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Förord

Den bearbetade naturstenen i byggna
derna har inte oändlig livslängd. I stället 
är den ett av de mest hotade materialen i 
vår kulturmiljö.

Genom en landsomfattande invente
ring av kulturhistoriskt intressanta bygg
nader med bearbetad och utvändigt ex
ponerad natursten får vi en samlad bild 
av vilka bergarter som använts under 
olika tider och i olika regioner, samt oli
ka stentypers benägenhet för skador. 
Med stöd av denna inventering kan man 
undersöka orsakerna till skadorna samt 
utveckla konserveringstekniska åtgärder 
och vårdprogram för framtiden.

Förutsättningen för att en inventering 
av detta slag kan göras är att den utförs 
under en begränsad tid med samma me
tod på länsnivå där kunskapen om det 
regionala byggnadsbeståndet finns. Tack 
vare att alla länsmuseer och/eller länssty
relser ställt sig positiva till idén och 
praktiskt medverkar kan inventeringen 
genomföras. En annan förutsättning är 
att det finns geologer som kan bergarts- 
bestämma stenen i byggnaderna och 
medverkar i ett nära samarbete med kul
turhistorikerna.

Samarbetet mellan geologer och kul
turhistoriker ger kunskap om vilken 
byggnadssten man föredragit under oli

ka perioder. Härigenom får konservato
rerna ett bättre underlag för sitt arbete.

I denna serie, Natursten i byggnader, 
redovisas materialet länsvis i geografiskt 
sammanhållna områden. Seriens två för
sta publikationer är Teknik & Historia 
och Svensk byggnadssten & Skade
bilder. I den första ges en bakgrund till 
projektet med tyngdpunkt på stenbyg- 
gande, stenbearbetning och stenkonser
vering i kulturhistorisk och teknisk be
lysning och i den andra redovisas den 
geologiska bakgrunden med utförligare 
beskrivning av bergarter och skador.

Denna rapport omfattar de båda Skå
nelänen, Malmöhus och Kristianstads 
län. Inventeringen av Malmöhus län är 
ett första prov på metod, tidsåtgång och 
innehåll, som ytterligare prövats vid in
venteringen i Kristianstads län. Vid utar
betande av inventeringsmetoden har dis
kussioner förts med de lokala museerna 
samt länsstyrelserna och länsmuseerna i 
de båda länen.

Många personer har på olika sätt bi
dragit till inventeringens genomförande. 
Till alla dessa vill jag rikta ett stort tack.

Lund i februari 1994

Barbro Sundnér
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Inledning
Barbro Sundnér

”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för det
ta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kul
turmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön 
såvitt möjligt undviks eller begränsas.” (Lag om kulturminnen m.m. 1988, 1 kap., 1 §).

Luftföroreningarnas inverkan på det 
mångsidiga svenska kulturarvet har 
knappast kunnat undgå någon. Från att 
ha varit ett lokalt problem har luftföro
reningarna med tiden utvecklats till att 
bli ett globalt hot.

De kulturhistoriska lämningar som 
hotas av miljöförstöring är av olika typ 
och material. Inom Riksantikvarieämbe
tet pågår sedan 1988 såväl inventering 
av som forskning om skilda typer av ob
jekt inom området Luftföroreningar och 
kulturmiljö. Arbetet omfattar även 
skydds- och restaureringsåtgärder base
rade på dagens kunskapsläge. Det över
gripande syftet är att minska miljöns 
skadliga effekter på kulturminnen och 
kulturföremål (Lindborg 1990, Gullman 
1992).

Natursten i byggnader är ett delpro
jekt inom området Luftföroreningar och 
kulturmiljö med inriktning på en riks
täckande översiktlig inventering av ma
terial och skador på kulturhistoriskt vär
defulla byggnader med exponerad, bear
betad natursten.

Byggnads- och ornament
sten, ett mångfaldigt 
material
Byggnader av eller med natursten spän
ner över en stor tidsrymd i ett brett kul
turhistoriskt perspektiv. Vissa har fun
nits i nära 1000 år, andra i bara några 
decennier. De finns både på landsbygd 
och i städer. De finns i jordbruksbygder, 
i industriområden, i skogsbygder och i 
kustområden.

De representerar olika typer av bygg
nader som kyrkor, slott, bankhus, bo

stadshus m.m. som tillkommit under 
helt olika förutsättningar och med olika 
intentioner. Den lokala variationen på 
byggnadernas uttryck återspeglar den 
specifika kulturmiljön.

Till byggnads- och ornamentsten har 
man använt många olika bergarter. Of
tast har man hämtat sten från närliggan
de områden, men ibland har man trans
porterat stenen långväga. Valet av sten
material har varierat under olika tider, 
liksom brytningstekniken och bearbet
ningen av stenen.

Att naturstenen i byggnaderna vittrar 
beror på många olika faktorer. Liksom 
byggnaderna kan ses i ett historiskt och 
geografiskt perspektiv kan luftangrep
pen studeras under liknande förutsätt
ningar.

Att vissa bergarter är mera vittrings- 
benägna än andra har stor betydelse för 
skadebilden. Denna kompliceras av and
ra förhållanden, som byggnadstekniska 
sammanhang, tekniska utföranden, tidi
gare restaureringar och liknande.

Byggnader av eller med natursten är 
således ett mångfaldigt material, där åt
skilliga aspekter måste beaktas både vid 
undersökning av skadebilden och vid 
framtida åtgärder.

Översiktlig inventering
För närvarande har vi ingen överblick 
över hur många byggnader som har be
arbetad och exponerad natursten, var de 
finns eller vilka typer av objekt de repre
senterar. Vi vet därmed inte heller hur 
många eller vilka som är skadade eller 
hotade. Projektet syftar till att ge en upp
skattning av materialets omfattning, art
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och skadefrekvens genom en rikstäckan
de översiktlig inventering.

Inventeringen skall ge bakgrund för 
bedömningar av konserveringsbehovet 
och framtida uppföljning och planering, 
både regionalt och centralt. Den kom
mer dessutom att resultera i en samlad 
utvärdering av skadesitutationen. Inven
teringen skall också ge en uppfattning 
om vilka bergarter som är mest vittrings- 
benägna och vilka objekt som är mest 
hotade. Materialet skall kunna användas 
som underlag för utveckling av åtgärds- 
metoder. Det skall också att ge impulser 
till fortsatt forskning, både inom natur
vetenskapligt och humanistiskt område. 
Projektets yttersta mål är kunskapsut
veckling inom kulturmiljövårdsområdet 
och utförs därför i samarbete mellan 
länsstyrelser, länsmuseer och Riksantik
varieämbetet.

Informationen från inventeringen 
läggs in på Riksantikvarieämbetets data
bas för lagring och bearbetning. Därmed 
blir materialet också tillgängligt för oli
ka användare. Förteckning över de bygg
nader som ingår i inventeringen kommer 
att finnas hos länsstyrelserna och läns
museerna.

Material och metod
Inventeringen omfattar byggnader (även 
ruiner) med bearbetad och utvändigt ex
ponerad natursten fram till omkring 
1940, dvs. den tid när naturstenen bear
betats hantverksmässigt. Med bearbetad 
natursten avses skulpterad sten, övrig 
finhuggen sten och kvaderbearbetad fa- 
sadsten.

Många byggnader har enbart sockel 
av natursten. I de fall denna inte har nå
gon utformad profil tas den inte med i 
inventeringen. På samma sätt utesluts 
andra oprofilerade objekt, som före
kommer i riklig mängd och som inte är 
oersättliga, t.ex. fönsterbänkar och enk
la inskriftstavlor. Sådana är framför allt 
vanliga i kyrkor från sekelskiftet och 
skulle kräva orimlig tid och stora resur
ser att inventera.

Det bör dock framhållas att en inven
tering av detta slag, som genomförs in
om en begränsad tids- och kostnadsram, 
inte kan bli helt fullständig. Materialet 
väljs utifrån byggnadsinventeringar och

andra sammanställningar samt framför 
allt utifrån den kunskap som finns inom 
den lokala kulturminnesvården. Det som 
försummas är av marginell betydelse för 
helheten. Vid behov kommer komplette
ringar att göras.

Inventeringen utförs av antikvarier 
från länsmuseer eller länsstyrelser me
dan bergarts bestämningen görs av geo
loger. Eftersom materialet omedelbart 
skall kunna användas för att ge svar på 
vissa frågor har inventeringen anpassats 
till dataregistrering. För fältarbetet an
vänds därför förtryckta blanketter, figur 
1, som efterhand överförs till ett centralt 
dataregister. De frågor som styrt blan
ketternas innehåll och uppläggning gäl
ler stendetaljernas ålder, bearbetnings- 
grad, bergart och skador samt byggna
dernas ålder och typ. Blanketterna inne
håller dels uppgifter om byggnaderna 
och dels uppgifter om objekten, dvs. na- 
turstensdetaljerna.

Byggnad
Uppgifter om byggnaden omfattar län, 
landskap, kommun, stad/socken, sock
ennummer, fastighetsbeteckning, be
nämning, typ, gatuadress, ägare/förval
tare, kulturhistoriskt värde, byggnadsår, 
ombyggnadsår och arkitekt.

Med typ avses identifiering av bygg
nadens huvudfunktion K=kyrka, S=slott, 
herrgård, borg, P=profanhus. Byggna
dernas kulturhistoriska värde anger dels 
om byggnaden är ett byggnadsminne el
ler motsvarande (B), en fornlämning (F) 
eller en kyrka (K) och dels om byggna
den ingår i områden av speciellt kultur
historiskt regionalt intresse (Reg) eller 
riksintresse (Riks). För att få en uppfatt
ning om byggnadens kulturhistoriska 
samband är det viktigt att ange bygg
nadsår. Större och omfattande ombygg
nader redovisas under rubriken ombygg
nadsår. Dessa uppgifter kan vara till 
hjälp vid datering av vissa objekt som 
kan antas ha kommit till i samband med 
en ombyggnad. Valet av bergarter har 
varierat under olika tider. Sannolikt har 
vissa arkitekter föredragit en bestämd 
bergart. Såväl den arkitekt som ritat hu
set i dess första skede som den arkitekt 
som svarat för större ombyggnader an
ges under rubriken arkitekt. I vissa fall, i 
regel endast beträffande slott och kyr-
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FÄLTKORT NATURSTEN I BYGGNADER ÖVERSIKTLIG INVENTERING

kartnr Inventering utförd av 1 Datum

Bergartsbestämning utförd av

1. Administrativa UDDgifter

Län/landskan kommun stad/sn sn nr fastighets beteckning

benämning tvp gatuadress ägare/ förvaltare värde

2.Bveen år 3.Qmbvggn år 4.Arkitekt

5.Qbiekt 6.Datering 7.Tvp 8.Bergart 9. Skador 10. Foto

11. Restaurering
byggnad: sten:

12. Övrigt

Figur 1. Inventeringsblankett.

13.Källor och litteratur
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kor, finns flera byggnader inom samma 
byggnadskomplex. Dessa behandlas då 
som en byggnad i registret.

Objekt
Uppgifter om objekten omfattar date
ring, typ, bergart, skador och fotodoku
mentation.

För att underlätta inventeringen har 
objekten specificerats, såsom portal, in- 
skriftstavla, vapentavla, fasad och öv
rigt. Under övrigt finns det möjlighet att 
precisera objektet, t.ex. lister, ornament 
m.m.

Byggnadens tillkomstår överensstäm
mer inte alltid med objektens datering. 
Dessutom kan det finnas flera objekt av 
olika ålder i en och samma byggnad. 
Varje objekt dateras därför separat. I de 
fall dateringen inte är grundad på skrift
liga uppgifter utan en uppskattning, 
markeras detta med ett frågetecken efter 
årtalet på inventeringsblanketterna.

Eftersom de skulpterade och ornerade 
detaljerna i regel kan anses mera omistli
ga än de oprofilerade har objekten delats 
upp i två typer, typ A oprofilerade och 
typ B profilerade. En annan avsikt med 
denna uppdelning är att kunna pröva 
om skadefrekvensen varierar i förhållan
de till bearbetningsgrad.

Uppgifter om bergarter skall vara rele
vanta för både geologer, stenhuggare, ar
kitekter, antikvarier samt personer inom 
stenindustrin. Syftet är att identifiera ste
nen och att fastställa var den är bruten. 
Bergarterna delas in i fyra huvudgrup
per, sandsten (sst), kalksten (kst), urberg 
(ub) och annat. Under varje huvudgrupp 
ges stenens gängse benämning och geo
grafiska ursprung, dvs. ort och landskap 
och för importerade stenar anges ur
sprungsland. Vid behov görs en kom
pletterande geologisk kommentar. Då 
urbergsmaterial i regel inte har stora 
skador görs ingen närmare geologisk 
identifiering av sådana bergarter.

Skadorna bedöms mycket översiktligt 
i tre nivåer: 0 = inga påtagliga, 1 = be
gränsade, 2 = omfattande med tillägget 
akut i förekommande fall. Det är sällan 
natursten är helt utan skador, därför 
finns bedömningen inga påtagliga ska
dor (0). Detta innebär att man inte ser 
några skador vid en översiktlig gransk
ning. Begränsade skador (1) avser ska

dor som endast förekommer på mindre 
ytor eller delar av objektet. Omfattande 
skador (2) är skador där stora delar av 
objektet är skadat. Om skadorna är ak
tivt pågående, dvs. om material lossnar 
eller sandar, anges detta med tillägget 
akut. En akut skada kan således vara bå
de begränsad (1 akut) eller omfattande 
(2 akut). Skadorna utgår från en anti
kvaries bedömning, inte en konserva
tors. Bedömningen skall därför inte ses 
som en åtgärdsbedömning. Däremot 
skall den vara vägledande vid en kom
pletterande undersökning av konserva
tor.

Ett objekt omfattar all bearbetad sten 
som är av samma ålder, bearbetningstyp 
(profilerad eller oprofilerad) och bergart 
inom den enskilda byggnaden. Därför 
kan ett objekt innehålla t.ex. flera porta
ler och fönster i samma byggnad. Inven
teringens mål är att få fram vilka bergar
ter som är mest skadade samt vilken ål
der och bearbetningsgrad objekten re
presenterar. Omvänt kan t.ex. en portal 
med olika bergarter behandlas som flera 
objekt. I vissa fall, framför allt när det 
gäller större kyrkor och slott med många 
objekt, har objekten delats upp trots att 
de överensstämmer ifråga om typ, berg
art och ålder.

Materialredovisning
Rapporten inleds med en allmän be
skrivning över hela områdets kultur
landskap med en översikt av klimatför
hållanden, kulturhistorisk bakgrund och 
den byggnadssten som brutits i området. 
Vidare ges en allmän bakgrund till luft
föroreningarna samt en översikt över 
hur situationen såg ut omkring 1920 och 
hur den ser ut idag.

Därefter redovisas resultatet av inven
teringen länsvis. Byggnaderna på lands
bygden delas upp i kyrkor, slott och 
herrgårdar samt övriga profana byggna
der. Städerna presenteras var för sig. Av
slutningsvis görs en sammanställning av 
materialet från varje län.

Redovisningen är en länsvis, kvantita
tiv sammanställning, som skall ge under
lag för kvalitativa bedömningar vid 
framtida planering. Materialet delas in i 
sju tidsperioder: 1000-1300, 1300- 
1550, 1550-1650, 1650-1750, 1750-
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1860, 1860-1910 och 1910-1940. Des
sa perioder har valts utifrån de väsentli
gaste brytpunkterna i stenbyggandet (jfr 
Andersson, K. 1993, s. 16 ff.). För varje 
byggnadskategori - kyrkor på landsbyg
den, slott och herrgårdar på landsbyg
den, övriga byggnader på landsbygden 
och byggnader i städerna - redovisas 
materialet i text och tabeller under föl
jande rubriker:
Arkitektur och byggnadshistoria. Varje 
byggnadskategori inleds med en sam
manfattande byggnadshistoria.
Byggnader och objekt. Här redovisas an
talet byggnader och objekt som ingår i 
undersökningen samt deras ålder och be- 
arbetningsgrad (två tabeller). 
Byggnadssten. Här presenteras vilka 
bergarter som förekommer i de under
sökta objekten och de olika bergarternas 
användning under olika tidsperioder 
(två tabeller).
Skador. Här görs en sammanställning av 
skadorna i förhållande till objektens ål
der, bergartstyper, objektens bearbet- 
ningsgrad och byggnadernas ålder (fyra 
tabeller).

För de byggnadskategorier som om
fattar ett mindre antal byggnader (i regel 
färre än tio) eller ett mindre antal objekt 
presenteras materialet endast i de tabel
ler som anses relevanta för förståelsen. 
För vissa län kan det ibland vara angelä
get att komplettera tabellerna för att vi
sa speciella regionala förhållanden.

Antalet objekt visar inte hur många 
olika arkitekturdetaljer som förekom
mer och inte heller hur mycket sten av 
olika bergarter som använts. Däremot 
visar mängden objekt hur ofta natursten 
använts i byggnaderna under de olika 
perioderna.

Byggnaderna på landsbygden marke
ras på länskartor. I de städer som har fler 
än tjugo byggnader presenteras dessa på 
stadsplaner.

Den avslutande sammanställningen av 
hela materialet för varje län följer i prin
cip samma indelning som tidigare. Däre
mot presenteras materialet både i tabel
ler och diagram. För att lättare kunna 
användas vid jämförelse med material 
från andra län beräknas även summorna 
procentuellt.
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Skåne - kulturlandskapet
Barbro Sundnér, Ulf Sfvhed och Runo Löfvendahl

Topografi och klimat
Skåne utgör ett sammanhängande kul
turhistoriskt område med Malmöhus 
och Kristianstads län, figur 2. Land
skapsgränsen var fram till 1658 riks
gräns mellan Danmark och Sverige. Skå
ne, med en yta av 11 283 km2, ligger på 
gränsen mellan Mellaneuropas slättland 
och Nordeuropas ur bergsområde. Grän
sen delar Skåne diagonalt från sydost till 
nordväst och markeras av urbergshors-

tarna som Hallandsåsen, Kullen, Söder
åsen, Linderödsåsen, Nävlingeåsen och 
Romeleåsen. Norr om denna linje utgörs 
landskapet av ett skogsklätt urbergsom
råde, som bryts av Kristianstadsslätten 
vid Hanöbukten. Från åsarna övergår 
landskapet i ett mjukt backlandskap mot 
de kustnära slätterna i söder och väster. 
Sydvästra Skåne är ett bördigt slättland
skap med Sveriges bästa jordbruksmark.

Frånsett de höga klippstränderna i 
nordväst och de höga sanddynerna i syd-

ÄNGELHOLM KRISTIANSTADS 
LÄN (L)

HÖGANÄSr

HÄSSLEHOLM

HELSINGBORG
KRISTIANSTAD

LANDSKRONA

g) MALMÖ

MALMÖHUS 
LÄN (M) SIMRISHAMN

\__SKANÖR YSTAD

@) TRELLEBORG
FALSTERBO

50 KM

Figur 2. Skåne med länsgränser och städer.
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Tabell 1. Månadsmedeltemperatur i °C under perioden 1961-1990. (Efter Alexandersson m.fl. 1991.)
J F M A M J J A S O N D at

Malmö -0,2 -0,2 2,1 6,1 11,5 15,4 17,0 16,8 13,6 9,6 5,2 1,8 8,2
Kristianstad -0,9 -0,8 1,7 5,8 11,0 15,2 16,6 16,1 12,5 8,6 4,1 0,7 7,6
Helsingborg -0,1 -0,1 2,1 5,9 11,3 15,4 16,8 16,6 13,7 9,7 5,2 1,8 8,2
Lund -0,6 -0,5 1,9 6,0 11,4 15,4 16,8 16,5 13,0 9,1 4,5 1,1 7,9
Ystad -0,4 -0,5 1,4 5,0 10,1 14,3 15,9 15,8 12,7 9,2 4,8 1,4 7,5

Tabell 2. Månadsnederbörd under perioden 1961-1990. (Efter Alexandersson m.fl. 1991.)
J F M A M J J A S O N D Ar

Malmö 50 31 40 38 41 51 59 58 58 57 61 60 603
Kristianstad 47 33 36 36 42 47 65 50 55 52 54 46 562
Helsingborg 42 25 38 37 40 47 67 58 56 51 58 49 568
Lund 54 33 44 40 43 54 66 63 63 60 69 65 655
Ystad 47 32 38 36 41 48 55 55 60 57 67 57 592

Tabell 3. Månadsmedelvärden relativ fuktighet under perioden 1931-1960. (Efter Taesler 1972.)
J F M A M J J A S O N D

Malmö 87 86 83 76 73 74 78 77 82 85 87 89
Kristianstad 86 84 82 77 73 74 78 80 85 87 89 88
Lund 89 99 84 76 71 73 78 79 84 87 89 91
Ystad 88 88 86 81 78 80 82 82 86 87 88 90

ost är kusten låg och flack med mjukt 
formade bukter av vidsträckta dyn- och 
flygsandsfält.

I Skåne finns idag 14 städer (dvs. så
dana orter som betecknades som städer 
före 1971), 9 i Malmöhus och 5 i Kristi
anstads län. Totalt finns 393 socknar. 
Malmöhus län är mest tätbefolkat med 
786 757 invånare mot Kristianstads län 
med 291 468 invånare (uppgifterna av
ser läget den 31 december 1991, Statis
tisk årsbok 1993).

Det skånska klimatet är milt med lång 
vegetationsperiod. Arsmedeltemperatu- 
ren i Malmö var under perioden 1961- 
1990 +8,2° C och i Kristianstad +7,6° C 
(i Stockholm +6,6° C och i Haparanda 
+ 1,1° C), tabell 1. Nederbördsmängden 
varierade under perioden 1961-1990 
mellan 562 och 655 mm/år i de nedan 
redovisade områdena, tabell 2. I Skåne 
talas det ofta om det fuktiga klimatet. 
Medelvärdet för den relativa fuktigheten 
under årets månader fluktuerade mellan 
71% och 99% under perioden 1931— 
1960, tabell 3. Torraste månaderna är 
maj-juni och fuktigaste december-feb

ruari. Detta är inga ovanliga värden jäm
fört med landet i sin helhet. Vid bedöm
ning av skador på byggnader är det vik
tigt att kombinera relativ fuktighet med 
temperatur. De skånska vintrarnas för
hållandevis höga temperaturer ger i 
kombination med hög fuktighet en god 
grogrund för till exempel alger på natur
sten.

