 
detta område, som är ett mönsterexempel på grannskapsidealet så som det kom till 
uttryck i bostadssociala utredningens slutbetänkande: goda och sunda bostäder till 
överkomligt pris för alla medborgare. En grannskapsenhet skulle förutom bostä-
derna innehålla skola, affär och annan service samt gemensamma grönytor, precis 
som i Drotnningsstaden. Precis som i Drottningstaden. Detta finner man även på 
Kobjer och Rådmansvången – också där svarade Ingeborg Hammarskjöld-Reiz 
för gestaltningen. Bebyggelsen präglas av en arkitektur som är representativ för 
periodens nyrealism: kopplade huskroppar, tegelfasader med inslag av puts, viss 
mönstermurning, udda fönsterformer, burspråk, gavelpartier, markerade trapphus 
och entréer, utanpåliggande eller delvis indragna balkonger samt sadeltak. Bebyg-
gelsen är enhetlig i skala, materialval och formspråk utan att husen är identiska. 
Ett hus vid Filippavägen har tillkommit i ett senare skede, men är väl inpassat i 
miljön. Miljön i Drottningstaden utgör exempel på den moderna flerbostadsbebyg-
gelse som betraktas som särskilt kulturhistoriskt värdefull.  

Radhus i kvarteren Tre Leoparder, Riksvapnet och Dannebrogen 
Vid Tinghögsvägen byggdes i slutet av 1960-talet ett tätt radhusområde, ritat av 
Carl-Ossian Klingspor. Området består av två radhusgrupper avskilda med pen-
sionärsbostäder i tre radhuslängor och en liten närbutik längs Landsdomarevägen. 
Radhusen ligger saxade i ganska långa rader. De höga pulpettaken ger bebyggel-
sen ett karaktäristiskt utseende. Husen har röda tegelfasader utom närmast under 
pulpettaket där väggarna klätts med liggande, vitmålad panel. Trädgårdarna är 
små och intima, alla omgärdas av likadana staket och spaljéer. Mellan husraderna 
finns trånga gångväger, som mer har karaktär av passager. All mark mellan husen 
är hårdgjord, utom trädgårdarna. Alla hus är vända åt samma håll, så att man inte 

Kvarteret Drottning Filippa, byggt efter ritningar av 
LBF signaturen GS, ritningarna daterade 1952. Foto 
Daniel Melchert
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har två entréfasader vända mot varandra som längs traditionella gator. Byggherre 
var HSB, men radhusen friköptes i mitten av 1970-talet. 

Det norra området nås endast av Tingshögsvägen som slutar med en liten vänd-
plats och här finns också garagelängor. Det södra området är omgärdat av gator 
men i likhet med det norra är det innanför dessa helt bilfritt. Garagelängor finns i 
söder. Mellan det norra radhusområdet och pensionärsbostäderna går parkstråket 
Tingvallen, som är anlagt i en dalsänka där en bäck tidigare gick fram. Här har en 
gång- och cykelväg anlagts med en tunnel under Norra Ringen så att området står 
i förbindelse med det stora grönområdet vid Sankt Hans backar.

Området är förhållandevis kuperat och radhusens uppstickande, saxade tak vi-
sar tydligt fram nivåskillnaderna. Stadsplanen framhåller således topografin och 
bidrar tillsammans med den särpräglade arkitekturen till att ge området en tydlig 
identitet. Samtidigt speglar bebyggelsen tydligt sin tids estetiska ideal om upp-
repning och enhetlighet. Miljön utgör exempel på den moderna radhusbebyggelse 
som betraktas som särskilt kulturhistoriskt värdefull.  

Norra fäladen
Kvarteren Magistraten, Kämnärsrätten, Sagostunden, Notarien, Protokollet, 
Paragrafen. Detta studentbostadsområde planerades och ritades av Hans West-
man på uppdrag av AF-Bostäder. Området byggdes 1965-69 och blev det största 
studentbostadsområdet i Lund och kanske även i hela landet med närmare 3 000 
lägenheter. I uppläggning och arkitektur är det likt Westmans tidigare uppdrag för 
AF, särskilt Ulrikedal, men i större skala. Detta område byggdes egentligen som 
en egen stadsdel inom Norra Fäladen och försågs med eget centrum med butiker, 

Kvarteret Tre leoparder, ritade 1966 av Carl-Ossian Klingspor för HSB. Foto Daniel Melchert

restaurang, samlingslokaler och 
badanläggning. Bebyggelsen 
består av hopkopplade fyravå-
ningshus runt en gigantisk gård, 
grupper av så kallade fyrklöver-
hus samt intrikata gårdsforma-
tioner av loftgångshus i två till 
tre våningar.   

På 1960-talet gällde det att 
bygga så många studentbostäder 
som möjligt på kort tid, univer-
sitetet expanderade och bostads-

bristen var stor. Det mesta byggdes som smålägenheter och korridorsrum i flerbo-
stadshus, men i kvarteret Kämnärsrätten byggdes 480 lägenheter avsedda för gifta 
studenter. Dessa är samlade till fem lika grupper bestående av fyra trevåningshus 
och tre tvåvåningshus inbördes förbundna med balkonger och loftgångar. Husen 
speglar sin tillkomsttid med prefabricerade stommar och fasader av mexisten men 
också arkitektens ambitioner. Hans Westman arbetade med att skapa variation och 
bryta ner skalan, vilket bebyggelsen i Kämnärsrätten är ett bra exempel på där 
husen är grupperade kring gårdar och byggnadskropparna förskjutna i både plan 
och höjd samtidigt som de är kopplade via balkonger. Loftgångshusen i kvarteret 
Kämnärsrätten utgör exempel på den moderna flerbostadshus som betraktas som 
särskilt kulturhistoriskt värdefull.  

Grannskapsenheter i Galgevången, Lagerbrings väg kvarteren 
Lagerbring och Fries
Efter andra världskriget skulle visionerna om folkhemmet realiseras. Särskilt högt 
upp på önskelistan stod goda och funktionella bostäder, helst samlade tillsammans 
med nödvändig service till en grannskapsenhet. Området runt Lagerbrings väg 
passar väl in på beskrivningen, även om det var i minsta laget för skola och en del 
annan service. Området består av 13 
huskroppar i två och tre våning. Hus-
kropparna är vinklade, vilket speglar 
arkitekternas strävan att skapa tydliga-
re gårdsrum än man gjort i de renod-
lade lamellhusplaner som förekom 
under 1930-talet. Merparten av lägen-
heterna är på två rum och kök, vilket 
ansågs som en lämplig familjebostad 
då området byggdes runt 1950. De nya 
bostäderna var dessutom ljusa och mo-
derna med bekvämligheter som elspis 
och varmvatten. Lagerbrings väg går 

Hans Westman ritade dessa loftgångshus med kalksandstegel 
på Kämnärsrätten 1967.  Foto Daniel Melchert

Kvarteret  Lagerbring 3 ritades av HSB 
arkitektkontor i Stockholm 1952/53 Foto Daniel 
Melchert
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genom området, med HSB-husen på östra sidan och bostadsrättsföreningen Fries 
hus på den västra. Området är således inte att betrakta som trafikseparerat, men 
gårdarna är bilfria. 

Områdets utformning och tillkomsthistoria visar på ett tydligt sätt visionerna och 
idealen i 1940-talets Sverige. Galjevången var en av Lunds första grannskapsen-
heter. Den varierade men ändå enhetliga arkitekturen har resulterat i en tydlig 
visuell identitet. De tidstypiska byggnaderna i rött och gult tegel i kvarteren La-
gerbring och Fries är exempel på särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  

Kvarteret Zettervall
I kanten av Tunaparken, 
uppfördes 1958-60 tre 
tiovånings skivhus ritade av 
Helge Zimdahl. Höghusen 
skulle markera områdets 
höjd och från lägenheterna 
skulle de boende ha fina 
utblickar över slätten i söder, 
det är därför lite märkligt att 
alla balkonger är orienterade 
åt nordväst. Bilparkering fö-
rekommer framför entréerna, 
annars är miljön bilfri. Planeringsmässigt ansluter bebyggelsen till den funktio-
nalistiska idén om hus i park, som bygger på funktionsseparering: boende för sig, 
arbete för sig och service för sig. Byggherrar var lundabyggmästarna Harry Karls-
son och Karl Mildner. Byggmästarna brukar ofta beskrivas som en lite konserva-
tiv yrkesgrupp, vilka hade svårt att förlika sig med det moderna elementbyggeriet 
som kom under 1950-talet. Tydligen inte så i Lund. De tre skivhusen är uppbyggda 
med betongstommar och med fasader av betongelement. Fönster och fönsterbröst-
ningar i färgat skivmaterial bildar vertikala accenter i de 60 meter långa husen. 

De statliga lånereglerna för bostadsbyggande gynnade 1956-62 höga hus och 
under några år kring 1960 byggdes en stor andel höga hus, med nio våningar 
eller fler. I Lund är detta mycket tydligt och de enda ”höghus” som byggdes var 
just i slutet av 50-talet med de tre husen på Tuna och tre hus på Hospitalsgården. 
Samtliga är goda representanter för den modernistiska höghusepoken i svenskt bo-
stadsbyggande. Skivhus i kvarteret Zettervall är särskilt kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse.

Kvarteren Fagotten och Musikanten
Östra Torns största bostadsområde består av drygt 500 lägenheter i 44 tvåvånings 
lamellhus. Byggandet pågick 1968-70 och omfattade även en mindre Konsumbutik 

samt skola, dagis och bygglekplats 
närmast Hardebergaspåret. Mellan 
HSB:s och Byggmästargillets område 
sträcker sig ett grönområde, egentli-
gen en fortsättning på Sommarlovs-
parken i Mårtens Fälad, som en grön 
kil in mellan de båda husgrupperna.  

Den östra delen (Musikanten) bygg-
des av HSB efter ett planförslag från 
HSB:s arkitektkontor i Stockholm 
och även husen ritades av HSB (Ove 
Kildetoft). Alla hus är orienterade åt 
nord-syd, har platta tak och fasader 
av betongelement med frilagd bal-
last av rödaktig stenkross. Husen är 
byggda helt av prefabricerade betongelement men med platsgjuten grund. Beton-
gelementen levererades av Hermanssons Betonggjuteri (blev senare SIAB) i Bjuv, 
vilka även svarade för själva uppbyggnaden. Lägenhetsbeståndet domineras av tre 
rum och kök. Området är helt bilfritt och parkering i garage finns öster, söder och 
norr om bostadshusen. 

Den västra delen (Fagotten) byggdes av Lunds Byggmästargille genom Harry 
Karlsson och består av 24 tvåvåningshus, även här med en dominans av treor men 
också en stor del treor ”med uthyrningsrum”, vilket i praktiken innebar fyra rum 
och kök. I detta område är husen grupperade fyra och fyra runt gemensamma 
gårdar. Husen är likartade dem i HSB-området, men har röda tegelfasader och 
flacka sadeltak. Vid en hastig blick känns de dock närmast identiska. Planförslaget 
ritades av stadsarkitektkontoret medan husen ritades av Kommunernas Konsult-
byrå (Harald de Sharengrad och Olof Tystrup). Även detta område är helt trafik-
separerat med parkeringar norr och söder om området. Området speglar på alla 
vis periodens bostadsbyggande och planeringsideologi: enhetlig arkitektur, delvis 
prefabricerade byggelement, rationellt och kostnadseffektivt byggande, bilfria 
miljöer, gräsytor mellan husen och vintergröna buskage längs gång- och cykelvä-
gar, småbarnslekplatser på gårdarna och cirka 50 procent av lägenheterna är på 
tre rum och kök – miljonprogrammets verkliga folkbostad. Detta ansågs som den 
optimala bostaden för en familj med ett-två barn i förhållande till trångboddhets-
normer och ekonomisk bärkraft. 

Plana tak med invändig avvattning och flacka sadeltak är likaså karaktäristiska 
för tidens flerbostadshus och rött (och gult) tegel var det absolut vanligaste fasad-
materialet, medan betongelement endast användes för cirka 15 procent av flerbo-
stadshusen. För att få riktigt bra lönsamhet i elementbyggeriet krävdes stora serier 
och i Skåne arbetade HSB med Hermanssons Betonggjuteri på ett ”Skånepaket” 
där förtillverkade stommar och fasadelement användes. De betongelement med 

I kanten av Tunaparken, uppfördes 1958-60 tre tiovånings skivhus 
ritade av Helge Zimdahl. Balkongbröstningar gjutna i betong med 
utsparade mönster utgör dekor. Foto Daniel Melchert

Den östra delen (Musikanten) byggdes av HSB efter 
ett planförslag från HSB:s arkitektkontor i Stockholm 
och även husen ritades av HSB (Ove Kildetoft). Foto 
Daniel Melchert



84 85

ballast av rödaktig stenkross som HSB använde på Östra Torn använde man vid 
samma tid även för Adolfsberg i Helsingborg.   

Tvåvåningshus blev allt vanligare i slutet av 60-talet och planerna är tämligen 
schematiska med hus i parallella rader eller grupperade runt gemensamma gårdar. 
De båda bostadskvarteren kan på många sätt sägas utgöra ett standardområde från 
miljonprogrammet. Det är också typiskt att det är HSB som byggt halva delen 
av området och även varit med vid planeringen och svarat för husritningar. Med 
projekteringar över hela landet och en forcerad utbyggnadstakt var det naturligtvis 
lockande att i viss mån använda samma eller åtminstone likartade lösningar var 
man än byggde. Kvarteren Fagotten och Musikanten är exempel på bebyggelse 
som bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö, det vill säga de enskilda bygg-
naderna har inte samma höga kulturhistoriska värde som en del andra moderna 
byggnader men bildar sammantaget en för tillkomsttiden representativ miljö.   

Kvarteret Vildanden
Studentbostadsområdet består av femvånings vinkelhus och trevånings loftgångs-
hus med höghusen som en skärm ut mot Fjelievägen. Vinkelhusen har en originell 
planform där den ena huskroppen är utformad som ett loftgångshus med enrums-
lägenheter med pentry och den andra huskroppen som en mittkorridorbyggnad 
med korridorrum och gemensamt kök. Loftgångshusen byggdes ursprungligen för 
studenter med familj och innehåller således smålägenheter. Sammanlagt byggde 
Akademiska Föreningen 546 enkelrum/korridorrum och 313 lägenheter för stu-
dentfamiljer. Området invigdes av statsminister Tage Erlander 1966 och var då 
stadens största studentbostadsområde, men skulle inom kort passeras av Delphi på 
Norra Fäladen. Området tillkom i en 
tid av häftig expansion för Lunds uni-
versitet och Akademiska Föreningen 
var verkligen en av de stora byggher-
rarna i Lund från slutet av 1950-talet 
fram till början av 1970-talet. 

Vildanden brukar framhållas som ett 
av de främsta exemplen på brutalis-
tisk48  arkitektur i Sverige. Det hand-
lade inte bara om former och material 
utan också om en ny syn på bostads-
miljön. Med modern teknik och 
planering ville man återskapa något av 
den gamla stadens kvalitéer, med hon-
nörsord som samvaro, gemenskap och 

48 Brutalism eller nybrutalism är ett begrepp inom arkitekturteorin som började användas i England 1954 som 
en beskrivning bland annat av Le Corbusiers sena arkitektur och de britters verk som influerades av honom. 
Typiskt är användande av rå betong och att låta tekniska och funktionella detaljer utgöra arkitektoniskt motiv. 
Källa Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Brutalism 20150109

mötesplatser. Genom området finns två nord-sydliga gångstråk, som ska ses som 
gränder i ett urbant rum: stensatta och lätt backiga gångar, genom valv i husen 
och förbi murar och längs öppna rum. 

Lamellhusen, med fasader av betongelement, löper i öst-västlig riktning. De 
genomkorsas av två huvudgångstråk som leder upp till vinkelhusen. Med sina 
spjälverksfasader utåt bildar dessa en skärm mot Fjelievägen i norr. Inne i området 
är variationen större än man anar utifrån. Markens sluttning tas upp av stödmurar 
i betong, vilka också skiljer olika ytor från varandra. Miljön mellan husen har en 
tät atmosfär, till vilken också trädgårdsplaneringens starka grepp bidrar. Området 
fick SAR:s Kasper Salin-pris 1968 och framhölls som en ”förebild för det allmän-
na bostadsbyggandet”. Några efterföljare kan man inte direkt se i Lund, möjligen 
med undantag av LKF:s bostadsområde på Linero, ritat av Sten Samuelson. 

Kvarteret Vildanden är exempel på bebyggelse med särskilt kulturhistoriskt värde 
både för arkitekturen och som exempel på en för Lund karakteristisk byggnadstyp, 
studentboendet. 

Exempel på bostadsområden i 
kulturmiljöprogrammet, övriga tätorter
Södra Sandby
Södra Sandby har utvecklats från bondby via stationssamhälle till en modern 
pendlarort. Det är i dag den näst största tätorten i Lunds kommun med cirka 6 
000 invånare i själva samhället. Bebyggelsen utgörs i huvudsak av olika typer av 
småhus, merparten tillkomna efter 1965. 

Kyrkan med ett par äldre byggnader markerar läget för den medeltida bytomten. 
När järnvägen (Lund-Revinge Järnväg) kom till byn 1906 försköts bebyggelsen åt 
sydost då stationen kom att ligga drygt en halv kilometer från kyrkan. Den ökade 
privatbilismen på 1950- och 60-talet och särskilt den så kallade gröna vågen i bör-
jan av 70-talet medförde en markant inflyttning till orten. 1974 införlivades Södra 
Sandby kommun (som förutom Södra Sandby även omfattade Revinge och Har-
deberga) med Lunds kommun. Inför sammanslagningen hann man med att bygga 
både utomhusbad och en stor centrumanläggning i Södra Sandby. 

Revingevägen, som löper genom tätorten, präglas av järnvägssamhällets bebyggel-
se och verksamheter. Här låg tidigare järnvägsstation och hotell, men av bangårds-
området återstår inget utom en busshållplats. Lundavägen i dess nuvarande sträck-
ning byggdes 1954 och öster om denna anlades ett område med friliggande villor, 
som markerar ett första steg mot det moderna pendlarsamhället. Malmöarkitekten 
Bror Thornberg hade några år tidigare ritat den nya folkskolan (Byskolan) i Södra 
Sandby och var nu byggnadskonsulent i Södra Sandby. Han ritade stadsplanerna 
och en del bebyggelse fram till cirka 1960 då VBB övertog detta arbete. 

Vildanden från väster, studentbostäder som 
uppfördes 1964 efter ritningar av Bengt Edman på 
uppdrag av AF-bostäder. 1968 tilldelades projektet 
Kasper Sahlinpriset. Foto Henrik Borg
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Stadsplanerna och bebyggelsen från 1950-talet präglas av småskalighet och vari-
ation medan senare planer successivt blev storskaligare och bebyggelsen enhetli-
gare. Utmärkande för planerna från slutet av 1960-talet och 1970-talet är vilken 
betydelse man tillmätt bilen, eller rättare sagt hur man arbetat med att skapa så 
trafiksäkra boendemiljöer som möjligt genom att utestänga genomfartstrafik. I 
vissa områden utestängdes bilarna helt och all parkering samlades i garagelängor i 
utkanten av bebyggelsen.  

Småhusbyggande dominerade stort, men vid det tidigare stationsområdet upp-
fördes kring 1960 tre lamellhus och en radhuslänga i kommunal regi och med 
Thornberg som arkitekt. Knappt tio år senare anlade HSB ett större område med 
lamellhus. I övrigt byggdes endast småhus med en topp i början av 1970-talet. 

Detta sammanföll med gröna vågen 
och en vilja hos allt fler att flytta ut på 

”landet”. Med tanke på att bebyggelsen i 
Södra Sandby nästan uteslutande består 
av småhus på relativt stora tomter så har 
förhållandevis generösa arealer avsatts 
som grönområden eller parker. Sularp-
sbäcken utgör en viktig grön slinga 
genom tätorten.  

1972 invigdes Södra Sandby centrum 
med affärer, post, vårdcentral etcetra 

De delar av den moderna grupphusbebyggelsen i Södra Sandby som bedöms vara kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse, markeras i gult på denna karta.

– ett modernt förortscentrum. Centrumanläggningen försågs med stor parkerings-
plats, bilen var nu i var mans ägo och boende i Södra Sandby var för de flesta 
liktydigt med arbetspendling. Orter som Södra Sandby kallades ofta sovstäder och 
bostadsområdena med småhus kallades för villamattor eller hemmafrufällor. 

Kring 1980 vände trenden och inflyttningen till Södra Sandby avtog drastiskt. 
LKF byggde ett tätt radhusområde söder om centrumbebyggelsen i mitten av 
1980-talet, men i övrigt tillkom få bostäder under detta decennium. Bostadsbyg-
gandet i Södra Sandby tog fart igen på 1990-talet och har fortsatt in på 2000-talet. 

Dalby 
Dalby har cirka 5 500 invånare och fungerar som pendlarort men till skillnad från 
andra liknande orter finns det här fortfarande en del industri kopplad till livsmed-
elsframställning och stenbrytning. Bebyggelsen, huvudsakligen småhus från 1960- 
till 1980-tal, är framför allt belägen norr och nordost om stationssamhället. 

Dalby har gamla anor som tingsort med kungsgård, gästgiveri och skjutsstation, 
men det var från slutet av 1800-talet som byn upplevde en blomstringsperiod 
med tillkomst av det nya kommunikations- och transportmedlet järnvägen. Tå-
gen började rulla till och från Dalby på Malmö-Simrishamns Järnväg 1892 och 
av den lantliga byn blev det en tätort. 1910 öppnade en tvärbana till Harlösa. Vid 
järnvägsområdet, som på grund av topografin hamnade en bit från den gamla byn, 
anlades industrier och verksamheter som mejeri, bränneri och spannmålshandel. 
Dalbys bebyggelse upptog huvudsakligen området mellan järnvägen och det gam-
la centret med kyrka, kungsgård, gästgiveri och tingshus fram till 1950-talet, samt 
med viss bebyggelse längs vägarna mot Lund, Södra Sandby, Torna Hällestad och 
Veberöd. 

Dalby blev municipalsamhälle 1942 och Hans Westman dess stadsarkitekt. En av 
hans första uppgifter blev att upprätta en stadsplan för samhället, då sådan sak-
nades. Stadsplanen från 1948 befäste huvudsakligen befintlig struktur, men man 
räknade med utbyggnad av framför allt friliggande småhus till max två våningars 
höjd i norr och öster. Tio år senare blev Dalby storkommun med inkorporering av 
Bonderup och Torna Hällestad, men befolkningsmässigt innebar det inget. Folk-
mängden låg på nära 3 300 invånare under hela 1950-talet. 

Detta avspeglas också i utbyggnaden, som var högst måttlig under decenniet. Vad 
som byggdes var bland annat personalbostäder för anställda vid Dalby Stenkross, 
som var den dominerande arbetsgivaren i trakten med uppemot 500 anställda på 
1950-60-talen. Förutom stenbrytning så tillverkade man lättbetong under namnet 
Siporex. Det blev dels ett litet område med småhus intill två stenbrott öster om 
Dalby, dels två flerbostadshus norr om Siporexfabriken. 

På 1960-talet startade en större utbyggnad av Dalby, som hänger samman med 
privatbilismen (möjliggjorde arbetspendling) och att stenindustrin och Siporexfa-
briken expanderade. Från 1960-talet antogs flera stadsplaner med olika typer av 

Husen i kvarteren Vattenklövern/Rödklövern, 
bebyggda efter ritningar av John Mattson 
byggnadsaktiebolag 1975, är betecknade som 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Foto Daniel 
Melchert
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småhus, eller så byggde man ut efter Hans Westmans plan från slutet av 1940-ta-
let. Ett trendbrott kom med planerna för Hagalund och Norrevång i mitten-slutet 
av 1960-talet. Dessa upprättades av VBB och innebar för Dalby utbyggnader i en 
betydligt större skala. Bebyggelsen blev enhetligare med stora grupphusområden, 
även om en rätt stor del också utgjordes av kataloghus. 

1970 nedlades järnvägen mellan Malmö och Simrishamn för persontrafik samti-
digt som Dalby var inne i sin häftigaste tillväxtfas. Många stadsbor längtade ut på 
landet och ett mer ”naturligt” boende. Flyttlassen gick framför allt till stadsnära 
villasamhällen så att man bekvämt kunde pendla till arbetsplatserna. Detta var 
själva essensen i det som kom att kallas gröna vågen. Fram till kommunsamman-
slagningen med Lund 1974 ökade befolkningen med ungefär 1 000 personer, från 
4 389 till 5 321 invånare. Samtidigt byggdes servicen ut med ett utomhusbad, två 
stora grundskolor och en centrumanläggning. 

Efter kommunsammanslagningen har utbyggnaden huvudsakligen skett österut, 
med villor, radhus och flerbostadshus i två våningar. Ett uppmärksammat område 
är Solbyn med egna odlingslotter och ekologiskt boende i ”experimentbostäder”. 
Bostadsområdet Östramölla med äldreboendet Björkbacken byggdes i början 
av 1990-talet, därefter gjorde bygg- och finanskris och till det flygtrafiken från 
Sturup att utbyggnaden av Dalby så gott som avstannat. För närvarande har en 
utbyggnad av Dalby söderut påbörjats med det planerade området Påskagänget. 

Dalby är i norr och öster omgivet av naturmark, men också inom orten finns stora 
grönområden. Den största parken, Norrevångsparken, ligger i den norra delen av 

samhället och är anlagd i 
slutet av 1960-talet. Parken 
sträcker sig i en bågform 
och innehåller flera park-
rum av olika karaktär. Från 
parken sträcker sig smala 
stråk in i bebyggelsen. Den 
västra delen av parken 
består av öppna gräsytor 
och mindre planteringar av 
buskar och träd. Här finns 
även bollplan och lekplatser. 
Den östra delen har en mer 
naturlik karaktär, även här 
med lekplatser och bollplan. Boende i Dalby förutsätter nästan att man har till-
gång till bil, vilket också avspeglas i bostadsområdena där de flesta hus har garage 
eller parkering på tomten. De modernare områdena med flerbostadshus präglas 
dock av trafikseparering och genomfartstrafik är så gott som bannlyst även i små-
husområdena. En relativt stor del av den moderna bostadsbebyggelsen i Dalby är 
utpekad som kulturhistoriskt intressant.  

Kvarteren Slänten och Bäcken
Detta lilla område byggdes för anställda vid Dalby Stenkross, ett företag i 
Wehtjesfären med inriktning på stenbrytning och lättbetongtillverkning. Områ-
det bebyggdes 1955-56 med 22 kedjehus eller friliggande villor av mindre modell. 
De 15 husen längs Siporexgatan och norra sidan av Dammgatan byggdes helt 
med Siporexelement, medan två av husen var Linerohus uppförda efter Bostads-
styrelsens typritningar och de övriga fem var kataloghus. Husen var på cirka 80 
kvadratmeter med tre rum och kök, alla de 15 Siporexhusen var lika med samma 
planlösning. Detta var ett slags moderna bruksarbetarbostäder, besläktade med de 
två lamellhus företaget uppförde för sina anställda på Horsabjer. En del av husen 
har genomgått ombyggnader, men området har fortfarande en omisskännlig prägel 
av 1950-tal. 

Siporexhusen, och en del av de 
övriga husen, är helt eller huvud-
sakligen uppförda med lättbe-
tongelement. Husen har flacka 
sadeltak lagda med korrugerade 
eternitskivor. Trädgårdarna är 
inte så stora och upptas delvis av 
fruktträd, bärbuskar och andra 
nyttoväxter även om flera av 
trädgårdarna gjorts om med pryd-

Ljungvägen i Dalby. Området Nyvång var tidigare fäladsmark och 
byggdes ut i början av 1960-talet med radhus och kedjehus för det 
allmännyttiga bostadsbolaget Dalbybostäder. Husen ritades av 
Henry Åkesson. Foto Daniel Melchert

Dalby (del av). Särskilt värdefull bebyggelse gulmarkerad.

Siporexhus i Dalby. Foto Daniel Melchert
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nadsväxter och utökade gräsmattor. Husen ligger grupperade längs två svängda 
gator. Lättbetong var en svensk uppfinning och placerade troligen för första gång-
en en svensk produkt på den internationella byggmaterialmarknaden. I Dalby var 
det ett vanligt byggmaterial på 1950- 60-talen. Bebyggelsen i kvarteren Slänten 
och Bäcken bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Veberöd
I östra delen av Lunds kommun ligger Veberöds tätort med Romeleåsens slutt-
ningar i söder och Vombsänkans flacka landskap i norr. Väg 11 går i öst-västlig 
riktning strax utanför samhället och utgör en förutsättning för boende i Veberöd. 
Av de drygt 3 700 invånarna pendlar en majoritet av den arbetsföra befolkningen 
med bil eller buss till Lund och Malmö. Merparten invånare i Veberöd bor i villa. 

Veberöd nåddes av Simrishamnsbanan 1893 och järnvägen blev också här miljö-
skapare och tillväxtfaktor. Området mellan järnvägen och den gamla vägkorsning-
en bebyggdes i rask takt och fick en stadsmässig karaktär med blandad bebyggelse 
och ett rikt serviceutbud. Flera industrier uppstod också i samband med att järn-
vägen kom till Veberöd: tegelbruk, garveri, andelsmejeri och en stärkelsefabrik. 
Invånarantalet ökade snabbt och uppgick till cirka 700 personer i tätorten kring 
sekelskiftet 1900. Tegelbruken sysselsatte som mest cirka 175 personer sommartid 
och 110 vintertid medan läderfabrikens arbetsstyrka uppgick till ett 50-tal perso-
ner. Andelsmejeriet och stärkelsefabriken var mindre industrier. Tegelbruket var 

1945 Skånes största tegeltillver-
kare med en årsproduktion på 12 
miljoner tegel, varav 2,5-3 mil-
joner var taktegel. 1912 bildades 
Veberöds elektriska förening och 
man kunde tända elektriskt ljus i 
järnvägssamhället. 

1919 blev Veberöd municipal-
samhälle och därmed skulle det 
regleras enligt stadsstad-gorna 
gällande bland annat hälsovårds-, 
byggnads- och planbestämmelser. 
En första stadsplan upprätta-
des 1929 av länsarkitekt Nils A 
Blanck. Denna var delvis en beskrivning av hur det såg ut vid planens tillkomst, 
men skissade även på ny bebyggelse huvudsakligen av småhus i öst-västlig rikt-
ning. I stort sett var Blancks plan styrande för utbyggnaden i Veberöd fram till 
1970-talet. 