Kulturhistoria1

Skånes äldsta monument är från om
kring 4000 f. Kr. och härrör från yngre 
stenåldern, då livsvillkoren ändrades och 
människan aktivt påverkade sin försörj
ning genom att odla jord och hålla hus
djur. Alltsedan dess har landskapet syn
ligt påverkats epok efter epok.

Skåne äger det största antalet dösar i

Texten är delvis citerad ur Kulturminnesvärds- 
program för Skåne, 1984, s. 32 ff., med tillåtelse 
av Länsstyrelsen i Malmöhus län och Länsstyrel
sen i Kristianstads län.
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hela landet och har näst Västergötland 
flest gånggrifter. Dessa megalitgravar lig
ger i kustområdet och har uppförts i do
minerande lägen. Mot höj dstråkens ho- 
risontlinjer tecknar sig också bronsål
derns stora gravhögar, ensamma eller 
samlade i grupper. Järnålderns utbred
ning framgår inte lika tydligt i slättområ
dena, där senare tiders jordbruksredskap 
plöjt bort den tidens små, låga anlägg
ningar. Skeppssättningar, domarringar 
och resta stenar finner man däremot i 
skogs- och mellanbygderna.

Från vikingatiden och in i medeltiden 
etablerades alltmer ett fastare, centralt 
styrt samhälle vilket resulterade i stads- 
bildning, kyrkans etablering och en fast 
bystruktur. Omkring år 1000 kan Dan
mark sägas vara en politisk enhet där 
Skånelandskapen - Skåne, Halland och 
Blekinge - ingick.

Den medeltida stadsbildningen kan 
delas in i tre huvudperioder med de för
sta städerna Lund, Helsingborg, Lomma 
och Tommarp som administrativa centra 
från 1000-talet. Mellan 1200 och 1350 
utvecklades kuststäderna Malmö, Ska
nör, Falsterbo, Trelleborg, Ystad, Simris
hamn och Ahus samt troligen även Vä 
(se Andersson 1990 och Andrén 1985). 
De senaste stadsetableringarna skedde i 
nordvästra Skåne. Under 1400-talet till
kom Båstad, Landskrona och Luntertun. 
Den senare ersattes 1516 av Ängelholm. 
Kristianstad blev den sista stadsbildning
en under dansk tid då staden 1614 ersat
te Vä och Åhus.

Huvudparten av landskapets ca 400 
kyrkor tillkom under loppet av 1100- 
och 1200-talen. Vid 1000-talets mitt 
byggdes de första stenkyrkorna. Skånes 
romanska kyrkor har ursprungligen ett 
långhus med lägre och smalare kor som 
ibland är försett med en absid i öster och 
ett torn i väster. Huvudingångarna ligger 
i långhusets nord- och sydmur. Det är 
här man kan finna rikt ornerade sten
portaler. Huggen natursten finner man i 
övrigt i hörnkedjor, socklar och som om
fattningar runt fönster samt i vissa fall i 
takfriser och som kolonnetter i tornens 
ljudöppningar. Även murarna kan i vissa 
fall vara uppförda av huggen sten, 
ibland bearbetad till kvader. Vanligen är 
de dock uppförda av marksten, dvs. av is 
eller vatten naturligt formade lösa ste
nar, som ligger spridda på markytan.

Tegel kom som nytt byggnadsmaterial 
mot slutet av 1100-talet men användes 
endast i begränsad omfattning. Städer
nas äldsta profanhus av sten från 1200- 
och 1300-talen var i regel av tegel och 
kan sättas i samband med ett högre bor
gerskaps boende (Andrén 1984, s. 47, 59 
ff.).

Det första klostret stiftades före 1089 
i Lund. Fram till 1480 instiftades 19 
kloster, företrädesvis i städerna. Av dessa 
är idag endast endast fyra klosteranlägg
ningar mer eller mindre bevarade, varav 
endast kyrkorna är kvar i två av anlägg
ningarna.

Under senare delen av medeltiden, ca 
1300-1550, försågs de flesta skånska 
kyrkor med kryssvalv av tegel. Utanför 
de båda portalerna, eller ibland endast 
den ena, byggdes vapenhus. Många kyr
kor utvidgades i öster eller väster och 
fick ofta nya, stora västtorn. Tegel ersat
te naturstenen i fönster- och portalom
fattningar. Murarna uppfördes oftast av 
marksten men ibland användes tegel, 
särskilt i stadskyrkorna.

Under 1500- och 1600-talen skedde 
sällan några större förändringar av kyr
kobyggnaden. Enstaka kyrkor fick grav
kor för den adelsätt i socknen som hade 
patronatsrätt över kyrkan. Men i många 
kyrkor lades dessa gravrum under koret 
och markerades därmed inte i exteriö
ren. Det var framför allt i interiören de 
största förändringarna ägde rum med 
bänkar, predikstolar m.m. I samband 
med reformationen kom klostren och 
många sockenkyrkor i städerna att skat
ta åt förgängelsen.

I Skåne finns ett stort antal lämningar 
av medeltida borgar, de flesta dock en
dast som borgkullar eller andra spår i 
terrängen. Man kan anta att de flesta 
privatborgar byggdes under 1300-talet 
som i övriga Danmark. De slott och bor
gar som idag fortfarande brukas är i all
mänhet tidigast från senare delen av me
deltiden även om de kan ha äldre läm
ningar. Ytterst få är arkeologiskt under
sökta.

Den danske kungen Erik Menved 
(1286-1319) lät uppföra ett antal 
tvångsborgar eller befästa befintliga an
läggningar för att stärka sin makt mot 
det uppror som orsakades av bland an
nat ökat skattetryck på allmogen. Hel
singborg förstärktes och borgen Kärnan
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byggdes medan Falsterbohus fick nya 
befästningar.

Med skattefrihet för frälset och decen
tralisering av de kungliga rättigheterna 
ökade det privata borgbyggandet från 
början av 1300-talet. Den vanligaste ty
pen av borganläggning från denna tid 
var en kulle med ett torn, som försågs 
med en befästning. I närheten låg den 
lättare befästa gården. 1396 förbjöds 
frälsets borgbyggande och inga nybyg
gen tycks ha ägt rum under 1400-talet.

Från mitten av 1400-talet koncentre
rades resurserna till den kungliga för
valtningen och till de frälsesläkter som 
innehade kungliga ämbeten. Därmed 
kom ett fåtal släkten att inneha större 
delen av de danska länen (se Reisnert 
1989).

Under 1500-talet och fram till 1600- 
talets mitt byggdes många slott i Skåne, 
delvis tack vare en ekonomisk uppgång 
på lantbruksområdet. Adeln var nu en 
ämbetsaristokrati. Med inflytande från 
Nederländerna och Italien skapades den 
för tiden typiska renässansen med tegel 
som ett grundläggande byggnadsmateri
al, där naturstenen endast användes som 
artikulering av fasaderna med kvader
band och i portaler, skulpturer och va
pentavlor. De flesta slotten i Skåne är 
byggda under 1500-talet och flera av de 
ståtligaste är i det närmaste helt och hål
let bevarade. Det är dock ett begränsat 
antal som har portaler eller annan ut
smyckning av natursten.

Med freden i Roskilde 1658 kom Skå
ne att tillhöra Sverige. Ett led i för- 
svenskningspolitiken var inrättandet av 
universitetet i Lund 1668. En viktig upp
gift var att utbilda ämbetsmän. Då dan
ska adelsmän i många fall utvandrade 
kom deras slott att tillfalla den svenska 
kronan. Med de nya svenska ägarna 
kom en del förändringar av byggnader
na. Naturstenen användes på samma 
sätt som tidigare, men användningen av 
gotländsk sandsten blev vanligare. En 
nedgång i byggnadsaktiviteten inträdde i 
Skåne under 1600-talets slut och 1700- 
talets början. Detta har troligen delvis 
sin orsak i de nordiska krigen (1700- 
1721) och den därpå följande försvensk
ningen, som ledde till instabila förhål
landen för de skånska herremännen.

Efter de nordiska krigen stabiliserades 
handeln i Östersjön, och det blev på nytt

en ekonomisk tillväxt. Flera slott blev 
totalt ombyggda och flera mindre herr
gårdar etablerades. Till skillnad från de 
tidigare oputsade tegelbyggnaderna blev 
de nya herrgårdarna putsade. Naturste
nen användes som förr i portaler och va
pentavlor. I undantagsfall kom stenen 
också till användning i fasaderna. 
Övedskloster är ett enastående exempel 
på detta.

Fram till omkring 1800 utvecklades 
det agrara landskapet relativt långsamt. 
Befolkningen ökade kraftigt mot slutet 
av 1700-talet. Enskiftet ocb laga skiftet, 
som genomfördes under 1800-talets bör
jan, samt jordbrukstekniska nyheter 
medförde emellertid radikala föränd
ringar. Byarna splittrades och gårdarna 
flyttades ut till sina nuvarande platser på 
de tidigare obebyggda markerna.

Industrialismens genombrott innebar 
ytterligare nya påtagliga inslag i land
skapsbilden. Järnvägsnätet byggdes ut 
under 1860- och 1870-talen för att för
binda städerna och för att befrämja 
transporten, främst för den jordbruksan- 
knutna industrin: sockerbruk, mejerier, 
brännerier, tegelbruk och stenindustrier. 
Nya industrisamhällen anlades i anslut
ning till järnvägsnätet. Två nya städer, 
Eslöv och Hässleholm, blev järnvägs
knutar. I kuststäderna byggdes hamnar
na ut. Med ångtrafikens införande etab
lerades stora skeppsvarv i Malmö och 
Landskrona.

Många medeltida kyrkor utvidgades 
med korsarmar och de gamla västtornen 
fick höga spiror. Huvudingångarna lades 
i tornens västmur och många av de gam
la portalerna och vapenhusen revs. Tegel 
ocb marksten blev även i fortsättningen 
det vanligaste byggnadsmaterialet. Men 
ibland användes huggen sten framför allt 
i fönster och portalomfattningar. Om
byggnaderna markerades ofta genom en 
inskriftstavla av natursten.

Slotten genomgick också stora för
ändringar under 1800-talets slut. Många 
renässansslott omvandlades till storslag
na historieromantiska anläggningar. Te
gel var fortfarande det vanligaste bygg
nadsmaterialet. Det förekom även putsa
de murar med rikt utformade ornament 
av konststen (ofta av cement) och ibland 
även natursten. Ombyggnaderna marke
rades fortfarande gärna med vapen- och 
inskriftstavlor, oftast av natursten.
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Den ekonomiska uppgången fortsatte 
fram till mellankrigstiden. Bebyggelsen i 
städerna ökade med den växande be
folkningen. Husen fick en annan karak
tär. Bankerna gick i bräschen för stora 
pampiga bankpalats, oftast byggda med 
natursten. Hotell och påkostade borgar
hus följde efter. Offentliga byggnader 
som skolor och sjukhus fick en alltmer 
framträdande roll. Hantverkshusen byt
tes ut mot butiker och bostadshusen om
vandlades efterhand till kontorsbyggna
der. Arbetarbostäderna ersattes av flerfa
miljshus i flera våningar. Städerna efter
strävade att få en kontinental prägel. 
Byggnadsordningar, stadsarkitekter och 
byggnadsnämnder inrättades och gav 
riktlinjer för stadsplanering och byggna
ders utformning.

Skånsk byggnadssten
Skåne ligger geologiskt sett på gränsen 
mellan den fennoskandiska urbergssköl- 
den och det mera oroliga Centraleuropa. 
Urberget sänker sig från nordost ner mot 
Kristianstads- och Båstadsområdenas 
sänkor med kritabergarter. Mellan dessa 
står urberget upp som en låg rygg med 
isolerade fläckar av jura- och kritaberg
arter. Längre mot sydväst reser sig en 
långsträckt urbergsrygg i nordvästlig- 
sydostlig riktning från Bjärehalvön till 
Stenshuvud. Sydväst om denna rygg på
träffas i sin tur sedimentära bergarter av 
kambrisk till tertiär ålder.

Skånes geologi erbjuder därför ett 
flertal olika bergarter av vilka en del har 
använts som byggnadssten. Berggrun
dens blottningsgrad och brottens till
gänglighet varierar högst betydligt. Flera 
bergarter upphörde att brytas redan un
der medeltiden. I vissa fall kan man inte 
ens skönja spåren av den tidigare bryt- 
ningsverksamheten. Därför har utgångs
punkten för denna undersökning till stor 
del bestått i identifiering av de bergarter 
som förekommer i byggnaderna. I andra 
fall är emellertid de gamla stenbrotten i 
stort sett intakta.

Den ur fast berg brutna sten, som har 
använts som byggnadssten, represente
rar följande bergarter (placerade efter 
geologisk ålder med de äldsta först): ur
berg som Vångagranit och hyperitdia- 
bas, sedimentära bergarter som Har-

debergasandsten, Komstadskalksten, 
Övedssandsten, Höörsandsten, Nord- 
västskånsk sandsten, Köpingesandsten, 
Ignabergakalksten, skrivkrita, dankalk
sten samt kalktuff, tabell 4. På kartan, fi
gur 3, har de viktigaste stenbrotten mar
kerats.

Urberg
Med urberg betecknar vi här bergarter 
som är äldre än 570 miljoner år, dvs. 
prekambriska. Nordöstra halvan av Skå
ne, undantaget Kristianstadsslätten, be
står av gamla gnejser och graniter ge
nombrutna av bl.a. hyperitdiabasgångar. 
De bergarter som utnyttjats av stenin
dustrin är graniterna samt hyperitdiaba- 
sen; den senare kallas i industrikretsar 
svart granit. Regelrätt brytning av dessa 
hårda bergarter startade först under se
nare delen av 1800-talet. Stenen från de 
nordskånska brotten har främst använts 
som gravvårdar och byggnadssten. Hy- 
peritdiabaserna utnyttjas emellertid nu i 
viss utsträckning för skulpterade ända
mål. Här tar vi endast upp de större 
brotten och vissa öppna brott. Speciellt i 
hyperitdiabas har det funnits ett stort 
antal brott, som nu ligger öde.

Granit och gnejs
Vångagranit. Detta är en grovkornig, 
gråröd, gnejsig granit som förekommer 
på Vångaberget med omgivningar. Den 
är påtagligt biotitstrimmig och innehål
ler större rödaktiga fältspatkorn. Den 
har brutits på ett flertal ställen i Vånga
berget med omgivningar och främst an
vänts som grav- och gatsten, men även 
som byggnadssten. Två brott är fortfa
rande öppna och ligger sydväst om 
Vånga kyrka.

Bjärlöv. Detta brott nordväst om 
Kristianstad ligger i medelkornig, mass- 
formig, grå granit. Brottet är fortfarande 
öppet, stenen används som kant- och 
trädgårdssten samt till fasader och grav
vårdar.

Kullaberg. Detta är ett stenbrott norr 
om Kristianstad, som ej skall förväxlas 
med Kullaberg i nordvästra Skåne. Berg
arten är en massformig, rödgrå granit, 
som fortfarande bryts. Stenen används 
främst som fasadsten och till gravvårdar.

Skäralid. Detta nu nedlagda stenbrott
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Tabell 4. Byggnadsstenbrott i Skåne. För granit och hyperitdiabas är endast de större stenbrotten med
tagna. Fet stil markerar stenbrott med pågående brytning.

Lokal
Vångaberget
Bjärlöv
Kullaberg
Skäralid
Axeltorp
Hägghult
Boalt
Görbjörnarp
Hardeberga
Bäckhalladalen
Simrislund
Killeröd
Komstad
Listarum
Fågelsång
Tommarp
Järrestad
Hammenhög
Helvetesbrottet, ńya brottet
Helvetesgraven, gamla brottet
Pinnmöllan
Klinta
Ramsåsa
Orm anäs graven
Hasslegravarna
Postgraven
Bossagraven
Stanstorpagraven
Y xnaholmagraven
Vittserödsfältet
Rugerupsbrottet
Rävaklint-Bögerupsbrotten
Norra Hultarp 1
Nona Hultarp 2
Häslovägen
Halalid
Pålsjö gård
Sofiero
Laröd
Svenstorps Villa
Svenstorps Mölla
Kullemölla
Valleberga, Norr
Klockaregården
Ignaberga, gamla brottet
Ignaberga, nya brottet
Lommarp-Orretorpet
Kvarnby
Limhamn
Limhamn
Klagshamn
ÖTorp
Benestad
Västra Vemmenhög

Karta Koordinater
3E, 5b 622630/141000
3D, 4i 622340/139490
3E, 8a 624090/140380
3C, 3i 621520/134110
3D, 6j 623270/139920
4E, Oa 625350/140410
4D, Oj 625245/139850
3D, 9j 624640/139760
2C, 5i 617690/134210
2E, 2b 616160/140680
2E, lb 615760/140840
2D, 2i 616165/139445
2D, 2j 616185/139540
2D, 2i 616180/139470
2C, 5i 617880/134420
2E, la 615675/140045
2E, la 615710/140440
2D, Oj 615360/139600
2D, 5d 617510/136680
2D, 5d 617505/136695
2D, 5c 617730/136360
2D, 8b 619470/135645
2D, 2f 616030/137830
3D, Oa 620160/135440
3D, Ob 620130/135670
3D, Ob 620190/135730
3D, Ob 620210/135780
3D, Ob 620060/135670
3D, Ob 620080/135670
3C, lj 620540/134960
3C, lj 620670/134920
3C, lj 620580/134860
3C, 2j 621100/134990
3C, 2j 621030/134910
3C, 3b 621800/130610
3C, 3b 621895/130560
3C, 4a 622050/130500
3C, 4a 622160/130430
3C, 4a 622215/130395
2D, Og 615180/138210
2D, Og 615160/138210
2D, lf 615790/137765
ID, 9h 614630/138980
ID, 9h 614615/138880
3D, 4f 622180/137880
3D, 4f 622210/137862
3D, 4f 622130/137920
2C, 2g 616550/133050
2C, 2d 616360/131920
2C, 2d 616360/131920
2C, ld 615900/131850
lC,7j 613868/134520
2D, lf 615710/137970
ID, 9a 614660/135210

Bergart
Granit
Granit
Granit
Granit
Hyperitdiabas
Hyperitdiabas
Hyperitdiabas
Hyperitdiabas
Hardebergas andsten
Hardebergasandsten
Hardebergasandsten
Komstadskalksten
Komstadskalksten
Komstadskalksten
Komstadskalksten
Komstadskalksten
Komstadskalksten
Komstadskalksten
Övedssandsten
Övedssandsten
Övedssandsten
Övedssandsten
Övedssandsten
Höörsandsten
Höörsandsten
Höörsandsten
Höörsandsten
Höörsandsten
Höörsandsten
Höörsandsten
Höörsandsten
Höörsandsten
Höörsandsten
Höörsandsten
Nordvästskånsk sandsten
Nordvästskånsk sandsten
Nordvästskånsk sandsten
Nordvästskånsk sandsten
Nordvästskånsk sandsten
Köpingesandsten
Köpingesandsten
Köpingesandsten
Köpingesandsten
Köpingesandsten
Ignabergakalksten
Ignabergakalksten
Ignabergakalksten
Skrivkrita
Skrivkrita
Dankalksten
Dankalksten
Dankalksten
Kalktuff
Kalktuff
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"KÖ"!
V V

□
 , Sedimentära
Urberg |__J bergarter

G = Granit 
D = Hyperitdiabas 
Ha = Hardebergasandsten 
Ko = Komstadskalksten 
Öv = Övedssandsten 
Hö = Höörsandsten

Nv = Nordvästskånsk sandsten 
Kö = Köpingesandsten 
Ig = Ignabergakalksten 
Sk = Skrivkrita 
Dk = Dankalksten 
Kt = Kalktuff

Figur 3. Skåne med stenbrott för byggnadssten. Fyllda trianglar visar fortfarande öppna brott, 
ofyllda trianglar nedlagda brott. Vissa stenbrott med samma sorts bergart som ligger nära varand
ra bar markerats med endast en triangel.

ligger vid Söderåsen sydväst om Riseber- 
ga kyrka. Bergarten är en röd, medelkor
nig granit, som utnyttjats som fasad- och 
byggnadssten. Brottet har varit öppet 
från slutet av 1800-talet till 1960-talet.

Hyperitdiabas
Hyperitdiabas har brutits på ett flertal 
ställen i nordostligaste Skåne och an

gränsande delar av Småland. För närva
rande är tre brott öppna, nämligen Axel
torp, Hägghult och Boalt. Dessa hyperit- 
diabaser (svarta graniter) används 
främst till gravvårdar och fasader. Hy- 
peritdiabaserna bryts främst för export, i 
stor utsträckning till Tyskland.

Axeltorp. Ost om Hjär sås ligger en 
rad gamla brott i hyperitdiabas, varav 
ett öppnades på nytt 1985. Bergarten ut
görs av en finkornig - tät helt kompakt
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diabas som används till gravstenar och 
fasadplattor.

Häggbult. Detta är ett betydande sten
brott i nordostligaste Skåne. Sten bryts i 
en medel-finkornig, svart, ca 50 m bred 
hyperitdiabasgång. Brottet har varit öp
pet större delen av 1900-talet.

Boalt. Brottet kallas även Gylsboda, 
och ligger i nordöstra Skåne. Bergarten 
är finkornig, gråsvart diabas. Stenen ut
nyttjas mest till gravvårdar. Ett flertal 
gamla brott finns i detta område.

Görbjörnarp. I detta område har fun
nits flera brott i en s.k. Ekerödsgranit. 
Bergarten är en grovkornig, fältspatsrik 
diabas. Sten har brutits sedan slutet av 
1800-talet. Brytning upphörde 1992. 
Bergarten användes främst i fasader och 
gravvårdar samt som planskivor.