1936 blev Malmöarkitekten Tage Möller stadsarkitekt i municipalsamhället. En 
stadsplan för ett stort område med bostäder och industri norr om järnvägen upp-
rättades 1945, men det blev inget av denna plan heller. Enstaka villor och egnahem 
byggdes här och var och kring 1960 uppfördes fem lamellhus. I tallskogen öster 
och söder om samhället anlades grupper av fritidshusbebyggelse. En större ut-
byggnad av Veberöd startade inte förrän under senare delen av 1960-talet, vilket 
hängde samman med ökad inflyttning. 

Genom storkommunreformen 1952 införlivades Silvåkra och Vomb med Veberöd. 
Befolkningen uppgick till 2 172 personer i den nya storkommunen, men invå-
narantalet minskade successivt och först 1965 vände den negativa utvecklingen. 
Under 1970-talet ökade befolkningen snabbt i antal samtidigt som arbetstillfällena 
inom orten minskade och inom industri i det närmaste försvann. Däremot skedde 
satsningar på offentlig sektor med ny skola och idrottshall 1971 samt utomhusbad 
1973. Detta gjordes med vetskapen att Veberöds kommun var på väg att gå upp i 
Lunds kommun, vilket också skedde 1974. 

Efter en stor utbyggnad med både bostäder och offentlig service på 1970-talet 
skedde en avmattning och få nya bostäder uppfördes under 1980- och 90-talen. 
Däremot har områden som anlagts för fritidsändamål av Veberöds kommun på 
1960-talet sakta men säkert övergått till permanentboende under perioden, vilket 
inneburit att befintliga hus byggts om eller rivits och ersatts med nya och stör-
re. Under 2000-talet har en utbyggnad skett dels västerut med Lökadalsområdet 
bestående av friliggande villor, dels kring Idala gård med flerbostadshus och lite 
olika typer av småhus.

Veberöd (del av). Särskilt värdefull bebyggelse gulmarkerad.

Kvarteret Fölet Veberöd, bygglovritningar från 1953. Foto 
Daniel Melchert
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Kvarteren Hästen, Fölet och Grisen
Detta lilla område bestående av fem lamellhus ritades ut av Nils Blanck i stads-
planen för hela Veberöd redan 1929. En mer avgränsad stadsplan för aktuellt 
område gjordes 1951 och de fyra identiska lamellhusen, med två på vardera sidan 
av Fredriksgatan, stod klara 1958. Några år senare upprättades en kompletterande 
plan där det ritades ut ytterligare ett hus, som stod färdigt i början av 1960-ta-
let. De fyra första husen byggdes av en bostadsrättsförening medan det senare 
och större huset uppfördes med hyreslägenheter. De fem tvåvåningshusen i rött 
Veberödstegel utgör goda exempel på 1940-50-talens nyrealism med sadeltak, 
mönstermurningar, udda fönsterformer och en god materialkänsla kombinerad 
med omsorg om detaljer. De drygt 50 lägenheterna är i flesta fall genomgående 
och på två eller tre rum och kök. Balkonger och vardagsrum är vända mot sydväst 
för behagligt kvällsljus. Det är en mycket fin och karaktäristisk bostadsmiljö från 
Folkhemssverige. Lamellhusen i kvarteren Hästen, Fölet och Grisen är betecknade 
som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  

Genarp 
Genarp är den sydostligaste tätorten i Lunds kommun med det kuperade och 
skogsbevuxna landskapet runt Häckebergasjön i söder, Romeleåsens sluttningar i 
öster och jordbrukslandskap i norr och väster. I Genarp bor cirka 2 700 invånare, 
flertalet arbetspendlar till Lund och Malmö. Bebyggelsen utgörs av småhus med 
en majoritet tillkomna efter 1960. 

Fram till 1894 var Genarp en liten bondby med en tegelkyrka, skola, några gårdar 
och gathus, men detta år öppnade Malmö-Genarps Järnväg. På kort tid anlades 
ett mejeri, en snickerifabrik och ett järnvägshotell. Järnvägen hade dessutom sin 

verkstad i Genarp och här bodde också en stor del av järnvägsbolagets personal. 
Bondbyn blev järnvägssamhälle.

I Genarp, liksom i andra mindre järnvägssamhällen, låg bebyggelsen till synes 
oplanerad och spridd. Utbyggnaden skedde i en förhållandevis långsam takt 
förvisso snabbt om man jämför med tiden före 1894, men i ett lugnt tempo om 
man jämför med många andra järnvägssamhällen. Efter nedläggningen av järnvä-
gen 1948 avstannade inflyttningen och ersattes med utflyttning. I samband med 
storkommunreformen 1952 lades Genarp samman med Gödelöv och Lyngby till 
Genarps kommun. Befolkningen uppgick då till lite drygt 2 400 personer i den 
nya storkommunen. Den befolkningsminskning som inletts på 1940-talet höll 
dock i sig fram till mitten av 1960-talet och först 1970 var befolkningen lika stor 
som vid kommunsammanslagningen. 

När man blivit storkommun behövdes en stadsplan och därför ansökte byggnads-
nämnden i Genarp om att upprätta en byggnadsplan över Genarps tätort. Läns-
styrelsen beslutade vilken del av Genarp som skulle planläggas och sedan gick 
uppdraget till Fritz Jaenecke & Sten Samuelson, som 1954 presenterade ett första 
förslag. Detta omarbetades två gånger och antogs slutligen 1960. Planen redovisa-
de större delen av det då bebyggda området, men planlade även för ny bebyggelse 
i söder och öster. Man tänkte sig i stort sett en fortsatt utbyggnad med friliggande 
hus i en eller något fall två våningar. Troligen genom planuppdraget fick Jaenecke 
& Samuelson också i uppdrag att rita en ny skola och tandvårdsklinik (1959) och 
ett pensinärshem (1962). 

Utbyggnaden av Genarp skedde huvudsakligen söderut och österut med frilig-
gande villor i enlighet med byggnadsplanen. Inom området fanns redan spridd 
bebyggelse av egnahem och villor. I väster kom den planerade flygplatsen i Sturup 
att lägga hinder i vägen för expansion åt det hållet. Man hamnade då i inflyg-
ningskorridoren, med för höga bullervärden. Från den nya skolan och söderut, till 
naturområdet Risen, anlades ett grönområde. Under 1970-talet skedde den huvud-
sakliga utbyggnaden av Genarp i nordost med ett stort villaområde runt Blüchers 
park, ytterligare en skola samt fler villor i området mellan den nya skolan och 
Gödelövsvägen. I början av 1970-talet fick Genarp också ett medborgarhus, ritat 

Genarp (del av). Särskilt värdefull bebyggelse gulmarkerad.
Bebyggelse längst Slånbärsstigen i Genarp. Ritningarna är signerade Gunilla Hansson på Sten Samuelsons 
arkitektkontor i Malmö 1973. På ritningarna anges Yngve Kullenbergs byggnads AB. Foto Daniel Melchert
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av Sten Samuelson, och ett utomhusbad. Tidstypiska satsningar som gjordes innan 
Genarps kommun gick upp i Lunds kommun 1974. 

Efter den utbyggnad som ägde rum i samband med privatbilsmens genombrott 
på 1960-talet och gröna vågen på 1970-talet avstannade det igen på 1980-talet. 
Samma utveckling kunde iakttas i de andra byarna öster om Lund. De senaste tio 
åren har det åter byggts en del bostäder i Genarp och ett nytt verksamhetsområde 
i norr.

Kvarteret Grönpepparn, Rosmarinen, Pomeransen, Persiljan, 
Dillen, Pepparmyntan, Kryddpepparn, Kaprisen, Muskotnöten, 
Kardemumman, Curryn
Stadsplanen till detta villaområde upprättades av arkitekten Arne Magnusson 
(som själv var bosatt i Genarp) 1970 och antogs två år senare. Planen upprättades 
på uppdrag av Genarps kommun, som var ägare till marken. Området var obe-
byggt förutom ett nedlagt sågverk vid Häckebergavägen och bestod till största 
delen av ängs-/fäladsmark. I mitten fanns ett kulligt och delvis sankt parti, som 
blev till Blüchers park. Här byggdes cirka 100 likartade 1½-plansvillor. 

Planeringsideologin var enkel: grupper av tätt men friliggande villor längs korta 
säckgator. Området trafikmatades av Värdshusvägen i öster utom två kvarter som 
nås från Häckebergavägen. Husen är likadana, men gruppen längst i norr har 
vitmålade fasader. De övriga har gula tegelfasader och gavelrösten i ett par olika 
kulörer. Samtliga hus har höga, branta sadeltak lagda med sinuskorrugerad eternit. 
Trädgårdarna är rätt små och upptas av gräsmattor och någon prydnadsbuske eller 
mindre träd. Vintergröna buskar som barrväxter och rododendron är karaktäris-
tiskt. Villabebyggelsen i kvarteren runt Blüchers park har lyfts fram som kultur-
historiskt värdefull49

49 Kv Grönpepparn, Rosmarinen, Pomeransen, Persiljan, Dillen, Pepparmyntan, Kryddpepparn, Kaprisen, 
Muskotnöten, Kardemumman, Curryn

Industrimiljöer i Lund50
Industri kommer från latinets ”industria” som betyder ivrig verksamhet, flit eller 
företagsamhet. I Sverige används ordet även om en enskild fabrik eller ett enskilt 
företag. Industrins varuproduktion skiljer sig från protoindustriell eller hant-
verksmässig produktion genom att den förbrukar större energitillgångar, bedrivs 
i större skala, i större anläggningar samt arbetsprocessens specialisering och 
mekanisering.  

Sverige var sent industrialiserat i jämförelse med många andra delar av Europa. 
Före 1800-talets mitt fanns endast få industrier i landet och endast några av dessa 
låg i Skåne. I Lund bedrevs vid den tiden en del verksamheter inom textil- och 
tryckeribranscherna som sysselsatte många men det var troligen mer betoning på 
hantverk än industri. Förutsättningar för industrialiseringen var kunskap, kapi-
tal, råvaror, energi, arbetskraft samt tillgång till marknader. Industriernas tillväxt 
stimulerades av skråtvångets upphävande 1847, näringsfrihetens införande 1864, 
tullfrihet på viktiga marknader samt statliga investeringar i järnväg och hamnar. 
1800-talets befolkningstillväxt och urbanisering skapade efterfrågan på nya varor. 
I Skåne har den geografiska närheten till Danmark i vissa avseende påverkat den 
industriella utvecklingen då idéer och kapital i många fall förts över från Dan-
mark. Den industriella revolutionen under 1800-talets slut byggde till stor del på 
förutsättningar som den agrara revolutionen skapat. I Skåne har en stor del av 
industrin haft och har samband med produktionen av livsmedel. Urbaniseringen 
och möjligheten att exportera skapade en ökad efterfrågan på jordbruksproduk-
ter, något som stimulerade en kommersialisering av jordbruket, vilket i sin tur 
skapade en ökad efterfrågan på färdigvaror. Under 1900-talet ökade efterfrågan 
på industriellt bearbetade och förädlade produkter eftersom levnadsstandarden 
steg. Vinsterna från jordbruket kunde bland annat användas för utbyggnad av 
infrastruktur och anläggandet av industrier. En viktig del av industrialiseringen är 
förmågan att på effektivt och lönsamt sätt producera varor. I Storbritannien, men 
senare också i Belgien, Tyskland och övriga Europa samt USA, utvecklades en 
massproducerande industri som byggde på mekaniserad maskinell framställning 
med en högt driven arbetsdelning, tidsstudier och specialisering.

Industrialiseringen i Lunds stad
Bortsett från Kävlingeån saknar Lunds kommun vattenkraft av någon betydelse. 
Naturtillgångarna i trakten består av lera, sten och god åkermark. Historiskt sett 
har här inte funnits goda kommunikationer före järnvägarna. Järnvägen innebar 
kraftigt förbättrade kommunikationer. Den första sträckan av södra stambanan 
invigdes 1856 då trafiken mellan Lund och Malmö startade och som längre fram 
skulle förbinda Skåne med övriga Sverige. Senare tätnade järnvägsnätet och 

50 Stycket bygger på den rapport som utarbetats till kulturmiljöprogrammet av Kristina Nilén & Henrik Borg, 
Industrimiljöer i Lund 2007
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förband de större skånska orterna. I Lund ökade befolkningen kraftigt från mitten 
av 1800-talet, 1850 beräknas man ha haft omkring 6700 invånare, en siffra som år 
1900 ökade till 16600. 

Historiskt sett har det i Lund funnits en varierande industri med företrädare för 
många olika branscher, till exempel livsmedelsindustri, textil- och konfektionsin-
dustri, mekaniska verkstäder och förpackningsföretag. Att universitetet och kyr-
kan präglade staden märktes genom tryckerierna och förlagen. Sambandet med 
universitetet och tekniska högskolan har stimulerat en utveckling inom elektronik-, 
sjukvårdsteknik, läkemedelsindustrin och förpackningsindustrin. Flera av de 
tidiga industrierna var mekaniska verkstäder, dessa har försvunnit men Alfa-La-
val och Knorr-Bremse har rötter till de gamla verkstäderna Rudelius & Boklund 
respektive Holmbergs armaturfabrik.

Under 1800- och 1900-talen spelade olika utställningar en stor roll för att sprida 
kunskap och att marknadsföra företag. I Lund hölls 1895 en fabriks-, hantverks-, 
industri- och slöjdutställning i nuvarande Parkskolan, mer känd är den stora Indu-
strislöjd- och Konstutställningen som hölls i Lund 1907 på platsen för den nuva-
rande stadsparken. 

Vid 1800-talets mitt fanns några få företag med industriell tillverkning men under 
slutet av seklet blev de fler liksom antalet anställda. Från 1868 finns notering om 
23 fabriker med 206 arbetare, fyra år senare hade antalet fabriker ökat till 26 och 
antalet arbetare till 410. Statistik från 1890 visar att det fanns nästan lika många 
fabriker, 28, men att antalet anställda ökat till 731 anställda, varav drygt 10 % eller 
97 var under 18 år. Gjuterierna och handskfabrikerna var mest personalintensiva 
och tillsammans sysselsatte de nästan hälften av arbetskraften. Det företag som 
omsatte mest pengar var sockerraffinaderiet följt av gjuterierna, handskfabrikerna 
och garverierna. Under perioden 1886-1903 fördubblades antalet företag i Lund 
och antalet fabriksarbetare ökade från 700 till 1700, medan hantverksarbetarna 
bara ökade från 780 till 910. Under 1870-talets expansion var det främst redan 
etablerade företag som blev större men på 1890-talet grundades nya, större företag 
såsom Armaturfabriken med 146 arbetare, Bleckvarufabriken med 80, Lunds me-
kaniska verkstad med 68 och Sockerraffinaderiet Öresund med 250 arbetare. 1912 
beskrivs Lundaindustrierna i Nordisk Familjebok. I staden fanns tre större meka-
niska verkstäder, en av dessa var Carl Holmbergs mekaniska verkstads AB. Det 
fanns även ett stort garveri, en bindgarnsfabrik, 3 järn- och stålvarufabriker samt 
5 boktryckerier. Under slutet av 1800-talet var Lund landets 10:e industristad.

Men industrier har funnits även i andra delar av nuvarande Lunds kommun. 
Stenbrytning har bedrivits i industriell skala på flera platser: Sularp, Hardeberga, 
Skrylle och Dalby. I Södra Sandby fanns Martin Jönssons Mekaniska Verkstad, 
sedermera Sandbymaskiner, som tillverkade pressar och tröskverk. I Södra Sand-
by har även funnits spritfabrik och mejeri. I Dalby har funnits mejeri, spritfabrik 
och tegelbruk. Bränneri har också funnits i Västra Tvet. Mejerier av lite större 
omfattning har funnits i Torna Hällestad, Genarp, Lund (tre stycken), Södra 

Sandby (två stycken), Vallkärra, Veberöd och i Gårdstånga/Getinge. I Veberöd har 
funnits två tegelbruk. Ortnamn påminner om att det bedrivits verksamheter på 
landsbygden. Ofta är det vattenkvarnar som är enkla att identifiera på detta sätt, 
exempelvis Skogsmöllan, Stampen och Håstad mölla. De äldre Lundaindustrierna 
var främst kopplade till lättare verkstadsindustri och jordbruksanknuten industri. 
Det fanns också järnvägsanknuten industri samt industri med koppling till sten-
brott. Idag bedriver Sydsten verksamhet i Dalby stenbrott och Hardeberga samt 
NCC i Skrylle. Förädling av betong görs av Leca i Veberöd (Före detta Lambda-
betong) och av Starka betong i Södra Sandby. Siporex tillverkning i Dalby, som 
tidigare var en stor arbetsplats, är nedlagd. Under efterkrigstiden har industri med 
koppling till universitet och högskola blivit allt viktigare. I Lund har tillverknings-
industrin under de senare decennierna dominerats av en handfull stora företag. 
1990 stod Tetra-Pak, Alfa-Laval, Åkerlund & Rausing samt Gambro för 80 % av 
sysselsättningen inom industrin i Lund. 2006 beräknades Sony Ericsson Mobile 
Communications AB ha flest anställda av tillverkningsföretagen, följt av Astra 
Zeneca, Gambro Lundia, Alfa Laval och Tetra-Pak. Astra har flyttat sin verksam-
het sedan dess och Sony och Ericsson har delats. 

Industrimiljöer i Lund i andra underlag51

I flera områden av riksintresse för kulturmiljövården i Skåne finns industrier men 
i inga fall nämns de eller utgör någon värdekärna. Däremot är de, när man tittar 
närmre på miljöerna, viktiga för att förstå komplexiteten i dem:

Svenstorp -Hviderup -Flyinge -Västra Hoby [M80] (delen i Håstad, Igelösa, Odars-
löv och Södra Sandby sn:r)”… Krutmöllans stora vattenkvarn i korsvirke och 
tegel av betydande industrihistoriskt intresse, stenvalvsbro…” ”I området ingår 
även: Bösmöllan från 1856, Kvarnviks valskvarn från 1800-talets senare del samt 
Håstads mölla. 

Kungsmarken - Fågelsångsdalen [M81] (Södra Sandby sn)”Sandbyholms hollända-
remölla från 1800-talets slut med dominerande läge i landskapet samt lämningar 
efter medeltida tegelframställning med raserade tegelugnar och bevarade lergro-
par.”

Dalby - Hardeberga [M83] (Dalby och Hardeberga sn:r) ”Billebjärs f.d. stenbrott 
och medeltida stenbrott vid Hardeberga.”

Lund (M87). /…/ ”Stadssiluetten, siktlinjer ut från staden och in mot Lund från 
detomgivande slättlandskapet. Bebyggelsens skala, volym och placering Densyd-
skandinaviska bebyggelsetraditionen /…/ och den mer storstadsmässiga bebyggels-
en från 1800-talets slut och 1900-talets början.” 

51 http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/sverigeslanskarta/ på denna karta beskrivs riksintressenas utbredning 
och innehåll.
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I Länsstyrelsens kulturmiljöprogram finns Dalby stenbrott omnämnt, som äldre 
industrimiljö med start i brytningen av gnejs 1893 med samband med järnvägens 
utbyggnad. Även industrierna som mejeri, bränneri och siloanläggningen invid 
järnvägsstationen nämns. Även kvarnarna i Kävlingeån nämns liksom en del an-
dra tidig industriella miljöer i kommunen.  

Flera av de miljöer som ligger i centrala Lund är utpekade i de tidigare Bevarings-
programmen52. Ett exempel är Carl Holmbergs armaturfabrik på Trollebergsvägen 
1, (Kv. Armaturen). Lunds kanske mest välkända äldre industrimiljö byggd 1890 
och tillbyggd i flera etapper efter det. Byggnaderna är bevarade och inredda till 
kontor. Komplexet utgörs av en trevåningsbyggnad som omger en överbyggd gård 
längs stambanan som går öster om fastigheten. Sockeln är av huggen grå granit. 
Fasaderna består av rött tegel. Delar av fasaden är dekorerad med den rödaktiga 
Övedssandstenen och dekortegel. Byggnaderna är, trots olika byggår, enhetliga 
i utförande. Taken är plana och försedda med en låg sarg som på några partier 
dekorerats med namnkornisch som begränsas av toureller. Portomfattningar är 
huggna i granit, de äldre portarna finns kvar innanför de nya glasade portarna. 
Byggnaderna är försedda med rödmarkering i bevarandeplanen.

Exempel på industrimiljöer i 
kulturmiljöprogrammet 53

Södra Företagsområdet, Rådmansvången 
I Rådmansvången, väster om stambanan i sydvästra Lund, finns det så kallade 
Södra Företagsområdet med ett fåtal men kulturhistoriskt intressanta industriverk-
samheter. På Lyckebacken 5 vid korsningen Maskinvägen/Industrivägen, finns 
en miljö som ritades av arkitekterna 
Nils Ahrbom & Helge Zimdahl åt 
Åkerlund & Rausing. Företaget var 
inriktat på förpackningar främst till 
livsmedel och hade efter en start i 
Malmö 1929 expanderat. Anlägg-
ningen på Rådmansvången började 
byggas 1938-39. Kontor i tre plan 
samt lager och fabrikshall i ett plan 
konstruerades med bärande stomme 
av armerad betong och icke bärande 
fasader av rött handslaget tegel från 
Minnesberg. Vid senare tillbygg-

52 http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Huvudsida

53 För fullständig lista se Industrimiljöer i Lund av Henrik Borg och Kristina Nilén 

nader har man i stora drag 
hållit sig till de planer som 
utarbetades redan 1938 med 
fasadmaterial av rött tegel 
och vitmålad armerad be-
tong. Senare tillbyggnader är 
bland annat ett femvåningars 
kontorshus från 1952. Åker-
lund & Rausing blev ett av 
Lunds viktigaste företag och 
föregångare inom förpack-
ningsindustrin till bland an-
nat Tetra Pak. Funktionerna 
fabrikshall, lager och kontor är urskiljbara exteriört. En tydlig signal om fabriks-
funktionen utgörs av den bevarade skorstenen murad i gult radialtegel. 2007 drevs 
fabriken av förpackningsföretaget Amcor Flexibles54. 

Granne med Å & R var ett tyskt företag kallat AB Svenska Lyxstrumpfabriken. 
1939 byggde man en fabrik vid Maskinvägen efter ritningar av Hans Westman. 
Fabriken byggdes till 1941 och fabriken övertogs av Malmö yllefabriks AB, MYA. 
Man hade cirka 200 anställda. Det utgör ett exempel på tydlig fabriksarkitektur 
med välbevarat yttre med tegelfasader, sågtandstak och i den västra fasaden ur-
sprungliga vitmålade tvåluftsfönstren i trä. Fabriksbyggnaden speglar den bety-
delsefulla textilindustrin och har senare koppling till Å & R och förpackningsin-
dustrin.

Öresundsvägen, före detta Clioverken
I Öresundsvägens företagsområde på Kugghjulet 4 ligger CEPA Stålpressnings 
AB. De äldsta fabrikslokalerna på tomten är uppförda efter ritningar signerade av 
malmöarkitekten J Ludv. Nilsson 1942. Beställare var Brattström & Co som lät 
uppföra en mekanisk verkstad som sedan kom att kallas Clioverken AB. 

Detta företag är en representant för 
från Lund numera försvunnen tung 
verkstadsindustri. Det sysselsatte 
sextiotalet anställda med tillverk-
ning av motorrenoveringsmaskiner, 
motorreservdelar och kugghjul.53 
CEPA sysslar i huvudsak med som 
i huvudsak sysslar med plåtbear-
betning (laserbearbetning, djup-
dragning, automatisk pressning) 
och är underleverantör till bland 

54 2007 togs underlaget Industrimiljöer i Lund fram

Kontorsdelen till Å & Rs anläggning på 
Rådmansvången, ritad av Ahrbom & Zimdahl 1938. 
Ytterligare ett våningsplan har tillfogats och en större 
tillbyggnad i öster uppfördes 1952. Foto Henrik Borg 
& Kristina Nilén

Bygglovritning från 1946 för installation av neonskylt.

Clioverken AB, svetsningsbyggnad, verkstads o 
lagerbyggnad 1950 Armerad betong gavelparti, otydlig 
signatur eventuellt Johan Schultz
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annat Alfa Laval. Det som gett kvarteret sitt namn Kugghjul är tillverkningen av 
sådana i dessa verkstadslokaler. I början av 1950-talet utökades fabriksanlägg-
ningen med svetsningsverkstad samt verkstads- och lagerbyggnad och industrisk-
orsten. Byggnaderna har fasader av tegel som senare klätts med plåt, som döljer 
ursprungliga arkitektoniska kvaliteter. Ytterligare expansionsplaner på bebyggelse 
ända bort till Öresundsvägen togs fram under 1960-talet men dessa förverkligades 
aldrig. Miljön har en tydlig industrikaraktär som representant för den tunga verk-
stadsindustrin, som tidigare präglat Öresundsvägens industriområde. Här finns 
områdets enda bevarade industriskorsten.

Forskarbyn Ideon
Forskarbyn IDEON har vuxit fram sedan 1983 då TV2-barackerna från Stock-
holm flyttades och blev Kuvösen i Lund. Härefter följde en intensiv byggnation 
som pågår än idag. Anläggningen omfattar idag mer än 100000 kvadratmeter 
kontor och laboratorier. Här finns drygt 200 företag och cirka 2000 anställda. 
Forskningsparken som fenomen uppstod vid berömda universitet i USA, exem-
pelvis Stanford Research Park 1951. Härifrån spreds tanken till England, där det i 
början av 1970-talet började växa upp forskningsbyar kring universiteten, speciellt 
vid Cambridge. Syftet var att skapa ett forum där forskare och näringsliv kun-
de mötas. Härifrån hämtades inspirationen till en forskningsby i anslutning till 
Lunds universitet. Förverkligat genom bildandet av stiftelsen SUN – Samverkan 
Universitet Näringsliv – som också står som beställare till uppförandet av anlägg-
ningen. Det hela möjliggjordes genom att Ingvar Kamprads IKEA tilläts använda 
sina stora investeringsfonder som de inte hade investeringsobjekt för i Sverige för 
att bygga en forskningsby i Lund. 

Bakom anläggningens arkitektoniska utformning står Anshelmgruppen genom 
Peter Torudd. Den bärande idén för konceptet forskningsby var enligt arkitekten, 
att skapa en miljö som genom sin utformning stimulerar till interaktion och syner-
gieffekter mellan närliggande forsknings- och utvecklingsprojekt inom universitet 
och näringsliv. Strukturellt har forskningsbyn två huvudkomponenter: dels en ge-
mensam entréhallsbyggnad, dels 
de enskilda kontors- och labo-
ratoriebyggnaderna. Byggnads-
kropparna har symboliskt liknats 
vid skepp som ligger förtöjda 
vid kaj, redo att när tiden är inne 
kasta loss. Stommen i entréhalls-
byggnaderna är av limträ. Labo-
ratorier och kontorsbyggnader 
har bärande fasader av sandwich-
element. Fasaderna innehåller 
även partier klädda med alumini-
um, glas eller liggande träpanel. 

Den ursprungliga planeringen av forskningsbyn har med tiden frångåtts. Vid fort-
satt utbyggnad av Ideon i slutet av 1990-talet lämnades skeppssymboliken och en 
ny typ av byggnader uppfördes. En del är uppförda i större skala och med rödgult 
tegel, aluminium och klargula fasadpartier. 

Tetra Pak före detta Separator på Öresundsvägen 
Industrihistoriskt är detta om-
rådets mest intressanta kvarter. 
Här skedde den första industri-
etableringen genom Skofabri-
ken Standard, som lades ner 
1965. Där tillverkades bland 
annat damskon ”Stiletto”, en 
relativt stor rörelse som syssel-
satte åttio personer. Fabriks-
byggnaden köptes och använ-
des en tid av Alfa-Laval för att 
senare rivas. 1883 grundade 
Gustav de Laval AB Separator 
i Stockholm. Mjölkseparatorer-
na var den viktigaste produkten 
liksom kompletta mejerier. Se-
dan patentet gått ut hårdnade konkurrensen från AB Baltic i Södertälje. 1918 köp-
tes Rudelius & Boklund i Lund (tidigare Lunds nya gjuteri & mekaniska verkstad) 
upp av Baltic AB. Från samma år finns en ritning till gjuteribyggnad för Rudelius 
& Boklund i Lund, signerad F Hellman Södertälje, ämnad att uppföras i nuvaran-
de kvarteret Värmeväxlaren men det projektet förverkligades aldrig. 1928 över-
togs Baltic av Separator och samma år byggde man magasin vid Öresundsvägen. I 
slutet av 1930-talet byggdes nya verkstadslokaler för AB Rudelius & Boklund ett 
firmanamn som alltså levde kvar med nya ägare. Verkstadsbyggnaden med gavel 
åt Öresundsvägen, Som ännu finns bevarad, ritades av arkitekt Mogens Mogen-
sen 1939. Dessutom uppfördes nästan samtidigt en plåtslageribyggnad längre in 
på tomten. I takt med att verksamheten utvecklades expanderade även fabrikslo-
kalerna. Jämte separatorn och mjölkningsmaskinen utvecklades plattvärmeväx-
laren, som så småningom skulle bli koncernens viktigaste produkt. Utökning av 
fabrikslokalerna skedde under närmast följande årtionden främst genom om- och 
tillbyggnader i form av lägre monteringshallar försedda med förhöjt mittskepp 
alternativt sågtandslanterniner, fasader huvudsakligen av rött tegel och puts. Idag 
bedriver Tetra Pak verksamhet på platsen.

Siporex i Dalby 
1892 startade tegelbruksägare A. Svensson från Lomma en stenkross vid Önnes-
löv där stenbrottet i Dalby nu ligger. Området ligger öster om Dalby, söder om 

Ideons första permanenta del med moduler samlade längs en 
förbindelsegång. Foto Kristina Nilén och Henrik Borg.

Separators verkstäder vid Öresundsvägen i början av 
1960-talet. I förgrunden syns den nybyggda kontorsbyggnaden. 
I nordöstra hörnet ligger Skofabriken Standard. Längst bort i 
bild sticker nuvarande CEPA:s anläggning upp. Foto hämtat ur 
Företagsamhetens Lund, sid 22
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Veberödsvägen och norr om Väg 
11. Det kan delas i två delar, den 
västra delen med fabriksbygg-
nader som tillhört Siporex, och 
den östra delen med pågående 
stenbrytning som tillhör Sydsten. 
1915 bildades Dalby stenkross 
AB och stickspår drogs fram till 
järnvägen mellan Dalby och Ve-
beröd. Under 1940-talet gjordes 
tillverkningen maskinell. Under 

1930-talet utvecklades lättbetongen Siporex som byggnadsmaterial och fick un-
der efterkrigstiden stor betydelse för byggnadsindustrin. Fabriksbyggnaderna på 
området är uppförda efter 1940. De stora fabriksbyggnaderna i den västra delen av 
området är byggda 1965 och sen successivt om- och tillbyggda. Tillverkningen la-
des ned 2002 och sedan dess hyrs fabriksbyggnaderna delvis ut till andra företag. 

De jättelika hallbyggnaderna med varierande takhöjd har fasader av eternitski-
vor och betongelement. Taken är pulpettak och motfallstak belagda med eternit, 
fönstren är ordnade i fönsterband. Åt norr finns ett stort glasat parti som tillkom 
på 1980-talet. Stommen är av prefabricerad betong och hallen rymmer bland annat 
stora traverser. Mellan de två hallbyggnaderna finns ett högt och smalt parti med 
brädformsgjuten sockel av betong och övre delar av glidformsgjuten betong, taket 
är ett motfallstak vilket ger en karakteristisk siluett. Strax öster om hallen finns ett 
mindre kompressorhus med fasader av prefabricerade betongelement i olika färg 
och skilda kvalitet som utprovats. 

Även i områdets södra del, alldeles invid den gamla banvallen, finns två mycket 
stora fabrikshallar med gulmålade eternitfasader åt väg 112 i söder. Åt övriga vä-
dersträck är fasaderna i gråfärgad eternit eller puts. Den västra byggnaden har ut-
gjort lager. Den östra, innehåller en del med fasader i eternit och en del som kallas 
den gamla fabriken. Den senare är uppförd i tre våningar med putsade fasader och 
fönsterband. Ett torn i betong och eternit höjer sig över omgivande byggnadsdel. I 

den östligaste delen av byggnaden minskar 
våningsantalet till två och förefaller ha 
varit kontor. Entrédelen är markerad med 
en svängd fasadform och övervåningen är 
utkragad i förhållande till bottenvåningen 
och stöttas av två enkla pelare i rött tegel. 
Fasaden är i bottenvåningen klädd med 
Ifömosaik i svart med vita inslag. 

På området finns även byggnader som 
använts till kontor i senare skede, matsal, 
personalutrymme, ett mindre bostadshus 

men även sorteringstorn för sten och grus. Norr om området, i korsningen Block-
vägen/Veberödsvägen, finns ett flerfamiljshus som enligt uppgift ska ha byggts 
åt anställda vid Siporex. Denna miljö med ursprung i cement- och stenindustrin 
speglar 1900-talets utveckling av byggnadsskick. Siporex som byggnadsmaterial 
har haft en mycket stor betydelse och haft en internationell spridning. Här finns 
en storskalig industribebyggelse från 1940-talet fram till nedläggningen 2002 med 
byggnader i tidstypisk utformning.

Södra Sandby före detta Sandbymaskiner på Kryptan 9
Centralt i Sandby invid Revingevägen har en av Sandbys största industriverksam-
heter funnits, maskinföretaget Sandbymaskiner, tidigare kallat Martin Jönssons 
mekaniska verkstad. Man tillverkade jordbruksredskap och maskiner som trösk-
verk och halmpressar. Under 1890-talet utökades verksamheten och flyttades in 
till centrala Sandby. 1910 utökades verksamheten med ett gjuteri. Under följande 
år gick tillverkningen över till bland annat byggnadsmaskiner och företaget om-
bildades till A/B Sandbymaskiner. 1982 lades verksamheten ned. I kvarteret öster 
om, där finns bussgarage idag, låg gjuteriet. Söder om Revingevägen låg modell-
verkstaden. En stor del av verkstadens olika byggnader finns kvar. De är gruppe-
rade kring en gård, öppen mot vägen. Här finns ett äldre bostadshus uppfört i tegel 
som övermålats i vitt. Fönstren är markerade med utkragad sten i stickbågeform, 
sockeln är av natursten, sadeltaket är belagt med rödfärgad eternit. Öster om 
gården ett hus i regelkonstruktion med fasader av träpanel som delvis klätts med 

Siporex gamla kontorsbyggnad Foto Kristina Nilén och 
Henrik Borg

Detalj av Siporex gamla kontor i Dalby. Foto 
Kristina Nilén och Henrik Borg Foto Emil Grothén ca 1950, interiör med den verkstadshall som byggdes efter ritningar 1949. Arkiv, 

Kulturen i Lund.
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vita sidiplattor. Huset intill med tre gjutjärnsfönster och en port är uppfört i tegel. 
Väster om gårdsplanen finns en stor byggnad i vinkel med putsade fasader och 
flackt sadeltak. Åt gatan är byggnaden i två våningar men åt gården något lägre. 
Fasaderna fick sin nuvarande form efter flera ombyggnader under 1950-talet, tidi-
gare var den utformad som en klassisk industribyggnad med så kallat sågtandstak 
som släppte in mycket ljus. 

Gårdsbyggnaden är sammanlänkad med en verkstadsbyggnad i rött tegel som 
ligger lägre in i kvarteret. Verkstadsbyggnaden har stora vita träfönster och 
takfönster. Mot Backgatan, finns en lastbrygga och en travers. Byggnaden kallas 
monteringshall på ursprungsritningarna från 1949 som utarbetats av Bror Thorn-
berg som fungerade som arkitekt i Södra Sandby vid den tiden. 

Grannfastigheten har också en intressant industrihistoria som Sandbybagaren eller 
Hermans Svenssons bageri. Bageriet var framgångsrikt med stor spridning på för-
säljningen. Här finns flera röda tegelbyggnader i vilka bageriet drivits, några har 
också fungerat som bostad och butik. Hörnhuset är ett bostadshus i rött tegel med 
putsade omfattningar och ett sadeltak belagt med tegel. Huset bär namnet Lyckebo 
i ett namnfält vid gaveln. Längs Revingevägen ligger en tvåvånings funkisbygg-
nad i rött tegel. Intill Lyckebo, på Skogsvägen, ligger en tvåvånings tegelbyggnad 
med gaveln åt gatan. Vid porten i gavelröstet finns en traversbalk. Intill denna 
byggnad ligger en större hallbyggnad med fasader av rött tegel. 

Här finns idag ett mindre bageri och en bilverkstad. 1964 ritades en stor bage-
ribyggnad av Olle Hersö på uppdrag av bagaremästare Herman Svensson. 1979 
efter nedläggningen inrymdes trafik-skola, frisörsalong och färglager. Under 2015 
har en detaljplan tagits fram som ska möjliggöra förtätning och bevarande av 
monteringshallen samt Sandbybagarens äldre bebyggelse. De båda företagen har 
haft lång kontinuitet och varit betydelsefulla företag i samhället. De är delvis väl 
bevarade byggnader och utgör tillsammans ett litet industriellt centrum i Sandby. 

Kommunaltekniska verk
Sverige var under 1800-talets slut och 1900-talets början ett av de länder i Europa 
som hade lägst boendestandard. För att förbättra den krävdes satsningar på bo-
stadshus men även försörjning av de sanitära systemen som exempelvis vatten och 
avlopp men även el och värme var områden att förbättra. De företeelser som lyfts 
i detta avsnitt är infrastruktur som krävs för att hålla vårt samhälle igång. Fokus 
är på miljöer som inte lyfts fram i andra undersökningar, kanske för att de ansetts 
för triviala, eller för sentida. I några fall har de behandlats i andra sammanhang 
men en koncentrerad studie och att tid förflutit ger ett annat perspektiv. Underla-
get till avsnittet är Kommunaltekniska verk av Carita Melchert på Kulturen.55

Välfärdssamhällets infrastruktur 
Den förbättrade saniteten och hälsovården är tydliga yttringar av 1900-talets 
välfärdssamhälle. Landvinningarna har sin förklaring i forskning och en rad upp-
finningar samt ökad kännedom om god sanitet och dess betydelse för att minska 
smittspridningarna. 

Under 1800-talet försiggick genomgripande förändringar i de europeiska städer-
na i och med industrialiseringen. Städerna förtätades avsevärt genom inflyttning, 
vilket medförde att allt fler människor delade plats och vatten, samtidigt som av-
fallen ökade i mängd. Det första steget mot en offentligt planerad och kontrollerad 
hälsovård i de svenska städerna togs i och med hälsovårdsstadgan från 1874 (SFS 
1874:68). I denna är synen på sjukdomsspridning tydlig liksom att den svenska sta-
ten valt att arbeta med en statlig och kommunal kontrollapparat för att sörja för en 
god sanitär standard. 1874-års byggnadsstadga fastställde att varje stad skulle ha 
en stadsplan som reglerade byggande och gatusträckning. Karaktäristiskt för ”en 
modern ort” var bland annat tillgången till järnväg och rinnande vatten och från 
cirka 1890 även elektricitet. 

Städerna fick också en större självbestämmanderätt med kommunreformen 1862. 
Att låta bygga en vattenledning blev en synnerligen konkret symbolhandling för 
den moderna staden. Två viktiga motiv för att lägga vattenledningar i städerna var 
kampen mot eld och sjukdomar. Vattenbehovet och förbrukningen ökade bland 
allmänheten men även järnväg och industri behövde tillgång till vatten för driften 
av ångmaskiner och för tillverkning. Användningen i hemmen ökade kraftigt i 
början på 1900-talet. Vattenklosetten krävde upp till 13 liter vatten per spolning 
när den infördes. Denna mängd kunde inte bäras in med ämbar, istället blev 
ledningsburet vatten lösningen. Ännu 1945 saknade över hälften av hushållen i 
Sverige WC och eget badrum. 

55 Melchert, Carita: Kommunaltekniska verk, Kulturen Lund 2012
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Världskrigen kom att bromsa utbyggnaden av många anläggningar främst på 
grund av materialbrist. När andra världskriget tog slut var ändå Sverige väl rustat 
för en ökad levnadsstandard. Samtidigt började också avfallsmängden att stiga. 
”Köp slit och släng-tänkandet” växte fram. Från 1960- till 1980-talet femdubblades 
mängden hushållsavfall, ekonomin och bekvämlighet stod i centrum.

Av landets drygt fyra miljoner bostäder byggdes mer än en miljon under den 
intensiva byggperioden 1961-1975, framförallt 1965-1974 i det som har kommit 
att kallas rekordåren eller miljonprogrammet. Den industriella tillväxten och det 
allmänna välståndet nådde oanade höjder och det ter sig som en unik period i Sve-
riges ekonomiska historia. Tillväxten möjliggjorde att man kunde börja åtgärda 
problemen med bostadsbrist, trångboddhet och låga bostadsstandard. I efterkrigs-
tidens sociala välfärdsbyggande var bostadspolitiken ett redskap för att nå de högt 
uppsatta välfärdsmålen.

Vårt samhälle har blivit allt bekvämare och vi tar det för självklart att det mesta 
ska fungera. Vi lever idag i ett nätverk av komplicerade system där vi för vardag-
lig överlevnad är beroende av ständigt fungerande el- och telefonnät, transport- 
och datasystem. I underlaget till kulturmiljöprogrammet redovisas anläggningar-
na under fyra huvudrubriker: El och värme, Telefoni och kommunikation, Vatten 
och avlopp samt Brandkår, försvar och civilförsvar. Dessa redovisas utförligt i 
rapporten och exempel på miljöer med kulturhistoriska värden lyfts fram. Nedan 
följer en kortare introduktion följt av axplock på utvalda miljöer. 

El och värme 
Idag är vi enormt beroende av elström och det tar sig många uttryck. För produk-
tion och distribution kan vi se både kvarlevor och fungerande anläggningar som 
ger oss en bild av hur el producerats och nått användarna. Elverket på Winstrups-
gatan i Lunds stadskärna är en monumental byggnad knuten till elproduktion och 
distribution. Utanför stadskärnan utgör transformatorstationen vid Elias Fries park 
och nätstationerna exempel på äldre spår av elektricitetens framdragning. I takt 
med utbyggnad och förtätning av bebyggelsen ökar nätstationernas antal i hela 
kommunen. De är anspråkslösa i sitt uttryck och följer oftast den rådande arki-
tekturstilen, för att under senare delen av 1900-talet uppföras effektivt i standar-
diserade betongelement eller som plåtbyggnader. När landsbygden elektrifierades 
under 1900-talets första årtionden, fanns i så gott som varje by en transformator-
station men de flesta har rivits. De som står kvar är konkreta avtryck av lands-
bygdens elektrifiering, i ett samhälle där fler och fler flyttade in till städerna och 
lantbruksarbetet mekaniserades.

De första värme- och värmekraftverken från 1800-talets slut eldades med kol 
i ångpannor. De tidigaste var placerade vid Lasarettsområdet och Sankt Lars. 
Dessa anläggningar är relativt stora och ofta uppförda i tydlig och medveten arki-
tektur. Den höga tegelskorstenen vid ångkraftverket vid lasarettsområdet är den 
sista i sitt slag i Lund och utgör en markör i stadsbilden och i stadssiluetten. Från 

och med 1960-talet levererar kommunen fjärrvärme och behovet av egna värme-
system har minskat. 

Gasverket vid Trollebergsvägen är ett av de tidiga exemplen på moderniseringen. 
1863 tändes de första 120 lyktorna som brann med egenproducerad gas. Sena-
re utvecklades även gas till köksspisar men konkurrerades ut av elspisen under 
1900-talets mitt. Gasverket, bortsett från kontorshuset, revs 1978, men ännu ligger 
gamla gasledningar under stadens gator.  

Telefoni och kommunikation
Det har sagts länge att vi lever i ett informationssamhälle och de flesta är stän-
digt uppkopplade mot omvärlden. Ingen del av infrastrukturen har utvecklats 
och förändrats så snabbt som kommunikationsteknologin. I Sverige utvecklades 
telekommunikationerna tidigt och här finns fortfarande en industri som bedriver 
utvecklingsarbete inom telefoni och radio. I Sverige anlades både telegraflinjer 
och järnvägar med statliga medel. Postens och Telegrafverkets byggnader förlades 
ofta i närheten av järnvägsstationerna. Det tydligaste avtrycket är Post- och Tele-
verkets monumentala byggnad i centrala Lund. Härutöver utgör telemasterna, som 
idag finns utplacerade i hela kommunen, de tydligaste markörerna över kommu-
nikationens utveckling. På landsbygden och i småorter har post- och televäsendet 
inte gett så påtagliga fysiska avtryck som i större städer utan istället användes 
befintliga hus för verksamheten. På många orter inrymdes de första telefonstatio-
nerna och postkontoren i järnvägsstationen. Under rekordåren byggdes postkon-
tor i de nya stadsdelarna i Lund, men dessa lokaler har idag vanligtvis en annan 
användning. Telefonkioskerna som var ett vanligt inslag i publika miljöer under 
1900-talet har nu försvunnit då mobiltelefonerna blivit allmänna. Ett exemplar av 
en telefonkiosk från tidigt 1900-tal finns uppställd på Kulturen i Lunds frilufts-
museum. 

Vatten och avlopp
Friskt vatten och ett organiserat avloppssystem är nödvändiga för god hygien och 
människors överlevnad. I Lunds kommun finns anläggningar på många platser, de 
mindre lägger man knappt märke till, men de har varit eller är inte desto mindre 
viktiga för befolkningen. Kommunens större avloppsverk finns i Källby, och de 
större vattenverken i Källby och i Vomb. Förutom dessa finns bland annat brunnar, 
pumphus och tryckstegringsstationer längs med hela systemet av underjordiska 
rör. I systemet ingår även vattentornen som utgör landmärken i tidstypiska arki-
tekturstilar. En bit in på 2000-talet fick vattentornet på Sölvegatan en ny funktion 
som universitetsbyggnad. Intill ligger den före detta vaktmästarbostaden som 
hörde till den tidigare vattenreservoaren på platsen.
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Brandkår, försvar och civilförsvar
De fysiska spåren efter världskrigen och främst kalla krigets tid är ofta halv dolda 
eller glömda spår eller anläggningar. Anläggningar består av bland annat skydds-
rum och robotbas samt Lottagården på Revingehed. Funktionen är inte alltid lätt 
att förstå utifrån de spår som finns kvar, men spåren är viktiga för att inte histori-
en ska glömmas bort. I civilförsvaret ingår även brandväsendet. Utvecklingen av 
kåren från häst och handdragna sprutor till brandbilar symboliseras genom bygg-
nadernas storlek och lokaliseringen i de olika orterna. Från att ha funnits många 
mindre brandkårer har de effektiviserats och slagits samman.

Kommunaltekniska verk i andra underlag
I stadskärnan som utgör område av riksintresse för kulturmiljövården i Skåne 
finns kommunaltekniska anläggningar men de nämns inte och utgör inte någon 
värdekärna. Däremot är de, när man tittar närmre på miljöerna, viktiga för att 
förstå komplexiteten i områdena:

Lund (M87). /…/ ”Stadssiluetten, siktlinjer ut från staden och in mot Lund från 
det omgi-vande slättlandskapet. Bebyggelsens skala, volym och placering Den 
sydskandinaviska bebyggelsetraditionen /…/ och den mer storstadsmässiga bebyg-
gelsen från 1800-talets slut och 1900-talets början.” 

I Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram för Skåne56, redovisas kulturmiljöer med 
utpekade värden vilka länsstyrelsen anses ska bevaras, vårdas och utvecklas. Det 
regionala kulturmiljöprogrammet är ett planerings- och kunskapsunderlag för 
bland annat kommunerna. För Lunds kommun har länsstyrelsen lyft fram 19 mil-
jöer varav tre berör de kommunaltekniska anläggningarna. I det Regionala Kul-
turmiljöprogrammet, Skånes historia och utveckling, beskrivs även hur händelser 
och verksamheter i olika tider har påverkat landskapet. I det tematiskt indelade 
programmet finns flera av de aktuella verksamheterna upptagna: Telekommu-
nikation, Kasernetablissement, Riksförbundet Sveriges Lottakårer, Övningsfält, 
Postkommunikation och Kraftförsörjning. Enligt Länsstyrelsen särskilt värdefulla 
kulturmiljöer i Lunds kommun.

Vomb
Motiv för bevarande: Området visar ett kulturlandskap som kraftigt påverkats av 
olika influenser under 1800-talet genom plattgårdarnas läge, markslag, översil-
ningssystemet, vägsträckningar och de oregelbundet grupperade gatehusen. Vomb 
som sockencentrum speglas i kyrkan, fattighuset och skolan. Vattenverket är en 
del av den ökade infrastruktur som byggdes upp under 1900-talet.

56 www.lst.se/skane

Hammarlunda-Harlösa-Hjularöd-Revingehed-Silvåkra
Motiv för bevarande: Området utgör ett skånskt kulturlandskap som präglas av 
1800-talets jordbruksreformer och 1900-talets industrialisering och nya kommu-
nikationer, men som har rötter i förhistorisk tid. /…/ Revingehed är ett viktigt mi-
litärhistoriskt dokument där övningsfält, flygrakan, skjutbanor, Lottagården och 
förläggningsbyggnader är viktiga delar i en helhet. Därtill utgör området en viktig 
fritidsmiljö med flera välbevarade gårdar.

Kävlinge Å 
Motiv för bevarande:Kävlingeåns sanka strandängar utnyttjades för bete under 
mycket lång tid. Det är av stort värde att denna hävd fortgår. Därtill finns flera 
anläggningar som visar hur vattenkraften utnyttjats för olika processer och i de 
flesta fall varit direkt avgörande för verksamhetens lokalisering. Detta gäller sär-
skilt de vattendrivna kvarnarna och de tidiga industrisamhällena. Verksamheter 
direkt relaterade till Kävlingeån har ett särskilt värde i detta sammanhang och är 
av största betydelse för upplevelsen och förståelsen av landskapet.

Exempel på Kommunaltekniska verk i 
kulturmiljöprogrammet57

Vid nuvarande korsningen av Fjelievägen/Måsvägen uppförde Sydsvenska Kraf-
taktiebolaget (Sydkraft) 1909 en transformatorstation dit det nya Lunds elverk an-
slöts. Kraften kom från vattenkraftverket Lagan i Halland. Den äldre byggnaden 
är riven och på platsen står idag västra mottagningsstationen, ritad av arkitekterna 
Hans Rendahl och Yngve Lundqvist 1969. Byggnaden står utan sockel direkt på 
marken med fasader i mörkrött hårdbränt tegel med infärgad fog och platt tak. 

Byggnaden är sparsmakat utsmyckad med effektfull mönstermurning, smala 
vertikala grupperade fönster med takfotsband och fönsterbleck i kopparplåt och 
smal takfotslist i plåt. Formspråk och detaljer som skärmtak ovan dörrarna är 
tidstypiska. Material av hög kvalitet 
och med regional förankring genom det 
röda hårdbrända teglet utmärker bygg-
naden. Även invändigt är materialverkan 
tydlig genom tegel, betonggjutning med 
mönster av gjutformernas brädor, gla-
sade dörrar och glaspartier. Spår i golv 
och tak vittnar om att utrustning flyttats. 
Byggnaden är välbevarad, även flera 
elskåp samt detaljer som bakelitström-

57 För fullständig lista se Kommunaltekniska verk av Carita Eskeröd

Västra mottagningsstationen, Töebacken 4, Foto 
Carita Melchert, Kulturen
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brytare och vägguttag är bevarade i original. Utanför byggnaden finns ställverk 
med splitterskydd i betong.

Hetvattencentralen Södra verket, Klostergården, Värmen 11962 beslöts enligt 
stadsfullmäktiges protokoll att uppföra en anläggning för fjärrvärmeleverans 
vid Klostergårdsområdet. Verket uppfördes 1964-1965 efter ritningar av Hans 
Westman. Anläggningen omfattade enligt stadsfullmäktiges protokoll i ären-
det, ”en i området centralt placerad värmecentral dimensionerad för tre hetvat-
tenpannor”. Av stadsplanetekniska och andra skäl kunde värmecentralen inte 
uppföras i anslutning till bostadsområdets centrumbebyggelse. Tomtplats för 
centralen blev istället på norra delen av ett kvarter som var avsett för park- och 
fritidsändamål väster om Nordanväg. I första etappen skulle två pannor sättas 
in samt 1 093 meter värmekulvertledningar. På grund av det utsatta läget gavs 

byggnaden för värmecentralen ett mer påkostat 
utförande än som förutsatts i den första kostnads-
kalkylen. Även vissa utrustningar, till exempel rör 
för rökgasrening, fick ett dyrare utförande. Hans 
Westman ritade byggnaden i samarbete med Tek-
nokonsult Malmö. Genom byggnadens välvalda ar-
kitektur visas tekniken stolt upp, ett tekniktempel, 
en symbol för välfärdssamhället. Byggnaden, som 
är i två våningar, består av en armerad betongkon-
struktion av väggelement och takplattor av lättbe-
tong. De två ursprungliga skorstenarna är gjutna 
av betong med Rockwool isolering och klädda 
med korrugerad kopparplåt. Ritningarna uppgjor-
des med tre skorstenar. På källarplan finns cistern, 
pannkällare, kulvertkällare och transformatorrum. 
På markplan finns cistern, pannrum, pumphus och 
personalurymmen. 

Idag finns här totalt tre pannor; två oljepannor och en naturgaspanna. Den senare 
används när det är som kallast väderlek. Södra verket kompletterades 1982 med 
en fristående värmepumpanläggning för naturgas, vilken används när värmebe-
hovet är som störst. På 1990-talet tillbyggdes även en fristående anläggning för 
produktion av kyla till industriområdet.  

Transformatorstation byggdes 1919 av Abusa – Måryds 
Elektricitetsförening. Detta är den enda bevarade putsade 
tornstationen med trappstegsgavlar i Lund. Den vittnar 
om de lokala elföreningarna och landsbygdens elektrifie-
ring.

Vattenverket i Vomb58, består av många olika byggnader 
och dammar. Anläggningen har successivt byggts ut i 
enlighet med samhällets krav. Här finns maskinbyggna-
den från 1949 ritad av arkitekt Claes Almqvist, Malmö. 
Byggnaden kan räknas som anläggningens huvudbygg-
nad med framträdande entré. Den är utförd i en tidstypisk 
arkitektur vad gäller form, detaljer samt byggnadstekni-
ken i armerad betong. Byggnaden har till stor del ur-
sprunglig funktion och är utvändigt väl bevarad, även om utrustningen moderni-
serats. Interiören är i maskinsalen aktningsvärd men samtidigt funktionsanpassad. 
Byggnadsmaterialen är lokala med Veberödstegel i fasaden och gult Lommategel 
i innerväggarna samt Siporex och Höganäsklinker. Byggnadens utrymmen har 
omdisponerats något men rum och material är i stort sett bevarade. Fönster och 
dörrar har ersatts med nya i aluminium. Förutom denna och brunnsbyggnader 
finns här filterbyggnader uppförda på 1950-talet, lågreservoarer, länspumpverk 
och personalbostäder. Vattenverket ingår i Länsstyrelsens regionala kulturmil-
jöprogram ”Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Lund”, med motiveringen att ”Vat-
tenverket är en del av den ökade infrastruktur som byggdes upp under 1900-talet.” 
Vombs vattenverk är i sin helhet en kulturhistoriskt värdefull anläggning. 

58 ingår även i Länsstyresens kulturmiljöprogram med motiveringen: ”Vattenverket är en del av den ökade 
infrastruktur som byggdes upp under 1900-talet.”

Värmeverket ritat av Hans Westman till vänster i bild. Till höger i bild värmepumpanläggning från 1982. 
Foto: Kraftringen Produktion AB.

Interiören med smäckra träfönster 
indelade i mönster, gult tegel i 
väggarna och brunröd golvklinker. 
Interiören är ljus och luftig tack 
vare de stora fönsteröppningarna. 
Ursprungliga pannor och 
manöverbord finns delvis kvar. Foto 
Carita Melchert, Kulturen.

Transformatorstation Östra 
Sandby gård, foto Carita 
Melchert, Kulturen

Brunnsbyggnader vid vattenverket i Vomb. 
Foto Carita Melchert, Kulturen

Vattenverket i Vomb
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Vid vattenverket i Vomb finns cirka 40 brunnsbyggnader i rött Veberödstegel 
uppförda från 1941 och framåt. Även takisoleringen är utförd av lokalt producerat 
material, Siporex. De långa raderna av brunnsbyggnaderna visar, tack vare just att 
de är så många, på ett tydligt sätt hur pass storskalig satsningen med vattenverket 
var redan från början. Flera har rivits varför det är särskilt viktig att bevara de 
återstående för att behålla upplevelsen av de långa linjerna med brunnar på den 
flacka marken. Överbyggnaderna är oförändrade vad gäller placering, fasad och 
form, de flesta har fått ny takbeklädnad och dörrar. 

Brandstationen eller spruthuset invigdes vid sekelskiftet 1900. Här förvarades 
brandsprutan. Byggnaden är uppförd i obränd lersten, utvändigt putsad med kalk-
bruk och avfärgad med vit kalkfärg. Sadeltaket är klätt med korrugerad rödmå-
lad plåt på öppen läkt. Åt öster och norr finns rödmålade dubbelportar i trä och 
i väster en enkel rödmålad träport. Alla med bandgångjärn och troligen original. 
Invändigt finns en fem meter djup brunn murad i tegel, numera sandfylld. Strax 
bredvid spruthuset finns en branddamm i gjuten betong. Detta är sannolikt det 
äldsta och kanske enda bevarade spruthuset i kommunen. Byggnaden förefaller 
oförändrad och brunnen i byggnaden finns kvar. Idag används byggnaden som 
konsthall.

Lottagården i Revingehed uppfördes 1908 som 
jaktstuga men användes senare som semester-
hem för arbetarkvinnor och efter militärens 
övertagande på 1940-talet som Lottagård. 
Byggnaderna är tidstypiska och välbehållna 
men successivt moderniserade. Gästlängan är 
i stort sett oförändrad. I lillstugan och storstu-
gan finns spår som vittnar om ändrad an-
vändning. Dagens funktion som förläggning 
är läsbar. Byggnaderna utgör tillsammans 
en miljö från tidigt 1900-tal och är idag en 
övningsmiljö för försvaret.

Staden och tätorterna
Staden Lund 
Lund är en av Nordens äldsta städer och här kontinuerligt skett en utveckling och 
förändring av bebyggelsen sedan 900-talets slut. De medeltida kulturlagren med 
rester av invånarna och deras verksamhet utgör skyddad fornlämning och stads-
kärnan är förklarad som av riksintresse för kulturmiljövården. Invånarantalet har 
skiftat över tid och bedöms ha varit mycket måttligt under 900-talet för att under 
medeltiden ha ökat till ett par tusen personer. Lund fick en ledande ställning som 
religiös metropol som ärkebiskopssäte för Danmark och under en period även som 
Nordens ärkebiskopssäte. 

Här kom att byggas 27 kyrkor och kloster i tegel eller sten, och i flera fall hade 
träkyrkor i stavkonstruktion föregått stenkyrkorna. Drottens kyrka, troligen 
grundlagd på 1050-talet, med en längd av drygt 50 meter, var den första bi-
skopskyrkan. Under slutet av 1000-talet kom istället den mest betydelsefulla kyr-
kan att bli den som byggdes på platsen för nuvarande Domkyrkan, troligen runt 
1080. Knut den heliges gåvobrev från 1085 gav Sankt Laurentiuskyrkan förutsätt-
ningarna för att bli biskopskyrka. 