Sedimentära bergarter
Hardebergasandsten 
Hardebergasandsten är en kvartsitisk 
sandsten som bildades i kambrisk tid för 
ca 570 miljoner år sedan. Sandstenen va
rierar en del i sammansättning och ut
seende. Huvuddelen kallas Hardeberga
sandsten och består mest av ganska ren 
kvarts (kiselsyra). Den kvartsitiska sand
stenen är maximalt omkring 200 m 
tjock. All underkambrisk sandsten i Skå
ne kallar vi i detta sammanhang Harde
bergasandsten.

Den största förekomsten av under
kambrisk sandsten finns i sydöstra Skå
ne i ett brett band från trakten av And- 
rarum till kusten i Simrishamnstrakten. 
Den förekommer även i nordvästra de
len av Romeleåsen. Mindre rester finns 
på Bjärehalvön i Torekovstrakten.

Hardebergasandstenen är en hård 
bergart, som inte låter sig bearbetas så 
lätt. Den har därför främst använts som 
råbruten eller tuktad byggnadssten.

Hardeberga. Övergivna stenbrott 
finns omedelbart väster om Hardeberga 
kyrka. I det nuvarande stenbrottet norr 
om kyrkan har brytning pågått sedan 
1915. Stenen används för toppbelägg
ning i asfalt och för kvalificerad betong.

Bäckhalladalen. I området norr om 
Simrishamn finns två nedlagda sten
brott.

Simrislund. I detta brott pågår spora
disk brytning.

Komstadskalksten 
Komstadskalkstenen är en svart eller 
mörkgrå, finkornig och bankad kalksten 
av ordovicisk ålder och är drygt 480 mil
joner år. Liksom de över- och underlig
gande bergarterna är den svagt bitumi
nös (innehåller organiskt material).

Kalkstenen bildades ur ett kalkslam 
med större och mindre fossilfragment 
och med en varierande mängd organiskt 
innehåll. Detta material har till stora de
lar omkristalliserats till kakit. Förutom 
det dominerande karbonatet innehåller 
Komstadskalkstenen lermineral och py
rit. Lerorna kan vara ansamlade som 
tunna lerlager. Dessa är potentiella an
greppspunkter för vittringsprocesser.

Brytningen av Komstadskalksten har 
framför allt skett i sydöstra Skåne, då 
främst i Komstadsområdet men även i 
Fågelsång nära Lund. Vid Fågelsång har 
den en tjocklek av ca 6 m. Mot öster blir 
den tjockare, kanske upp till 13 m i 
Komstadstrakten. Generellt sett är Kom
stadskalkstenen mörkare i norr än i sö
der.

Komstadskalkstenen har mer eller 
mindre kontinuerligt använts som bygg
nads- och ornamentsten sedan 1100-ta- 
let. Under senare perioder utnyttjades 
den främst till gravvårdar. Brytning på
går sporadiskt. Den viktigaste använd
ningen har dock varit framställning av 
kalkbruk. Det äldsta belägget för kalk
bränning är från 1419 och ägde rum i 
Östra Tommarp (Wallin 1981). Från 
mitten av 1500-talet till omkring 1620 
eller kanske 1640 brändes stora mäng
der kalksten inte minst i Andrarum för 
slotts- och fästningsbyggen i Skåne, på 
Själland och Bornholm. Av kalkstenen i 
Fågelsång har även bordsskivor tillver
kats. I slutet av 1800-talet fanns kalk
bruk i Smedstorp och Östra Tommarp 
på Österlen. Brytningen i Östra Tom
marp pågick ungefär ett årtionde in på 
1900-talet i begränsad omfattning. Här
efter tycks aktiviteten i stort sett varit in
skränkt till brytning av byggnads- och 
prydnadssten i trakten av Smedstorp.

Komstad-Listarumområdet 
I detta område förekommer en mängd 
mindre stenbrott. Kalkstenen är grå och 
13 m mäktig. Stupningen varierar, i den 
norra delen av området stupar berggrun
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den åt sydväst. I södra delen är däremot 
stupningen åt nordost. Dessa variationer 
har sin orsak i den tektonik som påver
kat området.

Killeröd. Grå kalksten. Brottet är ned
lagt men en ca tre meters profil är till
gänglig.

Komstad. Brottet var länge nedlagt 
och delvis vattenfyllt. Brytningen åter
upptogs 1978 och omfattade då 30-50 
m3 per år ned till 6 meters djup. Kalkste
nen användes främst som byggnadssten i 
kyrkor.

Listarum. Grå kalksten. Stenbrottet är 
vattenfyllt.

Övriga områden
Löderup. Cirka 1 km nordnordväst och 
ca 1 km nordväst om Löderups kyrka 
påträffas Komstadskalksten inom ett 
smärre område. Den förekommer norr 
respektive söder om ett uppförkastat ur
bergsområde. Kalkstenen är ojämnt 
skiktad men lämnade ”ett åtminstone till 
vägsten brukligt material” (Moberg 
1895). Kalkstenen bröts men användes 
endast lokalt.

Fågelsång. Omedelbart norr om järn
vägen och väster om Röglebäcken är de 
nedlagda brotten belägna. En ca 1,2 m 
mäktig profil är blottad. Den återståen
de delen av den ca 6 m tjocka Komstads- 
kalkstenen ligger under vatten. Kalkste
nen stupar 10° mot sydväst. Den är här 
mörk, nästan svart. Stenen har använts 
både till byggnader och för tillverkning 
av gravvårdar. Sannolikt har den också 
bränts för kalkbruk till de medeltida 
kyrkorna i Lundatrakten. Brytningen 
pågick till 1860 då problem med vatten 
och kostnadsläge blev övermäktiga.

Fågeltofta. Nedlagt kalkstensbrott nä
ra nordöstra randen söder om Åsdala 
och vid Almedal. Vid Onslunda fanns ti
digare en kalkugn.

Söder Hannas. I området var tidigare 
Komstadskalksten blottad. I dag kan 
man i terrängen enbart skönja en plats 
där kalkstenen tidigare bröts.

Östra Tommarp. Den grå kalkstenen 
har brutits för bränning sedan medelti
den. Den har sannolikt även använts 
som byggnadssten för bl.a. premonstra- 
tenserklostret från 1100-talet i Östra 
Tommarp.

Järrestad. Grå kalksten går fram i 
bäckskärningen.

Tunbyholm. Ett isolerat parti (för- 
kastningsbetingat) i berggrunden mellan 
Petersborg och Tunbyholmssjön. Ett par 
gamla stenbrott ligger i den norra slutt
ningen. Brytning pågick mellan 1658 
och 1844.

Hammenhög. I samhället finns ett 
nedlagt brott. Numera är det vattenfyllt 
och används som badplats. Brytningen 
påbörjades vid 1800-talets början.

Övedssandsten
De allra yngsta siluriska avlagringarna i 
Skåne avsattes för ca 415 miljoner år se
dan. De består till övervägande del av 
lerstenar med inlagrade sandstensban- 
kar. Sandstensbankarna är 5-10 m 
tjocka. De är dels röda, dels grå till fär
gen. Den röda sandstenen benämns 
Övedssandsten, den grå Kärrstorpsand- 
sten. Det är främst de röda partierna, 
Övedssandstenen, som varit föremål för 
brytning. Övedssandstenen är i sitt na
turliga tillstånd i brotten lös och innehål
ler mycket vatten. Den hårdnar med ti
den i samband med torkning och går se
dan att bearbeta.

Övedssandstenen förekommer inom 
tre områden i Skåne: 1) öster om Vomb- 
sjön i närheten av Övedskloster, 2) vid 
Östra Ringsjöns västra strand och 3) i 
Ramsåsa vid Fyledalen i sydöstra Skåne.

Övedsklostersområdet 
Jordtäcket är här mestadels tunt. Detta 
medför att Övedssandstenen går eller ti
digare gick i dagen i detta område. 
Övedssandstenen går i dagen norr om 
Pinnmöllan, väster om Övedsgården, vid 
Brandstad, Brandstadholm-Elestorp, Hel- 
vetesgraven och Maltestorp.

Övedssandstenen är uppbyggd av 
olikfärgade sandstenar och även kalkste
nar inlagrade i en grå lerskiffer. Hela det
ta berggrundspaket tippar 10-15° åt syd
väst på de platser där stupningen har 
gått att mäta. Detta medför att olika de
lar av lagerföljden är blottade på olika 
platser inom området.

Brytning av Övedssandsten för bygg- 
nadsändamål har främst skett i Helvetes- 
graven vid 1700-talets mitt och senare 
del. Ar 1896 öppnades ett nytt brott ca 
200 m väster om det äldre brottet. I det
ta yngre brott har sandstenen även bru
tits underjordiskt i gruvgångar.
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Smärre täktverksamhet har även före
kommit vid Pinnmöllan norr om Blom- 
meröd. Det kan inte uteslutas att här 
finns brytvärda mängder av Övedssand- 
sten.

Helvetesgraven. Nya brottet. Ett gan
ska stort brott som nu är vattenfyllt. 
Brytningen skedde även i gruvgångar. 
Den brytvärda sandstenen fanns i ett 
2,5 m tjockt lager. Brytning skedde här 
mellan 1896-1910. Förädling av brutna 
produkter pågick till fram till 1917. Lag
ren stupar 14° åt sydväst. Orterna var 
4 m höga och 5 m breda. Stenen i gruvan 
sköts ut med hjälp av svartkrut. När 
brytningen avslutades hade man nått ett 
djup av 67 m.

Helvetesgraven. Gamla brottet. Sten
brottet är igengånget men man kan 
skönja var brytning har skett. Brytning 
pågick 1773-1775. Sedan brottet lades 
ner fortsatte en viss produktion av slip
stenar.

Pinnmöllan. Lokalen är belägen i en 
bäckravin. I dag finns här endast mindre 
lösa block av Övedssandsten. Brytning 
har skett i ett mindre brott. Berggrunden 
stupar 10° åt söder.

Östra Ringsjön
Öster och sydost om Klinta samt vid Pu- 
gerup vid Ringsjön förekom vid slutet av 
1800-talet stora mängder lösa block av 
Övedssandsten. Samma sandsten har 
även påträffats vid borrningsarbeten 
längs Östra Ringsjöns västra strand. Här 
fanns fast anstående sandsten som var 
föremål för brytning i slutet av 1800-ta- 
let. I dag kan man påträffa mindre lösa 
block i samma område. Någon fast klyft 
har däremot inte påträffats.

Klinta. Sandstenen är inte längre till
gänglig. Sandstenen bröts i strandlinjen 
nordost om Klinta. Man kan i dag se 
spåren efter en till synes ganska omfat
tande brytning. Det finns ganska många 
mindre lösa block i anslutning till brot
tet. Den brutna produkten transportera
des med pråm till Fogdarps hållplats och 
därifrån med järnväg vidare ut i landet. 
Brytningen utfördes av ett Göteborgsfö
retag som även bröt Höörsandsten i 
Stanstorp. I Klinta pågick brytningen i 
3-4 års tid kring sekelskiftet. Anledning
en till att brytningen upphörde så snart 
var att kvaliteten på stenen försämrades 
i takt med brytningens fortskridande.

Ramsåsa
Ett nedlagt stenbrott finns väster om 
Ramsåsa kyrka på fältet söder om mark
vägen. Brottet är delvis fyllt med skräp. 
Berggrunden stupar ca 10° åt väster i 
brottet och brottets djup var 15,5 m vid 
brytningstillfället. En tektonisk stör- 
ningszon går genom brottet.

Övedssandstenen vid Ramsåsa har an
vänts både som byggnadssten och bryn- 
sten. Brynstensbrytningen påbörjades 
vid mitten av 1800-talet och byggnads
sten bröts från omkring 1892. Stenen 
ansågs emellertid inte lämpad för bygg- 
nadsändamål, vilket medförde att bryt
ningen upphörde ganska snart.

Höörsandsten
I Centralskåne förekommer en kvartsce- 
menterad sandsten som benämns Höör
sandsten. Sandstenen tillhör äldsta jura 
och bildades för 210 miljoner år sedan. 
Den är oftast hård och välcementerad. 
Kvarts har nämligen vid upprepade till
fällen fällts ut i porerna. Höörsandsten 
förekommer inom ett mer eller mindre 
sammanhängande område som sträcker 
sig från Hörby i sydost till ungefär Rö
stånga i nordväst.

Två litologiska enheter har tidigare 
brutits, dels Kvarnstenen och dels den 
överlagrande Skellningsstenen. Kvarn
stenen har använts för kvarnstenstill- 
verkning åtminstone sedan mitten av 
1700-talet. Skellningsstenen (avskilja, 
avskiljningssten) fick tas bort för att den 
på slutet av 1800-talet åtråvärda kvarn
stenen skulle bli åtkomlig. Skellningsste
nen är den del av Höörsandstenen som 
användes som byggnadssten sedan tidig 
medeltid och framåt. Den är en finkor
nig och ljus (fältspatfattig) sandsten. 
Kvarts utgör huvuddelen av kornen jäm
te upp till 20% kalifältspat (mikrolin) 
och någon procent tungmineral (främst 
ilmenit). Kolfragment och varierande 
halter av lermineralet kaolinit kan också 
förekomma. I berggrundsblottningar 
märks vittringen tydligast genom att 
fältspaten kaolinomvandlats och givit 
upphov till sekundär porositet.

Tekniskt används termerna Vittseröd- 
och Höörtyp av Höörsandstenen (enligt 
stenmästare Mats Johansson, Dalby). 
Med Vittseröd menas en tät, hård, välce
menterad sandsten. Med Höör menas en
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mer porös, mindre välcementerad och 
lösare sandsten. Dessa typer förekom
mer både i Höör- och Vittserödsområdet.

Höörtypen har använts som bygg
nads- och ornamentsten sedan tidig me
deltid. Vid ombyggnaden av Lunds dom
kyrka på 1800-talet kom i stället Vittse- 
rödstypen att användas. I den s.k. Stans- 
torpagraven sker för närvarande spora
disk brytning av Skellningssten för reno- 
veringsändamål.

Sandstenen ligger oftast helt flackt (i 
stort sett ingen stupning). I en del fall 
uppvisar den emellertid en skenbar stup
ning. Detta beror på att sandstenen av
satts i strömmande vatten varvid olika 
strukturer har uppkommit. Dessa struk
turers lagringsplan kan uppvisa olika 
stupningsvärden. Beroende på jordtäck
ets tjocklek bröts Höörsandsten inom 
huvudsakligen två områden, Stensko- 
gen, sydväst och väster om Höör samt 
Vittserödsfältet och området norr där
om. I Hörby (kyrkogården) finns också 
Höörsandsten tillgänglig i ytan där den 
kan ha brutits. Höörsandsten finns ock
så i området öster om Färingtofta. Lösa 
block förkommer bl.a. vid Dagstorps- 
sjön, Maglasäte, Lillasäte, Munkarps 
kyrka, Nyrup, Allarp, Hallaröds kyrka, 
norr om Sykhultssjön och i ett större 
område mellan Snälleröd och Långhol
men. Det kan inte uteslutas att de lösa 
blocken har använts som byggnadssten.

Stenskogen, sydväst och väster om 
Höör. Inom detta område bröts Höör
sandsten på flertal platser. De stenbrott i 
vilka Skellningsstenen förekommer och 
troligen bröts är Ormanäsgraven, Hass- 
legravarna, Postgraven, Bossagraven, 
Stanstorpagraven, Kullagraven och Yx- 
naholmagraven. I de övriga stentäkterna 
inom detta område har troligtvis bara 
Kvarnstenen brutits.

Skellningsstenens största tjocklek, 
uppmätt i stenbrotten, är 5 m (Stanstor
pagraven, troligtvis också Yxnaholma- 
och Kullagraven). I övrigt har endast 
tunnare metertjocka lager rapporterats.

Av de uppräknade stenbrotten är 
Stanstorpagraven, Kullagraven och Yx- 
naholmagraven de platser där sandste
nen idag är tillgänglig. På övriga platser 
är endast obetydliga delar blottade. I 
Stanstorpagraven sker för närvarande 
sporadisk brytning av Skellningssten för 
renoveringsändamål.

Vittserödsfältet och området norr där
om. Även här bröts Kvarnsten och Skell
ningssten. Det var härifrån man tog sten 
till ombyggnaden av Lunds domkyrka 
på 1800-talet. De stenbrott i vilka Skell
ningsstenen förekommer och troligen 
bröts är Vittserödsfältet, Rugerupsbrot- 
tet, Rävaklint-Bögerupsbrotten och 
Norra Hultarp. Det sydligaste brottet i 
Norra Hultarp är inte längre tillgängligt, 
området är planterat med granskog. I 
Vittseröd och Rugerup har Skellnings
stenen (mestadels Vittserödstyp enligt 
Mats Johansson) en tjocklek av upp till 7 
m. Det förekommer troligen stora mäng
der av Skellningssten i dessa områden. 
Sandstenen är idag åtkomlig på dessa 
platser.

Angående stenbrotten i Vittseröd skri
ver Sven Nilsson i en not ”.../ dessa sten
brott är den sten tagen, hvaraf Lunds 
Domkyrka är bygd. B onderne, som ar
beta här, veta ännu, genom tradition, att 
berätta det; och den stora graf, af hvil
ken stenen blifvit härtill använd, kallas 
ännu Lunnagrafven. På hällarne äro in- 
huggne flera figurer, årstal och en hop la
tinska initialbo kstäfver. Det, af den ford- 
na gudligheten; pä allt, som med kyrkan 
hade minsta gemenskap, sä ofta teckna
de IHS (Jesus hominum Salvator), finner 
man äfven här. Uppgiftens riktighet be
vises också genom jemförelsen mellan 
Wittseröds sandsten och nämnde Dom
kyrkas, En graf kallas Kyrkgrafven, hva
raf stenen till någon annan Skånsk kyrk
byggnad skall vara tagen.” (Nilsson 
1820, s. 28 f.). Ännu har inte dessa sten
brott kunnat identifieras.

Nordvästskånsk sandsten 
I Nordvästskåne domineras den ytnära 
berggrunden av sandstenar, siltstenar, 
lerstenar och enstaka kolflötser. Dessa 
bergarter är av trias-juraålder och bilda
des för 210 miljoner år sedan. Samma 
typer av bergarter förekommer på olika 
platser i den 300 m tjocka lagerföljden. 
Detta gör det svårt att avgöra det exakta 
stratigrafiska läget för bergarter som på
träffats i en byggnad. Av denna anled
ning har begreppet Nordvästskånsk 
sandsten myntats. Flera källor gör emel
lertid gällande att det huvudsakligen är 
finkorniga sandstenar i Helsingborgsle- 
det som brutits till byggnadssten. Lito-
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grafiskt omfattar den Nordvästskånska 
sandstenen delar av Höganäs-Ryaforma- 
tionen. De aktuella leden är Bjuv-, Hel
singborgs- och Döshultsleden.

Nordvästskånsk sandsten påträffas 
fast anstående på flera platser i Nord
västskåne, från Rååns dalgång i söder till 
Höganäs i norr och från Öresundskusten 
i väster in mot Söderåsen i öster. Det om
råde som är mest aktuellt beträffande 
byggnadssten ligger mellan Helsingborgs 
centrala del och Laröd.

De sediment som bygger upp bergar
ten avsattes i floder och deltan. Nord
västskåne befann sig då i den nordöstra 
kanten av dansk-polska havsbäckenet.

Sandstenen förekommer som meter
tjocka bankar i ett ca 300 m tjockt berg- 
grundspaket uppbyggt av, förutom sand
stenar, även lerstenar, siltstenar och kol. 
Dessa bergarter överlagrar äldre sedi
mentära bergarter. Den nordvästskånska 
sandstenen karaktäriseras av lager av 
ljus kvartssand med mörka, kolhaltiga, 
tunna lerskikt (kaolinit/illit/klorit). Sedi
mentär skiktning framträder därför tyd
ligt. Kvarts och några procent kalifält- 
spat utgör huvuddelen av sandkornen, 
som är sammankittade (cementerade) av 
kemiska utfällningar i porerna. Cemen
ter består av en kvartshinna runt kornen 
(binder ej samman kornen). I hela eller 
delar av det återstående porutrymmet 
har därefter kakit eller siderit utfällts. 
Dessa karbonater binder samman sand
kornen till en bergart. I naturliga blott- 
ningar tenderar karbonatcementet att lö
sas ut.

Nordvästskånsk sandsten lämpad för 
byggnadsändamål finns på ett stort antal 
platser i Nordvästskåne. Sandsten före
kommer oftast som metertjocka lager 
över- och underlagrade av andra bergar
ter i samma profil.

Sandstenen har använts dels som slip
sten och dels som byggnadssten. Stenen 
har också exporterats till Själland för 
kyrkobyggande under tidig medeltid. 
Även senare, under 1600-talet, har ste
nen exporterats över Öresund för bl.a. 
byggande av Kronborgs slott. Hur länge 
brytning av byggnadssten pågått är ej 
känt, men den hade upphört 1881, med
an slipstensbrytningen då fortfarande 
pågick.

Byggnadssten har brutits i och norr 
om Helsingborg. Sandstenen bildar här

en flera meter hög kustklint vilket i stor 
utsträckning har underlättat brytningen. 
Brytning av byggnadssten kan ha skett 
på följande platser: Halalid (i Helsing
borgs norra del), järnvägsskärningen i 
Pålsjöskog, Pålsjöbäckens ravin, branten 
nedanför Pålsjö slott och i området mel
lan Tinkarp och Laröd.

Enligt Troedsson var det speciellt en 
sandsten benämnd slipsandsten, ca 1,8 
m tjock, som bröts för liebryn men ock
så som byggnadssten. Brytningen skedde 
på de platser där sandstenen gick i da
gen, dvs. mellan Pålsjö bäck och Laröd 
(Troedsson 1947).

Hälsovägen, Helsingborgsledet. Sand
sten har brutits för byggnadsändamål 
nära Hälsans brunnsinrättning i en hög 
lodrät vägg. Brottet var beläget nedanför 
Vikingsberg. Med all sannolikhet rör det 
sig om skärningen mellan kustklinten 
och Hälsovägen. Idag är en ca 8 m mäk
tig berggrundsprofil blottad på denna 
plats. Berggrunden är kraftigt vittrad. 
Stenbrottet var nedlagt 1881.

Halalid, Helsingborgsledet. Cirka 4 m 
mäktig blottning med korsskiktad sand
sten, som har brutits för byggnadsända
mål. Denna sandsten kan tillhöra samma 
lager som den vid Hälsovägen. Sandste
nen vid Halalid har en mäktighet på ca 
10 m varav 4 m är blottad i dag. Sten
brottet var nedlagt 1881.

Pålsjö-Laröd, Helsingborgsledet. I 
området mellan Pålsjöbäcken och Laröd 
har slipsandsten brutits på ett flertal 
platser dels vid kusten och dels några 
100 m inåt land. I dag är slipsandstenen 
till stora delar utbruten. Den användes 
som byggnadssten och för tillverkning 
av brynen. Enligt Angelin är byggnads
sten till Kronborgs och Landskrona fäst
ningar hämtade från Laröd (Angelin 
1859). Brytning för slipsten pågick fort
farande 1881.

Köpingesandsten 
Köpingesandstenen bildades under se
nare delen av kritaperioden för ca 75 
miljoner år sedan. De ingående sedi
mentpartiklarna avsattes i ett relativt 
grunt havsområde i sydöstra Skåne. Lik
åldriga, liknande sandstenar bildades 
bl.a. i Kristianstadsområdet och i syd
västra Skåne.

Köpingesandstenen påträffas idag in-
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om ett cirka 80 km långt och 7-11 km 
brett område som sträcker sig från 
Vombsjön ner mot Ystad. Sandstenen är 
för det mesta överlagrad av mäktiga 
yngre avlagringar. Den är emellertid åt
komlig framför allt i den sydöstra delen 
av utbredningsområdet, kring trakten av 
Stora Köpinge, Ingelstorp, Röd- 
mölla-Tosterup och Valleberga. Ett fler
tal informella litostratigrafiska termer 
har använts för att beskriva denna del av 
lagerföljden. Bland dessa kan Ingels- 
torpssandsten, Vallebergasandsten, Kö- 
pingesandsten, Eriksdalsmärgel, Lyckås- 
märgel och Kåsebergamärgel nämnas. 
De olika orena sandstensvarianterna har 
i detta sammanhang förts samman till ett 
begrepp, nämligen Köpingesandsten.

Flertalet av de gamla blottningarna är 
igenrasade eller på annat sätt otillgängli
ga. De bästa återfinns i Nybroåns dal
gång vid Stora Köpinge (Svenstorps vil
la) samt i Tuvebäcken vid Klockaregår
den mellan Valleberga och Ingelstorp. 
Från borrningarna i området har det vi
sat sig att sandstenen är uppemot 100 m 
mäktig. Enheten överlagrar äldre, mera 
leriga och siltiga sedimentära bergarter 
från kritaperioden. Den huvudsakligen 
gulaktiga och finkorniga sandstenen 
kännetecknas av en hög karbonathalt 
och rikligt med glaukonit. Glaukoniten 
är ett grönfärgat mineral bildat i marin 
miljö. Det förekommer som små korn el
ler impregneringar på andra korn vilket 
ofta ger stenen en svagt grönaktig färg. 
Fragment av silurisk skiffer förekommer 
också i bergarten. Ett annat kännetecken 
för sandstenen är dess höga lerhalt. Fos
sil av bl.a. musslor och bläckfiskar (be- 
lemniter) förekommer allmänt. Kalkskal 
påträffas oftast i anhopningar eller skikt 
i bergarten. I tunnslip syns att en stor del 
av karbonaten i bergarten härstammar 
från nedbrutna kalkskaliga fossil. Sand
stenen är till följd av en varierande grad 
av kalcitcementering ofta olika hård. 
Bergarten har hög porositet.

Köpingesandstenen som enhet består 
inte enbart av sandiga lager. Konglome
rat, ler-siltstenar och kalkstenar före
kommer också i lagerföljden. Ofta finner 
man även i den använda byggnadsstenen 
en hel del glaukonitimpregnerade små
stenar från något mer heterogena lager.

De lokaler där Köpingesandstenen 
brutits för byggnadsändamål kan med

stor sannolikhet begränsas till områden 
med ringa jordtäcken, dvs. områdena 
vid Kullemölla i Fyledalen, Svenstorps 
Villa i Stora Köpinge och Valleberga.

Svenstorps Villa och Svenstorps Mol
la, Stora Köpinge. I Nybroåns dalgång 
går Köpingesandstenen i dagen på ömse 
sidor om bron vid Svenstorps villa, dels 
under själva huset på Nybroåns västra 
sida och dels på den östra sidan ca 125 
m norr om vägbron. Blottningarna är ca 
1,5 m mäktiga. Stenen har brutits för 
byggnadsändamål, senast för restaure
ringen av Bjäresjö kyrka 1939.

Kullemölla. Ett nedlagt brott är belä
get öster om Kulleån omedelbart väster 
om Fyledalen. Sandstenen är inte åtkom
lig-

Valleberga. Nedlagt brott ca 0,5 km 
norr om Valleberga kyrka ute på fältet 
öster om vägen. Sandstenen är inte åt
komlig.

Klockaregården. Förekomst av Kö
pingesandsten i Tuvebäcken öster om 
bron belägen norr om Klockaregården 
mellan Valleberga och Ingelstorps kyr
kor. Sandstenen är åtkomlig.

Ignabergakalksten
Berggrundsytan inom stora delar av 
Kristianstadsområdet, den s.k. Kristian- 
stadsbassängen, utgörs av mer eller 
mindre rena kalkstenar av kretaceisk ål
der. Sedimenten avsattes för ca 75 miljo
ner år sedan i ett varmt grundhav. Havet 
var rikt på kalkskaliga organismer. Kalk
skal av döda organismer kom att bilda 
de kalkstenar av Ignabergatyp som idag 
bryts i Kristianstadsområdet. Kalkstenen 
har sedan medeltiden brutits i nordslutt
ningarna av Nävlinge- och Finderöds- 
åsen.

Kalkstenen består nästan uteslutande 
av karbonatpartiklar i sandfraktionen 
från fossil vars skal blivit nedbrutna av 
vågor och strömmar. Ofta kallar man 
denna bergart skalgruskalk. Förutom 
karbonatpartiklarna förekommer en 
mindre mängd kvarts, tungmineral och 
glaukonit i bergarten. Den svagt gulfär- 
gade kalkstenen består således till mer 
än 90% av kakit. I vissa nivåer, oftast 
närmast Nävlingeåsen, innehåller kalk
stenen i regel en hel del urbergsmaterial, 
ibland som tydliga konglomeratiska 
skikt eller band. Urbergsbollarna är
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kraftigt vittrade och ofta svagt rödfärga
de på grund av oxidation av järn. Mak
rofossil av bläckfiskar (belemniter) och 
stora musslor (inoceramider) förekom
mer allmänt. Ignabergakalkstenen sak
nar vanligen någon regelbunden lagring, 
förutom konglomeratiska skikt och en
staka storskalig korsskiktning. Kalkste
nen är mycket porös på grund av en 
ofullständig cementering av porerna. Ce
menteringen är oftast en relativt sen pro
cess som bland annat påskyndas i sam
band med att en brottvägg exponeras. 
Det karbonatmättade porvattnet tränger 
ut i väggen och närmast ytan fälls karbo
nater ut.

I Kristianstadsområdet har kalksten 
brutits på ett flertal platser för kalkfram
ställning. När hårdare lager påträffats 
som fallet är vid Lommarp (Oretorp) 
och Ignaberga gamla och nya brott har 
kalksten även brutits för byggnadsända- 
mål. Mot slutet av 1800-talet transpor
terades byggnadssten till andra delar av 
landet samt även till Tyskland. De stör
sta kvantiteterna har troligtvis hämtats 
från Ignabergaområdet. Förekomsten av 
lerskikt förenklade brytningen av kalk
stenen i lagom stora block. Blocken lag
rades i det fria en längre tid och då öka
des deras hårdhetsgrad genom att karbo
natcement bildades ur det avgående por
vattnet. Antalet kalkstensbrott inom 
området har snabbt minskat och i dag 
finns endast Ignaberga och Ullstorp kvar 
i drift.

Ignaberga, Gamla Brottet. Här stupar 
berggrunden 5-10° nord och 40-50° ost. 
I södra delen har kalksten brutits för till
verkning av byggnadssten. Kalkstenen är 
här i vissa nivåer starkt cementerad och 
rosafärgad. I kalkstenen förekommer 
smärre urbergsfragment och glaukonit- 
korn. De två översta horisonterna av la
gerserien (lös kalksten) är blottad. Ett 
stort nedlagt, underjordiskt brott i nära 
anslutning till Gamla Brottet, Tykarps- 
grottan, har utnyttjats enbart för kalk
framställning. Brytningen upphörde på 
1880-talet.

Ignaberga, Nya Brottet. Stenbrottet 
beskrivs första gången 1884 (Moberg 
1884). Kalkstenen stupar svagt åt nord
ost. Motsvarande hårda kalkstensban- 
kar som bröts i Gamla Brottet förekom
mer i den södra delen av Nya Brottet. 
Bankarna är ca 1 m mäktiga och över

lagras av en ca 2 m lösare kalksten. Mot 
djupet blir kalkstenen lösare och rikare 
på kvarts och konglomeratiska lagring
ar. Lösare kalkstenar kunde dock även 
användas som byggnadssten efter en 
längre tids exponering och cementering 
som resultat av avgående porvatten. Vid 
1900-talets början bröts här byggnads
sten, bl.a. för export till Tyskland. I dag 
sker brytningen i Nya Brottet enbart av 
kalksten för användning inom andra 
områden än för byggnadsändamål.

Lommarp-Oretorpet. Enligt Lind
ström är kalkstenen här mörkgrå och 
mycket hårdare än i de övriga Ignaber- 
gabrotten (Lindström 1877). Samme 
författare anger också att kalkstenen i 
sin övre del innehåller välrundade ur
bergsfragment i grusstorlek. Moberg ka
raktäriserar kalkstenen vid Oretorpet 
som rödgrå, mycket tät kalksten (Mo
berg 1884).

Enligt Angelin höggs arkitekturdetal
jer av kalkstenen från Oretorpet (Ange
lin 1877). Grönwall anger att Vinslövs 
och Kristianstads kyrkor är byggda av 
kalksten från Oretorpet (Grönwall 
1915). Detta stenbrott var det enda som 
var igång på 1750-talet. Vid tillbyggna
den av Vinslövs kyrka 1898 var sten
brottet nedlagt men tillgängligt för att 
kunna användas för brytning av sten till 
den då nybyggda korsarmen.

Kalkstenen är tillgänglig i form av lö
sa block och smärre blottningar (gro
par). Många av de block som man finner 
innehåller rikligt med urbergsbollar och 
kvarts samt mörka tungmineralkorn. 
Kalkstenen är också något gulare i fär
gen än i de övriga Ignabergabrotten till 
följd av ett ökat innehåll av järnföre
ningar.

Skrivkrita
Skrivkrita är en grå till vit finkornig 
kalksten, i de översta lagren med flinta. 
Den utgör den dominerande bergarten i 
yngsta krita som avsattes för 70 miljoner 
år sedan. Skrivkritan överlagras i större 
delen av området sydväst om Råå-Ro- 
meleåsen-linjen av dankalksten. I syd
väst är skrivkritan finkornig och har hög 
halt av kakit. I Kvarnby öster om Mal
mö ligger skrivkritan i form av stora flak 
(skållor) i kvartära lager.

Skrivkritan har brutits för framställ
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ning av just skrivkrita från 1850-talet. 
Den förekommer också som ornament
sten i tidigmedeltida kyrkor.

Kvarnby, Södra Sallerups socken. Un
der stenåldern bröts här flinta i gruv
gångar. Huruvida man även använde 
skrivkritan är inte känt. Skrivkrita bryts 
nu för framställning av olika produkter 
inom PVC- och färgindustrin.

Limhamn. I Limhamns kalkbrott, väs
ter om Malmö, bröts fram till 1994 en
dast dankalksten sedan den djupaste de
len med skrivkrita vattenfylldes i början 
av 1960-talet.

Dankalksten
Dankalksten, tidigare räknad som yng
sta krita men nu förd till äldsta tertiär, 
bildad för ca 65 miljoner år sedan, har 
stor utbredning sydväst om Råå-Rome- 
leåsen-linjen. Dankalkstenen ligger som 
ett upp till ungefär 150 m tjockt lager 
över skrivkritan. Bergarten består mest 
av bryozokalksten med inslag av korall
kalksten. Den översta delen, som inte är 
bevarad överallt, består av finkornig 
kalksten. Dankalkstenen innehåller flint
knölar.

Brytningen har skett främst i två om
råden, nämligen vid Östratorp öster om 
Trelleborg samt i Malmöområdet. Sjok 
och skållor av dankalksten har av in
landsisen förts mot norr utanför kalkste
nens utbredningsområde i berggrunden. 
Sådana förekomster har till exempel fun
nits vid Svalöv.

Dankalksten har till övervägande del 
använts för kalkframställning och som 
byggnadssten. Det är också möjligt att 
den dankalksten som finns i byggnader
na i Skåne kan ha hämtats från Saltholm 
i Öresund eller från Stevns klint på Själ
land. Kalk har bränts bland annat för 
användning i Jordberga sockerfabrik. 
Kalkbruket i Jordberga är Skånes äldsta. 
Det lades ner strax före 1912. Före and
ra världskriget hade de flesta mindre 
brotten lagts ned. De största brotten för 
dankalksten är Limhamn och Klags- 
hamn.

Limhamn. Limhamns kalkbruk anla- 
des 1622. I Limhamns kalkstensbrott 
har brytningen nyligen upphört. Produk
tionen omfattade dels osläckt kalk för 
industriella ändamål, dels kalkcement 
och jordbrukskalk.

Klagshamn, söder om Malmö. Kalk
sten har här brutits av ortsbefolkningen 
innan brytning i större skala började äga 
rum mot slutet av 1800-talet för cement
tillverkning. Kalkbrottet är nu nedlagt.

Kalktuff
Kalktuff är en porös kalksten med centi
meterstora hålrum. I Skåne bildas den 
vanligen genom direkt utfällning av kal
ciumkarbonat där grundvattnet går i da
gen. I kalktuffen finns en mängd fossil
avtryck bevarade, främst växtfossil. 
Kalktuffen bildades i Skåne främst under 
atlantisk tid (2400-5500 f.Kr.). På några 
platser pågår fortfarande nybildning av 
kalktuff.

Vid Benestad i sydöstra Skåne finns 
den största förekomsten av kalktuff, fi
gur 3. Här har kalktuff brutits för bygg- 
nadsändamål, kalkbränning och glastill
verkning (250 ton). Förekomstens mäk
tighet är idag högst 3,5 m. Förutom vid 
Benestad förekommer kalktuff på en 
mängd andra platser i Skåne, där den till 
stor del består av lösa, grusiga lager och 
är mörkfärgad av järnföreningar och har 
i regel använts till jordförbättring.

Kalktuffen vid Benestad skiljer sig 
från andra fyndigheter i Skåne genom 
sin ljusgula, klara färg och synnerligen 
tydliga skiktning. Genom att den har låg 
specifik vikt och är lätt att bearbeta har 
den använts för valvslagning under tidig 
medeltid, bl.a. för valven i Lunds dom
kyrkas krypta och i förhallen i Dalbys 
kyrka. Den har också använts som kva
dersten och för skulpterade detaljer, 
främst i de kyrkor, som ligger i närheten 
av stenbrottet. Som byggnadsmaterial 
har kalktuffen endast påträffats i de ti
digmedeltida kyrkorna. Under framför 
allt 1800-talet bröts kalktuffen för kalk
bränning. Under åren 1860-1870 såldes 
den för glastillverkning.

Kalktuff har brutits för byggnadsän- 
damål på bl.a. följande platser:

Benestad. I norra branten av den ravin 
där Fyleån rinner fram finns fortfarande 
en mindre blottning av i kalktuff till
gänglig. Lokalen är naturskyddad och 
kalktuffen får inte avlägsnas från plat
sen. Vid Skvattemöllan har kalktuffen 
brutits för kalkbränning.

Västra Vemmenhög. I dalgången väs
ter om Västra Vemmenhög förekommer
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kalktuff. Tillsammans med kalktuff från 
Benestad lär den ha använts som bygg
nadsmaterial i Västra Vemmenhögs och 
Önnarps medeltida kyrkor. I bäcken 
finns troligtvis kalktuff på flera platser. 
På platsen är tuffen cirka 0,3 m mäktig 
och har en utbredning av cirka 0,5 hek
tar.

Utöver dessa bergarter kan nämnas Bjär- 
sjölagårdskalksten, som inte har påträf
fats i de inventerade byggnaderna. Berg
arten har förmodligen främst använts 
för enklare byggnadsdetaljer som trapp
stenar och avtäckningar samt för fram
ställning av bränd kalk.

Luftföroreningar - en första 
överblick

Bakgrund
Med luftföroreningar menar vi utsläpp 
av för atmosfären främmande ämnen, 
framför allt svavel- och kvävegaser samt 
spridning av partiklar i form av sot/tjära. 
Luftföroreningar är ett fenomen som 
främst förknippas med industrialismen, 
men även uppvärmning samt trafik/sam
färdsel är viktiga källor. Dessa gaser 
samt partiklar förekommer också natur
ligt på jorden och genereras t.ex. av vul
kanutbrott, stora skogsbränder samt fri- 
göres från träskområden.

Under industrialismens utveckling 
fram till sekelskiftet 1900 var påverkan 
endast lokal genom de nya industrier 
som växte fram och genom befolknings
ökningen i städerna som medförde ökat 
utsläpp av ved- och koleldad uppvärm
ning. Med järnvägarnas och båttrafikens 
utbyggnad kom även transporterna att 
medföra utsläpp av sot och svavelpartik
lar, med försurad nederbörd och ned
smutsning som resultat.

Den långväga transporten av luftföro
reningar, som ledde till regional sprid
ning, blev verkligt betydelsefull efter 
andra världskriget, då längre skorstenar 
spydde ut föroreningarna högre upp i at
mosfären och därvid spred dem effekti
vare. De regionala problem som upp
kom uppmärksammades först i Skandi
navien i slutet av 1960-talet då mark
forskaren och meteorologen Svante

Odén slog larm. Användning av lågsvav- 
lig olja samt övergång till centralupp
värmning tillsammans med åtgärder för 
att rena industriutsläppen ledde till att 
situationen vad beträffar svavelförore
ningar förbättrades i början av 1970-ta- 
let. Därefter har de regionala utsläppen i 
Europa av svavel minskat med 30%. 
Minskningen av svavelutsläppen i Sve
rige har varit mycket mer drastisk. De är 
nu omkring 20% av det maximala ut
släppet i början av 1970-talet och i de ti
digare mest förorenade städerna är hal
terna i luft mindre än 10% av värdena 
för 25 år sedan.

Kväveoxider, som främst genereras av 
motortrafik och förbränning, omvandlas 
så småningom i sur miljö till salpetersy
ra, HN03. Kväve är tillsammans med 
kol och fosfor en av huvudbeståndsde
larna i organiskt material. När det gäller 
såväl marina som terrestra organismer, 
är antingen fosfor eller kväve i lämplig 
form det grundämne som begränsar till
växten (bristämne). Spridningen av kvä
veföreningar påverkar därför såväl hyd- 
rosfären som biosfären. Först i samband 
med övergång till katalytisk rening av 
bilmotorer började kväveoxidutsläppen 
plana ut i början av 1990-talet.

Andra ämnen som spelar roll i sam
manhanget är ozon, (03), koldioxid 
(C02) och vissa organiska föreningar, 
t.ex. metan (CH4), formaldehyd (CH20) 
och väteperoxid (H202). Alla dessa 
komponenter har samband med luft
föroreningar direkt eller indirekt.

Det är även av betydelse om förore
ningen uppträder i fast, flytande eller 
gasform. Svavel och kväve sprids nor
malt i gasform som oxider, S02 respekti
ve NO-NO,. Genom reaktioner i luften 
med olika former av syre i fukt/vatten 
bildas de lösliga jonerna sulfat (S042") 
respektive nitrat (N03").

Traditionellt har vi ägnat mest intres
se åt föroreningarna i löst form, och 
mätt t.ex. sulfat, nitrat och pFi i neder
börd (regn). Vi har emellertid också en 
spridning av gaserna S02 och NOx i 
torrt tillstånd i lufthavet, ofta fastsittan
de på partiklar. Man mäter därför ofta 
mängden S02 respektive NO, (NOx) per 
m3 luft genom att pumpa luft genom ett 
filter där dessa gaser fastnar. Det är van
ligen denna mängd som utgör måttstock 
när mängden svavel respektive kväve i
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luft redovisas. Medan minskningen av 
de lösa jonerna och ökningen av pH i ne
derbörd ej är särskilt stor i Sverige, är 
minskningen av S02 i luften mycket stor, 
speciellt i stads- och industrimiljöer. 
Lunds centrum är ett utmärkt exempel 
på detta. Medan genomsnittshalten SO, 
i luft vintertid var cirka 140 pg/m3 om
kring 1970 hade den 1990 sjunkit till 
cirka 7 pg/m3, dvs. en reduktion på 
95%. Denna minskning är troligen gan
ska representativ och kan främst förkla
ras med övergång till lågsva vliga oljor 
samt centraluppvärmning av bostäder.

Mätningar och analys 
Under de senaste decennierna har både 
kommuner och länsstyrelser utfört en 
rad olika mätningar av luftföroreningar 
och många mätningar pågår. Luftförore
ningar kan mätas på olika sätt, dels ge
nom mätningar av direkta utsläpp och 
dels genom mätningar av nedfall, deposi
tion.