När Lund blev förklarat som ärkestift över Norden 1103, började man planera 
utbyggnaden av kyrkan till en omfattning den har idag och den äldre kyrkan 
från 1080 ligger som en del av grundkonstruktionen. 1123 invigdes kryptan och 
1145 högaltaret i den Domkyrkobyggnad som fick kontinentala dimensioner och 
kvalitéer. Miljön i stadskärnan präglas sedan dess av Domkyrkan. Den världsliga 
makten manifesterades i myntningsrätt och kungsgård. Efter reformationen änd-
rades biskopsgården Lundagård till länsmannens residens och på platsen byggdes 
det nuvarande Kungshuset 1578. Sin största befolkningsmängd hade Lund troli-
gen vid 1300-talets början då den kanske uppgick till 3000-4000 invånare. Under 
senare delen av medeltiden hårdnade konkurrensen från Malmö som handelsstad 
och reformationen på 1530-talet ledde till en nedgång i befolkningstalen för Lund. 
Krigen under 1600-talen medförde stora påfrestningar på befolkningen och två 
år efter slaget vid Lund 1676 drabbades staden av en anlagd brand som förstörde 
stora delar av staden 1678. Befolkningsantalet var halverat sedan höjdpunkten och 
det skulle dröja till 1800-talets början innan antalet invånare återigen översteg 
3000. Industrialiseringen och byggandet av stambanan 1856 ledde till ökad inflytt-
ning. Urbaniseringen tilltog i hela landet under 1800-talets slut och efter 1800-talet 
hade Lund tredubblat sin befolkning till drygt 16000 personer. 

Anläggandet av universitetet kom till en början att avsätta mycket blygsamma spår 
i bebyggelsen. Man använde befintliga byggnader som Domkyrkan, Liberiet och 
Kungshuset som undervisningslokaler. Under 1800-talets mitt kom universitetet 
att uppföra egna byggnader så som fysiska-kemiska-zoologiska institutionen, se-
nare Biskopshuset på Helgonabacken 1842-45, efter det följde ytterligare byggna-
der, de flesta vid Lundagård och Helgonabacken under början av 1900-talet. Den Lottagården , foto Carita Melchert, Kulturen

Torna Hällestad spruthus. Foto Carita 
Melchert, Kulturen
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stora expansionen skedde då staten satsade på en tredje teknisk högskola i Sverige, 
förlagd till Lund. LTH placerades nordöst om de äldre universitetsbyggnaderna. 
De sentida satsningarna på Max IV och ESS har förstärkt den utvecklingsaxeln 
ytterligare. Även utbildningsreformerna som öppnade högre utbildning för fler 
gav en stor ökning av studenter vilket präglade såväl tillkomsten av utbildnings-
byggnader som bostäder och stadslivet i övrigt. Även utvecklingen av sjukvården 
påverkade stadens utformning, främst genom det lasarettsområde som växte fram 
norr om Lundagård, men även andra vårdinrättningar som exempelvis Sankt Lars, 
Vipeholm och Möllevångshemmet.

Landskapet som Lund växte fram i präglas av en för skånska mått mätt stor höjd-
skillnad mellan lågpunkten vid Höje å och höjdpunkten uppe vid Brunnshög, men 
den första bebyggelsen behövde inte anläggas med några särskilda hänsyn till to-
pografin bortsett från de vattenförande ravinliknande stråk som löpte i nordsydlig 
riktning genom stadskärnan. Det fanns inte som i många andra medeltida städer 
ett vatten eller berg som avgränsade bebyggelsen. Detta ledde till att stadskärnan 
utvecklades till en något utsträckt oval form med Torget i centrum. Lund kunde 
under tiden fram till 1800-talets slut utvecklas inom de vallar som förmodligen 
anlades på 1130-talet. Undantag fanns, som bebyggelsen som växte fram vid Lilla 
Råby i sydöst och S:t Jörgens hospital öster om staden, men området innanför val-
larna var så stort att odling och även mindre bete kunde bedrivas inom dessa långt 
fram i tiden. Den bebyggelse som växte fram utanför stadsvallarna var resultat av 
privata avstyckningar och då man inte lydde under stadens byggnadsstadga kunde 

Sandgatan från 1800-talets början med den senare rivna muren runt Lundagård och Kungshuset/
Lundagårdshuset före ombyggnaden. Bild: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet, hämtad från 
Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets hemsida.

husen utformas utan att de krav som gällde innanför vallarna kunde tillämpas. 
Sådan bebyggelse växte fram vid Lilla Råby vid stadskärnans sydöstra hörn och 
väster om staden längs Trollebergsvägen. Jordbruket var den huvudsakliga näring-
en under lång tid och här fanns på 1800-talet fortfarande ett stort antal ekonomi-
byggnader och stallar innanför vallarna, med uppskattningsvis 400 vinterstallade 
kor och 500 grisar. 

I Lund fanns tidiga tryckerier och manufakturer, exempelvis kan Biskop Win-
strups tryckeri som startades på 1660-talet nämnas. Andra tidiga tryckerier var 
Berlingska som tog över rollen som tryckeri för Universitets behov 1745. 1875 
fanns det 31 fabriker med 646 arbetare, drygt 30 år senare hade antalet fabriker 
dubblerats men arbetarna nästan tredubblats och Lund var landets tionde största 
industristad. På många bilder från 1900-talets början syns fabriksskorstenar från 
mekaniska verkstäder, textil- och handskfabriker, resa sig över stadens takåsar. 
Verkstadsindustrierna som etablerades intill stambanan var stora arbetsplatser och 
påverkade stadsbilden i stor utsträckning, dessa miljöer har, bortsett från Arma-
turfabriken intill Trollebergsviadukten, rivits och ersatts med bostadsbebyggelse. 
Industri- och verksamheter etablerades även på gårdar och fick då inga framträ-
dande lägen i stadsbilden men här fanns många mindre verkstäder och enklare 
tillverkning som bedrevs i gårdshus. Industrierna gav arbete och inkomster men 
påverkade även luften och livsmiljön. 

Trångboddheten var stor och boendemiljöerna i många fall dåliga. Tidigt satsa-
de privata initiativ på en park söder om staden som kunde komplettera den för 
Universitetet reserverade Lundagård och den privata Helgonabacken. 1821 gjordes 
södra delen av stadsvallen till Södra Vallpromenaden, 1858 tillkom den Gyllen-
krokska promenaden och 1860 öppnade det privata Parkbolaget, en park i nuva-
rande stadsparken och intill anlade Universitetet Observatoriet med omgivande 
park 1867. Det tidiga 1900-talets stadsmiljöer gav också upphov till en reaktion 
inom stadsplanering och byggande som vi förknippar med modernismen. 

Under funktionalism som stridsrop planlades från 1930-talet en ny stad inom 
den gamla. Stadsingenjör Magnus Wennström tog fram många av dessa planer 
som möjliggjorde de omfattande stadssaneringarna som genomfördes i stadskär-
nan under efterkrigstiden. Detaljplanerna från denna tid drar upp linjerna för en 
ny stad med lamellhus eller storgårdskvarter där all gårdsbebyggelse rivits och 
gatuhusen ersatts med byggnader i vanligen tre till fem våningar. I några fall 
genomfördes byggprojekt efter dessa planer men ännu idag är ett drygt tiotal av 
stadskärnans mest ålderdomliga och mångfacetterade kvarter planlagda efter rikt-
linjerna i 1930-talets modernism. Exempelvis är kvarteret Apotekaren sydväst om 
Domkyrkan, enligt stadsplanen tänkt att ersättas med bebyggelse av en helt annan 
omfattning. Även stora delar av Väster ligger under en stadsplan från 1928 som 
speglar helt andra stadsbyggnadsideal än dagens.

Under efterkrigstiden rev och byggde man efter dessa planer, i en del fall mötte ef-
fekterna av planeringen inte medborgarna förrän det var för sent att ändra på det. 
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I flera fall föregicks rivningar av omfattande debatter, protestlistor skrevs under, 
kommittéer bildades och alternativa förslag togs fram, exempel på det var rivning-
arna av gamla mejeriet på Magle stora kyrkogata, rivningarna av bebyggelsen som 
föregick Tomegapsgården och rivningarna längs Clemenstorgets södra sida. 

Föreningar som Gamla Lund, Kulturen och sedermera även ARG (antirivnings-
gruppen) drev opinion mot rivningar. Den största utmaningen var den som gällde 
den så kallade Södra centrumleden eller Genombrottet, som byggnadsnämnden 
planerade under mitten av 60-talet. Genom att dra en ca 40 meter bred, fyrfilig 
trafikled genom den medeltida stadkärnan skulle man med ett Alexanderhugg 
lösa bilisternas problem att ta sig igenom den krångliga stadmiljön. Trafikleden 
skulle kunna korsas med broar och tunnlar för att ge gående passage utan att störa 
bilisterna. Åtta parkeringshus innanför vallarna skulle sörja för parkeringsbehovet 
och grönska skulle planteras i en zon längs leden. Tack och lov så genomfördes 
inte denna plan, även om rivningar startades i kvarteren Galten och Sankt Mårten, 
längs Lilla Tvärgatan. 1968, samma år som Genombrottsplanen föll, antogs den 
nya Lunds stadsbild som utarbetats av en inventeringskommitté som arbetade på 
uppdrag av stadsfullmäktige59. I Lunds stadsbild beskrivs bebyggelsens karaktär 
och en del byggnader pekas ut som omistliga, värdefulla eller tidstypiska.

Saneringsplanerna genomfördes fortsatt från 1960-talets slut in på 1970-och 
80-talen med rivningar öster om Mårtenstorget och norr om Sankt Petri kyrkogata, 
rivningar av gammal industribebyggelse i kvarteren Repslagaren (Bindgarnsfabri-
ken) och kvarteret Färgaren (Borgs färgeri). Därefter lugnade sig tempot innanför 
vallarna något även om enstaka rivningar har genomförts liksom ovarsamma 
ändringar. Stort uppseende väckte rivningarna av gatuhusen på södra sidan av 
Tomegapsgatan i början av 90-talet. Under de senaste decennierna har de flesta 
rivningarna handlat om att gårdsbebyggelse rivits. Glädjande nog har flera genom-
arbetade infillprojekt drivits, exempelvis Domkyrkoforum och hörnet Grönegatan/
Stora Fiskaregatan. 

Under 1900-talet har generellt sett den äldre stadskaraktären, som tidigare inne-
höll ett stort mått av lågt exploaterade fastigheter i periferin, med grönska bakom 
plank, handelsträdgårdar och låg bebyggelse som gav mycket himmel inne i stan, 
ersatts med tät och hög bebyggelse. Ambitionen om allt ökad förtätning pekar 
på en stadsbyggnad i samma riktning. Äldre gårdshus, trädgårdar och bakgårdar 
med buxbomshäckar och fruktträd ger vika för parkeringar och kompletterande 
bostadsbebyggelse. I enstaka fall kan man hitta rester av den äldre staden i den 
enklare bebyggelsen som växte fram under 1700- och 1800-talen då bebyggelsen 
fortfarande bitvis var gles. Den växande industristaden drog till sig många invand-
rare. De nyinflyttade till Lund under den spirande industrialismens tid kom både 
från den omgivande skånska landsbygden och från utlandet. Den judiska befolk-
ningsgruppen i Vårfru rote var till exempel ansenlig i före detta (Ripas äng eller 
Nöden). Många av de fattiga invandrarna slog sig ner i den mer perifera sydöstra 

59 Inventeringen skulle komplettera och ge ut en ny utgåva av 1952-års inventering. Sid 9-10 Lunds stadsbild 
1968

delen av Lund eftersom hyrorna var betydligt billigare här än i stadens centrum 
där handel- och banker dominerade. 

Lund beskrivs ofta som en välbevarad äldre stad trots att stadskärnans bebyggelse 
volymmässigt innehåller stora bestånd av 1950- och 1960-talshus samt en ganska 
stor andel från 1980-talet. Bebyggelsen innanför vallarna speglar olika expan-
sionsvågor i stadens ekonomiska liv. Stadens infrastruktur och lokaliseringen av 
vissa särskilt betydande institutioner har haft stor betydelse. Stambanans dragning 
i ytterkanten av Drottens och Clemens rotar har bidragit till placering av större 
industrianläggningar till denna del av staden. Koncentrationen av akademiska 
institutioner till Krafts rote kan härledas till närheten av domkyrkan. Bebyggelsen 
innanför vallarna bildar således en komplex väv där man kan urskilja tydliga skikt 
som berättar om stadens historia. 

Det finns en koncentration av universitetsanknuten bebyggelse norr och öster om 
Domkyrkan, här byggdes även lasarettets första byggnader. Ett antal av bostads-
husen byggdes eller togs i anspråk av verksamma vid universitetet under 1700- 
och 1800-talen. Stadens ekonomiska och världsliga makt koncentrerades kring 
Stortorget och längs Kyrkogatan uppfördes också de flesta bankbyggnaderna un-
der 1900-talets början. Den andliga makten representerat av den svenska kyrkan 
tydliggörs förstås av den väldiga Domkyrkan men också av Klosterkyrkan i väs-
tra delen av innerstaden och den iögonenfallande Allhelgonakyrkan strax utanför 
stadskärnans norra utfart. De första industrierna växte till från hantverksbaserade 
verksamheter på gårdar inne i stadens centrum men kompletterades med större 
industrier invid stambanan under 1800-talets andra hälft. Stadskärnans enda park, 
Lundagård och de tunga symbolbyggnaderna Domkyrkan och Universitetets 
byggnader, framför allt Kungshuset och Universitetshuset, bidrar sammantaget till 
upplevelsen av den del av staden som en med hög social status.

I samma del av staden finns två större före detta industrimiljöer Salanders tex-
tilfabrik på Bredgatan och Håkan Olssons tryckeri på Sankt Annegatan. Båda 
fabriksmiljöerna är endast synliga i gårdsmiljön, inte från gatan. Under 1900-talet 
har bebyggelsen förändrats i samband med rivningar och stadsförnyelse. En del 
offentliga byggnader som Konsthall, Stadsbibliotek och Stadshall byggdes under 
perioden sent 50-tal till tidigt 70-tal, i mycket centrala lägen. En stor koncentra-
tion av studentbostäder byggdes i nordöstra delen av stadskärnan under samma 
tid, medan den sydöstra delen innehåller mera flerbostadsbebyggelse. Även här 
har det tidigare funnits industri- och verksamhetsbebyggelse men denna har rivits 
och ersatts med bostadsbebyggelse och därigenom har en mera homogen funktion 
utvecklats. 

I 1800-talets Lund uppförs endast undantagsvis högre hus förrän vid mitten av 
1800-talet. Ett undantag är fäktmästare Per Henrik Lings hus på nuvarande Kultu-
ren som byggdes med sockelvåning och två fulla våningar under 1810-talet. På-
byggnaden av Kungshuset 1839, byggandet av Akademiska Föreningen 1851 och 
flera privata hus på 1850-talet gjorde att stadsbilden ändrades. Under 1800-talets 
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slut och 1900-talets början får vi en allt tätare och högre bebyggd stad i kvarteren 
öster om stambanan, längs Klostergatan.   

De enkla låga gatuhusen har uppskattats länge som en stor kvalitet i stadskärnan. 
2006-2009 genomfördes en revidering av Bevaringsprogrammen innanför val-
larna. Då uppmärksammades även flera enkla gårdshus från 1800-talet. Många 
av dessa före detta brygghus, verkstäder och stall har gjorts om till boendeytor. 
Andra används som förråd och de gårdshus som idag har denna senare använd-
ning befinner sig inte sällan i ett dåligt tekniskt skick. Som representanter för 
enklare historisk bebyggelse är de mycket intressanta, särskilt ur ett social- och 
samhällshistoriskt perspektiv. Det finns stora dokument- och upplevelsevärden i 
dessa miljöer som måste vägas in vid önskemål om ökad bebyggelseförtätning i 
innerstäderna. Den höga kvantiteten av dessa äldre enklare byggnader är en viktig 
kvalitet i staden. Förekomsten av enkla bostäder och verksamhetsbyggnader intill 
mer prestigefulla byggnader kan ge upphov till reflektion till frågor om boende-
villkor och segregation eller integration över tid. Det tekniska skicket beroende på 
enkla material och bristande underhåll, i kombination med låg exploateringsgrad 
gör att de får en utsatt position vid förtätningsprojekt. En stor del av bebyggelsen 
i den sydöstra delen av stadskärnan (Vårfru Rote) från före första världskriget är 
av enkel karaktär. Här finns också ett par enstaka hus från 1700-talet. I början av 
1800-talet var bebyggelsen fortfarande gles i denna del. Den övervägande delen av 
1800-talsbebyggelsen består av gatuhus och låg gårdsbebyggelse. Den enkla och 
småskaliga gårdsbebyggelsen i den södra delen av stadskärnan (Vårfru rote) står 
till exempel i kontrast till den närmast storstadsliknande bebyggelsen i vissa delar 
av västra delen av stadskärnan, (Drottens rote).  

 Lund är förstås mycket mer än bebyggelsen innanför vallarna men det var inte 
förrän under 1900-talet som bebyggelsen växte fram i någon större omfattning 
utanför vallarna och inte förrän under tiden efter 1945 som riktigt stora områden 
bebyggdes. Under slutet av 1800-talet och 1900-talets början tillkom villa- och 
småhusbebyggelse längs Kävlingevägen och längs Trollebergsvägen och på de 
avstyckade tomterna på platsen för den tidigare byn Lilla Råby. Under 1910- och 
20-talen bebyggdes Professorsstaden öster om stadskärnan. Bebyggelsen utan-
för vallarna präglas inte av de stora tidsdjup som kan upplevas innanför vallarna 
men 1800- och 1900-tals bebyggelsen har stora värden för att ge förståelse för hur 
staden har växt och de arkitektoniska kvaliteterna i den modernistiska bebyggels-
en är bitvis mycket hög. Här finns ett brett spektrum av bebyggelse som svarat till 
samtidens behov av bostäder, skolor, sjukhus, verksamhetsbyggnader och bebyg-
gelse för den högre utbildningen. 

Miljöerna präglas av tidens trafikplanering som fokuserade på bilburen trafik och 
negligerade spårbunden trafik och cyklister. Denna trafikplanering präglade ga-
turum, vägnät och bebyggelsestruktur. Gångtrafikanter skulle skiljas från bilarna 
som kom att kräva allt större ytor för trafik och parkering. Bilismen och topogra-
fin som möjliggjorde fortsatt expansion för staden utan större hinder skapade i en 

del fall relativt gles bebyggelse, med radhus, småhus och flerfamiljshus separerade 
av grönytor och trafikleder. 

Stort inflytande i stadsplaneringen fick Fred Forbat som kom till Lund 1938 mer 
europeiska erfarenheter och skolning från Bauhaus. Forbat var stadsplanearkitekt i 
Lund mellan 1938 och 1942. Forbat arbetade tillsammans med Ingeborg Hammar-
skiöld-Reiz och tillsammans kom de att forma flera miljöer på Väster. Hammar-
skiöld-Reiz genomförde ett stort antal projekt i Lund under 40- och 50-talen med 
småhus, flerbostadshus och skolor.  Hon ägnade sig både åt stadsplanering och 
husritande. Många byggnader har ritats som strama sakliga tegelhus men hon har 
även ritat det eleganta internationella studenthuset vid Dag Hammarskjölds väg.

Förutom flerfamiljsbostäder byggdes det även enstaka projekt som villor och 
verksamhetsbyggnader som har stora estetiska värden, exempelvis före detta 
Landsarkivets tillbyggnad längs Dalbyvägen av Bernt Nyberg från 1970 och 
Folkparksbyggnaden från 1977 ritad av Bengt Edman. Studentbostäderna som 
närmast exploderade i antal och volym i samband med universitetets expansion 
under 60-talet är också en viktig Lundakaraktär, många av dessa bostadsprojekt 
ritades av Hans Westman. Flera nationer lyckades bygga inne i stadskärnan men 
även utanför vallarna tillkom det studentbostäder. 

Akademiska Föreningen (AF) genomförde storskaliga projekt på Vildanden och 
Sparta, båda ritade av Bengt Edman. Det förstnämnda resulterade i det prestige-
fyllda Kasper Sahlinpriset medan det senare fortfarande dras med ett envist rykte 
om släktskap med Kumlabunkern. I 1960- och 70-talens Lund uppfördes byggna-
der av i många fall sällsynt genomarbetad art, en grupp byggnader har lyfts fram 
som så uppseendeväckande att de gav upphovsmännen benämningen ”de tre i 
Lund”. Gemensamt för Klas Anshelm, Bernt Nyberg och Bengt Edman var intres-
set för upplevelse av byggnadsmaterialens äkthet och redovisning av konstruktio-
nerna samt en stor kontroll över de estetiska uttrycken från rumssammanhang till 
detaljering. För flerfamiljshusen från efterkrigstiden har ett underlag till kultur-
miljöprogrammet tagits fram av Daniel Melchert (se kapitel Moderna bostadsmil-
jöer ovan). Miljöer som studentbostäderna ingår i de tidigare Bevaringsprogram-
men även om förändringar som gjort i bebyggelsen kan skapa behov av revidering. 
Exempelvis är nu Hans Westmans fyrklöverhus mycket sällsynta efter rivningar.

Hur såg Lund ut förr?
Gatunätet har till stora delar sitt ursprung i den medeltida staden, visst har gator 
och torg tillkommit och gator har breddats, gatuytor höjts och uträtningar gjorts, 
men många av de vindlande gatorna löper i samma spår som förr. Gatunätet 
präglar hur vi möter kvarteren och bebyggelsen, spännande och variationsrika 
gaturum bildas med hög detaljering och de relativt korta siktlinjerna ger en tät 
och ombonad känsla i delar av stadskärnan. Tomtindelningen i staden har lång 
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kontinuitet, små smala tomter mot de mest attraktiva gatorna och stora tomter 
för de välbärgade familjernas gårdar kan fortfarande utläsas i dagens struktur. 
Sammanläggningarna av fastigheter till stora enheter gör stadsnätet grövre och 
riskerar att på sikt ge mer en mer homogen stadsmiljö. Gatunätet samverkar med 
tomtindelning, växtlighet och bebyggelse för skapar en upplevelse av en stenstad 
med byggnader som varierar i ålder, kulör och storlek. Många upplever att Lund är 
en ”välbevarad” stad i jämförelse med många andra svenska städer och det kanske 
man i vissa avseenden kan hävda men Otto Ryding har visat att sen 1950 har 25 % 
av all bebyggelse längs gatan rivits och 50 % av gårdsbebyggelsen60. 

Den äldsta byggnadstekniken kan ses i arkeologiska undersökningar. Det hand-
lar om grophus och stavkonstruktioner vars rester kan ses i Lunds välbevarade 
kulturlager. Från lite senare tid finns de första stenkonstruktionerna, Dalby kyr-
ka och lämningarna efter Drottens kyrka från 1100-talet, och så har vi förstås 
Domkyrkan men även flera av de äldsta sockenkyrkorna. Under 1100-talets slut 
introduceras det brända teglet och från medeltiden har vi även spår efter kors-
virkeskonstruktioner. De äldsta stående medeltida konstruktionerna ger oss en 
uppfattning om hur de mest påkostade byggnaderna uppfördes, men i vilken typ 
av hus majoriteten av befolkningen bodde får vi undersöka genom arkeologiska 
utgrävningar. Det samma får sägas om 1700- och 1800-talets bebyggelse, det som 

60 Värna vinna staden, fördjupning av översiktsplanen för staden Lund, 2005 Sid 10

bevarats fram till i våra dagar är ofta exempel på mera påkostade byggnader, upp-
förda i mer beständiga material. 

Det finns fortfarande enstaka exempel på bostadshus uppförda på sent 1700-tal 
eller 1800-tal, i en våning av korsvirke med klineväggar av lera och vidjor flätade 
kring stakar, obränd lersten eller kanske lerväggar stampade i form under sadeltak 
med klena, glesa takstolar. Det timmer som använts skulle ha ratats av mera för-
mögna beställare och står dåligt emot läckande tak och skadeinsekter. Denna typ 
av konstruktioner blir allt färre beroende på en kombination av i många fall dåligt 
tekniskt skick, att nya ägare har nya krav och förväntningar på de gamla husen i 
kombination med att kunskaper om lerkonstruktioner är sällsynta bland dagens 
byggfirmor. Inslag av obränd lersten ser vi i många konstruktioner, även i de mer 
påkostade, exempelvis före detta anatomiska institutionen vid Sandgatan uppförd 
1853, där det brända fasadteglet bakmurats med obränt tegel. 

I takt med industrialiseringen och järnvägsnätets utveckling introduceras nya 
byggnadsmaterial. Under sena 1800-talet sjunker priset på bränt tegel och allt-
fler hus byggs uteslutande med tegel i väggarna. Nya byggnadsmaterial är även 
kalksandsten, den gråvita stenen i tegelformat som börjar produceras av Skånska 
cementgjuteriet. 1905 finns den första ansökan till byggnadsnämnden om att få 
använda den som byggnadsmaterial. Ett annat nytt byggnadsmaterial är asbest-
cementplattan, senare känt under varumärket eternit. Även detta introduceras av 
Skånska cement och tillverkas i Lomma från 1907. Armerad betong blir utvecklat 
under 1800-talets slut i Frankrike men inte förrän under 1900-talets början använt 
i större grad i Sverige. Alla innovationer och material togs inte emot med glädje av 
byggnadsnämnden:  

”Vid byggandet av det Paulsonska huset vid hörnet av Bantorget-Bytaregatan 1903 
göres en framställning om att där få använda ett av den tyske ingenjören O Cra-
coanus uppfunnits system med hålstenstak, vilket nämnden först avslog och sedan 
tillstyrkte för att så återigen gå på avslagslinjen.”61  

På 1800-talets slut bebyggdes många delar av staden innanför vallarna som länge 
saknat bebyggelse. Det område som idag kallas för Nöden styckades av i bygg-
nadstomter och bebyggdes under 1870-talet. Det var enklare bebyggelse med 
bostadshus uppförda i en våning, under en period kom många invånare med judisk 
bakgrund att bosätta sig här. Under 1800-talets slut uppförs även påkostad be-
byggelse, ritad av arkitekter och formgivna med nya ideal och material i form av 
natursten, glaserat tegel och dekorativt smide. Formspråken berikas med balkong-
er, risaliter och frontespiser. Dekorativa element som små torn, toureller, gesimser 
och fönsteromfattningar ger variation åt bebyggelsen. Bankbyggnaderna längs 
Kyrkogatan, paradarkitekturen på Klostergatan, Bantorget och Clemenstorget och 
Magnus Stenbocksgatan gav Lund ett nytt ansikte. De tidigare så dominerande 
en- och tvåvåningsbyggnaderna ersattes i raskt takt med tre- och fyravåningshus. 
Arkitekter som Alfred Arwidius, Oscar Emil Hägg och Salomon Sörensen ritade 

61 Troedsson, Hans sid 20

Lith af M. Körner, 1800-talets första hälft. Kulturens arkiv
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men också lundanamn som Helgo Zettervall, Theodor Wåhlin och de kommunalt 
anställda arkitekterna August Bernhard Jakobsson (stadsarkitekt) och Alfred Pers-
son62 (byggnadskontrollant). 

Industrialiseringen för med sig nya byggnadsmaterial men också nya innovationer 
som gör livet behändigare för en del, det är elektriska hissar, stadsgas, centralvär-
me, vattenklosetter, badrum, belysningsel och telefon. Hissarna i ingenjör Fre-
drikssibs bygge på Svanegatan från 1910 kan vara de första hissarna som installe-
ras i staden. På 1920-talet börjar man organisera Bostadsrättsföreningar och 1926 
bildas Södergården vid Stora Södergatan och Höjevall i Hospitalsträdgården. 1935 
byggs det första HSB-huset längs Södra Esplanaden i kvarteret Krusbäret. 

Stadens ljus har förändrats genom tekniska innovationer. När astronomerna fick 
sitt efterlängtade observatorium 1867 nere på Svanelyckan kunde man lämna 
Lundagårdshusets trapptorn och äntligen få obruten tillgång till natthimmeln. 
Ostörda av stadens ljus och larm kunde man studera himlakropparna, trodde man. 
Om man vill läsa mer om tekniska installationer i våra livsmiljöer så finns det 
åtskilligt att hämta i kulturmiljöprogrammets Kommunaltekniska verk av Carita 
Melchert.

Idag präglas stadskärnan av att bebyggelsen ligger i tomtgräns mot gatan även om 
det finns exempel på byggnader indragna på tomten bildas täta gaturum. På äldre 
foton och bilder kan man se att plank och rejäla staket alltid avgränsade tomterna 
mot gatan om inget hus byggts i tomtgräns. På de äldre fotona hänger ofta växtlig-
het ut över planken och bidrar till lummigheten i dåtidens stad, när vi idag bebyg-
ger lucktomter förstärks stenstadskaraktären och utrymmet för det gröna minskar.

62 Alfred Persson, född 1879, död 1963, var en svensk arkitekt och kommunaltjänsteman, främst verksam 
i Lund. Persson fick 1905 anställning som biträde hos Lunds dåvarande stadsarkitekt August Bernhard 
Jakobsson (1844–1919). Ursprungligen biträdde han endast Jakobsson med dennes privata projekt, men 
från 1910 också med de kommunala. 1918 anställdes han formellt av staden som byggnadskontrollant 
och mätingenjör vid stadsbyggnadskontoret. Parallellt utövade han dock även en omfattande privat 
arkitektverksamhet, och sett i rent antal ny- och ombyggnader är han en av staden Lunds mest produktiva 
arkitekter någonsin. Källa: Wikipedia, 2017-01-23

Byggnads- och Brandordningar för Staden Lund 1868
En intressant källa till hur staden tedde sig förr utgörs av ”Byggnads- och Brand-
ordningar för Staden Lund 1868”63. Denna ordning syftade till att just bringa ord-
ning i stadens bebyggelse och den ger information om de problem man upplevde 
då. Stadgan kom att följas av fler. Till stadgan 1868 planerade man även ge ut en 
karta64 över staden, men det färdigställdes troligen inte förrän under 1870-talets 
mitt med den så kallade Palmcrantzka kartan från 1875-76. En landsomfattande 
byggnadsstadga infördes 1874 och med den krav på en stadsplan och att byggna-
der inte fick uppföras mer än i fem våningar. Lunds stadga från 1868 ger en bild av 
vad dåtidens planerare såg som eftersträvansvärt, vilka ideal som rådde men även 
en viss ödmjukhet inför det faktum att den fysiska miljön var kostsam och arbets-
krävande att förändra. Byggnads- och Brandordningar för Staden Lund, 1868:

”Gatorna bibehållas tills widare wid den bredd, de nu hafwa, och i fall utwidgning 
behöfwes eller ny gata skall anläggas, bör hufwudgata wara minst fyratio fot bred 
(cirka 13,3 m) och så rak som möjligt.” 