En sak är halten i luften, en helt annan 
depositionen/upptaget på olika typer av 
ytor. Våtdeponeringen, dvs. regn, faller 
ju relativt likformigt på ytorna.Torrde
positionen sker däremot väldigt olika på 
olika typer av ytor. Viktigt är t.ex. om 
ytorna är snötäckta, torra eller fuktiga 
samt om de är vegetationsklädda eller ej. 
Vidare tar olika typer av vegetation (grö
da, träd, gräs) upp gaserna olika effek
tivt. Temperatur, vind och relativ luft
fuktighet är också betydelsefulla.

Man har börjat mäta upptaget av sva
vel- och kväveföreningar på olika typer 
av vegetationsytor (Westling m.fl.1992). 
Då dessa sannolikt inte är jämförbara 
med motsvarande upptag på sten kan vi 
i detta sammanhang inte utnyttja dessa 
mätningar.

Vi vet att upptaget på olika stenmate
rial (mineral) varierar, kalcit/kalksten tar 
upp svavel (S02) i betydligt större om
fattning än silikatbergarter (med kvarts, 
fältspater). Upptaget är också beroende 
av luftens kemiska sammansättning; fö
rekomst av kväveföreningar eller ozon 
ökar upptaget av svaveldioxid påtagligt. 
Torr eller fuktig yta spelar stor roll lik
som ytans topografi. Ju ojämnare yta 
(dvs. större specifik yta) desto större 
upptag. Av mycket stor betydelse är om 
ytan är utsatt för regn eller ej. En regnut

satt yta spolas ju ren av vatten. Om vatt
net är surt ökar de flesta mineralers lös
lighet, ytan blir ojämnare. En regnskyd- 
dad yta däremot spolas aldrig ren, däre
mot fastnar partiklar (sot, organiskt ma
terial, mineral, absorberande gaser) kon
tinuerligt. Reaktiva gaser i kombination 
med fukt och syre ger olika kemiska re
aktioner - stenytan kan även förändras 
och försvagas mekaniskt. Vi vet mycket 
litet om vad denna typ av åldrande bety
der för stenens fortbestånd. Vi kan för
utsätta att stenytan/stenen generellt för
svagas, men vet ej hur och i vilken om
fattning.

Då mätningar kan utföras på flera oli
ka sätt och bearbetningen av resultaten 
kan variera uppstår problem vid jämfö
relse av olika regionala mätningar. I det 
här sammanhanget ges därför endast en 
översikt av utsläpp av svaveldioxid och 
kväveoxid efter en landsomfattande 
sammanställning utarbetad av Statistis
ka Centralbyrån (Utsläpp till luft i Sveri
ge .. . 1992).

Det är således inte bara under de se
naste decennierna byggnaderna har varit 
utsatta för påverkan av luftföroreningar. 
Det är dock inte förrän under senare tid 
som mätningar har utförts. Liksom nu 
var även tidigare vissa områden mer ut
satta än andra. En första översiktlig 
sammanställning av de viktigaste luft
föroreningarnas spridningsbild kan ge 
en uppfattning om var de största pro
blemområdena har funnits och finns.

I det följande ges en kort presentation 
dels av situtationen kring 1920, dvs. när 
industrialiseringen var genomförd, dels 
av den nuvarande situtationen, omkring 
1990.

Tiden omkring 1920
Industrier
På landsbygden etablerades framför allt 
en rad jordbruksbundna industrier från 
1800-talets mitt, t.ex. sockerbruk. I 
Malmöhus län fanns elva sockerbruk 
och i Kristianstads län ett sockerbruk år 
1920. Även tegelbruk och kalkbruk ut
vecklades på flera håll i landskapet. Med 
stenkolsbrytningen, som började i liten 
skala under 1700-talet, utvecklades i 
bl.a. Billesholm, Bjuv och Skromberga 
samt i Höganäs, samtliga i Malmöhus
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län, stora industrier mot slutet av 1800- 
talet. Vid 1900-talets början bröts t.ex. 
mellan 70 000 och 100 000 ton stenkol 
årligen i Billesholm. I Malmöhus län 
fanns 1920 sex kolgruvor som sysselsat
te 2 117 arbetare och i Kristianstads län 
två gruvor med 559 arbetare. Från 
1920-talet gick kolbrytningen tillbaka. 
Gruvdriften pågick dock efter andra 
världskriget och inställdes först 1979 i 
Bjuv. Kalk- och kaolinbrytningen i 
Bromölla kommun, Kristianstads län, 
utvidgades till att framställa sanitets- 
porslin. Landets första cementfabrik an- 
lades i Lomma 1872/73, men flyttades 
därifrån till Limhamn utanför Malmö 
1905. Andra mindre cementfabriker 
började därefter etableras på flera håll. 
Kemiska fabriker förlädes oftast till stä
derna, som konstgödningsfabriken i 
Landskrona från 1882 och superfosfat
fabriken i Flelsingborg. I de växande tät
orterna förekom ofta mekaniska indu
strier. Även skeppsvarv var en industri 
som förlädes till vissa städer. I Malmö 
fanns 1920 tre varv med 1 855 arbetare

och varvet i Landskrona sysselsatte 
1 128 arbetare samma år.

Uppvärmning
Det finns inga uppgifter om hur mycket 
utsläpp som de koleldade hushållen or
sakade. Det som kan vara användbart 
som jämförelse mellan olika områden är 
befolkningstätheten i städerna 1920.

Endast Malmö hade en befolknings
mängd över 100 000 invånare. Helsing
borg låg strax under 50 000 medan 
Lund hade ett invånarantal på ca 
23 000, följd av Landskrona med ca 
20 000 invånare. Därefter kom Kristian
stad, Trelleborg och Ystad med en be
folkningsmängd runt 11 000-12 000. 
De övriga städerna, Ängelholm, Hässle
holm och Simrishamn, kom inte upp till 
5 000 invånare, figur 4. Utsläppen från 
uppvärmningen bör således främst ha 
drabbat Malmö-Lundområdet, Helsing
borgsområdet och i mindre grad, för
modligen försumbart, de övriga städer
na.

> 100.000 inv > 45.000 inv 0 > 20.000 inv • < 20.000 inv

Figur 4. Skåne med järnvägar och befolkningsmängd i städerna ca 1920. (Befolkningsunderlaget 
är hämtat ur Historisk statistik för Sverige 1955 och underlaget för järnvägsnätet ur Sandin 1990.)
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Hamnar
Under 1800-talets andra hälft fick Mal
mö, Helsingborg, Trelleborg och Lands
krona regelbunden ångbåtstrafik, som 
innebar färjeförbindelser med Danmark 
och för Trelleborg med kontinenten. 
Båttrafiken ökade successivt vid sekel
skiftet.

Järnvägar
Den 27 juni 1798 öppnades Skånes förs
ta ”järnväg” med skenor av trä. De för
sta egentliga järnvägarna användes som 
transportbanor för industrier som sten- 
och tegelindustrier till vidare transport 
sjövägen. Som exempel kan nämnas 
Mölle norr om Helsingborg varifrån sten 
från Kullaberg fraktades till befästnings
arbeten i Köpenhamn på 1880-talet. Ce
mentindustrin krävde järnvägar i Lim
hamn 1874 och i Klagshamn 1903.

Den stora järnvägsutbyggnaden bör
jade med Södra stambanan för sträckan 
Malmö-Lund 1855. Den nya kommuni
kationen innebar en kraftig befolknings
ökning i de socknar som berördes av ba
nan. Orter som Eslöv, Höör och Hässle
holm växte till stora stationssamhällen. I 
anslutning till Södra stambanan etable
rades en rad mindre s.k. privatbanor, of
ta kommunalt finansierade. Snart ökade 
också behovet att knyta järnvägsförbin
delse med Danmark. Västkustbanan 
Skåne-Halland, med Helsingborg som 
utgångspunkt, stod klar 1885. Ostkus
ten saknar fortfarande genomgående 
järnvägstrafik. På 1880-talet byggdes 
järnvägar i nordöstra Skåne med anslut
ning till Södra stambanan. Under perio
den 1890-1910 byggdes allt fler järn
vägsförbindelser och 1912 var i princip 
järnvägsnätet utbyggt i Skåne, se figur 4.

Direktförbindelse till kontinenten 
med järnvägstunnel diskuterades redan 
1865. Som bekant blev detta inte aktu
ellt utan i stället satsade man på tågfär
jor. 1892 öppnades den första tågfärje- 
förbindelsen Helsingborg-Helsingör och 
1895 fick Malmö-Köpenhamn tågfärja. 
Trelleborg öppnade förbindelse mot 
kontinenten först med ångbåt 1897 och 
sedan med färja 1909.

De första tågen drevs av koleldade 
ånglok. I början av 1900-talet började 
man använda bensin och diesel I de då

nya motorvagnarna. Mera allmänt kom 
dessa till användning först på 1930-talet 
då även de första eldrivna tågen sattes 
in.

Många järnvägar har under de senaste 
decennierna lagts ner i Skåne. Idag trafi
keras endast ca 60 mil mot omkring 164 
mil år 1919 (se Sandin 1990 samt Järn- 
vägsdata 1992).

Nutida luftföroreningar
Som tidigare nämnts kommer här endast 
de direkta utsläppen av svaveldioxid och 
kväveoxid efter Statistiska Centralby
råns sammanställning att presenteras 
(Utsläpp till luft i Sverige . . . 1992). Som 
jämförelse kan nämnas de undersök
ningar i Skåne som sedan 1988 kontinu
erligt utförs av Skånes Luftvårdsförbund 
(Westling 8c Hallgren-Larsson 1990).

Svaveldioxid
Utsläppen av svaveldioxid var 1990 ca 
5 600 ton i Kristianstads län och 11 000 
ton i Malmöhus län. Tabell 5 visar de 
olika kommunernas utsläpp. Helsing
borgs kommun svarade för huvuddelen, 
ca 3 600 ton 1990, därnäst kom Malmö 
kommun med ca 1 700 ton. Ystads, Trel
leborgs, Kristianstads, Simrishamns och 
Bromölla kommun följde inte långt efter 
med utsläpp mellan 1 200 och 1 500 ton. 
Övriga kommuner släppte ut mindre än 
400 ton.

De största utsläppen sker totalt sett i 
kustkommunerna, både i Kristianstads 
och Malmöhus län, dock med totalt sett 
störst utsläpp i Malmöhus län, figur 5. 
Förbränning av eldningsolja, framför 
allt från industrin, orsakar de största ut
släppen av svaveldioxider.

Kväveoxid
I Malmöhus län var 1990 de totala ut
släppen av kväveoxider 37 400 ton och i 
Kristianstads län 19 200 ton.

Även utsläppen av kväveoxider har 
sammanställts kommunvis, tabell 6. 
Malmö kommun dominerade 1990 med 
9 500 ton följt av Helsingborgs kommun 
med 6 100 ton kväveoxider. Kristian
stads kommun låg också högt med 5 100 
ton. Trelleborgs, Simrishamns och
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Tabell 5. Utsläpp av svaveldioxid i luften 1990. Uppgifterna avrundade till 100 ton. 
(Efter Utsläpp till luft. . . 1992.)

Malmöhus län Kristianstads län
Svalöv 100 Ö Göinge
Staffanstorp 100 Örkelljunga 100
Burlöv 200 Tomelilla 100
Vellinge 200 Bromölla 1200
Bjuv 100 Osby 100
Kävlinge 200 Perstorp 300
Lomma 100 Klippan 300
Svedala - Åstorp 100
Skump 300 Båstad 300
Sjöbo 100 Kristianstad 1300
Hörby 100 Simrishamn 1200
Höör - Ängelholm 400
Malmö. 1700 Hässleholm 300
Lund 200
Landskrona 700
Helsingborg 3600
Höganäs 400
Eslöv 100
Ystad 1500
Trelleborg 1400

Tabell 6. Utsläpp av kväveoxid luften 1990. Uppgifterna avrundade till 100 ton
(EfterUtsläpp till luft . . . 1992.)

Malmöhus län Kristianstads län
Svalöv 500 Ö Göinge 500
Staffanstorp 500 Örkelljunga 500
Burlöv 600 Tomelilla 600
Vellinge 1100 Bromölla 1500
Bjuv 900 Osby 500
Kävlinge 900 Perstorp 500
Lomma 700 Klippan 800
Svedala 600 Åstorp 500
Skump 1100 Båstad 1200
Sjöbo 600 Kristianstad 5100
Hörby 600 Simrishamn 3400
Höör 500 Ängelholm 1900
Malmö 9500 Hässleholm 2100
Lund 2100
Landskrona 2000
Helsingborg 6100
Höganäs 1100
Eslöv 1000
Ystad 3300
Trelleborg 3700
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50 KM

■ So2 1990 □ Nox 1990 □ lOOO Ton

1. Höganäs
2. Helsingborg
3. Bjuv
4. Landskrona
5. Svalöv
6. Kävlinge
7. Eslöv
8. Höör
9. Lomma

10. Lund
11. Hörby
12. Burlöv
13. Staffanstorp
14. Sjöbo
15. Malmö
16. Svedala
17. Vellinge
18. Trelleborg

19.Skurup
20. Ystad
21. Båstad
22. Ängelholm
23. Åstorp
24. Klippan
25. Orkelljunga
26. Perstorp
27. Hässleholm

28. Osby
29. Ö. Göinge
30. Kristianstad
31. Bromölla
32. Tomelilla
33. Simrishamn

Figur 5. Skånes kommuner och utsläpp av svaveldioxid, S02, och kväveoxid, NOx, 1990. 
(Efter utsläpp till luft... 1990.)
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Ystads kommun släppte ut mellan 3 700 
och 3 300 ton. Mellan 2 300 och 1 500 
ton släpptes ut i Lund, Landskrona, 
Hässleholm, Ängelholm och Bromölla 
kommun. Övriga kommuner hade ut
släpp under 1 500 ton. De största utsläp
pen av kväveoxider sammanfaller regio
nalt i stort sett med svaveldioxiderna, fi
gur 5.

De största utsläppen av kväveoxider 
kommer från trafiken (biltrafik, flyg,

järnväg, sjöfart och arbetsmaskiner). En 
sammanställning av de största vägarnas 
trafikflöde från mätningar 1990 framgår 
av kartan, figur 6. Den skånska västkus
ten med Malmö-Lund-området är mest 
trafikerat.

De största utsläppen finns sammanta
get i Öresundsområdet, dvs. samma om
råde som redan från sekelskiftet haft de 
största utsläppen från trafik och upp
värmning, jämför kartan figur 3.

B ILTRAF IKMÄNGDER

Figur 6. Trafikflödet i Skåne 1990, avseende antal fordon per årsmedeldygn. Kartan utförd av 
Vägverket.
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Malmöhus län
Barbro Sundnér

Material och metod
Malmöhus län omfattar Skånes västra 
del och sträcker sig från Kullahalvön i 
nordväst till Österlen i sydost. Av länets 
nio städer, Malmö, Helsingborg, Lund, 
Landskrona, Trelleborg, Ystad, Eslöv, 
Höganäs samt Skanör med Falsterbo, 
saknar Skanör med Falsterbo byggnader 
med exponerad natursten. Av landsbyg
dens byggnader är det framför allt kyr

kor, slott och herrgårdar, som ingår i in
venteringen, men även enstaka övriga 
byggnader, figur 7.

Urvalet av byggnader i städerna har i 
första hand utgått från kommunala 
byggnadsinventeringar. Detta material 
varierar avsevärt i fråga om både inne
håll och omfattning i olika kommuner 
och har därför kompletterats vid fältin
venteringen. Slott, herrgårdar och kyr
kor har valts utifrån översiktsverk och

,e ••

50 KM

□ Slott och herrgårdar 
O Kyrkor
O Övriga byggnader

■ Slott och herrgårdar med akuta skador
• Kyrkor med akuta skador
♦ Övriga byggnader med akuta skador

Figur 7. Byggnader med exteriört exponerad och bearbetad natursten på landsbygden i 
Malmöhus län.
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fotosamlingar med tillägg vid fältinven
teringen. Uppgifterna har kompletterats 
med hjälp av läns- och landsantikvarier
na och av antikvarier på de kommunala 
museerna. Det kan dock fortfarande fin
nas byggnader som inte kommit med i 
undersökningen. Utöver fotosamlingar 
har inga arkivaliska källor utnyttjats.

Felaktigheter kan ha uppstått rörande 
uppgifter både om byggnaderna och om 
bergarterna då inventeringen utförts un
der begränsad tid. Tveksamhet om date
ring och bergart har i registret markerats 
med frågetecken, något som inte fram
går av den följande sammanställningen.

Malmöhus län har använts som prov
område för utveckling av inventerings- 
och bearbetningsmetod. Byggnads- och 
skadeinventeringen har utförts av Bar
bro Sundnér, RIK, i samarbete med Hel
singborgs museum, Höganäs kommun, 
Kulturhistoriska museet, Lund, landsan
tikvarien i Lund, Landskrona museum, 
Lunds kommun, Malmö museum, Trel
leborgs museum och Ystads museum. 
Ulf Sivhed och Mikael Erlström, Sveriges 
Geologiska Undersökning, Lund, har 
gjort bergartsbestämningen med bidrag 
av stenmästare Mats Johansson, Dalby 
Stenhuggeri.

Kyrkor på landsbygden

Arkitektur och byggnadshistoria
I Malmöhus län finns idag 247 lantkyr
kor av sten från perioden 1000-1940. 
Dessa kan fördelas på olika perioder - 
157 kyrkor från tiden 1000-1300, 2 
från 1300-1550, 3 från 1550-1650, 14 
från 1750-1860 och 69 från 1860-1910 
samt slutligen 2 kyrkor från 1910-1940. 
Därutöver finns 5 ruiner. De flesta kyr
korna är från tidig medeltid, 1100- 
1200-tal, dvs. romanska. Många är om
byggda eller endast delvis bevarade. 
Nästa större byggnadsperiod inträffade 
mot slutet av 1800-talet.

Medeltiden
Murningstekniken introducerades vid 
mitten av 1000-talet med kyrkobyggan- 
det, om än i ringa omfattning. Den hit
tills säkrast daterade, bevarade kyrkan 
från denna period är kungskyrkan i Dal

by från 1060-talet. De flesta stenkyrkor
na byggdes under 1100-talet. Vid 1200- 
talets slut var i stort sett behovet av 
sockenkyrkor tillfredsställt. Många sten
kyrkor ersatte äldre träkyrkor. Inga trä
kyrkor finns bevarade i länet.

Fram till reformationen fanns 15 klos
terstiftelser (utom helgeandshus och 
spetälskehus) i Malmöhus län. De flesta 
klostren låg i städerna. Endast fyra låg 
på landsbygden av vilka vissa delar är 
bevarade i Bosjöklosters slott respektive 
Dalby kungsgård.

Byggnadsmaterialet hämtades i regel 
från närmaste omgivningen. Oftast tog 
man lösa stenar direkt från marken, s.k. 
marksten. Kyrkor byggda av flinta fin
ner man främst på Söderslätt, Hardeber- 
gasandsten i Lundatrakten, Höörsand- 
sten i mellersta Skåne och nordväst- 
skånsk sandsten i de västra delarna av 
landskapet. Kyrkorna i Ystadtrakten 
kännetecknas av en blandning av kalk
sten från Österlen och Fyledalens kalk
tuff samt sandsten. De bergarter som an
vänts till ornament och skulpturer har 
valts mera noggrannt och kan i vissa fall 
ha transporterats längre. Trots den goda 
tillgången på lokal sten finns gotländsk 
kalksten i några portaler. Gotländsk sten 
har även använts i ganska stor omfatt
ning för tillverkning av dopfuntar.

Under senare delen av medeltiden 
byggdes inte många nya kyrkor. I stället 
försågs de med tillbyggnader av olika 
slag. För dessa användes i regel enbart 
marksten med detaljer av tegel.

Nyare tid
Den enda utpräglade renässanskyrkan i 
länet uppfördes på 1590-talet i Genarp 
av Hack Ulfstand till Häckeberga. Bygg
nadsmaterialet är huvudsakligen oputsat 
tegel men de dekorativa inslagen är av 
natursten. På 1600-talet försågs Näs 
gamla kyrka med korsarm och torn av 
sandstenskvader. Dessa två kyrkor är de 
enda i länet som har natursten från 
1500- och 1600-talen synlig i exteriören. 
Endast ett fåtal gravkor finns från perio
den, dock inga med utvändigt exponerad 
natursten.

Med den begynnande befolkningsök
ningen under slutet av 1700-talet fick 
många kyrkor behov av ökat utrymme 
vilket medförde en hel del utvidgningar.
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Men nybyggda kyrkor var fortfarande 
inte vanligt. Endast två lantkyrkor ny
uppfördes under detta århundrade, 
Öveds kyrka 1759 och Börringe nya kyr
ka 1787.

En ny kyrkobyggnadsperiod inträffa
de under slutet av 1800-talet. De fönster 
och portaler vi idag finner i de flesta kyr
korna är från denna period. På nytt fin
ner man natursten använt i omfattning
ar, dock inte i någon större utsträckning. 
Nya bergarter hämtades från områden 
utanför Skåne, även från Tyskland.

Byggnader och objekt
Många av de kyrkor, som byggts eller ge
nomgått större ombyggnader under 
1800-talet har inskriftstavlor av natur
sten. Enbart de inskriftstavlor som före
kommer tillsammans med andra objekt 
av natursten har inventerats. Ofta sak
nar de ornament och sitter mycket högt 
på tornens västfasader, vilket försvårar 
såväl skadebedömning som bergartsbe- 
stämning. Även fönsterbänkar, vanligen 
från senare restaureringar, har undanta- 
gits från inventeringen.

På landsbygden har 51 kyrkor med 
exponerad och bearbetad natursten på
träffats, dvs. endast 20% av det totala 
antalet lantkyrkor i länet, se figur 7. Tre 
av dem är ruiner. De flesta kyrkorna är 
romanska från tidig medeltid. Med un
dantag för Genarps kyrka från 1590-ta- 
let, finns inga kyrkor med natursten 
förrän från 1700-talets slut, de flesta 
dock från slutet av 1800-talet. Inga sena
re kyrkor har påträffats, tabell 7. Efter

som varje kyrka innehåller flera olika 
objekt av varierande ålder, typ osv. blir 
det totala antalet objekt mer än dubbelt 
så många som kyrkorna, 126 st. Objek
tens ålder överensstämmer i stora drag 
med kyrkornas ålder. Kyrkorna fördelar 
sig tämligen jämt över länet, figur 7, med 
sena 1800-talskyrkor företrädesvis i 
Malmöområdet.

Det finns endast en medeltida lantkyr
ka, Bjäresjö, som helt och hållet är 
byggd av välhuggen kvader och som 
idag är oputsad. Borrie kyrka har en del 
sandstenskvader i fasaden, men är hu
vudsakligen byggd av tuktad kalksten. 
Näs medeltidskyrka är byggd av tuktad 
sandstenskvader med inslag av välhugg- 
na kvadrar från medeltiden. Även i kyr
kans tillbyggnader från 1600-talet har 
kvadersten använts. Bjäresjö kyrktorn, 
uppförd av råhuggen granitkvader 1892, 
representerar den enda kyrkan med en 
hel kvaderfasad från senare perioder. 
Många kyrkor har socklar av natursten. 
De flesta medeltida socklarna har en en
kel skråkantsformad profil som i inven
teringen betecknats oprofilerad. Mera 
utformade, profilerade, byggnadsdelar 
finns framför allt i portaler, gesimser och 
i vissa socklar. I några romanska torn 
finns ljudöppningar med kolonnetter, 
kapital och baser. Två kyrkor, Bosjöklos- 
ter och Fulltofta, har nischer med kolon
netter i absiderna.

Övriga objekt är fönsteromfattningar 
och listverk samt enstaka vapentavlor 
och inskriftstavlor. Av samtliga objekt är 
56% profilerade, tabell 8.

Tabell 7. Kyrkor och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940

Byggnader 37 1 4 9 51
Objekt 81 3 14 22 6 126

Tabell 8. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %

Profilerade 41 2 10 11 6 70 56
Oprofilerade 40 1 4 11 56 44
Summa 81 3 14 22 6 126 100
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Romanska portaler 
Många romanska portaler har under 
senmedeltiden kommit att hamna i då 
tillbyggda vapenhus. Flera vapenhus 
revs på 1800-talet och portalerna blev 
på nytt synliga i exteriören. De flesta 
murades dock igen eller togs bort för att 
ersättas av fönsteröppningar. I stället tog 
man upp nya huvudingångar i tornens 
västfasader. Under 1900-talets restaure
ringar har en del medeltida portaler åter
funnits och frilagts från puts och kalk, 
figur 8, andra har tagits ner och förvaras 
nu i Lunds universitets historiska muse
um. I Fuglie har den romanska portalen 
murats in i den nya kyrkan från 1904. 
De portaler, som ingår i inventeringen, 
är endast de som nu befinner sig i exteri
ören och saknar puts och kalkfärg.

Sammanlagt omfattar inventeringen 
23 romanska portaler i 20 kyrkor, tabell 
9. Av dessa är endast 11 portaler i 9 kyr-

Figur 8. Portal av nordvästskånsk sandstev 
1100-tal, Saxtorps kyrka. Foto B. Centervall
1970.

Tabell 9. Romanska kyrkoportaler med exteriört ex
ponerad natursten. Profilerade omfattningar är under
strukna.

Kvrka Intakt portal Del av portal Summa
Anderslöv 2 2
Balkåkra 1 1
Borrie 2 2
Fuglie 1 1
Full tofta 1 1
Gislöv 1 1
Hallaröd 1 1
Hedeskoga 1 1
Flörby 1 1
Kävlinge 1 1
NRörum 1 1
Röstånga 1 1
Saxtorp i 1
Sireköpinge 1 1
Sjörup 1 1
Skurup 1 1
Valleberga 1 2
Väsby 1 1
V Nöbbelöv 1 1
Östraby 1 1

Summa 11 12 23

Profilerade 9 7 16

kor intakta. De flesta portaler har profi
lerade omfattningar, 16 st, men endast 9 
av dessa är bevarade i sin helhet.

I de medeltida kyrkorna fanns i regel 
alltid två portaler i långhuset, en i norr 
och en i söder. I Malmöhus län har ca 
130 kyrkor bevarade romanska långhus. 
Detta motsvarar dubbelt så många por
taler, dvs. ca 260 st. Utöver de portaler 
som ingår i inventeringen finns 9 inne i 
kyrkornas vapenhus och 13 på museer. 
Således finns 45 mer eller mindre beva
rade romanska portaler i hela länet. Det 
kan finnas ytterligare portaler som ännu 
är dolda under kyrkornas putslager.

Byggnadssten
Mer än hälften av alla objekt är av sand
sten, 61%, medan 37% är av kalksten, 
tabell 10. Urberg, vanligen granit, finns 
endast i 3 objekt. Samtliga bergarter 
finns både i de tidigmedeltida objekten 
och i de senare.

14 olika sand- och kalkstenstyper har 
identifierats, tabell 11. Av dessa är 6 av 
sandsten och 8 av kalksten. Utöver 9 
skånska bergarter finns sandsten och
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Tabell 10. Sandsten, kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bereart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Sandsten 55 2 10 10 77 61
Kalksten 26 4 10 6 46 37
Urberg 1 2 3 2
Summa 81 3 14 22 6 126 100

Tabell 11. Sand- och kalkstenstyper; frekvens och objektens ålder. Sk = Skåne, Dk = Danmark.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %
Sandstenar
Gotland 1 1 2 2
Höör, Sk 28 1 4 4 37 30
Köpinge, Sk 11 11 9
NV skånsk, Sk 10 2 12 10
Öved, Sk 4 2 4 10 8
Tyskland 1 2 3 2
Obestämd 2 2 2

Kalkstenar
Dan, Sk-Dk 2 2 2
Gotland 3 3 2
Ignaberga, Sk 1 1 2 2
Kalktuff, Sk 1 1 1
Komstad, Sk 18 2 6 5 31 25
Skrivkrita, Sk 1 1 1
Marmor annan 1 1 1
Öland 1 2 3 2
Obestämd 1 1 2 2
Summa 81 2 14 20 6 123 100

kalksten från Gotland, kalksten från 
Öland och sandsten från Tyskland.

De skånska bergarterna är vanligast. 
Höörsandsten och Komstadskalksten är 
mest förekommande, 30% respektive 
25% av samtliga sand- och kalkstenar. 
Därefter kommer Nordvästskånsk sand
sten, Köpingesandsten och Övedssand- 
sten. Övriga bergarter förekommer en
dast i enstaka objekt.

Några bergarter förekommer uteslu
tande i det medeltida materialet, nämli
gen Köpingesandsten, dankalksten, 
skrivkrita och gotländsk kalksten. Från 
perioden 1550-1650 finns endast två 
objekt som representeras av gotländsk 
sandsten respektive Höörsandsten. Någ
ra bergarter (tysk sandsten, Ignaberga- 
kalksten och öländsk kalksten) uppträ
der först från mitten av 1700-talet.

Skador
De flesta objekten har någon form av 
skada, tabell 12. Endast 27% saknar på
tagliga skador. Begränsade skador finns 
hos 54% och omfattande skador hos 
19% av samtliga objekt. 44% har akuta 
skador. Vid jämförelse av skadornas för
delning inom varje åldersgrupp finner 
man förhållandevis flest objekt med aku
ta skador i det äldsta materialet.

En sammanställning av objekt med 
akuta skador respektive inga påtagliga 
skador relaterade till bergart visas i ta
bell 13. Några bergarter representeras 
enbart av enstaka objekt och ger därför 
inte tillräckligt underlag för bedömning 
av deras vittringsbenägenhet. Hos andra 
finns dock vissa tendenser. Den mest 
skadade bergarten är Köpingesandsten, 
där alla objekt har akuta skador. Där
näst kommer Nordvästskånsk sandsten 
och Övedssandsten med akuta skador på
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Tabell 12. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S;a %

0. ei påtagliga 15 1 7 9 2 34 27
1, begränsade 52 1 4 7 4 68 54
2, omfattande 14 1 3 6 24 19
Summa 81 3 14 22 6 126 100
Akuta skador 40 6 9 1 56 44

Tabell 13. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med 
akuta eller inga påtagliga skador. Sk = Skåne, Dk = Danmark.

Akuta skador Inga påtagliga (Totalt)
skador

Sandstenar
Gotland 1 2
Höör, Sk 9 15 37
Köpinge, Sk 11 11
NV skånsk, Sk 7 1 12
Öved, Sk 6 3 10
Tyskland 3 3
Obestämd 2

Kalkstenar
Dan, Sk-Dk 1 1 2
Gotland 1 3
Ignaberga, Sk 2 2
Kalktuff, Sk 1
Kornstad, Sk 15 5 31
Skrivkrita, Sk 1 1
Marmor annan 1 1
Öland 3 3
Obestämd 1 2

Urberg 3 3
Summa 56 34 126

Tabell 14. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador (jämför tabell 8).

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 24 6 5 1 36 64
Oprofilerade 16 4 20 36
Summa 40 6 9 1 56 100

ungefär hälften av objekten inom varje 
bergart. Även bland objekt av Kom- 
stadskalksten har hälften akuta skador, 
men flera saknar påtagliga skador. Mest 
motståndskraftig tycks Höörsandstenen 
vara. Nästan hälften av objekten saknar 
påtagliga skador. Övriga bergarter som 
inte har några påtagliga skador är tysk 
sandsten, Ignabergakalksten, marmor

och urberg. Dessa bergarter represente
rar dock endast enstaka objekt.

Av samtliga objekt med akuta skador 
är 64% profilerade medan 36% har enk
lare omfattningar och fasadsten, tabell 
14. De flesta är romanska byggnadsdelar 
från perioden 1000-1300.

Av de 36 profilerade objekten med 
akuta skador tillhör 14 romanska porta-
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Tabell 15. Kyrkor med akuta skador; frekvens och ålder (jämför tabell 7).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sią %

Byggnader 25 2 5 32 63

ler. Eftersom några portaler består av fle
ra olika bergarter med olika skadebenä- 
genhet är det ibland endast en viss del 
som har akuta skador. Detta gäller t.ex. 
portalen i Hedeskoga kyrka. Delar av 
portalen är av gotländsk kalksten utan 
akuta skador och andra delar av Kom- 
stadskalksten och Köpingesandsten med 
akuta skador. Övriga portaler med aku
ta skador, i regel begränsade, tillhör kyr
korna i Norra Rörum, Fulltofta, Hörby, 
Kävlinge gamla kyrka, Sireköpinge, Sax
torp, Valleberga, Sjörup och Gislöv.

Av samtliga 51 kyrkor har 32 akuta 
skador på naturstenen, dvs. 63%, tabell 
15. De flesta kyrkorna är romanska. Av 
dessa är en kyrka fornlämning, Väster
stads kyrkoruin. Öveds och Börringe 
kyrkor är de enda från 1700-talet och 5 
kyrkor tillhör perioden 1860-1910. Av 
kyrkor med akuta skador ligger 15 kyr
kor i områden av kulturhistoriskt riksin
tresse och 7 i områden av särskilt regio
nalt intresse. Någon regional koncentra
tion av kyrkor med akuta skador är inte 
synbar, se karta figur 7.

Slott och herrgårdar på 
landsbygden

Arkitektur och byggnadshistoria
I Malmöhus län finns ett sjuttiotal slott 
och herrgårdar. Många har bevarade 
byggnadsdelar från 1200- och 1300-ta- 
len. Natursten från denna period är säll
synt. Byggnadsmaterialet är i regel tegel. 
Endast en skulpterad sten finns från den 
äldre medeltiden, sekundärt insatt i är
kebiskopsborgen i Borgeby.

De flesta bevarade slotten är från 
1500- och 1600-talen. Detta vittnar ett 
flertal vapensköldar och inskriftstavlor 
om. Liksom i de äldre byggnaderna är 
byggnadsmaterialet oftast tegel. Natur
sten förekommer i regel endast i ut
smyckningar. Utöver skånska bergarter 
har man använt gotländsk sand- och 
kalksten.

Som resultat av slottsbygget i Stock
holm kan man se de om- och nybyggen 
av flera slott som skedde under 1700-ta- 
lets andra hälft av arkitekter som Carl 
Hårleman och Jean Eric Rehn. Bland 
dessa kan nämnas Övedskloster, figur 9, 
som medförde att Övedssandsten börja
de brytas på slottets ägor samt Börringe- 
kloster, Tullesbo, Trolleholm, Hviderup 
och Bjärsjölagård, samtliga med detaljer 
av natursten.

1800-talet innebar flera stora om
byggnader av många slott. Carl Georg 
Brunius gjorde ritningar till ombyggna
der vid mitten av 1800-talet, bl.a. av 
Skarhults, Sövdeborgs och Jordberga 
slott, samtliga med naturstensdetaljer. 
Den danske arkitekten Ferdinand Mel
dal svarade för omfattande ombyggna
der av flera slott med ornament av na
tursten, bl.a. Örtofta, Trollenäs och 
Trolleholm. Tysk sandsten, granit och 
även konststen började användas. Även 
helt nya slottsanläggningar, uppförda 
som medeltida riddarborgar enligt tidens 
romantiserande ideal, byggdes. Ett så
dant exempel är Hjularöds slott från 
1897, ritat av stockholmsarkitekterna 
Isak Gustaf Clason och Lars Wahlman. 
Många nya mindre herrgårdar uppför
des också. Till skillnad från de äldre blev 
dessa i regel putsade.

Byggnader och objekt
Naturstensdetaljer har påträffats i 34 
slott och herrgårdar, se kartan figur 7. 
De flesta byggnader, som kvarstår idag 
är från 1500-1600-talen, tabell 16. Den 
enda byggnaden från tidig medeltid är en 
klosterlänga, som nu ingår som en del i 
Bosjöklosters slott.

Byggnadernas ålder avser i regel deras 
äldsta nu stående byggnadsdelar. De fles
ta har byggts om flera gånger. Oftast har 
de vid varje ombyggnad fått vapen- och 
inskriftstavlor eller andra detaljer av na
tursten. Därför blir de objekt som inven
terats betydligt fler än antalet byggnader 
vilket framgår av tabell 16. Det finns
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Figur 9. Övedsklosters borggårdsportal från 1776 av Övedssandsten. Foto B. A. Lundberg 1993.

Tabell 16. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; 
frekvens och ålder. (Dateringen av byggnaderna utgår från de ovan mark bevarade 
byggnadsdelarna.)

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940

Byggnader 1 7 13 3 6 2 2 34
Objekt 1 7 33 16 45 23 9 134

inte heller någon större överensstämmel
se mellan byggnadernas och objektens 
ålder. Sammanlagt ingår 134 objekt i in
venteringen.

Det finns inte några slott eller herrgår
dar som helt och hållet är uppförda av

natursten. De flesta är byggda av tegel 
och många är putsade. Natursten före
kommer oftast i vapen- och inskriftstav- 
lor men även i en del portaler, skulptur
detaljer och andra ornament. Oftast är 
de profilerade och representerar 73% av
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samtliga objekt, tabell 17. De flesta är 
från perioderna 1550-1650 och 1750- 
1860. Den äldsta vapentavlan är från 
1538 och tillhör Trolleholms slott och 
den yngsta från 1924 tillhör Bjersjö- 
holm. Av de oprofilerade objekten, van
ligen inskriftstavlor, är de flesta från pe
rioden 1750-1860. Profilerade inskrifts
tavlor förekommer endast sporadiskt.

Byggnadssten
Mer än hälften av alla objekt, 61%, är 
av sandsten, tabell 18. Därnäst kommer 
kalksten med 31 %. Urberg finns endast i 
9 objekt och annan bergart, dvs. här ala
baster, i 1 objekt. Urberg finns inte i de 
äldsta objekten. I övrigt syns det inte nå

gon tydlig tidsskillnad i användandet av 
de olika bergarterna.

Av de 11 sand- och kalkstenstyper 
som har identifierats är 5 sandsten och 6 
kalksten, tabell 19. I 27 fall har det inte 
varit möjligt att närmare identifiera här
komst. Utöver 6 skånska bergarter finns 
gotländsk sand- och kalksten, öländsk 
kalksten och tysk sandsten samt ett ob
jekt av marmor.

I slotten har man föredragit gotländsk 
sandsten som finns i 23 objekt (19% av 
samtliga kalk- och sandstenar). Även 
den importerade tyska sandstenen har 
varit förhållandevis vanlig och förekom
mer i 19 objekt, följd av den skånska 
Höörsandstenen som finns i 17 objekt. 
Ovedssandsten har inte använts lika ofta

Tabell 17. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.
Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 1 7 26 14 24 20 6 98 73
Oprofilerade 7 2 21 3 3 36 27
Summa 1 7 33 16 45 23 9 134 100

Tabell 18. Sandsten, kalksten, urberg och annan bergart; frekvens och objektens ålder.
Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sią %
Sandsten 1 3 22 6 30 16 4 82 61
Kalksten 4 9 9 13 4 3 42 31
Urberg 2 1 1 3 2 9 7
Annan 1 1 1
Summa 1 7 33 16 45 23 9 134 100

Tabell 19. Sand- och kalkstenstyper; frekvens och objektens ålder. Sk = Skåne, Dk = Danmark.
1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S-a %

Sandstenar
Gotland 12 3 7 1 23 19
Höör, Sk 1 3 4 5 3 1 17 14
NV skånsk, Sk 2 2 4 3
Öved, Sk 1 9 10 8
Tyskland 5 12 2 19 15
Obestämd 4 2 2 1 9 7

Kalkstenar
Dan, Sk-Dk 1 1 2 2
Gotland 2 4 2 1 9 7
Komstad, Sk 2 1 4 1 8 6
Skri vkrita. Sk 1 1 1
Marmor annan 1 1 1
Öland 2 1 3 2
Obestämd 2 6 6 3 1 18 15
Summa 1 7 31 15 43 20 7 124 100
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utan finns endast i 10 objekt. Gotländsk 
kalksten och Komstadskalksten domine
rar i kalkstensmaterialet med 9 respekti
ve 8 objekt. Övriga bergarter förekom
mer endast i enstaka objekt.

Höörsandsten, skrivkrita, gotländsk 
kalksten och dankalksten är de enda 
bergarterna som förekommer i objekt 
före 1550. Bergarter, som endast finns i 
de senare perioderna, efter 1750, är tysk 
sandsten, öländsk kalksten samt mar
mor.

Skador
Av samtliga objekt saknar 31% påtagli
ga skador, övriga har någon form av ska
da, tabell 20. De flesta objekten har be
gränsade skador. 57 objekt har akuta 
skador, dvs. 43% av alla objekt.

Åldersfördelningen av objekt med 
akuta skador följer de perioder där de är 
mest representerade, dvs. perioderna 
1550-1650 och 1750-1860. Man finner 
dock en tendens till förhållandevis fler 
objekt med akuta skador i de äldsta peri
oderna än i de yngsta.

Bland de mera frekventerade bergar
terna visar den gotländska sandstenen 
mest skador, tabell 21. Av 23 objekt har 
17 akuta skador medan endast ett objekt 
saknar påtagliga skador. Övedssandsten 
och tysk sandsten har akuta skador på 
mer än hälften av objekten. Tysk sand
sten har dock en hel del välbevarade ob
jekt. Förutom urberg, som i regel saknar 
påtagliga skador, tycks Komstadskalk- 
stenen ha klarat sig bäst. Övriga bergar
ter representeras endast av enstaka ob
jekt, som alla har akuta skador.

Tabell 20. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sią %

0, ej påtagliga 1 6 1 17 12 5 42 31
1, begränsade 1 6 11 11 16 11 3 59 44
2, omfattande 16 4 12 1 33 25
Summa 1 7 33 16 45 23 9 134 100
Akuta skador 1 3 17 7 20 7 2 57 43

Tabell 21. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med
akuta eller inga påtagliga skador. Sk = Skåne, Dk = Danmark.

Sandstenar

Akuta skador Inga påtagliga
skador

(Totalt)

Gotland 17 1 23
Höör, Sk 4 6 17
NV skånsk, Sk 2 4
Öved, Sk 7 2 10
T yskland 9 8 19
Obestämd 3 3 9

Kalkstenar
Dan, Sk-Dk 2 2
Gotland 3 2 9
Kornstad, Sk 1 4 8
Skrivkrita, Sk 1 1
Marmor annan 1 1
Öland 2 1 3
Obestämd 4 6 18

Urberg 1 8 9

Annat
Obestämt 1 1
Summa 57 42 134
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Tabell 22. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador (jämför tabell 17).

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 1 3 15 7 15 7 2 50 88
Oprofilerade 2 5 7 12
Summa 1 3 17 7 20 7 2 57 100

Tabell 23. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 16).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Rą %

Byggnader 1 7 11 2 4 1 2 28 82

Tabell 24. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten;
frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Ką

Byggnader 1 4 5
Objekt 1 8 9

De mer utsmyckade naturstensdetal- 
jerna har betydligt oftare akuta skador 
än de enkelt utformade, tabell 22. Av 
samtliga objekt med akuta skador är 
88% profilerade. Flertalet tillhör perio
derna 1550-1650 och 1750-1860.

De flesta slotten och herrgårdarna har 
objekt med akuta skador. Av samtliga 34 
byggnader har 28 akuta skador, dvs. 
82%, tabell 23. De är jämnt fördelade i 
landskapet vilket framgår av kartan, fi
gur 7. Åtta byggnader med akuta skador 
är byggnadsminnen eller har motsvaran
de klassificering. 17 byggnader med 
akuta skador ligger inom områden av 
kulturhistoriskt riksintresse, och 3 i om
råden av särskilt regionalt intresse.

Övriga byggnader på 
landsbygden

Byggnader och objekt
Utöver kyrkor och slott på landsbygden 
har endast tidigare kända byggnader av 
antikvariskt värde inventerats, tabell 24. 
Av de 5 byggnaderna ligger 3 i mindre 
tätorter, Sjöbo, Mörarp och Svalöv. De 
är alla från sekelskiftet 1900. Från sam
ma period är Kullens fyr. En 1600-tals- 
byggnad med anknytning till slottsmil-

jön är Flviderups hospital, numera vand
rarhem.