”Stängsel tomter emellan skall bestå af mur eller tätt brädplank af minst sex fots 
höjd; ware dock grannarne obetaget att om annan stängsel öfwerenskomma.”  

Man började begära in ritningsunderlag för att kunna bedöma nya byggnader, 
tillbyggnader och ändringar. Brandfaran var reell och mer motståndskraftiga 
konstruktioner och material stod högt på dagordningen. I stadgan klargjordes att 
byggnader som låg gata eller öppen plats, oavsett funktion, skulle uppföras med 
grundmur av bränd, huggen eller sprängd sten. Sidobyggnader eller så kallade 
halvbyggnader, kunde upp till två våningars höjd byggas i korsvirke ”mellanmu-
radt med bränd sten”. Så länge de inte försågs med eldstad ansågs det acceptabelt 
att mindre hus eller bodar byggdes av trä eller råsten (till en höjd av högst 12 fot 
eller cirka 3,5 meters höjd). För trähus gällde att de inte fick ligga närmre än 16 
fot från ett hus med eldstad. I de centrala tättbebyggda delarna av Lund bör det i 
praktiken ha inneburit att inga trähus kunde uppföras. Man såg inte heller med 
blida ögon på höga hus, man fick helt enkelt inte bygga högre än tre våningar inn-
anför vallarna. Det var troligen inte av pietet utan för att man inte kunde garantera 
brandskyddet i högre byggnader. Undantag kunde göras stipulerar stadgan, kanske 
berodde undantaget på att exempelvis AF-borgen vid Tegnérplatsen redan byggts 
under 1850-talet i tre våningar? Antalet tillåtna våningar påverkade stadsbilden, 
kyrkorna syntes och den naturliga topografin var avläsbar. De fysiska miljöerna 

63 Byggnads- och Brandordningar för Staden Lund 1868, tryckte uti Berlingska Boktryckeriet, 1868. Som 
jämförelse gav Malmö ut en 1875, Halmstads byggnadsordning kom 1808. Äldst är den i Stockholm (Kongl. 
maj:ts Förnyade Byggnings Ordning för Stockholms Stad. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 13. julii 
1736.) 1874 utgavs en stadga för alla städerna i landet: Kongl Maj:ts nådiga byggnadsstadga för rikets städer 
/ gifven Stockholms slott den 8 maj 1874. Och 1878-86 gavs ut ”Samling af stadgar och ordningar med mera 
gällande för staden Lund” 

64 När en fullständig karta öfwer staden, och allmän plan till densammas bebyggande blifwit uppgjord och 
wunnit wederbörlig stadfästelse, skola dessa jemte följande Byggnadsordning tjena till efterrättelse”, den första 
framställda verkar vara från 1875/76 av V Palmcrantz. Lund stadsarkiv.

Utsikt från Kristianstadsvägen, 1830-tal, tryck efter äldre teckning, Kulturen.
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präglas av stadgorna och vi kan se att i många gathörn i stadskärnan är byggna-
dernas hörn avfasade. Byggnads- och Brandordningar för Staden Lund, 1868: 

”Då hörnbyggnad utmed större gata uppföres med brutet hörn, bör detta wara 
minst åtta fots längd och hörnwinklarne lika stora. Afrundade hörn ware äfwen 
tillåtna och må i sådant fall bågen icke utspringa mer än en fot utöfwer mitteln af 
den byggnadslinie, som det brutna hörnet skulle hafwa bildat.” Även kulörerna 
reglerades: 

”Byggnad får ej hafwa whit färg. Nybyggt hus må ej, hwarken in- eller utwändigt, 
afputsas förr, än det blifwit affsynadt

”Till taktäckning tilläts enbart ”tegel, skiffer, metall eller andra obrännbara mate-
rialier. Tegel må ej läggas på underklädnad af bräder, och skola tegeltak alltid vara 
kalkunderstrukna.”  

Och för markbehandling stadgades i Byggnads- och Brandordningar för Staden 
Lund ,1868 att: 

”Alla gårdsplaner skola stenläggas eller makadamiseras likasom dit ledande port-
gångar, hwilka senare dock, som så önskas, få plankbeläggas. Gator o torg sten-
satta.”

Även själva boendemiljöerna reglerades, rumshöjden i en bostad angavs till ett 
minimimått av åtta fot (cirka 240 cm) högt. Om det efterföljdes vet vi inte men det 
finns enklare bostadshus i Lund med lägre takhöjd än så, troligen är de flesta av 
dessa uppförda före stadgans införande. En del av de mindre bemedlade Lunda-
borna var hänvisade till att bo i källare och i stadgan bestämdes att sådana bostä-
der skulle ligga över gatuplan, ha ventilerat brädgolv och fönster som ger luft och 
ljus och att det endast fick inrättas källarebostäder vid gator med omkring 18 fots 
bredd. Regler som dessa ger perspektiv på boendevillkor genom historien. 

Staden och tätorterna i andra underlag
För staden Lund finns en rik samling litteratur som beskriver livet, invånarna och 
bebyggelsen. Det finns ett stort antal böcker med historiska bilder som publicerats 
och flera hemsidor på nätet som ger oss möjlighet att ta del av digitaliserade äldre 
foton65. Som underlag för myndighetsutövning finns Bevaringsprogrammen vars 
textunderlag publicerats på nätet.66 Till detta underlag finns även kartskikt som 
förvaltas och uppdateras av Stadsbyggnadskontoret. Idag är inte detta kartmate-
rial publikt tillgängligt men tanken är att på sikt göra det åtkomligt. De samlade 
Bevaringsprogrammen67 som publicerats ger en utförlig beskrivning av enskilda 
hus men även kvarter, miljöer och sammanhang. Underlagen för stadskärnan 
togs fram under perioden 1975-83. Utgångspunkten är stadens rotar: Vårfru rote, 
Clemens och Drottens rotar och Krafts rote. De fyra rotarna delar in staden i fyra 
ungefär lika stora delar och de karaktäriseras av olika sorters bebyggelse, beroen-
de på att olika verksamheter präglat rotarna under historiens gång. 

De kulturhistoriskt värdefulla stadsmiljöerna utgör en del av stadslandskapet i 
stort och bildar en betydelsefull karaktär i det nationella och regionala perspekti-
vet. Men även mindre grupper av byggnader eller enskilda byggnader kan ha stor 
betydelse. På ett lokalt plan har byggnadsdelar och detaljer en stor roll eftersom 
de utgör en del av vår livsmiljö som ger oss ledtrådar till det förflutna eller stimu-
lerar till reflektioner kring tidens gång och olika levnadsvillkor. Viktiga aspekter 
är gaturummen, gårdsmiljöer, trädgårdar och parker präglade av olika material, 
kulörer och växtlighet. Förutom syn har även lukt, hörsel och känsel betydelse för 

65 Tillexempel Kulturen, UB, Kulturportal Lund, Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet

66 http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Huvudsida

67 Krafts rote, Vårfru rote, Clemens och Drottens rotar, Stadsbildens framväxt, Stora Råby och Värpinge, 
Utanför vallarna del I och II

Karta öfver staden Lund med närmast omgifvande jordar 1875-76. Lund stadsarkiv.
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hur vi upplever dessa miljöer med tidsdjup eller överlagrade strukturer eller ensi-
dighet. Sammanläggningarna av fastigheter till stora enheter gör stadsnätet grövre 
och riskerar att på sikt ge mer en mer homogen stadsmiljö. Gatunätet samverkar 
med tomtindelning, växtlighet och bebyggelse något som skapar en upplevelse 
av en stenstad med byggnader som varierar i ålder, kulör och storlek. De delar 
som hittills tolkats som mest betydelsefulla, lyfts fram i Bevaringsprogram som 
kulturhistoriskt värdefulla eller i detaljplaner som byggnader med rivningsför-
bud eller skydds- och varsamhetsbestämmelser. Alla byggnader och miljöer ska 
hanteras varsamt vid underhåll, ändring och nybyggnation men de mest värdefulla 
kräver störst omsorg. I stadskärnan har den fördjupade översiktsplanen fastslagit 
att kulturmiljövärdena ska väga tungt vid bedömning av förändringar i miljön.

I de underlag som finns beskrivs bebyggelsen utförligt och ett stort antal av bygg-
naderna, gatumiljöer och platser är betecknade som kulturhistoriskt värdefull. 
Även en del av gårdsmiljöerna inklusive gårdsbebyggelse har bedömts som kultur-
historiskt värdefulla. I det äldre programmet finns några iögonenfallande luckor 
det vill säga bebyggelse som idag känns fullkomligt självklara att rödmarkera 
men som av olika anledningar inte togs med då. Mest uppseendeväckande kanske 
är kvarteret Södertull där både en del av gatuhusen och några av gårdsmiljöerna 
är omistliga för Lund. Under 2006-2009 reviderades Bevaringsprogrammen för 
Lund innanför vallarna. Den bebyggelse som valts ut i revideringen rör i många 
fall gårdsbebyggelse vilket gör att det inte figurerar särskilt många kända arki-
tekter som upphovsmän/kvinnor till bebyggelsen utan den speglar istället en mer 
enkel nyttobebyggelse. 

De värden som lyfts fram i riksintressebeskrivningar68, Bevaringsprogrammen 
och den fördjupade översiktsplan som heter Värna och vinna staden, är bland 
annat det är en av landets äldsta och mest betydande medeltidsstäder, kyrklig 
metropol och senare universitetsstad. De uttryck som anses viktiga är det med-
eltida oregelbundna gatunätet med dess tomtindelning och platsbildningar. Ga-
turummets karaktär och gårdsrummen. Domkyrkan, medeltida hus, stadsvallen 
och andra lämningar från medeltiden. Olika byggnader för universitetet och det 
intellektuella livet. Stadssiluetten, siktlinjer ut från staden och in mot Lund från 
det omgivande slättlandskapet. Bebyggelsens skala, volym och placering. Små-
skalig bebyggelse med regionalt präglade material och byggnadsskick samt den 
mer storstadsmässiga bebyggelsen från 1800-talets slut och 1900-talets början. 
Järnvägsmiljön som en viktig faktor bakom 1800-talets expansion. Handels- och 
hantverksgårdar, och bostäder och bebyggelseområden som visar levnadsförhål-
landena för skilda sociala skikt och vid olika tidpunkter. Parker och planteringar, 
både inne i det medeltida stadsområdet och i zonen runtomkring, vilken dessutom 
präglas av många institutioner och av villabebyggelse. Spår av gamla infartsvägar, 
gränser och andra markförhållanden i det som tidigare var obebyggda marker runt 
staden. 

68  http://www.raa.se/app/uploads/2012/06/M_riksintressen3.pdf 20140912

I detta aktuella kulturmiljöprogram lyfts 
flera nya aspekter fram av staden Lunds 
kulturvärden, det handlar om industri- och 
verksamhetsmiljöer, kommunaltekniska 
verk, flerbostadshus och infrastrukturens 
historiska miljöer. I fråga om industri- och 
verksamhetsmiljöer utgör de en viktig del 
av Lunds identitet, här har bland annat tel-
ekom, läkemedel och förpackning bidragit 
stort till stadens utveckling och varit viktiga förutsättningar för ökat invånaran-
tal och stadens fysiska expansion. De fysiska miljöerna som speglar Tetra-paks 
utveckling är en viktig del i stadens karaktär. Även de modernistiska bostads-
miljöerna är en viktig del av Lunds identitet med miljöer som kräver omsorg vid 
bevarande och utveckling. Det handlar om flerbostadshus, verksamhetsmiljöer och 
offentliga byggnader men även studentbostäder och enfamiljshus. Sjukhusmiljön 
och utbildningsmiljöerna vid universitetet och LTH är avgörande för hur staden 
formats under 1900-talet. I 1900-talets miljöer finns många stora kulturhistoriska, 
arkitektoniska och upplevelsemässiga värden som utgör värdefulla delar av sta-
dens karaktär. 

Dalby, Genarp, Veberöd och Södra Sandby  
Lunds kommun, som den ser ut idag utgör resultatet av en serie kommunsamman-
slagningar, 1914 införlivades S:t Peters klosters socken, 1952 slogs 20 kommuner 
samman och bildar de sex, Lund, Torn, Södra Sandby, Genarp och Veberöd, som 
1974 slås samman. Sen 1862 var Sverige indelat i kommuner istället för socknar, 
varje kommun bildade en socken. Vid 1952-års kommunsammanslagning bildades 
Torns kommun av Håstad, Igelösa, Odarslöv, Norra Nöbbelöv, Stångby, Vallkärra 
och Västra Hoby kommuner. 

Dalby kommun bildades av Dalby, Bonderup och Torna Hällestad. Södra Sandby 
kommun är resultatet av sammanslagning av Södra Sandby, Hardeberga och Re-
vinge. Genarps kommun bildades av en sammanslagning mellan Genarp, Lyngby 
och Gödelöv. Slutligen skapades Veberöds kommun av Silvåkra, Vomb och Vebe-
röd. I fallet Torn fungerade Stångby som centralort men i de övriga var det större 
tätorter som blev centralort i de nya kommunerna. Här fanns, bortsett från Genarp 
med sin 1500-talskyrka, medeltida kyrkor och bykärnor med rester av förskiftes-
bebyggelse, samt bebyggelse präglad av järnvägarnas framdragande, skiftena och 
industrialiseringen. 

I orterna fanns jordbruksknutna industrier så som brännerier och mejerier. I några 
fanns även mekaniska verkstäder (Södra Sandby) och tegelbruk (Veberöd). Under 
1900-talets mitt blev strukturrationaliseringar orsak till industriernas nedläggning 

Lantmännens silo i Dalby är byggd 1953.
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men den gröna vågen gav paradoxalt nog upphov till bilpendling och villamattor i 
dessa orter, i några fall även centrumanläggningar och flerbostadshus.

Våra kommunala kunskapsunderlag är bristfälliga för tätorterna utanför Lund. I 
Dalby finns det mest omfattande underlaget och det är till största delen inlagt i Be-
varingsprogrammet på nätet69. För Stångby så har underlag tagits fram i samband 
med det omfattande utbyggnadsprogrammet på orten. Under 2016 kommer under-
lag att tas fram i Veberöd. För Genarp, Revinge, Torna Hällestad saknas underlag 
bortsett från några kvarter i Genarp. För Vallkärra/Håstad finns underlag i form 
av koncept som godkänts av Bevaringskommittéen. För övriga tätorter och byar 
saknas aktuellt underlag och beskrivs därför inte i detta kulturmiljöprogram. Ned-
an beskrivs kortfattat tätorterna Dalby, Genarp, Veberöd och Södra Sandby, dessa 
texter är inte tänkta som en ersättning till de bevaringsprogram som bör upprättas. 

Dalby 
Strax öster om Lund ligger Dalby, idag en pendlarort med 5500 invånare i omfat-
tande småhusområden men med en unik kulturmiljö i form av Dalby kungsgård 
och kyrka. Orten gränsar till jordbrukslandskapet i söder och väster och till Rom-
eleåsens skogs- och fäladsmarker i norr och öster. Dalby kungsgård och kyrka 
representerar ett tusenårigt tidsdjup som speglar avgörande delar av traktens och 
Skandinaviens historia. Dalby var den största byn i denna del av Skåne med 40 
gårdar och lika många torp och gatehus. Till denna miljö har den intilliggande 
bymiljön utvecklats från en ovanligt stor bondby till ett samhälle med tingshus 
och gästgivaregård med skjutshåll till ett stationssamhälle med lantbruksanknuten 
industri och en stenbrytning som under 1900-talet utvecklades till en omfattande 
rörelse. Denna verksamhet fick även en framgångsrik avläggare i form av fram-
ställningen av byggnadsmaterialet Siporex, den ånghärdade gasbetong som fick 
stor spridning i byggandet av efterkrigstidens Sverige.

Åter till kungsgården och kyrkan som är de mest kända företeelserna i Dalby. Ver-
kan av de ålderdomliga vitkalkade stenbyggnaderna i landskapet förstärks av den 
topografiska belägenheten. Byggnader och landskap samverkar till att skapa ett 
iögonenfallande landmärke som poängterar mötet mellan slätten och åslandskapet. 
Den historiskt sett storslagna kyrkan med den påkostade entréhallen förmodas 
vara grundlagd på uppdrag av kung Sven Estridsen runt år 1060 i samband med 
att Dalby stift inrättades. På platsen fanns troligen även en kungsgård. Till kyrkan 
knöts ett augustinerkonvent70 och ett antal klosterbyggnader uppfördes norr om 
kyrkan. Av den omfattande historiska bebyggelsen återstår idag hälften av kyr-
kan och en av klosterlängorna samt ett par medeltida ekonomibyggnader och en 
park. Under mark finns kulturlager och byggnadsrester. Området innehåller även 

69 http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Huvudsida#Dalby 20151218

70 Augustinerkonvent var ett slags klosterliknande gemenskap som bildades av prästvigda män som var 
knutna till Dalby kyrka.

historiska spår som rester av klosterlandskapet, Dalby söderskog och kulturlager i 
Dalby tätort. 

Öster om kungsgård och kyrka finns Dalbys centrum med trekanten, vägskälet 
mellan landsvägarna till Malmö, Lund och österut. Kring trekanten finns en del 
äldre bevarad bebyggelse som vittnar om ortens betydelse. Dalby var tingsplats 
1688 för Torna och Bara häraders domsaga fram till 1958 då tingsrätten flyttades 
till Lund. Tingshuset byggdes 1783 och förhöjdes med en våning 1906. Här intill 
ligger även ett före detta polishus från 1875, Gästgiveriet med anor från 1600-ta-
let med skjutsbyggnader samt en skola och flera affärshus. Söder om den gamla 
bykärnan drogs järnvägen fram och det kom att prägla utvecklingen av byn till en 
stationsort och senare egen kommun. När Malmö–Simrishamns Järnväg bygg-
des 1892 fick Dalby järnvägsförbindelse. 1910 öppnade en tvärbana till Harlösa 
och strax därpå förlängdes den till Bjärsjölagård i nordost. Vid järnvägsområdet, 
anlades industrier och verksamheter som tegelbruk, mejeri, bränneri och spann-
målshandel. På flera platser öster om samhället bröt man sten. Till stationsmiljön 
fogades ett järnvägshotell och flera bostadshus. Med expansionen kom också en 
sparbank som bildades redan 1893. 

Dalby blev municipalsamhälle 1942 och lundaarkitekten Hans Westman dess 
stadsarkitekt. En av hans första uppgifter blev att upprätta en stadsplan för sam-
hället där man räknade med utbyggnad av framför allt friliggande småhus till 
max två våningars höjd i norr och öster. Tio år senare blev Dalby storkommun 
med inkorporering av Bonderup och Torna Hällestad. På 1960-talet startade en 
större utbyggnad av Dalby med stora grupphusområden, och kataloghus. Expan-
sionen hängde samman med privatbilismen (möjliggjorde arbetspendling) och att 
stenindustrin med Siporexfabriken expanderade. Dalby Stenkross och Siporex, 
var den då dominerande arbetsgivaren i trakten med uppemot 500 anställda på 
1950-60-talen. Det blev dels ett litet område med småhus intill två stenbrott öster 
om Dalby, dels två flerbostadshus norr om Siporexfabriken. 

1970 lades järnvägen mellan Malmö och Simrishamn ned för persontrafik sam-
tidigt som Dalby var inne i sin häftigaste tillväxtfas. Fram till kommunsamman-
slagningen med Lund 1974 ökade befolkningen med ungefär 1 000 personer, från 
4 389 till 5 321 invånare. Samtidigt byggdes servicen ut med ett utomhusbad, två 
stora grundskolor och en centrumanläggning. 

Dalby är i norr och öster omgivet av naturmark, men inom orten finns också stora 
grönområden. Den största parken, Norrevångsparken, ligger i den norra delen av 
samhället och är anlagd i slutet av 1960-talet. Parken sträcker sig i en bågform och 
innehåller flera parkrum av olika karaktär.

I Dalby togs ett kulturmiljöunderlag fram för de äldre centrala delarna 1979, det 
följdes 2005 av en del som behandlade stationsmiljön och området norr om detta. 
I den del av kulturmiljöprogrammet som behandlar moderna flerbostadshus ”Här 
bor man” beskriver Daniel Melchert kulturmiljöer i Dalby mera utförligt. Här 
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pekas småhus i kvarteren Slänten och Bäcken ut som särskilt värdefulla. Dessa 
representerar 1950-talets Bostadsprogram för Siporexanställda.

Även tidstypiska miljöer med radhus och grupphusbebyggelse från 1960- och 
70-talen pekas ut i underlaget som särskilt värdefull bebyggelse. Industrimiljöer i 
Lunds kommun (Nilén och Borg 2007) finns en del industrihistoriskt intressanta 
miljöer i Dalby beskrivna. Här beskrivs flera industrihistoriskt intressanta miljöer 
av stor dignitet, i ett regionalt perspektiv bör Lantmännens siloanläggning fram-
hållas, även Dalby stenbrott och Siporex anläggning samt det före detta mejeriet 
invid järnvägen är värdefulla i ett regionalt perspektiv. Ur ett kommunalt perspek-
tiv kan margarinfabriken Alba framhållas. 

Alba ligger i ett bränneri som var i bruk mellan 1897 och 1931 efter det tog mar-
garinfabriken över 1934. Det gamla tegelbruket från 1900-talets början har lämnat 
spår i form av en del av tegelskorstenen som ingår i den park som finns på platsen 
för bruket. I stationsmiljön finns det gamla stationshuset och en vattenhäst kvar. 
Det mest iögonenfallande i stationsmiljön är lantmännens silobatteri som syns på 
långt håll. I Dalby tätorts östra del, på ömse sidor Malmövägen, finns ett mindre 
verksamhetsområde. Här finns flera mindre företag och i några fall har bostäder 
byggts i anslutning. Idag innehåller byggnaderna inte industriell verksamhet utan 
mindre service och hantverksföretag. Området förefaller att ha bebyggts under 
1950-60-talen. Mellan 1915-1969 fanns en karosserifabrik i Dalby kallad Nils Nils-
son vagnfabrik.

Dalby tätort ligger delvis inom område av riksintresse för kulturmiljövården, det 
vidsträckta riksintresseområdet behandlas i delrapporten Landsbygdens bebyg-
gelse (se kapitel 2.4 ovan). Som motiv till riksintresset betonas kyrkomiljön med 

Nordens äldsta bevarade stenkyrka samt kungsgården med den historiska kloster-
miljön. Vidare beskrivs kulturlandskapet väster och norr om Dalby med Arendala, 
Billebjär, Billebjärs fäladsmark och Dalby hage, den gamla kungsvägen mellan 
Lund och Dalby. Hardeberga sockencentrum med medeltida kyrka, skola, präst-
gård och ett flertal gatehus. Sjöstorps by med koncentrerad bebyggelse. Arendala 
och Hardeberga gods med tillhörande bebyggelse och rikt allésystem. I området 
ingår även ”den kring torget i Dalby liggande bebyggelsen från sent 1800-tal till 
tidigt 1900-tal, skola, tingshus, gästgivaregård, äldre bostads- och gatehus samt 
sekelskiftesbebyggelse i rött tegel.”71 Även i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram 
beskrivs Dalby, den tidigare järnvägssträckan Malmö-Dalby-Veberöd är angivet 
som ett kulturmiljöstråk.

Genarp
Byn Genarp nämns 1313 som Genathorp. Kyrkan byggdes på 1590-talet av Hack 
Ulfstand på Häckeberga, kyrkan ersatte då en medeltida kyrka.. Det byggdes bara 
ytterligare en kyrka i Skåne under 1500-talet. De allra flesta byarna hade uppfört 
stenkyrkor under 1100- och 1200-talen. Genarps kyrka kan ses som en manifesta-
tion av adelns ökade makt under 1500-talet. Kyrkan är uppförd i tegel och mycket 
praktfull med en särskild betydelse för landskapsbilden då slätten väster och norr 
om är mycket sparsamt bebyggd. Dopfunten ska ha hämtats från Allhelgonak-
lostret i Lund. Runt kyrkan låg den gamla byn och idag utgör omgivningen fast 
fornlämning som medeltida bytomt. Även andra äldre boplatser har påträffats i 
närheten. Bebyggelsen i byn var koncentrerad öster om kyrkan och spreds genom 
skiftet ut i landskapet. Inför storskiftet 1797 fanns 12 gårdar och 2 gatehus. En-
skifteshandlingarna för Genarp och Grentinge byar upprättades 1826 och 1827. 
Många bondgårdar i Genarps socken låg under Häckeberga, den medeltida huvud-
gård som dominerat trakten.

Genom att skapa ladugården Toppeladugård i den bördigare norra delen av sock-
enområdet utvidgades huvudgårdsdriften, under 1700-talet blev Toppeladugård 
en självständig huvudgård. Godsmiljöerna vid Björnstorp, Toppeladugård och 
Häckeberga innehåller stora kulturmiljövärden och delar ingår i riksintresse för 
kulturmiljövården. Odlingslandskapet kring Häckebergasjön och det av Häcke-
berga gods sedan medeltiden präglade landskapet, slottsmiljön vid Häckeberga 
och bebyggelsestrukturen har stora värden. Som uttryck för riksintresset beskrivs 
Häckeberga slott, med medeltida ursprung, vars mangårdsbyggnad från 1873-75 
ritades av Helgo Zettervall. Vidare nämns de murar och häckar som kantar väg-
systemet vid sjön, arbetarbebyggelsen, torp- och arrendegårdar samt fäladsmarken 

”Risen” vid Genarp med åker- och betesmarken ”Beden”. 72

Järnvägen mellan Malmö och Genarp invigdes 1894. Då inleddes omdaningen av 
den gamla byn Genarp med en kraftig tillväxt ett stycke söder om platsen för den 

71 Riksintressen för kulturmiljövården Skåne M-län Riksantikvarieämbetet.

72 Riksantikvarieämbetet Riksintressen för kulturmiljövården Skåne län (M).

Dalby från tiden efter 1970, centrumanläggningen är byggd och villaområdena har lagts till det äldre 
samhället, i bilden kan även anas höjdläget som Dalby kyrka med kungsgård intar. Foto: Kulturen
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gamla byn och kyrkan. På kort tid anlades ett mejeri, en snickerifabrik och ett 
järnvägshotell. Banken etablerades 1906. Järnvägen hade dessutom sin verkstad 
i Genarp och här bodde också en stor del av järnvägsbolagets personal. Bondbyn 
blev järnvägssamhälle men denna lades ned redan 1948 och inflyttningen till 
Genarp avstannade för att ta fart igen efter 1960 då privatbilismen möjliggjorde 
pendling. En rest av järnvägsepoken är också det hotell i vilket dramatikern Lars 
Norén växte upp, hotell i anslutning till järnvägen fanns även i Dalby, Veberöd 
och Södra Sandby. Bebyggelsen idag utgörs av småhus med en majoritet tillkomna 
efter 1960. 

Genarp ligger i sydöstra delen av Lunds kommun med det kuperade och skogs-
bevuxna landskapet runt Häckebergasjön i söder, Romeleåsens sluttningar i öster 
och jordbrukslandskap i norr och väster. I Genarp bor cirka 2 700 invånare, flerta-
let arbetspendlar till Lund och Malmö. I samband med storkommunreformen 1952 
lades Genarp samman med Gödelöv och Lyngby till Genarps kommun. En bygg-
nadsplan upprättades över Genarps tätort 1960. Planen redovisade större delen av 
det då bebyggda området, man planlade även för ny bebyggelse i söder och öster. 
Man tänkte sig i stort sett en fortsatt utbyggnad med friliggande hus i en eller 
något fall två våningar. Jaenecke & Samuelson som upprättat byggnadsplanen fick 
också i uppdrag att rita en ny skola och tandvårdsklinik (1959) och ett pensionärs-
hem (1962). Utbyggnaden av Genarp skedde huvudsakligen söderut och österut 
med friliggande villor i enlighet med byggnadsplanen. 

Inom området fanns redan spridd bebyggelse av egnahem och villor. Under 
1970-talet skedde den huvudsakliga utbyggnaden av Genarp i nordost med ett 
stort villaområde runt Blüchers park, ytterligare en skola samt fler villor i områ-
det mellan den nya skolan och Gödelövsvägen. I början av 1970-talet fick Genarp 
också ett medborgarhus, ritat av Sten Samuelson, och ett utomhusbad. Tidstypiska 
satsningar som gjordes innan Genarps kommun gick upp i Lunds kommun 1974. 

De äldre industriella verksamheter som funnits i Genarp är mejeriet (etablerat 
1898 nedlagt 1960) och snickerifabriken som 1924 kallades L. Nilssons söner. 
Invid Bygatan, centralt i samhället, ligger järnhandeln med anor från den firma 
som startade 1860 som möbelsnickeri i Häckeberga. 1900 flyttade man till Genarp 
som möbelfabrik, under 1900-talets mitt övergick man till byggvaruhandel och 
järnhandel. Bebyggelsemiljön är väl bevarad med tegelbyggnader och gårdshus i 
träpanel. Mejeriet var i drift mellan 1898-1960. Man tillverkade och sålde mjölk, 
ost och smör. Mjölkleverantörer fick skummjölk i retur och kunde beställa smör 
och ost. Speceriaffären låg i korsningen och intill låg affärens lagerbyggnader 
som under andra världskriget användes som flyktingförläggning. När mejeriet la-
des ned övertogs lokalerna av Bröderna Mauritssons Charkuterifabrik, senare har 
Erikshjälpen flyttat in. Den gamla mejeribyggnaden är uppförd i gult tegel med 
röd dekor, mejerisalen märks exteriört av de från början två symetriska dörrarna, 
lastbryggan och det stora lunettfönstret i gaveln. På baksidan finns bostadshuset 
som beboddes av mejeristen. 

I östra delen av Genarp ligger det före detta fattighuset och ålderdomshemmet, 
idag bedrivs det värdshus i byggnaden. På Skogsnuvevägen 10, invid Risen, ska 
ett gammalt torp i natursten och lera finnas. I norra delen av Genarp, ligger idag 
ett företagsområde, Kärrvallen. Här finns en äldre gård med bebyggelse från 
uppskattningsvis 1930-talet men i övrigt är bebyggelsen i området från de senare 
årtiondena. Lådfabriken startades redan 1938 men bedriver verksamheten i lokaler 
uppförda på 2000-talet. Kulturmiljöunderlaget för Genarp består av dels de tema-
tiska undersökningarna som refereras här ovan (Här bor man! Av Daniel Melchert, 
Industrimiljöer i Lund av Kristina Nilén och Henrik Borg) men också ett underlag 
som antagits av Bevaringskommittén 1997. Området avgränsas i norr av Kyrko-
vägen och söder av friluftsbadet, väster gränsen för tätbebyggt område och öster 
av Fäladsparken, Centrumparken och kvarteret Borgen. Söder om Genarp ligger 
Risen, ett område präglat av äldre jordbruk med rester av vallar för hägnadssys-
tem, här finns även rester efter torvbrytning. 

Södra Sandby
Namnet Södra i Södra Sandby är relativt sent då det kom till 1885 för att skilja det 
från andra orter med samma namn. Orten ligger en mil öster om Lund och har sitt 
ursprung i en gammal by som liksom en del andra utvecklades i samband med att 
järnvägen drogs fram. Idag bor cirka 6 000 invånare på orten. Bebyggelsen utgörs 
i huvudsak av olika typer av småhus, merparten tillkomna efter 1965 då ortens 
egna arbetstillfällen minskade men då bilpendling möjliggjorde arbete på annan 

Genarp från 1973 den stora byggnaden i nedre högra hörnet är mejeriet och över denna syns lokstallar och 
kyrkan ligger längst bort i bild. (bild Kulturen)
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ort. Byn har gamla anor, kyrkan är troligen uppförd på 1100-talet men långhuset 
revs troligen under 14- eller 1500-talet för att ersättas med nuvarande. Kulturla-
ger med rester av grophus från vikingatid har påträffats i centralt73. En silverskatt 
med mynt och smycken påträffades 1882 vid kyrkogården, skatten beräknas att ha 
grävts ned runt år 1000. I trakten runt om finns även lämningar av äldre boplatser 
som visar att trakten varit bebodd under långa tider. Stora delar av centrala Sand-
by utgör fast fornlämning som medeltida bytomt. 

Kyrkan har byggts om och till vid flera tillfällen och tornet tillkom på slutet av 
1700-talet, koret ändrades i början av 1900-talet. Under början av 1800-talet fanns 
35 gårdar i Södra Sandby, vilket gör det till en för skånska mått mätt en mycket 
stor by, även Dalby hade många gårdar och Veberöd kom inte långt efter med 28 
gårdar. Sandby enskiftades i två omgångar 1810 och 1823, före skiftena var går-
darna uppdelade i två byalag, kallade Holmar, som hade sina åkrar inom olika 
delar av bymarkerna. 

Inom byplatsen fungerade bäcken som skilje mellan de båda byalagen. I trakten 
runt Sandby finns ett stort antal mindre brukningsenheter beroende på ägos-
plittring under 1800-talet och att enskiftet kvarlämnade en del av utmarken som 
gemensamt område, när denna sedan skiftades kom delarna att ligga separerade 

73 Riksantikvarieämbetet fornsök: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?utm_ 
source=fornsok&utm_medium=block&utm_campaign=ux-test

från de utskiftade gårdarnas markinnehav. På de äldre kartorna Skånska rekog-
nosceringskartan 1810-tal och ekonomiska kartan från 1910-tal kan ses att den 
äldre bebyggelsen ligger runt eller strax söder om kyrkan, men järnvägens etable-
ring med stationen ett bra stycke söder om kyrkan ger en förskjutning när den nya 
bebyggelsen koncentreras runt stationen.  

Vid stationen öppnade en spannmåls- och virkeshandel och i järnvägens närhet 
anlades både mejeri och bränneri. Bränneriet hade startat redan 1901 och fick vara 
i drift till 1971 den detta i likhet med praktiskt taget alla utom ett par lades ned. 
Här byggdes också de nya bostadshusen, medan de gamla gårdarna låg vid kyrkan 
och längs Sularpsbäcken.     

På orten startades även ett litet bryggeriet på Hällestadsvägen där man tillverkade 
både svagdricka och läsk. Det stod länge tomt innan det brann ned för några år 
sen. En mindre karosseri- och vagnmakeriverkstad har funnits i kvarteret Va-
penhuset, korsningen Allégatan/Skogsvägen. Här finns fortfarande en panelklädd 
gul envåningsbyggnad som med sina stora fönster och gavelport antyder att det 
bedrivits tillverkning här.

Järnvägen lades ned 1939 och Södra Sandby upplevde en period av stagnation. 
Den ökade privatbilismen på 1950- och 60-talet och särskilt den så kallade gröna 
vågen i början av 70-talet medförde en markant inflyttning till orten. 1974 införli-
vades Södra Sandby kommun (som förutom Södra Sandby även omfattade Re-
vinge och Hardeberga) med Lunds kommun. Inför sammanslagningen hann man 
med att bygga både utomhusbad och en stor centrumanläggning i Södra Sandby. 
Kommunhuset byggdes 1966 efter ritningar av Bror Thornberg Malmö, denne ri-
tade även pensionärshem och skola vid samma tid. Thornberg var under en period 
byggnadskonsulent i Södra Sandby och ritade stadsplanerna och en del byggnader. 
Stationshuset och hotellet är rivet, rälsen är uppriven men Revingevägens sträck-
ning är den gamla järnvägssträckningen som påminner om ortens historia som 
stationssamhälle. Även i centrum vid fyrvägskorset invid Sularpsbäcken revs och 
1972 invigdes ett för tiden typiskt förortscentrum med affärer, post och vårdcen-
tral.

Fågelsång väster om byn präglas av stora kulturmiljövärden och innehåller både 
fornlämningar i form av rester av tegelframställning samt rester av järnvägen. 
Området tillhörde ärkebiskopssätet i Lund och det finns uppgifter att man bröt 
kalk här 1433 och den första uppgiften om tegeltillverkning är från 1554 då 
Christian III beordrade Stig Pors på Lundagård att bygga en tegellada och bränna 
100 000 mursten. Tegeltillverkningen krävde mycket ved och den fick bönderna i 
kringliggande härader leverera.74

Här finns också en bevarad holländaremölla och på en gård vid Röglebäcken finns 
en liten vattenkvarn. Historiskt sett har det även funnits vattenkvarn vid Sularps-

74 Rosborn Sven: Skånskt tegel under medeltiden. I: Skånes hembygdsförbunds årsbok 1984 Skånskt tegel, 
sid 14

Södra Sandby med Dalbyvägen/Flyingevägen i nordsydlig riktning, den nya centrumbyggnaden är uppförd. 
(Kulturen KM+85976_2326)
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bäcken. I Fågelsång, har också funnits ett tivoli med dansbana invid en järnvägs-
hållplats.  

I den del av kulturmiljöprogrammet som behandlar moderna flerbostadshus ”Här 
bor man” beskriver Daniel Melchert kulturmiljöer i Södra Sandby mera utförligt. 
Här pekas villorna i kvarteren Vattenklövern och Rödklövern (väster om Öst-
åkravägen) ut som särskilt värdefulla. I Industrimiljöer i Lunds kommun (Nilén 
och Borg 2007) finns en del industrihistoriskt intressanta miljöer i Södra Sandby 
beskrivna. Här beskrivs AB Sandby maskiner. Det var en firma som etablerades 
i trakten 1886 för att på 1890-talet flyttas in till nuvarande placering i centrum 
(kvarteret Kryptan). Verksamheten med tillverkning av lantbruksmaskiner pågick 
till nedläggningen 1982. På platsen planeras nu för uppförandet av vårdcentral och 
bostäder.

Veberöd
Första skriftliga belägget av Veberöd är från 151075, namnet antas att ha med bred 
och vid att göra. Skrivningen av namnet skiftar över tid och Carl von Linné kallar 
byn Weweryd, men det var troligen inte lokalt förankrat. Kyrkan är äldre än äldsta 
namnbelägget, förmodligen från sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal, inslaget av 
tegel som byggnadsmaterial ger en ungefärlig datering då tegel började tillverkas 
i Skåne först under sent 1100-tal. En av kyrkklockorna är daterad 1432. Veberöd 
ligger i den östra delen av kommunen med Romeleåsens sluttningar i söder och 
Vombsänkans flacka landskap i norr. Flera stenåldersboplatser har hittats i trakten 
av Veberöd. 

Enskifte genomfördes 1807 och 1819, vid den tiden fanns 34 gårdar i byn vilket 
gjorde det till en stor by, men här fanns även anmärkningsvärt många torp och 
gatehus med 96 stycken, det vill säga inte i bykärnan utan på byns marker. Be-
byggelsestrukturen visar att gårdarna låg samlade söder om kyrkan och på ömse 
sidor bäcken och de översilningsängar som går som en kil in i byn söderifrån. På 
1758-års karta gårdarna helt präglade av kringbyggda gårdar med inslag av skola, 
sjukstuga, gatuhus och ryttarhus. Skolbyggnaden är relativt tidig då stadgan om 
allmän folkskola inte införs förrän 1842. 

Veberöd nåddes av Simrishamnsbanan 1893 och ett tvåvånings stationshus liknan-
de det i Dalby byggdes. Järnvägen blev också här miljöskapare och tillväxtfaktor. 
Området mellan järnvägen och den gamla vägkorsningen bebyggdes i rask takt 
och fick en stadsmässig karaktär med blandad bebyggelse och ett rikt serviceut-
bud. Här etablerade sig diversehandlare, spannmålshandlare, två hotell, två biogra-
fer, kaféer, slaktare, smeder, skräddare, skomakare, sadelmakare, timmerhandlare, 
målare, snickare, murare med mera. 1930 öppnades ett avdelningskontor av Dalby 

75 http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/ortnamn/skansk-ortnamnsdatabas/sok-i-databasen.html 
Enligt SOF Namnarkivet i Uppsala (NAU), nau@sprakochfolkminnen.se, är uppgiften om 1334 en felskrivning 
och den första kända uppgiften är från 1510-talet. Lennart Ryman, Namnarkivet i Uppsala 20161202

sparbank. Invånarantalet ökade snabbt och uppgick till cirka 700 personer i tätor-
ten kring sekelskiftet 1900. 

Den hastiga expansionen och den oreglerade utbyggnaden samt föroreningar i 
Veberödsbäcken från läderfabriken gjorde att man i Veberöd ansökte om att bli 
municipalsamhälle, vilket också beviljades 1919. Därmed skulle järnvägssamhäl-
let regleras enligt stadsstadgorna gällande bland annat hälsovårds-, byggnads- och 
planbestämmelser. En första stadsplan upprättades för municipalsamhället 1929 
av länsarkitekt Nils A Blanck och antogs 1931. Denna var delvis en beskrivning av 
hur det såg ut vid planens tillkomst, men skissade även på ny bebyggelse huvud-
sakligen av småhus i öst-västlig riktning. I stort sett var Blancks plan styrande för 
utbyggnaden i Veberöd fram till 1970-talet. 

1936 blev Malmöarkitekten Tage Möller stadsarkitekt i municipalsamhället. Han 
gjorde en revidering av den befintliga planen 1941, men vid denna tid var den 
första expansiva utbyggnadsperioden över. Läderfabriken nedlades i slutet av 
1930-talet och mejeriet 20 år senare, även stärkelsefabriken försvann under denna 
period. En stadsplan för ett stort område med bostäder och industri norr om järn-
vägen upprättades 1945, men det blev inget av denna plan heller. Enstaka villor 
och egnahem byggdes här och var och kring 1960 uppfördes fem lamellhus. I tall-
skogen öster och söder om samhället anlades grupper av fritidshusbebyggelse. En 
större utbyggnad av Veberöd startade inte förrän under senare delen av 1960-talet, 
vilket hängde samman med ökad inflyttning. 

Veberöd från luften 1976, notera de många röda tegeltaken, förmodligen med lokalt producerade taktegel. 
Källa Kulturen



138 139

Genom storkommunreformen 1952 införlivades Silvåkra och Vomb med Veberöd. 
Ett kommunalhus ritat av Hans Westman uppfördes även vid denna tid men det 
kom aldrig att användas till detta. Befolkningen uppgick till 2 172 personer i den 
nya storkommunen, men invånarantalet minskade successivt och först 1965 vände 
den negativa utvecklingen. Det dröjde till 1971 innan befolkningen var uppe i 
samma antal som vid kommunsammanläggningen, därefter ökade invånarantalet 
snabbt. Befolkningstillväxten har haft sin grund i bilismen som gjort det möjligt 
med bosättning långt från arbetsplatsen. När detta sammanföll med en längtan att 
flytta ut på landet (gröna vågen) och en bostadspolitik som premierade småhusbo-
ende kring 1970 öppnade det för en hastig expansion i Veberöd, som upplevde en 
andra utbyggnadsperiod under 1970-talet. Detta var samtidigt som arbetstillfäl-
lena inom orten i stort sett minskade och inom industri i det närmaste försvann. 
Däremot skedde satsningar på offentlig sektor med ny skola och idrottshall 1971 
och utomhusbad 1973.  Detta gjordes med vetskapen att Veberöds kommun var på 
väg att gå upp i Lunds kommun, vilket också skedde 1974. 

Efter en stor utbyggnad med både bostäder och offentlig service på 1970-talet 
skedde en avmattning och få nya bostäder uppfördes under 1980- och 90-talen. 
Däremot har områden som anlagts för fritidsboende av Veberöds kommun på 
1960-talet sakta men säkert övergått till permanentboende under perioden, vilket 
inneburit att befintliga hus byggts om eller rivits och ersatts med nya och stör-
re. Under 2000-talet har en utbyggnad skett dels västerut med Lökadalsområdet 
bestående av friliggande villor, dels kring Idala gård med flerbostadshus och lite 
olika typer av småhus. 

Järnvägen mellan Malmö och Tomelilla drogs fram via Veberöd 1893 och var i 
drift till 1970-talet. Som nämnt ovan startades flera industrier i samband med att 
järnvägen kom till Veberöd: tegelbruk, garveri, andelsmejeri och en stärkelsefa-
brik. Tegelbruken sysselsatte som mest cirka 175 personer sommartid och 110 vin-
tertid medan läderfabrikens arbetsstyrka uppgick till ett 50-tal personer. Taktegel-
pannan från Veberöd är ett begrepp och Veberöd är i byggnadsintresserade kretsar 
känt för sin tegeltillverkning. Tillverkningen startade på två bruk under 1890-talet. 
Det första, som anlagts 1894, kallades gamla bruket och innehöll ringugn, tork-
lador och lokomobildrivna maskiner. 1935 slogs de båda samman och 1945 kunde 
man skryta med att vara Skånes (och Sveriges?) största tegeltillverkare med en 
årsproduktion på 12 miljoner tegel, varav 2,5–3 miljoner var taktegel. 1972 lades 
tillverkningen ned och allt är idag rivet men bebyggelsen är fortfarande präglad av 
de lokalt tillverkade materialen. Andelsmejeriet och stärkelsefabriken var mindre 
industrier och sysselsatte något tiotal personer vardera. Mejeriet låg i korsningen 
Mejerigatan/Dalbyvägen där en bensinmack ligger idag. 1912 bildades Veberöds 
elektriska förening och man kunde tända elektriskt ljus i järnvägssamhället.

Bortsett från mindre rester av äldre industri i de centrala delarna mellan kyrkan 
och den gamla järnvägen, finns även nyare industrier och verksamheter i ett 
område norr om det gamla järnvägsområdet och söder om väg 11. Området är 
skiljt från bebyggelsen med en remsa av grönområde. Bebyggelsen är mestadels 
uppförd i plåt eller prefabricerade betongelement, de har formen av hallbyggnader 

med flacka takfall och är inte verksamhetsspecifika till sin utformning. Flera av 
verksamhetsbyggnaderna är nyligen uppförda men några är troligen från 1970-ta-
let och delar av kvarteret Traversen är förmodligen från 1940 eller 50-talet. Silo-
batteriet från spannmålshanteringen som rivits, markeras av den gjutna betong-
sockeln. 

I Länsstyrelsens kulturmiljöprogram beskrivs Ljungen i Veberöd som: ”utgör en 
del av Veberöds bymark består till en del av periodvis översilade marker längs 
Klingavälsån. Området består i övrigt av hävdade betesmarker och åkrar som 
innehåller många kvarstående ekar. I Ljungen finns några välbevarade korsvirkes-
gårdar. Här ligger även vattenkvarnen Hasslemölla med byggnader från 1800-ta-
lets mitt och senare hälft. Vägen mellan Veberöd och Sjöbo korsar Klingavälsån 
på en bro.”76 Även området där järnvägen mellan Dalby-Veberöd-Sjöbo gick utgör 
kulturmiljöstråk i Länsstyrelsen program.  

Under 2016 startade Stadsbyggnadskontoret ett arbete med kulturmiljöunderlag 
för tätorten Veberöd. I det ska värdefulla miljöer och ortens historia beskrivas. 

76 Länsstyrelsens kulturmiljöprogram  http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Skane/ Kulturmiljoprogram/ index.
aspx?bookmark=207

1693-års karta över Veberöds by, ”Geometrisk inmätning”, som visar bykärnan med de odlade markerna 
närmast bykärnan och de ris- och skogbeväxta betesmarkerna som omger. Notera den kilformade ytan 
väster om bykärnan som markerar flygsandsfält. Källa: Lantmäteriverket Historiska kartor.
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3Målsättning och 
åtgärdsförslag
I likhet med Bevaringsprogrammet77 är inte kulturmiljöprogrammet juridiskt 
bindande, utan fungerar som en vägledning för de kulturhistoriska värdena vid 
sammanvägningen av intressena i plan- och bygglovshantering. Det ska dessut-
om fungera som en inspiration för kommuninvånarna att ta reda på mer om sin 
kulturmiljö. 

Lunds kommun innehåller unika kulturarv och flera riksintresseområden för 
kulturmiljövården. Här finns en rikedom av vardagliga livsmiljöer med vilka vi 
kan tolka eller uppleva livsvillkoren för nutidens och förflutenhetens människor, 
miljöerna innehåller även omfattande estetiska värden och de fysiska miljöerna 
bidrar i många fall till det kitt som håller samhället samman. Kulturmiljöerna i 
Lunds kommun innehåller även unika eller särskilt värdefulla kulturarv med re-
gional och nationell betydelse som ska värnas och vårdas. På landsbygden bygger 
natur- och kulturmiljöer upp landskap med nyttor för både boende, verksamma 
och besökande. Jord- och skogsbruk ger förutsättningar för många av de värden 
vi ser som självklara i landskapet. Kulturmiljön är allas angelägenhet och Lunds 
kommun driver en samhällsplanering i linje med de nationella målen för kulturpo-
litiken78 .

Förslag till målsättning för kommunens kulturmiljövårdsarbete 
Målet med kulturmiljövården i Lunds kommun är att skapa goda livsmiljöer med 
kulturmiljön som en förutsättning och resurs. En god bebyggd miljö som utveck-
las med hänsyn till kulturmiljövärdena är viktiga delar i arbetet med ett hållbart 
samhälle. Kulturmiljön är en resurs att ta tillvara och utveckla. Lunds kommun 
har en skyldighet att tillvarata de miljöer som utgör riksintressen för kulturmiljö-
vården. 

Genom att uppleva och analysera de fysiska miljöerna kan vi få upplevelser och 
kännedom om företeelser som vi inte kan läsa oss till i skriftliga källor. Våra 
bilder av förgångna tiders livsvillkor och ideal blir klarare och våra sinnen berikas. 

I tätorterna ska tidsdjupen i bebyggelsen värnas och de olika karaktärerna i 
bebyggelsen behandlas varsamt vid tillägg och ändringar i miljöerna. I landsbyg-
dens och de mindre tätorternas kulturmiljöer ska särskild hänsyn tas till de långa 

77 http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Huvudsida

78 Mål för nationell kulturpolitik (kulturmiljö): 
• ett försvarat och bevarat kulturarv
• ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer och med kulturmiljö-arbetet som en drivande 
kraft i omställningen

• allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön
• nationell och internationell solidaritet och respekt för olika gruppers kulturarv.
Källa: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/mal-for-kultur/ 20160309

tidsdjupen och överlagrade spår förknippade med landskapets brukande, såväl på 
slätten som i skogs- och åslandskapen och i vattennära miljöer. Vid förändringar 
ska platsens historia och de fysiska uttrycken för denna, tillmätas en särskild bety-
delse. För att säkerställa god kvalitet i arbetet och möjliggöra en god dialog med 
allmänheten och fastighetsägare, ska kunskapsunderlagen uppdateras. För områ-
den som saknar underlag ska underlag tas fram efter prioritering79. 

Förslag till delmål för kulturmiljövården i Lunds kommun
1. Att kulturmiljövärden används som resurs i samhällsförändringar, att man vid 
planläggning och byggnation beaktar de befintliga kulturmiljöerna som en resurs. 

2. Att komplettera kunskapsunderlagen till att omfatta hela kommunen. 

3. Att kontinuerligt uppdatera befintliga kunskapsunderlag. 

4. Kulturvärden i bebyggd miljö utvecklas. De kulturella, historiska och arkitek-
toniska arven i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser 
och landskap bevaras, används och utvecklas 

5. Att graden av tillgänglighet till kulturarven i kommunen ökas.

6. Att öka kunskaperna om kulturmiljöerna i Lunds kommun och öka graden av 
medborgardialog i arbetet med att utveckla och bevara kulturmiljöerna.

7. Skydda särskilt värdefulla kulturmiljöer.

Åtgärdsförslag kopplade till målen
Åtgärderna som listats är förslag från Stadsbyggnadskontoret men frågan om 
finansiering är inte löst inom nuvarande budget utan måste utredas vidare, en 
prioritering och en kostnadsuppskattning ska upprättas. Förslagen ska också 
kunna användas för att underlätta samarbete med andra förvaltningar i arbetet där 
kulturmiljöintressen och andra intressen samverkar, exempelvis frågor som berör 
friluftsliv, naturmiljövård, turism och skolverksamhet.    

Mål ett - Kulturmiljön som resurs
Med resurs menas här en tillgång som tidigare satsningar resulterat i. Det kan vara 
en påkostad arkitektur präglad av hög hantverksskicklighet eller en miljö som ger 
information eller upplevelser av tidigare levnadsvillkor. 

79 Den översiktliga målsättningen redovisas under kapitel 3, delmål konkretiserar kommunens 
kulturmiljöarbete. 
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A. Kulturmiljöprogrammet utgör ett eget dokument som behandlas politiskt men 
Översiktsplanen ska kunna hänvisa till kulturmiljöprogrammet80, här redovisas 
förslag på vilka miljöer som ska säkerställas och hur resursen som kulturmiljöer-
na utgör tillvaratas och utvecklas.

B. För in kulturmiljön som resurs i framtida kvalitetsprogram för särskilda ex-
ploateringsområden. Kvalitetsprogram finns exempelvis för Brunnshögsområdet 
och Linero III i Lund. På detta sätt kan strategiska restaureringsprojekt utföras av 
känsliga miljöer som ett alternativ till förfall i väntan på exploatering.    

C. Riksintressena som resurs, områden med stora kulturmiljövärden är en resurs 
som bör utvecklas och förvaltas. Vid planering och bygglov ska resurserna värnas. 
Genomför en analys av riksintresset Lunds medeltida stad och kartlägg förut-
sättningarna för att förstärka kulturmiljökvalitéerna, exempelvis byggande på 
rivningstomter, planera stråk genom kvarter för att tillgängligöra gårdsmiljöer. En 
genomarbetad utveckling av stadskärnan stärker dess attraktivitet. 

Mål två - komplettera kunskapsunderlagen 
A. Utarbeta prioriteringsordning av kunskapsunderlag till tätorter som saknar 
Bevaringsprogram (Veberöd, Genarp, Torna Hällestad, Södra Sandby, Flyinge, 
Revinge, delar av Dalby). I några fall finns vissa underlag och koncept, en del av 
dessa kan uppdateras och med kompletterande inventeringar och analys ge publi-
cerbara underlag.

B. Utarbeta prioriteringsordning av kunskapsunderlag till byarna som saknar 
Bevaringsprogram. I några fall finns vissa underlag och koncept, en del av dessa 
kan uppdateras och med kompletterande inventeringar och analys ge publicerbara 
underlag men återinventering krävs.

C. ”Kulturmiljövärden i det gröna” en avstämning av grönstrukturprogrammet 
med kulturmiljövärden. Många naturvärden förutsätter ett långsiktigt brukande av 
miljön som exempelvis bete eller slåtter. Hur kan den kulturhistoriska präglingen 
av de gröna kulturmiljöerna tydliggöras och stärkas? 

D. De underlag som tagits fram i kulturmiljöprogrammet är tematiska och inte 
heltäckande i geografisk mening. I exemplet moderna bostadsmiljöer ingår inte 
centrumanläggningar, skolor, fritidshem och service, anläggningar som annars 
kanske ses som en del av en helhet i miljöerna. Även fribyggda hus saknas i 
underlaget. Underlagen bör kompletteras med undersökningar av centrumanlägg-
ningar, i första hand till de som kan kopplas till kulturhistoriskt värdefull flerbo-
stadsbebyggelse. Förslag till kompletteringar av tematisk art: 

80 I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att stad och land ska utvecklas. I planen beskrivs bland 
annat vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och risk för bullerstörningar och 
översvämningar. Hur kommunen tänker tillgodose riksintressen redovisas särskilt.
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/oversiktsplanering/

• Centrumanläggningar i moderna bostadsmiljöer

• Folkrörelsemiljöer (exempelvis frikyrkor, nykterhet, arbetarrörelse) 

• Idrottsanläggningar, sport (exempelvis fotboll, golf, simhall, ridanläggningar) 

• Fritidshus, sommarbostäder och kolonier 

• Parker & trädgårdar   

• Skolbyggnader 

• Lokalföreningar och andelsföreningar  

• Kvarnmiljöer 

• Prästgårdar 

Förslag på geografiska områden se kapitel Landsbygdens bebyggelse ovan

Mål tre - uppdatera befintliga kunskapsunderlag 
A. Utarbeta plan för att uppdatera befintliga kunskapsunderlag företrädesvis Beva-
ringsprogrammen, Lund utan för vallarna del I och II. Underlagen blir föråldra-
de, värderingar ändringar i samband med samhällsutveckling och förändringar i 
miljön. Miljöer som för ett par decennier sedan ansågs som triviala, vanliga och 
kanske till och med oönskade, kan idag ha ett annat värde på grund av rivningar 
och intresseförskjutningar, exempel är enklare gårdsbebyggelse som idag anses 
bidra till tidsdjupet och har stora upplevelsevärden. Ett uppmärksammat exempel 
är Bernt Nybergs tillbyggnad av Landsarkivet från 1970 som inte värderades i 
Lund utanför vallarna II då det låg för nära i tid. Riksantikvarieämbetet, RAÄ, 
rekommenderar uppdatering av kunskapsunderlag efter cirka 10-15 år och uppda-
tering av åtgärdsförslag efter 1-3 år. Lund utanför vallarna I är cirka 25 år gammal 
(1988-91). Del II ca 20 år (1994-96). Stora Råby o Värpinge ca 15-20 år (1996-99). 

Mål fyra - god bebyggd miljö 
A. Skapa en redogörelse för hur många byggnader och miljöer som har försetts 
med skydd (jämför med miljömålet God bebyggd miljö). Årlig uppföljning genom 
kulturmiljöövervakning: genom statistik, bevakningsområden och avgränsade 
projekt följa tillståndet i kulturmiljön samt de faktorer och redskap som påverkar 
detta. 

B. Utvärdering av vad skyddet innebär i form av kulturmiljöpåverkan, hur klarar 
sig kulturvärden i den bebyggelse som skyddats i förhållande till den som saknar 
formellt skydd? 
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Mål fem - att öka tillgänglighet
A. plan för tillgängliggörande och informationsspridning om kulturmiljöer. In-
formationsskyltar och vård av objekt och miljöer i kulturlandskapet, exempelvis 
skyltning av fornlämningar som gravhögar, skeppssättningar, rösen samt marke-
ring av de historiskt kända runstenarna. Synliggörande genom skötsel och röjning 
av de fornlämningar som är i behov därav. Integration av fornlämningarna och 
deras kulturvärden i kommunens övriga arbete med kultur- och rekreationsmiljöer. 
Undanröjande av enkelt avhjälpta hinder samt, underlätta fysiska besök genom 
hårdgörande av ramp och stigar till fornlämningar efter överenskommelse med 
markägare. Samordnas med Tekniska förvaltningen och turistbyrån.

B. Guide till kulturlandskapet i Lunds kommun, samordnas med Tekniska förvalt-
ningen och turistbyrån.

C. Arkitekturguide Lund, ökar kunskaperna kring kommunens byggda kulturarv 
och knyter samman ny samtida arkitektur med kontexten och lyfter fram befintli-
ga kvalitéer.

D. Utveckla det nätbaserade Bevaringsprogrammet genom att lägga upp allt tryckt 
material

Mål sex -  att öka kunskaperna om kulturmiljöerna
A. Utarbeta en plan för informationsspridning till politiker, allmänhet och tjänste-
män. Via möten/dialog, presentationer och tillgängliggörande av material via web 
(eller trycksak). Riktade utskick till skolor och uppföljande vandringar med lärare, 
lärarhandledningar. Lättillgänglig information på kommunens hemsida, nedladd-
ningsbara dokument och länkar.

B. Dialog med allmänheten är ett sätt att komplettera de sakkunniga inom sam-
hällsplaneringen med allmänhetens kunskaper. Medborgarna har i många fall de 
djupaste kunskaperna om de miljöer de bebor och verkar i. En dialog ger möjlig-
het till engagemang vilket kan leda fram till en hållbarare produkt och en gemen-
sam syn på kulturmiljön som en resurs. En metod att förbättra dialogen är att 
utveckla Bevaringsprogrammets wiki med kommentarsfält som ger medborgarna 
möjlighet att kommentera innehåll och värdering.81

C. Ta fram budget till och förslag på kommunalt byggnadsvårdsbidrag. I flera 
kommuner har man inrättat utmärkelser eller bidrag till fastighetsägare som 
genomför varsamma restaureringar eller varsamma ändringar och tillägg i kul-
turmiljöer. Lunds kommun skulle kunna genom att instifta ett byggnadsvårdsbi-
drag stödja de fastighetsägare som vill genomföra varsamma projekt. Exempelvis 
skulle man kunna hjälpa till med en del av kostnaderna för fönsterrestaureringar/
fasadrestaureringar i stadskärnan, känsliga partier i övriga tätorter eller värdefulla 
kulturmiljöer i övrigt. 