En vapentavla från 1619 på Flvide
rups hospital är det äldsta naturstensob
jektet. Övriga objekt är portaler och 
annan utsmyckning samt en del kvader
sten.

Byggnadssten och skador
Vapentavlan från 1619 är av gotländsk 
sandsten. Gotländsk sandsten finns ock
så i objekt från sekelskiftet. Övriga berg
arter från sekelskiftet är Övedssandsten, 
Yxhultskalksten och urberg (granit). 
Graniten saknar påtagliga skador, övriga 
objekt har akuta skador.

Malmö

Arkitektur och byggnadshistoria1
Från det att Malmö grundades på 1250- 
talet och fram till 1800-talets mitt var 
staden belägen på området innanför de 
nuvarande kanalerna. De äldsta delarna 
växte fram kring stråket Västergatan-

1 Texten är till stor del citerad ur Översiktsplan för 
Malmö, 1990, s. 62 ff., med författaren Anders 
Reisnerts tillåtelse.
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Adelgatan-Östergatan. Under 1500- och 
1600-talen blev staden starkt befäst. Ef
ter hand hade all mark innanför befäst
ningarna utnyttjats, och förortsbebyg- 
gelsen tillkom längs de södra och östra 
infarterna. I början av 1800-talet utvid
gades Gamla staden i samband med att 
befästningarna raserades och de nuva
rande kanalerna anlades. Från 1850-ta- 
let växte nya industrier upp, sjöfarten 
började blomstra och en sekellång ex
pansionsperiod inleddes. Malmö blev 
centrum för handel och administration. 
Fram till andra världskriget växte staden 
genom successiv utvidgning av bebyggel
sen, men därefter ledde expansionen till 
snabb uppbyggnad av helt nya stadsde
lar.

Medeltiden
Den äldsta stadsbebyggelsen anlades i 
närheten av S:t Petri kyrka från 1300-ta- 
let. Trots att kyrkan helt och hållet är 
byggd av tegel har den fått utsmyckning
ar och skulpturer av dankalksten, vanli
gen kallad kritsten. De flesta skulpturer
na, som är de äldsta bevarade natur- 
stensdetaljerna i Malmö, har under 
1960-talet ersatts av kopior medan ori
ginalen förvaras i Malmö museum.

Stenstaden tar form 
Malmö upplevde en storhetstid under 
1500-talet. Det ekonomiska uppsvinget 
avspeglas bl.a. i de stora och påkostade 
tegelhusen från denna tid. Stortorget an
lades på 1530-talet och är ett av de stör
re torgen i Norden. Rådhuset vid torgets 
östra ända stod färdigt 1546. Av det äld
sta rådhuset finns idag endast källarval
ven kvar.

Jörgen Kock, stadens borgmästare 
och initiativtagare till Stortorgets place
ring, lät 1522-25 uppföra sitt eget hus, 
Jörgen Kocks gård, på lämplig plats i 
torgets närhet, figur 10. Tre av de ur
sprungliga byggnaderna existerar fortfa
rande, och komplexet framstår som ett 
av Nordens finaste exempel på profana 
tegelbyggnader från medeltidens slut 
med detaljer av dankalksten. Fängs hu
vudgatorna Västergatan-Adelgatan-Ös- 
tergatan ligger flera välbevarade 1500- 
tals hus, Rosenvingehuset, Hotell Tun
neln, Flensburgska huset, Gleerupska

huset, Dringenbergska gården och Niels 
Kuntzes gård i kv. S:t Gertrud. En del av 
dessa hus har vapentavlor och ornament 
av sand- eller kalksten.

Sydväst om Stortorget anlades Filla 
Torg på 1590-talet. Tegelarkitekturen 
kom efter hand att utnyttja dankalksten 
som dekorativa band, vilket även kom 
att omfatta fyllningarna i korsvirkesar
kitekturen vid Filla Torg.

I Malmö var 1600-talet till största de
len ett århundrade av ekonomisk stagna
tion och försvenskningspolitik. Tegel 
blev ett dyrbart byggnadsmaterial och av 
kostnadsskäl uppfördes i stället korsvir
keshus där tegelåtgången minimerades.

Under 1700-talet och fram till 1800- 
talets mitt kom manufakturindustrin att 
spela en stor roll för stadens ekonomi. 
Stadskärnan dominerades av stora han
delsträdgårdar och av småhantverkare 
som hyrde lokaler spridda över staden.

Industrialismens intåg 
Avsaknaden av en riktig hamn utgjorde 
ett hinder för Malmös industriella ut
veckling. Under 1700-talets lopp ökade 
behovet av en hamn och 1775 påbörja
des arbetet med den nya hamnen. Tack 
vare hamnen, skråväsendets avskaffande 
1846 och handelns frisläppande 1864 
kom industrialiseringen igång på allvar.

Malmö utvidgades genom utfyllnader 
i Öresund och ett centrum bildades kring 
Skeppsbron. Centralstationen anlades 
på 1850-talet. Norr om rangerbangår- 
den växte under 1800-talets slut upp en 
hamn- och packhusbebyggelse, som än
nu lever kvar i byggnader som Posten, 
hamnförvaltningen, slakthuset och hus
hållningssällskapet. Några av dessa har 
natursten i fasaderna, t.ex. Posten från 
1906, ritad av Erik Fallerstedt och Fer
dinand Boberg och hamnförvaltningen 
från 1908, ritad av Harald Boklund.

Sekelskiftesstaden 
Kring sekelskiftet förändrades utseendet 
på Malmös innerstad. I den forna hant
verks- och handelszonen växte det bl. a. 
upp bank-, kontors- och butikslokaler 
kring torgen. Ett centrum bildades. Be
byggelsen kring Stortorget är ett bra ex
empel på det sena 1800-talets storstads- 
mässiga arkitektur med många monu-
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Figur 10. Skulptur och ornament av dankalksten från 1524 på Jörgen Kocks gård i Malmö efter 
konservering. Foto I. Nilsson 1993, Malmö museer.

mentala byggnader med natursten, t.ex. 
Apoteket Lejonet från 1898. Här finns 
också flera banker med rika naturstens- 
fasader, Svenska Handelsbanken från 
1903-1904, Skånska Enskilda Banken 
från 1903 och Oxie Härads Sparbank 
från 1916-1918.

En arbetarstadsdel med hyreshus väx
te kring sekelskiftet upp i Möllevången 
och längs Bergsgatan. Stortorget fick 
långsamt en inramning där byggnader 
från 1500-tal till tidigt 1900-tal kan be
rätta om stadens utveckling.

Området kring nuvarande Rörsjösta

den bestod av donationsjordar och en 
plan fastställdes över området 1886. Pla
nen hade en klart monumental prägel 
med byggnader placerade i ett strikt rut- 
nätsmönster. Gatorna strålade samman 
vid centralkyrkan, S:t Pauli, och Kungs
gatan blev huvudgata med flerradiga 
trädplanteringar enligt parisisk förebild. 
Stadsdelen har vuxit fram under ett halvt 
sekel och man kan här följa utvecklingen 
av 50 års arkitektur och bostadsideal 
från 1870-talets nyklassicism fram till 
1930-talets funktionalism. 1914 stod 
Malmö värd för den Baltiska utställning-
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en. I anslutning till utställningen anlades 
parker, paradgator och broar.

Det som skiljer Malmös arkitektur 
från andra svenska städer vid denna tid 
var den kontinentala utformning som 
monumentalarkitekturen fick. Det har i 
huvudsak sina orsaker i att Malmöarki- 
tekterna fick sin utbildning på kontinen
ten, främst i Köpenhamn, men även Ber
lin, Wien och Paris var vanliga utbild
ningsorter. De kontinentala arkitektur
stilarna som jugend och ”nystilarna” har 
därmed i hög grad fått sätta sin prägel på 
stadens arkitektur. I Malmö utnyttjades 
kanalernas gynnsamma verkan med hela 
fasadfronter som speglar sig i kanalernas 
lugna vatten.

Flera offentliga byggnader försågs 
med natursten i fasaderna, bl.a. skolor 
som Pauliskolan från 1896 och S:t Petri 
skola från 1900. S:t Johannes kyrka, 
som ritades av Axel Anderberg, byggdes 
helt i kalksten 1907. Även stora privat
palats som Sjöbergska huset, byggt 
1893-1894, fick monumental natur- 
stensfasad, ritad av N. A. Arwidius. Till 
bostadshuset ansluter sig fabriks- och 
magasinbyggnader som tillsammans ut
gör ett helt kvarter.

Egnahemsområden 
Egnahemsrörelsen i Sverige växte fram 
vid 1900-talets början och nådde sin 
kulmen under 1920-talet. Redan under 
1910-talet utarbetades typritningar för 
Skåne på lokalt initiativ, och under 
1920-talet utgav stadens byggnadsbyrå 
tre olika samlingar med typritningar, allt 
för att främja en god byggnadskultur. 
Många framstående arkitekter var enga
gerade i detta mycket ambitiösa arbete. I 
Skåne är puts det helt dominerande fa- 
sadmaterialet medan det på andra håll 
huvudsakligen varit träpanel eller tegel.

Perioden under och närmast efter för
sta världskriget är en ekonomisk stagna- 
tionsperiod. Detta innebar att byggnads

verksamheten i Malmö stagnerade. Först 
på 1920-talet började en ekonomisk till
växt vilket avspeglades i en livlig bygg
nadsverksamhet. Davidshall, Hästha
gen, delar av Rörsjöstaden och Rönne- 
holm samt partiet kring S:t Knuts torg 
bebyggdes i en tjugotalsklassicistisk stil. 
Fasaderna är oftast av mörkrött tegel el
ler putsade och avfärgade i ljusa färger. 
Omfattningar och detaljer är ofta hugg
na i granit, t.ex. Nya televerket från 
1928-29.

Fångt in på 1930-talet, då funktiona
lismen blivit den helt förhärskande arki
tekturstilen i övriga landet, fortsätter 
man att bygga många tjugotalsklassicis- 
tiska hus i Malmö.

Med den nya bostads- och höghusbe
byggelsen under 1930- och 1940-talen 
kom putsade eller tegelklädda fasader 
att dominera.

Byggnader och objekt
Sammanlagt omfattar inventeringen 117 
byggnader med exponerad natursten. De 
flesta ligger inom den medeltida stads
kärnan, Gamla staden, andra i Davids- 
hallsområdet, Rörsjöstaden, Rådmans- 
vången och Möllevången. Enstaka bygg
nader finns också vid Skeppsbron och i 
södra delarna av Innerstaden, figur 11.

De inventerade byggnaderna omfattar 
180 objekt, tabell 25. Den äldsta bygg
naden är S:t Petri kyrka från 1300-talet. 
Övriga medeltida byggnader är profan
hus av tegel med detaljer av kalksten, de 
flesta från 1500-talet. Från 1600-talet 
finns inga byggnader med natursten och 
från 1700-talet finns endast en inskrifts- 
tavla (Suellska huset). Först mot slutet 
av 1800-talet och under sekelskiftet blev 
naturstenen flitigt använd. Därefter 
minskar på nytt antalet byggnader med 
natursten.

Många byggnader har kvader i sockel
våningarnas fasader, oftast rustikt bear
betad. En hel del byggnader har även öv-

Tabell 25. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; 
frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Slä

Byggnader 7 1 82 27 117
Objekt 8 1 131 40 180
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Figur 11. Malmö. Byggnader med exteriört exponerad ocb bearbetad natursten markerade med 
ofyllda cirklar. Fyllda cirklar avser byggnader med akuta skador.
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riga delar av fasaden klädd med kvader
sten, sammanlagt 17 byggnader. Över 
hälften av de inventerade objekten be
står av profilerade detaljer, 60%, tabell 
26. Flertalet är portaler men även lister 
och fönsteromfattningar är vanliga. Det 
äldre senmedeltida materialet består 
främst av skulpturer, masverksfönster 
och inskrifts- eller vapentavlor.

Byggnadssten
De flesta objekten är av sandsten, 42% 
av samtliga objekt, men även urberg,

sannolikt mest granit, är vanligt före
kommande och finns i 37%, tabell 27. 
Kalksten finns det något mindre av, 
21%, men den dominerar i det äldsta 
materialet; urberg är vanligast i det yng
sta materialet.

Totalt har 12 olika sand- och kalkste
nar identifierats, tabell 28. Endast 4 av 
dessa är skånska, övriga har hämtats 
från Gotland, Öland, Närke (Yxhult), 
Vätternområdet och från en ej närmare 
bestämd lokal i östra Svealand. Sandsten 
har även importerats från Tyskland.

Efter 1910 finner man endast Öveds-

Tabell 26. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 4 1 77 26 108 60
Oprofilerade 4 54 14 72 40
Summa 8 1 131 40 180 100

Tabell 27. Sandsten, kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bereart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Sandsten 1 68 7 76 42
Kalksten 7 1 22 8 38 21
Urberg 41 25 66 37
Summa 8 1 131 40 180 100

Tabell 28. Sand- och kalkstenstyper; frekvens och objektens ålder.
Nä = Närke, Sk = Skåne, Dk = Dankmark.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sfa %
Sandstenar
Gotland 1 1 1
Höör, Sk 3 3 3
Mäl/Rosl/Gävle 1 1 1
Vättern 7 7 6
Öved, Sk 27 3 30 26
Tyskland 24 3 27 24
Obestämd 1 5 1 7 6

Kalkstenar
Dan, Sk-Dk 7 7 6
Gotland 3 3 3
Ignaberga, Sk 1 1 1
Marmor annan 1 1 1
Öland 2 2 2
Yxhultsomr, Nä 11 1 12 11
Obestämd 1 6 5 12 11
Summa 8 1 90 15 114 100
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sandsten, tysk sandsten, Ignabergakalk- 
sten, Yxhultskalksten och marmor. För
utom ett objekt av en ej identifierad 
sandsten finns endast dankalksten i de 
äldsta objekten.

Skador
Ungefär hälften av alla objekt har någon 
form av skada, tabell 29. Nästa alla sen
medeltida objekt har skador. Minst ska
defrekvens visar de objekt, som tillhör ti
den efter 1910. Akuta skador finns i 41 
objekt, dvs. ca 23% av samtliga objekt. 
De flesta av dessa tillhör sekelskiftet 
1900.

Fyra av de identifierade bergarterna, 
Övedssandsten, tysk sandsten, dankalk
sten och Yxhultskalksten, har akuta ska
dor, tabell 30. Så gott som alla objekt av 
urberg saknar påtagliga skador. Även 
några objekt av tysk sandsten och ensta
ka objekt av andra bergarter visar inga 
påtagliga skador.

Akuta skador finns framför allt på 
mer bearbetat naturstensmaterial, och 
detta material utgör 80% av alla objekt 
med akuta skador, tabell 31. Av samtliga 
69 oprofilerade objekt har endast 8 aku
ta skador. De yngsta objekten har klarat 
sig bäst.

Av samtliga 117 byggnader har 35, 
dvs. 30%, akuta skador, tabell 32. De 
flesta tillhör perioden 1860-1910. Av de 
7 senmedeltida husen har 3 akuta skador 
medan förhållandet för den senaste peri
oden är 3 av 27. Utbredningen av bygg
nader med akuta skador framgår av kar
tan, figur 11. De flesta ligger i Gamla 
staden vid Stortorget och längs med 
Adelgatan och Stora Nygatan. Några 
finns dessutom vid hamnen. Av dessa 
byggnader har 11 klassificerats som 
byggnadsminne eller motsvarande.

De tre äldsta byggnaderna med akuta 
skador tillhör de äldsta 1500-talshusen i 
Malmö. Samtliga har dock åtgärdats se
dan inventeringen genomfördes, se tabell 
74. Den enda kyrkan med akuta skador 
är S:t Johannes kyrka från 1907.

Helsingborg

Arkitektur och byggnadshistoria1
Flelsingborg har ett strategiskt läge där 
Öresund är som smalast. Avståndet till 
Helsingör på danska sidan är endast 4,5 
km. Stadens topografi markeras av den 
smala strandremsan längs vilken en för- 
kastningsbrant, landborgen, reser sig 
med en höjd av ca 10-15 m.

Staden omnämns för första gången 
1085. Den medeltida bebyggelsen låg 
uppe på landborgen. Med järnvägens 
och hamnens utbyggnad på 1860-talet 
kom staden att växa utmed strandrem
san på en utfyllnad i Öresund. Dessa vik
tiga kommunikationsleder i södra delen 
av staden har fått stora konsekvenser för 
den fortsatta stadsutvecklingen.

Medeltiden
Av den medeltida stadsbebyggelsen på 
landborgen kvarstår endast Helsing
borgs slott, Kärnan. Det mäktiga fyrkan
tiga tegeltornet är det tredje på platsen 
och uppfördes under 1300-talet. Genom 
att Kärnan efter hand förstärktes och 
byggdes ut erbjöd den bättre skydd och 
en ny stadsbildning etablerades på den 
trånga strandremsan nedanför landbor
gen. Den stadsdel, som här växte fram 
kan fortfarande skönjas i områdets ore
gelbundna kvartersformer och gatu- 
sträckningar. Den äldsta bevarade bygg
naden är S:ta Maria tegelkyrka från slu
tet av 1300-talet. Kyrkan har det äldst 
bevarade naturstensobjektet i Helsing
borg, ett skulpterat kragband av skriv- 
krita i portalen.

Befästningsstaden 
Stadsplanen bär ännu idag spår efter den 
utbyggnad av befästningen som företogs 
omkring 1650. Bastioner och vallar var 
utlagda i ett stjärnformigt mönster. Stor
torget lades ut på 1690-talet i samband 
med Helsingborgs återuppbyggnad efter

1 Texten är till stor del citerad ur Kulturminnes- 
vårdsprogram för Skåne, del Malmöhus län, 
1984, s. 73 f., med tillåtelse av Länsstyrelsen i 
Malmöhus län.
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Tabell 29. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

0, ej påtagliga 1 59 28 88 49
1, begränsade 4 1 60 10 75 42
2, omfattande 3 12 2 17 9
Summa 8 1 131 40 180 100
Akuta skador 3 35 3 41 23

Tabell 30. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador. Nä = Närke, Sk = Skåne, Dk = Danmark.

Akuta skador Inea oåtaeliea (Totalt)
skador

Sandstenar
Gotland 1
Höör, Sk 3
Mäl/Rosl/Gävle 1
Vättern 3 7
öved. Sk 16 1 30
Tyskland 11 8 27
Obestämd 2 3 7

Kalkstenar
Dan, Sk-Dk 2 1 7
Gotland 2 3
Ignaberga, Sk 1
Marmor annan 1 1
Öland 1 2
Yxhultsomr, Nä 8 1 12
Obestämd 2 4 12

Urberg 63 66
Summa 41 88 180

Tabell 31. Profilerade och o orofilerade objekt med akuta skador (jämför tabell 26).

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 3 27 3 33 80
Oprofilerad 8 8 20
Summa 3 35 3 41 100

Tabell 32. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 25).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 &a %

Byggnader 3 29 3 35 30
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de svensk-danska krigen. Endast en pro
fanbyggnad, Jakob Hansens hus byggt i 
korsvirke omkring 1641, finns bevarad 
från tiden före 1670-talets omfattande 
härjningar.

1700-talet och första delen av 1800- 
talet innebar ett tämligen lugnt skede för 
staden. Från denna period härrör f.d. 
apoteket Kärnan, vilket ursprungligen 
uppfördes som bostad och är stadens 
äldsta privata stenhus med putsade fasa
der. De övriga är uppförda i korsvirke, 
vilket in på 1800-talet behöll sin ställ
ning som dominerande byggnadskon- 
struktion.

Industrialismen
Stadsbebyggelsen präglas idag i de cent
rala delarna företrädesvis av det sena 
1800-talets och det tidiga 1900-talets 
byggnadsstilar. Under dessa decennier 
utvecklades Helsingborg till en blomst
rande handels-, industri- och sjöfarts- 
stad, mycket tack vare att Öresundstul- 
len upphörde (1857). En ångbåtsförbin- 
delse med Helsingör invigdes 1892. 
Drottninggatan och Järnvägsgatan, ut
lagda på utfyllnadsmark i Öresund, ef
terträdde Storgatan som huvudstråk.

Staden upplevde ett stort bostadsbyg
gande under 1870-90-talen. Många 
korsvirkeshus ersattes av stenhus i flera 
våningar ofta med påkostade fasader, 
framför allt utmed Järnvägsgatan och 
Trädgårdsgatan. Här finns t.ex. f.d. 
Sparbanken från 1898, ritad av Ullrich 
Hallqvist, och Hotel Continental, byggt 
1868-1883 efter ritningar av dåvarande 
stadsarkitekten Mauritz Frohm, båda 
byggnaderna med natursten i fasaderna. 
De monumentala byggnaderna utmed 
gatorna är företrädesvis uppförda i tegel 
och rikt dekorerade med putsdekor en
ligt dåtidens historiserande arkitektur
ideal.

Sekelskiftesstaden 
Det blev viktigt att manifestera stadens 
storhetstid med representativa byggna
der och ny stadsplanering. Stortorget 
öppnades både mot hamnen och mot 
landborgen med de s.k. Terasstrapporna 
från 1901-1903. Ett nytt rådhus i nygo
tik vid torgets norra sida kom att domi

nera stadskärnan, figur 12. Rådhuset ri
tades av Alfred Hellerström, som sedan 
1903 var stadsarkitekt. Runt Stortorget 
byggdes flera banker och stora butiks- 
byggnader. Natursten av olika arter och 
bearbetningsteknik visar här en stor 
form- och materialrikedom i den nya ar
kitekturen, t.ex. Skånes Enskilda Bank 
från 1900-1901, Huvudpostkontoret 
från 1901-1903, Handelsbanken från 
1902-1904 och Grand Hotel från 1923. 
Uppe på landborgen uppfördes flera in- 
stitutionsbyggnader, bl.a. Nicolaiskolan 
från 1895-1896 med en rikt ornerad na
turstensportal.