81 http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Huvudsida

D. En byggnadsordning som innehåller ställningstagande vid fönsterbyte, färg-
sättning, takkupor med mera upprättas för stadskärnan. Genom att utarbeta ett 
färgsättningsprogram och en tydlig policy avseende underhållsinsatser på fönster, 
fasad och tak underlättas bygglovhandläggning och rådgivning i känsliga miljöer. 
Höga krav bör ställas på gestaltning, volym- och materialval av nybyggnationer i 
stadskärnan och känsliga miljöer i övriga tätorter.

E. Landskapets gröna kulturmiljövärden har stor betydelse för den biologiska 
mångfalden, landskapsbilden, kulturmiljövården och möjlighet för rekreation och 
friluftsliv. Natur- och kulturmiljövärden samspelar här i mycket stor utsträckning 
och det krävs historisk kunskap om biotopens tidigare markanvändning för att 
vidmakthålla de biologiska värdena. Genom att tydligt föra in den historiska as-
pekten kan en djupare förståelse nås av varför naturvärdena har den sammansätt-
ning de har. Projektet skapar ett kunskapsunderlag för att hantera de integrerade 
natur- och kulturmiljövärdena i landskapet (ex småbiotoper) och ökar kunskapen 
och förståelsen bland tjänstemän, politiker och allmänhet. Samordna med Teknis-
ka förvaltningen.

Mål sju - att skydda särskilt värdefulla miljöer 
A. Detaljplaner behöver upprättas för flera av kommunens värdefulla kulturmiljö-
er. Exempelvis saknas detaljplan för delar av Klostergården Sankt Lars. Området 
har stora kulturmiljövärden och utgör riksintresse för kulturmiljön. I stadskärnan 
finns flera 70-80- år gamla saneringsplaner som motverkar bevarande av dessa 
värdefulla miljöer. Lund Centralstation landets äldsta järnvägsstation, byggt till 
stambanan 1856, ligger utanför detaljplan. Sedan byggnadsminnet hävdes saknas 
formellt skydd. En prioriteringsplan bör upprättas över vilka detaljplaner som ska 
upprättas för att tillvarata kulturmiljön. Det tidigare uppsatta målet om två beva-
ringsinriktade detaljplaner per år ska fastslås och följas. 

B. Landskap med stora kulturmiljövärden ska värnas. Underlagen bör uppdateras 
och förändringar som exploateringar eller andra åtgärder ska prövas utifrån dess 
påverkan på kulturmiljövärdena och omgivande kulturlandskap.  

C. För områden av riksintresse för kulturmiljö bör områdesbestämmelser utarbe-
tas för att reglera bygglov, rivningslov och anmälningsplikt för den kulturhisto-
riskt värdefulla bebyggelsen. 

D. Områdesbestämmelser bör upprätta även för områden utanför riksintressen 
om de representerar höga kulturmiljövärden. Områdesbestämmelser finns idag 
för Flyinge och en del av Revingefältet, för Revinge bör de kompletteras och 
innefatta exempelvis även mindre gårds- och torpanläggningar samt uttryck för 
jordbrukets sidonäringar som torv- och sandtäkt. Bebyggelsen i områdena kring 
Lyngby, Häckeberga, Arendala-Hardebergaområdet, Måryd-Skrylle, öster om 
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gamla Tygelsjö by samt söder/sydväst om Veberöd bör undersökas inför eventuella 
områdesbestämmelser.82

Utmaningar
• Etablering av vindkraftverk i kulturlandskapet medför stora förändringar, 

hur kan vi hitta lämpliga etableringszoner som inte påverkar kulturvärdena 
negativt.

• De gröna kulturarven, trädgårdarnas historiska användning och ägandet av 
dessa avspeglar sig i utformning och växtval. Även tidsperiod och spridnings-
mönster påverkar utformningen. Trädgårdarna fungerar som källor till histori-
en med människors liv och villkor men de har även ett värde då de innehåller 
växter och djur med stort värde för vår natur. Trädgårdarna saknar skydd och 
förändras ofta genomgripande vid ägarskifte. Förslag på inventering finns 
under tematiska undersökningar.  

• Fastighetsindelning, äldre fastighetsindelning är ofta småskalig och vittnar 
om lång användning av miljön. Genom sammanslagningar försvinner dessa 
samband på sikt och nya byggnader som uppförs kan sträcka sig över ett stort 
antal fastigheter och skapa en homogenitet och förenkling av exempelvis 
stadsmiljön.  

82 Sid 36ff I: Landsbygdens bebyggelse I Lunds kommuns, del i kulturmiljöprogram Lunds kommuns, 2013-
2014 Melchert, Melchert & Guldåker
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4 Kulturmiljö avser den av människan påverkade fysiska miljön. Det kan gälla allt 
ifrån enskilda objekt till stora landskapsavsnitt. Den breda helhetssynen på kul-
turmiljön och kulturvärdena präglar i hög grad plan- och bygglagen. På ett flertal 
ställen i förarbeterna betonas vikten av att slå vakt om även mera ”alldagliga” mil-
jöer och att värna kvaliteterna i vardagslandskapet. Där betonas också det lokala 
perspektivet och det anges att ett tillräckligt skäl för att värna en miljö kan vara 
att den är ”allmänt uppskattad”. I plan- och bygglagens andra kapitel preciseras ett 
antal allmänna intressen. Där anges bland annat att man ska ta hänsyn till stads- 
och landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Ett bebyggelseområ-
dens särskilda historiska, kulturhistoriska miljömässiga och konstnärliga värden 
ska skyddas. Befintliga karaktärsdrag ska respekteras och tas tillvara. Ytterliggare 
krav på byggnader, tomter och allmänna platser finns i plan- och bygglagens åt-
tonde kapitel. Där finns bland annat ett förbud mot att förvanska särskilt värdeful-
la byggnader. Ändringar av byggnader ska alltid göras varsamt och deras värden 
och kvaliteter ska tas till vara.86

Detaljplan och områdesbestämmelser
I detaljplaner och områdesbestämmelser kan kulturvärden i bebyggelsen säker-
ställas genom exempelvis skyddsbestämmelser som rivningsförbud eller förvansk-
ningsförbud, vanligtvis används en q-bestämmelse i planen för detta.87 Ett sådant 
förvanskningsförbud kan innehålla ett skydd för en byggnadsdel så som ursprung-
liga fönster eller tegelfasad. I planerna kan även varsamhetsbestämmelser införas 
som förtydligar de karaktärsdrag som präglar en kulturhistoriskt värdefull bebyg-
gelse. Exempelvis kan det i detaljplanen anges att fönster ska vara av trä, eller fa-
sader av rött tegel. Områdesbestämmelser har utarbetats för delar av Revinge och 
Flyinge. I Lunds stadskärna finns ett stort antal detaljplaner som inte säkerställer 
kulturvärdena i bebyggelsen. Det beror på att planerna upprättats innan 1987 och 
att kulturvärdena inte uppmärksammats i planerna.

Varsamhet och skydd
Alla byggnader ska behandlas varsamt vid ändring, tillbyggnad och underhåll. 
Varsamheten gäller utvändigt och invändigt samt för alla byggnader oavsett ålder. 
För alla byggnader finns möjlighet att neka bygglov för åtgärder som inte är hän-
synsfulla mot kulturvärdena. Genom varsamhetsbestämmelser kan kommunen i 
en detaljplan eller områdesbestämmelser tydliggöra vad varsamhetskravet innebär 
för det aktuella området (se ovan). Varsamheten är alltså generell för all bebyg-
gelse. För byggnader som är särskilt värdefulla ska deras yttre och inre karaktär 
bevaras, det finns inget krav på att kommunen ska ha pekat ut byggnaden innan 
bedömning om särskilt kulturhistoriskt värdefull görs men de Bevaringsprogram 
som upprättats utgör en vägledning. 

86 http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/

87 För rivningsförbud används numera r som en särskild bestämmelser i detaljplan.

Lagrum och styrning
Sverige har ratificerat flera internationella fördrag kring kulturmiljön bevarande. 
På initiativ av UNESCO har ICOMOS83 utarbetet internationella dokument som 
stöd för kulturmiljöarbetet. Grundläggande är Venedigdokumentet (Venice Char-
ter) som antogs 1964 och där efter har Florensdeklarationen (internationell dekla-
ration för bevarande och restaurering av historiska trädgårdsanläggningar, parker 
och landskap 1982) samt Stadscharter (internationellt charter för bevarande av 
historiska städer 1987) utarbetats. Den svenska lagstiftningen innehåller Kultur-
miljölagen, Plan- och bygglagen och Miljöbalken som reglerar kulturmiljövärdena. 

Kulturmiljölagen84

I första kapitlet första paragrafen står: 

”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för 
kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och 
aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att 
skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.”

Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande 
generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Genom denna lag skyddas 
fornlämningar och en utvald del av den kulturhistoriskt värdefull bebyggelsen. 
Kyrkobyggnader uppförda före utgången av 1939 skyddas enligt Kulturmiljölagen. 
För de byggnader som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som 
ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får 
Länsstyrelsen besluta om byggnadsminne. Man får även göra byggnadsminnen 
av parker, trädgårdar eller andra anläggningar. I Lunds kommun har 25 bebyggel-
semiljöer skyddats som byggnadsminne enligt 3 kapitlet, och 10 som statligt ägda 
byggnadsminnen. Dessutom är 25 kyrkor skyddade enligt 4 kapitlet (inom detta 
skyddas även Liberiet söder om Domkyrkan). Alla och envar har möjlighet att hos 
Länsstyrelsen väcka fråga om att skydda en miljö som byggnadsminne. Under 
2015 pågår utredning av Folkparksbyggnaden samt Godsmagasinet, för båda har 
fråga väckts av privatpersoner som vill värna en kulturmiljö. För lista över byggna-
der och miljöer skyddade som byggnadsminnen inom Lunds kommun se bilaga 4. 

Plan och bygglagen, PBL(med infoga fotnot SFS 2015:235)
I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten 
och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda 
människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.85

83 International Council on Monuments and Sites

84 1988:950 ändrad SFS 2014:694

85 PBL 2010:900 1§
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För att utreda byggnaders kulturvärden kan fastighetsägaren kontakta Stadsbygg-
nadskontoret för rådgivning och information om gällande skydd och bestämmel-
ser. Inför projektering av större ändringar eller underhållsinsatser är det lämpligt 
att genomföra en så kallad antikvarisk förundersökning som beskriver de värden 
som finns i bebyggelsen. Med detta underlag underlättas en projektering och ris-
kerna för att en åtgärd blir nekad bygglov med hänvisning till varsamheten mins-
kar. I ärenden som berör kulturvärden kan Stadsbyggnadskontoret bestämma att 
en antikvariskt sakkunnig ska utföra de kontroller som behövs för att säkerställa 
att samhällets krav om tillvaratagande av kulturvärdena tillgodoses. Dessa kon-
troller anges i kontrollplanen. 

I 8:e kapitlet 13§ skrivs: ”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kul-
turhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.”

I 8:e kapitlet 14 § skrivs: ”Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och under-
hållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvud-
sak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnads-
verkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömäs-
sig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena be-
varas.”Om en byggnad är försedd med skyddsbestämmelser ska underhållinsatser 
föregås av en bygganmälan till stadsbyggnadskontoret där åtgärderna beskrivs 
och konsekvenserna för de kulturhistoriska värdena.

I 8 kapitlet 17 § skrivs: ”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska 
utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till 
vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konst-
närliga värden.”

2012 gick dåvarande stadsarkitekten Bengt Aronsson igenom detaljplaner i Lunds 
stadskärna för att se vilka som innehöll rivningsförbud och varsamhetsbestäm-
melser. Det var 33 kvarter från Agaardh till Myntet, dvs ungefär hälften av kvar-
teren i stadskärnan. I dessa detaljplaner är 265 byggnader försedda med varsam-
hetsbestämmelse och 51 försedda med rivningsförbud.  

Miljöbalken 
Miljöbalken innehåller bestämmelser om hur avvägningen mellan olika önskemål 
om att använda mark- och vatten ska ske. Bestämmelserna innebär att ett utpe-
kat riksintresse inte får påtagligt skadas av anspråk på ändrad mark- eller vatte-
nanvändning. Det övergripande målet med miljöbalken är att främja en hållbar 
utveckling. Riksantikvarieämbetet har föreslagit de områden som har nationell 
betydelse för kulturmiljövården, de betecknas som riksintresseområden. I Lunds 
kommun finns ett antal områden som är av riksintresse för kulturmiljö och för 
naturmiljö och friluftsliv. Dessa samverkar ofta i kulturlandskapet. I Bilaga 2 för-
tecknas områdena av riksintresse för kultur och natur. 

”I en översiktsplan ska kommunen ange hur man tänker tillgodose bland annat 
kulturmiljövårdens riksintressen. Genom att tydliggöra vilka egenskaper som 
konstituerar ett områdes värden går det att bedöma vilka förändringar som går att 
genomföra utan att skada områdenas värden och hur man kan utnyttja värdena 
som en resurs i den fysiska planeringen.”

Kulturreservat
Genom miljöbalken finns möjlighet att skydda områden som kulturreservat. Av-
sikten är att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade landskap. 
Genom att förklaras som kulturreservat kan ett områdes natur- och kulturmiljö-
värden skyddas och vårdas. Såväl länsstyrelser som kommuner kan besluta att ett 
område ska skyddas och förvaltas som kulturreservat. Inga kulturreservat finns 
ännu i Lunds kommun. Länets enda kulturreservat, gården Örnanäs, ligger utan-
för Lönsboda i nordöstra Skåne. Kulturens Östarp i Sjöbo kommun utreds nu som 
kulturreservat.

Biotoppskydd 
Genom det så kallade biotopskyddet ges enligt miljöbalkens 7 kap. 11§ automa-
tiskt skydd för ett antal olika typer av landskapselement belägna i åker, äng eller 
betesmark. Skyddet gäller alléer, källor med omgivande våtmark, odlingsrösen, 
pilevallar, småvatten och våtmarker, stenmurar och åkerholmar. Beslut om särskilt 
biotopskydd kan fattas av länsstyrelse, skogsstyrelse eller kommun för ett speci-
fikt område. Bland de olika landskapselement som kan ges särskilt biotopskydd 
kan nämnas äldre naturskogsliknande skogar, mindre vattendrag med omgivan-
de mark, rik- och kalkkärr, ängar, naturbetesmarker, äldre betespräglade skogar, 
mark med mycket gamla träd.

Europeiska landskapskonventionen
De senaste åren har även kännedomen om ekosystemtjänsternas88 betydelse ökat 
något som ger ytterligare tyngd åt en omsorgsfull planering och resurshushållning 
med de befintliga kvaliteterna. Genom den Europeiska landskapskonventionen89  
lyfts frågor om skydd, förvaltning och planeringen av landskapet. Den syftar 
också till att främja samarbetet kring landskapsfrågor och till att stärka allmän-

88 Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefin-nande. Tjänsterna 
som kommer från ekosystemen ger oss bland annat luft- och vattenrening, jordbildning, primärproduktion och 
naturupplevelser som kan påverka vår hälsa positivt.
Källa: http://www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster 20150327 

89 Den europeiska landskapskonventionen syftar till att förbättra skydd, förvaltning och planering av landskap 
i Europa. Den syftar också till att främja samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och till att stärka 
allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. Konventionen innefattar alla typer av landskap som 
människor möter i sin vardag och på sin fritid. Landskapet är viktigt för oss av kulturella och sociala skäl, för 
att det har miljövärden och för att det ligger till grund för ekonomisk utveckling. Konventionens parter erkänner 
att landskapet betyder mycket som uttryck för en mångfald av natur- och kulturarv och för att skapa identitet. 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt /Internationellt-miljoarbete/
miljokonventioner/Landskapskonventionen/ 20150327



152 153

hetens delaktighet i arbetet. I konventionen befästs också landskapets betydelse 
med hänsyn till kulturella, sociala och ekonomiska skäl. Konventionens parter 
erkänner att landskapet betyder mycket som uttryck för en mångfald av natur- och 
kulturarv och för att skapa identitet. Sverige ratificerade konventionen 2010. Där-
med förbinds Sverige att genomföra en landskapspolitik som tar sikte på skydd, 
förvaltning och planering av landskap. Däri ligger bland annat att öka medve-
tenheten om landskapens värde, deras roll och om förändringarna i landskapet. I 
landskapskonventionen har landskap en bred definition och omfattar alla typer av 
landskap, stad och land liksom mark och vatten. Konventionen syftar inte till att 
hindra förändringar av landskapet utan att det görs med medvetenhet om vilka 
kvalitetsmål man vill uppnå vid förändringar i landskapet.

Regionalt kulturmiljöprogram90

Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram ett kulturmiljöprogram för Skåne. I detta 
avgränsas och beskrivs en mängd områden med särskilt värdefulla kulturmiljö-
er. Till en del är det områden som också utgör riksintresse för kulturmiljövården, 
men programmet behandlar även många områden utanför riksintressena. I Lunds 
kommun har cirka 20 områden pekats ut som särskilt värdefulla för kulturmiljöer. 
För förteckning av dessa miljöer se Bilaga 3. 

Det nationella miljömålet - God bebyggd miljö
Riksdagen beslutade 2015 om 15 övergripande nationella miljömål som ska vara 
uppfyllda inom en generation och vara vägledande i allt miljöarbete. Ett av delmå-
len är God bebyggd miljö och i detta behandlas kulturmiljön. 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmil-
jö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden 
ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas.”91

Viktiga utmaningar är att bevara bebyggelsens kulturvärden, minska påverkan 
från trafikbuller och dålig inomhusmiljö samt minimera det farliga avfallet. För att 
bryta ned miljömålsarbetet i mindre enheter har Regeringen fastställt tio precise-
ringar av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, av dessa har fem god bäring på 
kulturmiljön:

90 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/
Pages/kulturmiljoprogram.aspx 20150327

91 http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/

• Hållbar bebyggelsestruktur. En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har 
utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksam-
heter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse 
samtidigt som byggnader är hållbart utformade. 

• Hållbar samhällsplanering. Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter 
och landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv 
på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor. 

• Infrastruktur. Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering 
och vatten- och avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i öv-
rig fysisk planering samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är 
anpassad till människors behov, för att minska resurs och energianvändning 
samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmil-
jö, estetik, hälsa och säkerhet. 

• Kulturvärden i bebyggd miljö. Det kulturella, historiska och arkitektoniska 
arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och 
landskap bevaras, används och utvecklas.

• God vardagsmiljö. Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans 
behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av 
bostäder, arbetsplatser, service och kultur.

Indikatorer som används i miljömålsarbetet är bland annat tillgången till antikva-
risk kompetens i kommunerna och hur planläggning av kulturmiljöer utnyttjar 
q-märkning och rivningsförbud.
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5Källförteckning
Underlag för kulturmiljöprogrammet är de delrapporter som presenteras under 
kapitel 2 En guide till kulturmiljöerna i Lund

Hemsidor
På Boverket finns information om riktlinjer och lagstiftning för planering och 
byggande. Här beskrivs planprocess och bygglovhantering. http://www.boverket.
se/

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, vid Lunds universitet, är en doku-
mentationscentral för folklig kultur i södra Sverige, en del material är sökbart på 
webben: http://www.folklivsarkivet.lu.se/

ICCROM, en mellanstatlig organisation som stödjer bevarandet av kulturarv 
http://www.iccrom.org/about/what-is-iccrom/

ICOMOS, International Council on Monuments and Sites, en ickestatlig organi-
sation som strävar efter att bygga kunskap om restaurering och säkerställande av 
värdefulla kulturmiljöer. http://www.icomos.org/en/about-icomos/mission-and-vi-
sion/icomos-mission

Om miljömålet God bebyggd miljö skriver riksdagen: ”Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en 
god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och ut-
vecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöan-
passat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas.” http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/

Kringla är en sökmotor för bilder flera av Sveriges museers och arkivs samlingar: 
http://www.kringla.nu/kringla/

Kulturen, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige är en ideell förening 
med inriktning på kulturarv och kulturmiljövård. Här finns en utställning om 
traditionellt byggnadsskick, ett friluftsmuseum med bevarade äldre byggnader 
samt foto och föremålssamlingar som går att söka via webben. En stor samling 
flygfoton är sökbara via hemsidan. Du kan även ställa frågor om byggnadsvård 
och arkeologi till kulturen. http://www.kulturen.com/

Kulturmiljölagen kan man läsa på svensk författningssamling: 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950

Kulturportal Lund, är en ideell förening som samlar historia om Lund men även 
tätorterna i Lunds kommun, från andra källor publicerar man material på sin hem-
sida: http://www.kulturportallund.se/index.php?lang=sv

Landskapskonventionen, en regional konvention för Europa om att slå vakt om 
och erkänna betydelsen av det omgivande landskapet: 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/
Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/Landskapskonventionen/

Lunds kommun redovisar Kulturmiljöprogrammet med bilagor samt kartor på: 
www.lund.se 
Bevaringsprogrammet finns på: http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevarings-
program/index.php/Huvudsida och http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/beva-
ringsprogram/index.php/Huvudsida#Dalby 
Stadsbyggnadskontoret handlägger bygglov, bygganmälningar och upprättar de-
taljplaner och långsiktig planering för markanvändningen i kommunen. Här finns 
även bygglovarkivet och detaljplaner med mera. 

Länsstyrelsen i Skåne handlägger ärenden enligt kulturmiljölagen (byggnads-
minnen, kyrkor, begravningsplatser och fornlämningar) och har tillsyn över riks-
intressen granskar detaljplaner mm. Dessutom administrerar man ett bidrag som 
kan beviljas till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Man har upprättat 
ett kulturmiljöprogram över Skåne: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/sam-
hallsplanering-och-kulturmiljo/arkeologi-och-fornlamningar/Pages/default.aspx

På Naturvårdsverket kan man läsa om skydd för natur- och kulturmiljövärden: 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/
Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/Konvention-om-skydd-for-kultur--
och-naturarv/

Natur, i Skåne finns ingen vild natur men många kulturpräglade miljöer är skyd-
dade som naturmiljöer eftersom de är gynnsamma för djur och växter. https://
www.lund.se/uppleva--gora/idrott-motion-och-friluftsliv/friluftsliv-och-motion/
naturomraden-naturreservat/

Ortnamn kan man söka i: http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/ort-
namn/skansk-ortnamnsdatabas/sok-i-databasen.html 

Plan och bygglagen kan man läsa på svensk författningssamling: http://www.
riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-
bygglag-2010900_sfs-2010-900

Regeringens kulturpolitik redovisas på: http://www.regeringen.se/regering-
ens-politik/kultur/mal-for-kultur/

Riksantikvarieämbetet är den statliga myndighet som ansvarar för frågor om 
kulturmiljön och kulturarvet. Här finns bebyggelseregistret som innehåller en del 
av landets kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt fornlämningsregistret där 
man kan söka fram vilka kända fornlämningar som finns i trakten. Riksantikva-
rieämbetet: http://www.raa.se/  
Bebyggelseregistret: http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa-
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Fornlämningsregistret: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html  
Riksintressen: http://www.raa.se/app/uploads/2012/06/M_riksintressen3.pdf 

Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets hemsida med stor bilddatabas. http://
www.medicinhistoriskasyd.se/smhs_bilder/search.php

UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
arbetar för mänskliga rättigheter genom allas rätt till utbildning, interkulturell 
förståelse och skydd av kulturarvet samt kulturell mångfald, yttrandefrihet. http://
en.unesco.org/

Universitetsbiblioteket, Lunds universitet, har en stor samling historiska bilder 
sökbara via nätet: http://bilder.ub.lu.se/application/index.cfm

På wikipedia finns mycket info om kulturmiljöer: http://sv.wikipedia.org/wiki/
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Bilageförteckning
1. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer enligt kulturmiljöprogrammet

2. Riksintressen för kulturmiljövården och naturmiljövården i Lunds kommun

3. Regionalt kulturmiljöprogram, områden i Lunds kommun 

4. Byggnadsminnen och äldre kyrkobyggnader i Lunds kommun

5. Lunds utbyggnadsfaser i karta

6. Befintliga undersökningar av kulturmiljöer

Bilaga 1: Kulturhistoriskt värdefulla miljöer enligt 
kulturmiljöprogrammet
Karta över miljöer som pekats ut i kulturmiljöprogrammet.
Här redovisas riksintresseområden och områden i kommunalt kulturmiljöprogram 
samt kommunala bevaringsprogram sammanlagt i ett kartskikt, för en tydligare 
grafisk framställning krävs tillgång till de digitala kartskikten.

Samtliga lager i kulturmiljöprogrammet
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De lila områdena på kartan visar de områden som pekats ut i kulturmiljöprogram-
met som kompletterar riksintresseområden eller områden i regionalt kulturmil-
jöprogram. Figur 58 Landsbygdens landskap.

Vägsträckningar, järnvägssträckningar och byggnader/företeelser med kulturhisto-
riskt värde. Infrastrukturens miljöer.
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Kartan visar de befintliga bevaringsprogrammen samt de två tematiska undersök-
ningarna i kulturmiljöprogrammet ”Industrimiljöer i Lund” samt ”Här bor man, 
moderna bostadsmiljöer”

Bilaga 2: Riksintressen för kulturmiljövården i 
Lunds kommun

Lackalänga [M45] (delen i Västra Hoby och Stångby sn:r)
Motivering:  
Dalgångsbygd och odlingslandskap med karaktär av slättbygd, med bosättnings-
kontinuitet kring Kävlingeån och med en betydande koncentration av fornläm-
ningar längs med höjdryggen söder om Lackalänga. (Fornlämningsmiljö). 

Uttryck för riksintresset:  
Gånggrift och stora bronsåldershögar längs med ådalen, betade strandängar samt 
spridd gårdsbebyggelse från 1800-1900-tal och ett landskap som tydligt präglats 
av skiftets ge-nomförande med rätvinkliga vägnät, uppfartsvägar och enstaka allé-
er. (Miljön berör även Kävlinge kommun).
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Svenstorp -Hviderup -Flyinge -Västra Hoby [M80] (delen i 
Håstad, Igelösa, Odarslöv och Södra Sandby sn:r)
Motivering:  
Vidsträckt slottslandskap och odlingslandskap kring Kävlingeån med förhisto-
risk bruk-nings- och bosättningskontinuitet som sedan stormaktstiden präglats av 
godsförvaltningen vid slotten Svenstorp och Hviderup samt Flyinge kungsgård 
och de spår förvaltningen lämnat på såväl landskapets utformning som på bebyg-
gelsens och kyrkornas utveckling inom området. (Vägmiljö, Kvarnmiljö).

Uttryck för riksintresset:  
Talrika fornlämningsmiljöer i form av stenkammargravar, dösar, gånggrifter från 
stenåldern samt bronsåldersgravfält med monumentala högar. Medeltida pilkantad 
vägsträckning - “Kyrkstigen“. Stångby, Västra Hoby, Odarslöv, Håstad och Ige-
lösa kyrkbyar med medel-tida, senare omgestaltade kyrkor och med tillhörande 
välbevarat byggnadsbetånd i kyrkbyarna, skolor, prästgårdar och gatehus - före-
trädesvis från 1800-talet. Krutmöllans stora vattenkvarn i korsvirke och tegel av 
betydande industrihistoriskt intresse, stenvalvsbro. Svenstorps slott av medeltida 
ursprung med huvudbyggnad från 1590-talet av arkitekten H van Steenwinckel 
som är länets främsta exempel på den danskinfluerade Christian IV-stilen, ekono-
mibebyggelse i gråsten och tegel, smedja, parterrer och stor parkanläggning samt 
pilevall med dominerande läge i landskapet. Flyinge kungsgård med tradition 
som stuteri sedan medeltiden, omfattande byggnadsbestånd av skiftande ålder, 
i huvudsak målat i en för Flyinge typiskt gul färg. (Miljön berör även Eslövs 
kommun). I området ingår även: Bösmöllan från 1856, Kvarnviks valskvarn från 
1800-talets senare del samt Håstads mölla. 

Kungsmarken - Fågelsångsdalen [M81] (Södra Sandby sn)
Motivering:  
Fornlämningsmiljö och lämningar efter medeltida biskopssäte med omfattande 
agrarhisto-riska spår i dalgångsbygden kring Sularpsån. (Borgmiljö). 

Uttryck för riksintresset:  
Lämningarna efter biskop Absalons borg Glumstorp, fossila åkersystem med 
ryggade åkrar, odlingsrösen, vallar, hägnadssystem och järnåldersgravfält samt 
bevarade och betade ängs- och hagmarker. I området ingår även: Sandbyholms 
holländaremölla från 1800-talets slut med dominerande läge i landskapet samt 
lämningar efter medeltida tegelframställning med raserade tegelugnar och bevara-
de lergropar. 

Björnstorp - Gödelöv [M82] (Bonderup, Genarp, Gödelöv, 
Hällestad, Lyngby och Veberöd sn:r)
Motivering:  
Kuperat odlingslandskap vid Romelåsen med förhistorisk bruknings- och bo-
sättningskontinuitet, sätesgården Björnstorp från senmedeltiden med omgivande 
slottslandskap samt medeltida kyrkor. (Fornlämningsmiljö). 

Uttryck för riksintresset:  
Fornlämningskoncentration från järnåldern med gravfält och resta stenar, Ugg-
larps skeppsättning, fossil odlingsmark med terrasseringar och hålvägar. Betes-
marker och enefälader. Kyrkbyn Gödelöv med kyrka från medeltiden samt gate-
hus. Björnstorps slott av senmedeltida ursprung med slottsbyggnad från 1750 av C 
Hårleman som omgestaltats av H Zettervall under 1800-talet, omfattande allé- och 
parksystem, välbevarad ekonomi- och arbetarbebyggelse. I området ingår även: 
Genarps stora kyrkobyggnad från 1599 - Skånes enda under 1500-talet nybyggda 
kyrka. 

Dalby - Hardeberga [M83] (Dalby och Hardeberga sn:r)
Motivering:  
A. Kyrkomiljö med Nordens äldsta bevarade stenkyrka samt kungsgård som under 
medel-tiden omvandlats till kloster. (Klostermiljö). 

B. Centralbygd i lätt kuperat odlingslandskap med förhistorisk kontinuitet kring 
äldre väg-sträckning och av skiftena påverkad gårds- och ägostruktur samt det av 
stordrift präglade landskapet kring godsen. (Fornlämningsmiljö). 

Uttryck för riksintresset:  
A. Landskapsparti med betydande visuella värden kring den tidig-medeltida och 
landskapsdominerande Heligkorskyrkan - ursprungligen uppförd på 1000-talet, 
kyrkogård, lämningar efter Dalby kungsgårds kloster från 1300-talet. 

B. Arendala tingsplats, gravfält och stensättningar vid Billebjär, Billebjärs fälads-
mark och Dalby hage, vallanläggning av okänt ursprung, äldre ägogränser med 
pilevallar, den gamla kungsvägen Lund - Dalby. Hardeberga sockencentrum med 
medeltida kyrka, skola, präst-gård och ett flertal gatehus. Sjöstorps by med kon-
centrerad bebyggelse. Arendala och Hardeberga gods med tillhörande bebyggelse 
och rikt allésystem. Tygelsjö mölla. 

I området ingår även:  
Den kring torget i Dalby liggande bebyggelsen från sent 1800-tal till tidigt 1900-
tal, skola, tingshus, gästgivaregård, äldre bostads- och gatehus samt sekelskif-
tes-bebyggelse i rött tegel. Billebjärs före detta stenbrott och medeltida stenbrott 
vid Hardeberga. 
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Häckeberga [M95] (Häckeberga sn)
Motivering:  
Odlingslandskap kring Häckebergasjön och det av Häckeberga gods sedan medel-
tiden präglade landskapet och bebyggelsestrukturen. (Slottsmiljö). 

Uttryck för riksintresset:  
Häckeberga slott med medeltida ursprung och med under åren 1873 - 75 uppförd 
man-byggnad efter ritningar av H Zettervall, murar och klippt häckkantat vägsys-
tem, ekonomi- och arbetarbebyggelse, torp- och arrendegårdar samt den småskali-
ga fäladsmarken ”Ri-sen” med åkerfält och betesmarker, ”Beden”.  

Lund [M87]
Motivering:  
Stiftsstad och universitetsstad, en av landets äldsta och mest betydande medeltids-
städer, som speglar utvecklingen från kyrklig metropol till universitetsstad med 
expansiv utveckling under det sena 1800-talet och 1900-talet. (Skolstad). 

Uttryck för riksintresset:  
Det oregelbundna medeltida stadsplanemönstret med tillskott från senare tider, 
tomtstruk-tur, platsbildningar. Domkyrkan, medeltida hus, stadsvallen och andra 
lämningar från me-deltiden. Olika byggnader för universitetet och det intellektuel-
la livet. Stadssiluetten, siktlinjer ut från staden och in mot Lund från det omgivan-
de slättlandskapet. Bebyggelsens skala, volym och placering. Den sydskandinavis-
ka bebyggelsetraditionen med sina småskaliga hus i tegel och korsvirke från den 
förindustriella perioden, och den mer storstadsmässiga bebyggelsen från 1800-ta-
lets slut och 1900-talets början. Gaturummets karaktär, platsbildningarna och 
gårdsrummen. Stadens offentliga byggnader. Järnvägsmiljön som en viktig faktor 
bakom 1800-talets expansion. Handels- och hantverksgårdar, och bostäder och be-
byggelseområden som visar levnadsförhållandena för skilda sociala skikt och vid 
olika tidpunkter. Parker och planteringar, både inne i det medeltida stadsområdet 
och i zonen runtomkring, vilken dessutom präglas av många institutioner och av 
villabebyggelse. Spår av gamla infartsvägar, gränser och andra markförhållanden i 
det som tidigare var obebyggda marker runt staden.

Bilaga 3: Regionalt kulturmiljöprogram, 
områden i Lunds kommun.

Kulturmiljöprogram för Skåne, områden i Lunds kommun
I det av Länsstyrelsen i Skåne län framtagna kulturmiljöprogrammet finns 13 
områden med särskilt kulturmiljövärde i Lunds kommun. Här följer en samman-
fattning av de i program-met redovisade beskrivningarna för respektive område.

Bonderup-Lunnarp
Kulturmiljö belägen på en höjdsträckning i öppet odlingslandskap söder om Dalby. 
Forn-lämningar visar att området har brukats allt sedan förhistorisk tid. I Bonde-
rup finns en samlad bebyggelse med prästgård, bondgårdar och gatehus längs den 
södra delen av den gamla bygatan. Sockenkyrkan som ursprungligen uppfördes 
under 1100-talet, men som utvidgats senare under medeltiden, är byggd av gråsten. 
Kyrktornet är ifrån 1870-talet. Prästgården från 1878 är belägen nära kyrkan. Vid 
bygatan finns två kringbyggda gårdar. En skola från 1880-talet ligger i nordvästra 
delen av bytomten. På en höjd norr om bytomten ligger Bonderups kvarn från 
1856 med en möllaregård bredvid. Lunnarp har en sammanhållen bykärna med sju 
gårdar samt gatehus på ömse sidor av bygatan. Huvudde-len av byggnaderna på 
bytomten är byggda under 1800-talets andra hälft.

Dalby stenbrott
Dalbys gamla stenbrott är beläget vid Knivsåsen. Brytningen av gnejs påbörjades 
1893. Stenen utnyttjades till stor del för makadam till järnvägsbyggandet i trakten. 
Stenbrottet utgör en intressant, äldre industrimiljö.

Flyinge
I Flyinge finns en kungsgård med vidsträckta beteshagar, alléer längs vägsystemet 
och med pilerader i ägogränserna. Vid huvudgården i Flyinge bedrevs hästupp-
födning redan under medeltiden. Vid reformationen övergick huvudgården med 
underliggande gods från ärkesätet till den danska kronan. Efter försvenskningen 
på 1600-talet blev Flyinge en kronoägd kungsgård och stuteri. De äldre byggna-
derna är uppförda under 1700- och 1800-tal. Längs vägen mellan kungsgården och 
Flyinge by finns en del äldre bostadshus.

Hammarlunda-Harlösa-Hjularöd-Revingehed-Silvåkra (Endast 
Revingehed-Silvåkra belägna i Lunds kommun)
Revingehed i Revinge socken är ett militärt område och regemente beläget nära 
Kranke-sjön. Här finns ett övningsfält på 4300 ha. De första militära mötes- och 
excercisövningar-na i området skedde i Veberöd, men verksamheten övergick 
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senare till platsen Tvedöra (1825-1887). Förläggningen i Revingehed invigdes 1888. 
Regementsbyggnaderna vid Revingehed är främst från senare delen av 1800-talet 
och början av 1900-talet. År 1963 beslutades att man skulle skapa ett pansaröv-
ningsfält och mark i området köptes in för ändamålet. Inom övningsfältet bedrivs 
kreatursuppfödning med lösdrift allt sedan 1960-talet. I Silvåkra socken ligger 
byarna Silvåkra och Ö. Tvet. Silvåkra gamla bytomt är omgi-ven av stora, flacka 
sandslätter som idag främst utnyttjas för betesdrift och militärövningar. Söder 
om bytomten finns en utdikad sjö. Kyrkan i Silvåkra är anlagd under sent 1100-
tal. Den bebyggelse som idag finns inom bytomten är främst belägen på bygatans 
norra sida. Här finns ett skolhus och en smedja. En lindallé sammanbinder bytom-
ten med Silvåkra herrgård längre västerut. Herrgårdens huvudbyggnad är upp-
förd åren 1803-1807. Nära herrgården ligger Silvåkra järnvägsstation med en del 
anslutande bebyggelse.

Hardeberga-Arendala-Dalby-Skrylle- Hällestad
Område på och vid den västligaste delen av Romeleåsen som utgörs av ett mosaik-
artat landskap med odlingsfält, trädrader, utflyttade gårdar, lövträdsdungar och ett 
vägnät format av 1800-talets skiften. Inom den norra delen av området finns med-
eltida stenbrott. Dalby Söderskog avsattes som nationalpark i början av 1900-talet. 
Tillsammans med Dalby Norreskog och den betesmark som finns mellan skogarna 
bildar Söderskogen Dalby hage. Dalby hage har utnyttjats för hästuppfödning un-
der mycket lång tid. I Söderskogen finns en äldre vallanläggning med oklar funk-
tion. Strax norr om Dalby hage ligger området Billebjär med fäladsmark, gravfält 
och stensättningar. Väster om byn Hardeberga ligger Arendala – platsen för det 
skånska landstinget under medeltiden. Arendala ligger i anslutning till det gamla 
färdstråket Lund-Dalby. Längs den nuvarande vägen finns upplagda stenmurar. På 
Hardeberga bytomt finns kyrka, prästgård och skola, men huvuddelen av bond-
gårdarna flyttades ut i bymarken vid skiftet. I byn Sjöstorp, mellan Hardeberga 
och Dalby, ligger däremot relativt många bondgårdar kvar längs bygatan. En del 
gårdar flyttades dock ut i bymarken även här och ligger idag spridda i bymarken.

I Arendala finns en storgårdsmilö med alléer och stora odlingsfält. Dalby har en 
mycket kulturhistoriskt värdefull miljö med kyrka, lämningar från ett kloster och 
en kungsgård. Vid torget i byn finns skolor, tingshus och gästgivaregård. Ett fåtal 
bondgårdar ligger kvar på bytomten. I byn finns gator med äldre gatehus. Här 
finns också järnvägsstation, godsmagasin, vårdhem, mejeri och siloanläggning. 
Prästgården i 1920-talsstil ligger vid utfarten mot Lund. I Dalby finns även en hol-
ländarekvarn. Skrylleområdet är beläget nordöst om Dalby samhälle. Här anlades 
friluftsanläggningen Skryllegården 1952. Gården ersattes och flyttades år 1972. I 
området finns Skrylle naturrum.

Torna Hällestads by ligger i ett område med rullstensåsar. Samhället består av 
äldre bebyggelse längs en slingrande bygata. Här finns en högt belägen medeltid-
skyrka och många äldre gatehus. En bevarad byasten finns vid kyrkan. I Torna 
Hällestad finns även ett stationsområde och ett mejeri.

Linnebjär
Linnebjär är ett lövblandskogsområde som även innehåller ängsmark som minner 
om områdets äldre markhistoria.

Ljungen i Veberöd
Ljungen som utgör en del av Veberöds bymark består till en del av periodvis över-
silade marker längs Klingavälsån. Området består i övrigt av hävdade betesmarker 
och åkrar som innehåller många kvarstående ekar. I Ljungen finns några välbeva-
rade korsvirkesgårdar. Här ligger även vattenkvarnen Hasslemölla med byggnader 
från 1800-talets mitt och senare hälft. Vägen mellan Veberöd och Sjöbo korsar 
Klingavälsån på en bro.

Romeleåsen-Lyngby-Genarp-Häckeberga
Området utgörs av ett variationsrikt landskap med åkrar, betesmarker och skogar 
på Ro-meleåsen och inom det backlandskap som angränsar åt sydväst. På Romele-
åsen finns flera rester av den mycket stora utmark eller fälad som tidigare funnits 
här. Ett par bevarade fäladsområden finns vid Önneslöv, i Dörröds fälad och söder 
om Genarp i området Risen. Längre åt nordväst ligger Knivsås med terrassera-
de åkrar, hed och hålvägar. Området innehåller ett flertal fornlämningar. Kyrkor 
finns i Gödelöv, Genarp (från 1590-talet) och Lyngby (från 1880-talet). Björnstorp 
är en huvudgård som skapades under sent 1500-tal, men som har byggnader från 
1750-talet som byggts om på 1860-talet. Från Björnstorps huvudgård leder kyrkvä-
gen söderut till Gödelöv kyrkby via Björnstorps torg. I närheten av torget ligger en 
äldre smedja och den gamla skolan. Toppeladugård uppkom som en ladugård till 
huvudgården Häckeberga, men blev på 1700-talet en självständig huvudgård. Åt 
sydöst från huvudgården finns ett område med en mängd smågårdar och torp.

Häckeberga huvudgård är belägen vid Häckebergasjön i ett omväxlande landskap 
med åker, betesmark och skogsområden. Här finns en del vägar med alléer. Ortens 
nuvarande huvudbyggnad på en ö är uppförd på 1870-talet. Ladugården är däre-
mot sedan 1800-talet belägen på fastlandet. Huvudgården har en muromgärdad 
trädgård. Inom om-rådet finns också vattenkvarnen Häckeberga mölla. Här finns 
hålvägar och ett fädrev som kallats ”Härvägen”, ”Gängesvägen” och ”Bedevägen”

Kungsmarken-Fågelsångsdalen
I Kungsmarken öster om Lund ligger lämningarna efter medeltidshuvudgården 
Glumstorp. Den golfbana som sedan 1936 finns inom området är delvis placerad 
inom områden med så kallade ryggade åkrar. Området hävdas i övrigt som be-
tesmark och genom ängsbruk och har en hävdberoende flora. Här finns ett flertal 
olika fornlämningar från järnåldern, till exempel gravar, stensträngar, röjningsrös-
en och små rektangulära åkrar, så kallade ”celtic fields”. Under perioden 1918-1925 
fungerade området som övningsfält med skjutbana. Fågelsångsdalen utgörs av en 
ravinliknande dalgång. I området finns kalkbrott från 1400- och 1500-tal samt 
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senmedeltida tegelugnsrester och lertäktsgropar. I området finns även ängsmarker 
med rik flora och en holländaremölla från 1820-talet.

Stångby-Västra Hoby-Krutmöllan
Område med gravhögar utmed Kävlingeåns dalgång. Sluttningarna mot Kävling-
eån utnytt-jas främst som betesmark. Inom området ligger Stångby mosse som 
utgör naturreservat. Både V. Hoby och Stångby har välavgränsade bymiljöer med 
flera kvarliggande gårdar. Kring bykärnorna finns stora, öppna åkerfält. Nordväst 
om Stångbys bytomt finns en lång pilevall som markerar den gamla kyrkstigen. 
Området är till stor del format av 1800-talets enskiften och kan sägas utgöra ett 
typiskt skifteslandskap. Krutmöllan är ett exempel på de kvarnar som utnytt-
jat Kävlingeåns flöde för att utvinna energi. Här bedrevs kruttillverkning under 
1600-talet. Senare har kvarnen fungerat som mjölkvarn. I kvarnmiljön ingår 
bostadshus, magasin och ekonomilängor från främst 1800-talets mitt. Här finns 
också en stenvalvsbro från 1830-talet som sträcker sig över ån. Både Stångby och 
Västra Hoby är medeltida kyrkbyar. I Västra Hoby finns en väl samlad bebyggel-
se längs den gamla bygatan. Det välbevarade byggnadsbeståndet är främst från 
1800-talet. Bland annat finns ett skolhus i anslutning till kyrkan. Även i Stångby 
finns en välbevarad bymiljö med fyrlängade gårdar, skolhus samt en gammal 
smedja. År 1901 uppfördes en järnvägsstation vid södra stambanan. Kring statio-
nen växte det sedan upp ett nytt stationssamhälle.

Svenstorp-Örtofta-Ellinge-Skarhult-Gårdstånga (endast 
Svenstorp i Lunds kommun)
Område där de många gravhögarna indikerar dess betydelse under förhistorisk 
tid. Ett godslandskap med stora åkerfält och allékantade vägar. Ett flertal byar 
med medeltida ursprung. Kyrkor i byarna Håstad, Igelösa och Odarslöv. Flera 
välbevarade äldre byggna-der i Igelösa där prästgården är belägen nära kyrkan. I 
Håstad finns en välbevarad ban-vaktsstuga. Svenstorp utgör en stor huvudgård 
med allékantade tillfartsvägar. Huvudgår-den är skriftligt belagd sedan 1400-talet 
och utgör ett av Skånes bäst bevarade slott i Christian IV-stil. Slottet uppfördes på 
1590-talet. Två flyglar är byggda vid 1800-talets mitt. Trelängad ekonomibyggnad 
belägen väster om mangårdsbyggnaden. I anslutning till hu-vudgården finns flera 
bostadshus och en smedja.

Trolleberg-Värpinge (endast Värpinge by i Lunds kommun)
Öppen odlingsbygd i Höjeåns dalgång. Trollebergs gård dominerar landskapet. 
Odlings-markerna har brukats av människan sedan förhistorisk tid och flera grav-
högar finns i om-rådet. Huvudgården Trolleberg kallades tidigare Värpinge gård 
och är belagd sedan me-deltiden då den donerades till Lunds domkyrka. Bebyg-
gelsen vid Trolleberg tillkom under 1700-talets andra hälft. Vid huvudgården finns 
en park. På motsatt sida av Höje å ligger Värpinge by vars gårdar förr låg under 

Trollebergs gods. I byn, och vid ån, finns en äldre vattenkvarn. Längs åns stränder 
finns betesmarker.

Vomb
Vombs by ligger i den sandiga Vombsänkan nordöst om Romeleåsen. Inom den 
historiska bytomten finns idag en oregelbunden husbebyggelse med kyrka i östra 
kanten. Hela Vombs by tillhörde i äldre tid Övedsklosters gods. Nära kyrkan 
ligger byns skola och fattighus. Västerut från bytomten ligger de tre plattgårdarna 
Norre-, Ny- och Södregård. År 1859 anlades ett översilningssystem på ängarna ut-
med Klingavälsån. Ängavattnaren som skötte systemet bodde i ett hus rakt väster 
om det nuvarande vattenverket. Klingavälsåns tidigare meandrande lopp rätades 
ut på 1930-talet. Under samma decennium reglerades även Vombsjöns vattenstånd. 
Detta innebar slutet för ängavattningen på Vombs ängar. Inom området ligger 
Vombs vattenverk som anlades år 1949.

Landsvägen och första motorvägen Malmö-Lund 
Landsvägen Malmö-Lund ingår i det forna förbindelsestråket till nordöstra Skåne. 
Vägen för idag genom tätorterna Arlöv, Åkarp och Hjärup och genom ett numera 
ganska urbant präglat jordbrukslandskap

Sträckningen har lång kontinuitet och kan beläggas till åtminstone tidigt 1800-tal. 
Vägen är sannolikt mycket äldre än så. Vägen leder till stor del än i dag i den äldre 
sträckning som finns återgiven på Skånska rekognosceringskartan (1812-1820). 
Någon förändring av sträckningen har genomförts, men i huvudsak är sträckning-
en intakt vilket är ett starkt skäl för att bevara den framåt i tiden. 

Kulturmiljön längs vägen med alléer och den för byarna karaktäristiska bebyg-
gelsen med spår från olika verksamheter och tidsepoker gör åkandet till en upple-
velse utöver det vanliga. Motorvägen, som Sveriges första autostrada är ett viktigt 
dokument i den utbyggnad av infrastrukturen som genomförts sedan 1950-talet. 

Malmö-Simrishamns järnväg 
Malmö-Simrishamns Järnväg (MSJ) började anläggas 1882 då en bana mellan 
Simrishamn och Tomelilla öppnade för trafik. I Malmö beslöt man något senare 
att bygga en bana österut till Tomelilla via Staffanstorp-Dalby-Sjöbo. Järnvägen 
Malmö-Tomelilla öppnade 1893 och tre år senare inkorporerades den äldre banan 
mellan Tomelilla och Simrishamn. 

Motivering: 
 I stationssamhällena är inte bara stationshusen viktiga, utan även övriga byggna-
der och anläggningar – järnvägshotell, godsmagasin, uthus, lastkajer, perronger, 
lokstall, vattenkastare, skyltar, signaler etcetera – har stor betydelse, liksom den 
öppna plats som anger stationsområde. 
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Även orternas struktur, där järnvägsdragningen främst ses i uppdelningen av 
en fram- och baksida, är viktig. Där tydliga stations- eller järnvägsgator finns 
har de ett stort värde. En bana som MSJ, en ”vanlig” privatbana, innebar ofta 
ett uppsving för jordbruket genom att större marknader öppnades, att mycket av 
industrin längs banan var helt beroende av järnvägstransporterna för sin existens, 
att stationssamhällen som Björnstorp, Sjöbo, Gärsnäs eller Tomelilla inte hade 
funnits och att kyrkbyar som Staffanstorp, Dalby och Veberöd inte hade vuxit 
med sådan hastighet om inte MSJ funnits. 

Banan är en återspegling av samhällsutvecklingen i stort: det mödosamma och till 
stor del manuella anläggningsarbetet, etablerandet av moderna kommunikationer – 
järnvägen förde även med sig telegraf och telefon, folkrörelsernas ankomst, sam-
hällsbyggande och industrialisering, det abrupta slutet och stationssamhällenas 
omvandling till pendlarsamhällen till stor del baserade på privatbilism. 

Kävlinge å 
Kävlinge å sträcker sig med förgreningar genom nio kommuner: Eslöv, Hörby, 
Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. 

Till huvudfåran hör själva Vombsjön och dessutom många mindre vattendrag. Vid 
utflödet till Lomma bukten i Öresund är namnet ändrat till Lödde å. Mellan 1938-
1942 så sänkte och rätades Kävlingeån från Vombsjön till Håstad. Kävlingeån 
med intilliggande våtmarker och kalkhaltig jordmån utgjorde viktiga förutsätt-
ningar för de tidiga åkerbrukskulturerna. De första bosättningarna i Kävlingetrak-
ten skedde längs kusten och spreds därefter utmed Kävlingeån. 

Motivering: 
Kävlingeåns sanka strandängar utnyttjades för bete under mycket lång tid. Det är 
av stort värde att denna hävd fortgår. Därtill finns flera anläggningar som visar 
hur vattenkraften utnyttjats för olika processer och i de flesta fall varit direkt 
avgörande för verksamhetens lokalisering. Detta gäller särskilt de vattendrivna 
kvarnarna och de tidiga industrisamhällena. Verksamheter direkt relaterade till 
Kävlingeån har ett särskilt värde i detta sammanhang och är av största betydelse 
för upplevelsen och förståelsen av landskapet. 

Berörda kommuner: Eslöv, Kävlinge, Lomma och Lund. 

Södra stambanan 
År 1856 öppnade Skånes första järnväg mellan Malmö och Lund. Detta var första 
etappen på Södra Stambanan, som successivt drogs norrut genom Skåne och 1862 
nådde Smålandsgränsen. Två år senare nåddes Falköping på Västra Stambanan 
mellan Stockholm och Göteborg. Från detta år kunde man således åka tåg hela 
vägen mellan Malmö och Stockholm. Stambanorna anlades och trafikerades av 
Statens Järnvägar, SJ. 

Motivering: 
 Södra stambana var av stor betydelse för förbindelserna inom Sverige och är ett 
viktigt och levande dokument över järnvägsbyggande som fortfarande har stor 
betydelse i den svenska infrastrukturen. 
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Bilaga 4: Byggnadsminnen och äldre 
kyrkobyggnader i Lunds kommun

Enskilda byggnadsminnen enligt KML 3 kapitlet
Banvaktarstugan i 
Håstad

Håstad 23:1 1857 banvaktarstuga 2002-11-26

Bruniushuset Brunius 12 1840-48 + 1871 Bostad 940412& 
970908

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

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

1793 och framåt kungsgård med stuteri 1993-12-10

Fru Görvels hus Färgaren 27 avreg. är nu 
Färgaren 29

1570-talet Bostad 1994-11-08

Glädjen 15 Glädjen 15 1740-tal och ca 
1804

Bostad o handel 1978-02-14

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

Karl XII huset Katedralskolan 8 1500-talets slut Bostad 1974-07-26

Kjederquistska gården Sankt Peter 32 1794-1813 handelsgård 1979-04-03

Krognoshuset Döwbeln 8 troligen 1300-
tal

Bostad 1974-07-26

Anatomen Hyphoff 5 1897 institution 1993-12-21

Histologen Hyphoff 5 1893 institution 1993-12-21

Klassiska institutionen Hyphoff 5 1886 institution 1993-12-21

Liljewalchska huset Glädjen 4 sent 1700-tal köpmansgård 1974-07-26

Liljewalchska: 
gårdsbebyggelsen

Glädjen 4 1857 och 1884 köpmansgård 1995-02-13

Observatoriet Svanelyckan 3 1865-1913 Universitetsinstutition

Rådhuset Sankt Botulf 14 1837 stadshus 1974-07-26

Skånska 
Hypoteksföreningen

Altona 2 1918 Bank 1993-12-14

Sankt Peter 39 Sankt Peter 39 1790 & 1794 handelsgård 1995-02-13

Stäket Färgaren 26 1570-tal Bostad 640109 & 
941108

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

Universitetsbiblioteket Absalon 5 1907 bibliotek 1994-07-07

Westmans villa Professorn 10 1939 bostad och 
arkitektkontor

1994-06-14

Wickmanska gården Paradis 35 mellan 1788 o 
1853

handelsgård 1964-01-09

Zettervallska villan Thomander 32 och 31 1871 bostad och 
arkitektkontor

1976-03-29

Östervångsskolan Dövstumskolan 11 1871 Skola 1997-02-17

Statliga byggnadsminnen
• Botanicum 15 (Botaniska trädgården, Lund)

• Historiska museet (Lundagård)

• Råby yrkesskola (sydöst om Lunds tätort)

• Thomanderska studenthemmet, Sandgatan. (ej skyddat sedan 2015, under 
utredning som enskilt byggnadsminne 2016) 

• Lundagårdshuset (Kungshuset)

• Palaestra et Odeum, huset norr om universitetsplatsen (Lundagård)

• Theologicum, det röda tegelhuset i två våningar i korsningen Paradisgatan/
Sandgatan (Lundagård)

• Universitetshuset (Lundagård)

Statliga byggnadsminnen i Lunds kommun
• Dalby kungsgård

• Revingehed

Kyrkobyggnader skyddade enligt 4 kapitlet KML
• Odarslövs kyrka 1100-tal, 1800-tal Brunius

• Vombs kyrka 1200-tal, 1871 Zettervall

• Veberöds kyrka 1200-tal, 1800-tal tillbyggd

• Vallkärra kyrka 1100-talets början, 1906 Wåhlin

• Stångby kyrka 1100-tal, 1870

• Stora Råby kyrka 1200-tal

• Silvåkra kyrka 1100-tal

• Södra Sandby kyrka 1100-tal  

• Revinge kyrka 1100-tal

• Norra Nöbbelövs kyrka 1900

• Helgeandskyrkan (Klostergården) 1968

• Dalby kyrka 1060-tal

• Lunds Domkyrka 1100-tal

• Hardeberga kyrka 1100-1200-tal, Wåhlin 1909
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• Sankt Hans kyrka (Norra Fäladen) 1971

• Lyngby kyrka 1882

• Sankt Peters Klosters kyrka 1170, nybyggnad cirka 1350

• Igelösa kyrka 1100-tal

• Håstads kyrka 1200-tal

• Hällestads kyrka 1400-tal 

• Västra Hoby kyrka 1886 (tornet medeltida)

• Gödelövs kyrka 1200-tal

• Genarps kyrka 1593

• Allhelgonakyrkan Lund 1887-1891

• Bonderups kyrka 

Bilaga 5: Lunds utbyggnadsfaser i karta
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Källa: Jonas Andreasson Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun
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Bilaga 6: Befintliga undersökningar av 
kulturmiljöer 
Bevaringsprogram innanför vallarna del 1, 2, 3, 4. 1980-86 
Bevaringsprogram Lund utanför vallarna I 1991.  
Bevaringsprogram Lund utanför vallarna II 1996.  
Stora Råby och Värpinge 2004.  
Uppdatering bevaringsprogram 2006-2009 publicerat på: http://bevaringsprogram.
lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Huvudsida

Kulturmiljövärden i Södra Sandby, en översiktlig antikvarisk bedömning Stadsar-
kitektkon-toret i Lund, Otto Ryding 2000.

N. Nöbbelöv, Vallkärra, Vallkärratorn Preliminärt underlag: 1990 Otto Ryding. 
Arkiverat koncept i strukturarkivet. 

För byarna uppräknade nedan är det upprättat översikter som behandlar förslag 
till kom-pletteringsbebyggelse, de innehåller inga byggnadsbeskrivningar eller 
kulturhistorisk värdering/klassificering.

Bonderups by Bebyggelseinventering Karen Wanby 1987 cirka 15 fastigheter vid 
bykärnan.

Silvåkra Bebyggelseinventering Karen Wanby 1987 cirka 20 fastigheter vid bykär-
nan.

Önneslövs by Bebyggelseinventering Karen Wanby 1987 cirka 15 fastigheter vid 
bykärnan.

Hardeberga Anneli Sundin praktik 1985 cirka 15 fastigheter vid bykärnan. 

Håstad 1979 Eva Askerlund.

Igelösa kyrkby 1983 Charlotte Lindström praktik.

Lyngby Thomas Simmons 1987, praktik.

Sjöstorp Anders Dahl 1984. 

Stångby Kyrkby 1980 

Västra Hoby cirka 1980.  

Regionmuseet Kristianstad Klostergården, Anna Rabow & Paul Hansson 2006. 

Landstingets byggnader byggnadsinventering Malmöhus län, Landsantikvarien 
Jonna Stewenius 1979. 

Skolinventering, Skånes hembygdsförbund 1978, Deborah Thompson & Sven 
Hadar Nordblom. 

Kulturmiljöinventering för Lund NE/Brunnshög, Malena Larsvall 20111219.





Sammanfattning av 
Kulturmiljöprogram 
för Lunds kommun
Kulturmiljöprogrammet lyfter fram historiska samband och värden 
i Lunds kommun. Här presenteras bredden och variationen i kultur-
miljöerna; naturmiljöer formade av människan i generationer, var-
dagliga livsmiljöer med höga kvalitéer och spännande ny arkitektur. 

Alla dessa miljöer innehåller spår efter tidigare människor. Genom 
spåren kan vi tolka eller uppleva livsvillkoren för nutidens och då-
tidens människor. Miljöerna innehåller även omfattande estetiska 
värden och de fysiska miljöerna bidrar i många fall till det kitt som 
håller samhället samman. 

Målet med kulturmiljövården i Lunds kommun är att skapa goda 
livsmiljöer med kulturmiljön som en förutsättning och tillgång. En 
god bebyggd miljö som utveck las med hänsyn till kulturmiljövärde-
na är viktiga delar i arbetet med ett hållbart samhälle. Kulturmiljön 
är en resurs att ta tillvara och utveckla. 

Denna skrift innehåller sammanfattande beskrivningar av de under-
lag som utgör Lunds kulturmiljöprogram. Samtliga rapporter i kom-
munens Kulturmiljöprogram samt Bevaringsprogrammets detaljbe-
skrivningar finns tillgängliga på lund.se. 