Efterhand som vattenkraften ersattes 
av annan energi och närheten till järnväg 
blev betydelsefull kom området söder 
om den gamla stadskärnan att utvecklas 
till en ny industristadsdel, kallad Söder. 
Genom att anlägga Nya torg eller Gus
tav Adolfs torg skapades ett andra cent
rum.

Byggnadsbeståndet i Helsingborgs öv
riga stadsdelar är varierat och omfattar 
såväl villor som hyreshus. Här finns ex
empel på såväl nyrenässans som jugend, 
nationalromantik, 20-tals klassicism, 
funktionalism och 50-talets höghusbe
byggelse.

Byggnader och objekt
Sammanlagt ingår 40 byggnader och 69 
objekt i inventeringen, tabell 33. De lig
ger alla i centrala Helsingborg med kon
centration kring Stora Torg upp mot 
klinten och hamnkvarteren söder om 
Drottninggatan, figur 13.

De flesta byggnaderna är från sekel
skiftet 1900 och perioden därefter. Den 
enda medeltida byggnaden är Mariakyr- 
kan från slutet av 1300-talet med sanno
likt återanvänd natursten från 1200-ta- 
let. Det är också i denna byggnad alla de 
äldre objekten förekommer, bl.a. en in- 
skriftstavla från 1700-talet.

Många byggnader har fasader med 
kvadersten i bottenvåningen och fem hus 
från sekelskiftet 1900 har även kvader i 
de övre våningarna. Profilerade natur
stensdetaljer finns framför allt i portaler. 
Övriga profilerade detaljer är fönster
omfattningar, listverk och gesimser. Av 
samtliga objekt är 62% profilerade och 
38% oprofilerade, tabell 34.
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Figur 12. Rådhuset i Helsingborg, uppfört i tegel, granit och Yxhultskalksten 1892 — 96. Ritat av 
Alfred Hellerström. Foto Sven-Olof Larsen 1987, Helsingborgs museum.

Tabeli 33. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; 
frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 H

Byggnader 1 27 12 40
Objekt________________ 2_______________________________ 1___________________ 49________ 17_______ 69

Tabell 34. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sią %

Profilerade 2 31 10 43 62
Oprofilerade 1 18 7 26 38
Summa 2 1 49 17 69 100
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Figur 13. Helsingborg. Byggnader med exteriört exponerad och bearbetad natursten markerade 
med ofyllda cirklar. Fyllda cirklar avser byggnader med akuta skador.
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Byggnadssten
Urberg, i regel granit, är den mest före
kommande bergarten och finns i 48% av 
alla objekt, tabell 35. Sandsten och kalk
sten har använts ungefär lika mycket och 
utgör 28 respektive 23% av samtliga ob
jekt. Täljsten finns i ett objekt (Terrass
trapporna). Sand- och kalksten har i 
princip endast använts fram till och med 
sekelskiftet varefter urberg helt domine
rar.

Den lokala Nordvästskånska sandste
nen har använts i Mariakyrkan liksom 
skrivkrita, tabell 36. Dessa bergarter 
finns endast i det medeltida materialet.

Under sekelskiftet kom Övedssandsten 
att dominera tillsammans med Yxhults- 
kalksten från Närke och importerad 
sandsten från Tyskland. Från Gotland 
har man hämtat både sand- och kalk
sten, om än i ringa omfattning.

Skador
Något mer än hälften av de inventerade 
objekten har inga påtagliga skador, ta
bell 37. Akuta skador finns på 19 objekt, 
dvs. 28% av samtliga, de flesta från peri
oden 1860-1910.

Förutom Höörsandsten har alla iden-

Tabell 35. Sandsten, kalksten, urberg och annan bergart; frekvens och objektens ålder.

Bereart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Sandsten 1 18 19 28
Kalksten 1 1 13 1 16 23
Urberg 17 16 33 48
Annan 1 1 1
Summa 2 1 49 17 69 100

Tabell 36. Sand- och kalkstenstyper; frekvens och objektens ålder. Nä = Närke, Sk = Skåne.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Slå %
Sandstenar
Gotland 1 1 3
Höör, Sk 2 2 6
NV skånsk, Sk 1 1 3
Öved, Sk 7 7 20
Tyskland 5 5 14
Obestämd 3 3 9

Kalkstenar
Gotland 3 3 9
Skrivkrita, Sk 1 1 3
Yxhultsomr, Nä 7 1 8 23
Obestämd 1 3 4 11
Summa 2 1 31 1 35 100

Tabell 37. Skadefrekvens och objektens ålder.
Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

0, ej påtagliga 22 16 38 55
1, begränsade 1 1 23 1 26 38

2, omfattande 1 4 5 7
Summa 2 1 49 17 69 100

Akuta skador 2 1 15 1 19 28
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tifierade bergartstyper akuta skador, ta
bell 38. Yxhultskalksten har flest objekt 
med akuta skador. Urberg (granit) är 
bäst bevarat med 31 av 33 objekt utan 
påtagliga skador.

Flera byggnader i Helsingborg har fa
sader av kvadersten. Dessa tycks ha kla
rat sig förhållandevis väl. Av de akut 
skadade objekten är 16 profilerade och 3 
oprofilerade, tabell 39. Av samtliga 26 
objekt med oprofilerad natursten har en
dast 3 akuta skador, jämför tabell 34. Av 
objekt med profilerad eller skulpterad 
utformning har däremot drygt en tredje
del akuta skador. De är alla äldre än 
1910.

De byggnader som har objekt med 
akuta skador finns alla i centrala Hel
singborg, framför allt vid Stora Torg, fi
gur 13. Av de 40 byggnader som ingår i 
inventeringen har 16 akuta skador, dvs. 
40%, tabell 40. Den äldsta byggnaden är 
Mariakyrkan (som har åtgärdats sedan 
inventeringen genomfördes). Tre bygg
nader har klassificerats som byggnads- 
minne, alla från sekelskiftet, Rådhuset 
från 1892-96, ritat av Alfred Heller
ström, Huvudpostkontoret från 1901- 
1903, ritat av Gustaf Améen, och Skånes 
Enskilda Bank från 1900-01, ritad av 
Gustaf Wickman. Stadskärnan är ett 
område av kulturhistoriskt riksintresse.

Tabell 38. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med 
akuta eller inga påtagliga skador. Nä = Närke, Sk = Skåne.

Sandstenar

Akuta skador Inga påtagliga
skador

(Totalt)

Gotland 1 1
Höör, Sk 2 2
NV skånsk, Sk 1 1
Öved, Sk 2 4 7
Tyskland 1 5
Obestämd 1 3

Kalkstenar
Gotland 1 3
Skrivkrita, Sk 1 1
Yxhultsomr, Nä 7 8
Obestämd 3 4

Urberg 1 31 33

Annat
Täljsten 1 1
Summa 19 38 69

Tabell 39. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador (jämför tabell 34).

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 2 14 16 84
Oprofilerade 1 1 1 3 16
Summa 2 1 15 1 19 100

Tabell 40. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 33).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S;a %

Byggnader 1 14 1 16 40
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Lund

Arkitektur och byggnadshistoria1
Lund, omgivet av en bördig slättbygd, 
anses ha uppstått genom kungligt initia
tiv under sen vikingatid. Lund fungerade 
från 1103 och under en period framåt 
som ärkebiskopssäte för hela Norden 
och utgjorde under medeltiden ett nor
diskt kulturcentrum. Den medeltida sta
dens utbredning överensstämmer i stort 
sett med den nuvarande stadskärnan. 
Lund är en universitetsstad sedan 1668, 
vilket fortfarande i hög grad präglar sta
den liksom dess funktion som sjukhus- 
stad.

Medeltiden
Centralpunkten i staden är sedan tidig 
medeltid domkyrkan, vars huvudaltare i 
kryptan invigdes 1123 och i högkyrkan 
1145. Kyrkan står i nordisk aspekt som 
den mäktigaste representanten för ro
mansk kyrkobyggnadskonst. Dess oput
sade kvadermurar av sandsten lämnar 
upplysningar om kvadertekniken från ti
dig medeltid till det sena 1800-talet då 
kyrkan genomgick en omfattande om
byggnad av Helgo Zettervall.

Omkring 1300 fanns i staden tjugo 
kyrkor, fem klosterkyrkor och två kyrk
liga sjukvårdsinrättningar. Reformatio
nen på 1530-talet drabbade Lund hårt 
och idag finns endast S:t Petri kloster
kyrka och Liberiet eller Laurentiikapel- 
let, bevarade. Grundmurarna till Drot
tens kyrka har grävts fram och är nu till
gängliga i ett underjordiskt museum. En
staka rester av Allhelgonaklostrets tegel
murar finns bevarade i Universitets
bibliotekets park. Stadskärnan med mo
difierad sexkantig form omgavs av grav 
och vall från 1300-talets mitt. Av medel
tida profana hus finns endast ett par te
gelhus bevarade.

1 Texten är till stor del citerad ur Kulturminnes- 
vårdsprogram för Skåne, del Malmöhus län, 
1984, s. 173 ff., med tillåtelse av Länsstyrelsen i 
Malmöhus län.

Stenstaden tar form 
Från skedet 1500-talets första hälft till 
1600-talets senare del, då staden skada
des svårt av de dansk-svenska krigen, 
finns endast ett fåtal byggnader kvar, så
som Lundagårdshuset, byggt 1578-84 
på den gamla biskopsborgens plats, samt 
Karl XII:s hus från 1586-89 som utgör 
en del av Katedralskolan. Byggnaderna 
är uppförda i tegel med detaljer av na
tursten. Karl XII:s huset har dekorativa 
horisontalband av dankalksten (vanligen 
kallad kritsten).

Det sena 1700-talet och det tidiga 
1800-talet präglades framför allt av 
korsvirkeshus av vilka endast ett fåtal 
återstår idag.

Universitets- och sjukhusstaden 
Delar av den äldre stadsbebyggelsen 
kännetecknas idag av 1800-talets klassi- 
cerande byggnader i en eller två våning
ar och oftast med putsfasader. Goda ex
empel på offentliga byggnader av denna 
typ är Rådhuset från 1836 och Central
stationen, byggd 1857-59.

Lund och Lundabygden upplevde ett 
ekonomiskt uppsving under 1800-talets 
mitt och senare hälft, vilket baserades 
dels på skilda industrietableringar och 
dels på en intensifierad uppodlingsverk- 
samhet inom jordbruket. Under 1800- 
talet utvecklades även universitetet jäm
te sjukvårdsinstitutionerna. Samtliga 
dessa faktorer har påverkat bebyggelsen 
och Lund kan uppvisa miljöer represen
tativa för såväl historiserande arkitek
turstilar såsom en av Carl Georg Brunius 
influerad medeltidsromantik som nyre
nässans, jugend, nationalromantik, ame- 
rikanskinfluerad byggnadsstil och 20- 
tals klassicism. Speciellt påkostade fasa
der har byggnader vid de öppna platser
na och stora gatustråken fått. Här finns 
bl. a. bankpalats, hotell och högborgerli
ga bostadshus. Många har fått utsmyck
ningar av natursten. Bland dessa kan 
nämnas Grand Hotel från 1899, ritat av 
Alfred Hellerström, och Saluhallen från 
1907-1909, ritad av Salomon Sörensen. 
I stort sett har alla banker som ligger i 
stadens centrum detaljer av natursten i 
fasaderna, figur 14.

Inom det forna ärkebiskopsområdet 
Lundagård, vilket omgestaltades redan
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Figur 14. Hypoteksbanken i Lund, byggd av Ignabergakalksten 1915-18. Ritad av l.G. Clason. 
Foto H. Bengtsson 1981, Kulturen, Lund.
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på 1700-talet av Carl Hårleman, ligger 
byggnader knutna till det på 1600-talet 
grundade universitetet såsom själva Uni
versitetsbyggnaden, invigd 1882, Akade
miska föreningen, vars äldsta delar är 
från 1849-51, institutionsbyggnader 
samt Palaestra et Odeum från 1883. 
Norr om den gamla stadsvallen ligger 
Biskopshuset och Universitetsbibliote
ket, det senare ritat av Alfred Heller
ström 1902-1904 med kalkstensdetaljer. 
Här reser sig Allhelgonakyrkan från 
1885-91, gestaltad i nygotik och med 
Helgo Zettervall som arkitekt. Zettervall 
var även verksam vid flera av 1800-ta- 
lets större byggnadsföretag. Han efter
trädde Brunius som ansvarig för renove
ringen av domkyrkan, ritade Universi
tetsbyggnaden samt byggnader såsom 
Gamla Kirurgen inom lasarettsområdet. 
Utanför den gamla stadsvallen i öster i 
den s.k. Professorsstaden ligger ytterliga
re institutionsbyggnader samt villakvar
ter med arkitektritade villor omgivna av 
större trädgårdar. Öster om Östra Vall
gatan utbreder sig Botaniska trädgården, 
anlagd 1862-67.

En bebyggelse av helt annan karaktär 
utgör det s.k. Nödenområdet i sydöstra 
delen av den gamla stadskärnan. På de 
tidigare obebyggda tomterna uppfördes 
under 1870-talet arbetarbostäder av små 
envåningshus med enkla putsfasader.

På 1900-talet byggdes andra typer av 
arbetarbostäder. Av dessa kan nämnas 
några kvarter väster om järnvägen, t.ex. 
”Stationshusen” vid Fjelievägen och eg
nahemshusen vid Hantverks- och 
Handskmakaregatorna.

Byggnader och objekt
De byggnader som har exponerad natur
sten ligger alla i den centrala staden med 
koncentration i den medeltida stadskär
nan, figur 15. Sammanlagt ingår 61 
byggnader med 110 objekt i inventering
en, tabell 41. Endast enstaka byggnader

och objekt är äldre än från 1860-talet. 
Den äldsta byggnaden med natursten är 
domkyrkan. Av de tegelhus som återstår 
från 1500-talet har endast Karl XII:s hus 
detaljer av natursten. Från 1800-talets 
första hälft finns två byggnader med na
tursten, Lundagårdshuset och Historiska 
museet. I övrigt dominerar byggnader 
från perioden 1860-1910, men en hel 
del finns även från den följande perio
den.

I domkyrkans krypta finns välhuggen 
kvadersten, troligen från slutet av 1000- 
talet. Kryptan representerar därmed 
kvaderbearbetning i sitt äldsta skede. 
(Dessa kvadermurar är inte exponerade i 
exteriören och ingår därför inte i denna 
inventering). Vid det fortsatta byggandet 
av domkyrkan under medeltiden, och 
även under de senare restaureringarna 
på 1500- och 1800-talen, användes lika
så välhuggen kvadersten. Utöver dom
kyrkan finns natursten i hela fasaderna 
endast i tre byggnader, Lundabygdens 
Sparbank och Bantorget 4, båda från 
1899, och Hypoteksforeningen från 
1918 (se figur 14). Natursten som fasad
beklädnad har i övrigt främst använts i 
sockelvåningar i hus från 1860-talet och 
senare.

Mera bearbetad natursten förekom
mer främst i portaler. Domkyrkans båda 
nord- och sydportaler från 1100-talet är 
försedda med rik ornamentik och relie
fer. Här finns även medeltida tympanon 
i de två mindre tornportalerna (presente
ras här som ett enda objekt). Huvudpor
talen i tornets västmur är dock från 
1860-talet. Andra objekt med profilerad 
sten är framför allt fönsteromfattningar 
och listverk men även fasadutsmyck- 
ningar som kolonnetter och reliefer före
kommer. I Lund ingår något fler oprofi
lerade objekt än profilerade i det inven
terade materialet, 52 respektive 48%, ta
bell 42.

Tabell 41. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; 
frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Slå

Bvggnader 1 1 2 32 25 61
Objekt 2 1 3 65 39 110
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Figur 15. Lund. Byggnader med exteriört exponerad och bearbetad natursten markerade med 
ofyllda cirklar. Fyllda cirklar avser byggnader med akuta skador.
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Tabell 42. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Ska %

Profilerade 1 3 32 17 53 48
Oprofilerade 1 1 33 22 57 52
Summa 2 1 3 65 39 110 100

Tabell 43. Sandsten, kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Ska %

Sandsten 2 3 24 2 31 28
Kalksten 1 17 4 22 20
Urberg 24 33 57 52
Summa 2 1 3 65 39 110 100

Tabell 44. Sand- och kalkstenstyper; frekvens och objektens ålder.
Nä = Närke, Sk = Skåne, Dk = Danmark.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Ska %
Sandstenar
Gotland 1 1 2
Höör, Sk 2 2 2 6 11
öved, Sk 12 1 13 25
Tyskland 9 1 10 19
Obestämd 1 1 2

Kalkstenar
Dan, Sk-Dk 1 1 2
Gotland 1 1 2
Ignaberga, Sk

1
2 2

1
4

Marmor annan 2
Yxhultsomr, Nä 13 2 15 28

Obestämd 2 2 4
Summa 2 1 3 41 6 53 100

Byggnadssten
Urberg, oftast granit, dominerar som 
byggnads- och ornamentsten med 57 ob
jekt, dvs. 52% av samtliga objekt, tabell 
43. Därefter kommer sandsten med 31 
objekt (28%), och ett något mindre an
tal av kalksten, 22 objekt (20%). Urberg 
finns endast i material efter 1860-talet 
och dominerar i den senare perioden.

Av 9 identifierade bergarter är 4 från 
Skåne, tabell 44. I övrigt finns sand- och 
kalksten från Gotland, Yxhultskalksten 
från Närke och tysk sandsten samt ett 
objekt av marmor. De mest utnyttjade 
bergarterna är Yxhultskalksten, Öveds- 
sandsten och tysk sandsten i nämnd ord

ning. Övriga bergarter har endast an
vänts i enstaka objekt.

Höörsandsten uppträder såväl under 
1100-talet som under 1800-talet. Dan
kalksten finns endast i detaljer från 
1500-talet och gotländsk sandsten från 
1800-talets andra hälft. Ignabergakalk- 
sten förekommer enbart efter 1910. Öv
riga bergarter finns framför allt i objekt 
från sekelskiftet.
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Skador
De flesta objekten visar inga påtagliga 
skador, framför allt inte de från de två 
senaste perioderna, tabell 45. Skadade 
objekt finns däremot från alla represen
terade perioder. Akuta skador finns hos 
23 objekt, dvs. 21% av samtliga objekt. 
De flesta tillhör perioden 1860-1910.

Som framgår av tabell 46 har nästan 
alla sand- och kalkstenar något objekt 
med akut skada. Flest objekt med akuta 
skador finns bland Övedssandstenen, 10 
objekt, följt av Yxhultskalkstenen med 6 
objekt. Av de 57 objekten av urbergstyp 
har endast ett akut skada medan 54 sak
nar påtagliga skador. Av sandstenen har

den tyska stenen klarat sig bäst där 6 ob
jekt av 10 saknar påtagliga skador. Övri
ga bergarter är endast representerade 
med enstaka objekt.

Av de objekt som har akuta skador är 
16 profilerade medan endast 7 är oprofi
lerade, tabell 47. Det äldsta är domkyr
kans kvadermurverk från 1100-talet.

De byggnader som har akuta skador 
utgör 26% av samtliga inventerade 
byggnader i Lunds stad, dvs. 16 av 61 
byggnader, tabell 48. Från tiden före 
1800-talets slut finns endast två byggna
der med akuta skador, domkyrkan från 
1100-talet och Historiska museet från 
1845. Den senare är ett byggnadsminne.

Tabell 45. Skadefrekvens och objektens ålder.
Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

0, ej påtagliga 1 1 37 33 72 65
1, begränsade 2 2 19 6 29 26
2, omfattande 9 9 8
Summa 2 1 3 65 39 110 100
Akuta skador 1 1 19 2 23 21

Tabell 46. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med akuta 
eller inga påtagliga skador. Nä = Närke, Sk = Skåne, Dk = Danmark.

Akuta skador Inga påtagliga (Totalt)

Sandstenar
Gotland 1

skador

1
Höör, Sk 2 2 6
öved, Sk 10 2 13
Tyskland 1 6 10
Obestämd 1 1

Kalkstenar
Dan, Sk-Dk 1 1
Gotland 1 1
Ignaberga, Sk 1 1 2
Marmor annan 1 1
Yxhultsomr, Nä 6 2 15
Obestämd 2 2

Urberg 1 54 57
Summa 23 72 110

Tabell 47. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador (jämför tabell 42).
Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S.a %

Profilerade 1 13 2 16 70
Oprofilerade 1 6 7 30
Summa 1 1 19 2 23 100
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Tabell 48. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 41).

Med ett undantag tillhör de övriga bygg
naderna perioden 1860-1910.

Lunds stadskärna har ett kulturhisto
riskt riksintresse. Inom detta område 
finns 14 byggnader med akuta skador, se 
kartan figur 15. En byggnad, Universi
tetsbiblioteket, ligger inom ömråde av 
särskilt regionalt kulturhistoriskt intres
se.

Det finns ytterligare en byggnad, som 
tyvärr fallit bort vid inventeringen, Aka
demiska Föreningen, som har en välbe- 
varad och rikt profilerad portal av 
Övedssandsten, daterad till 1911.

Landskrona

Arkitektur och byggnadshistoria1
Landskrona ligger vid Óresundskusten i 
kanten av Lundåkrabukten. Staden an- 
lades av Erik av Pommern och fick 
stadsprivilegier 1413. Ända sedan me
deltiden var staden ett viktigt gränsfäste, 
vilket fortfarande markeras av befäst
ningsverket, Citadellet, senare ombyggt 
till fängelse. Vid mitten av 1700-talet på
börjades en ny stadsplan, varvid flera 
nybyggen genomfördes. På 1850-talet 
byggdes hamnen ut och 1859 fick 
Landskrona ångbåtstrafik med Köpen
hamn. Vid sekelskiftet var staden en av 
Sveriges tio främsta industristäder.

Befästningsstaden 
Av det medeltida Landskronas byggna
der återstår idag ingenting, frånsett 
grundstenarna av den på 1410-talet an
lagda stadskyrkan.

Den stora befästningsanläggningen 
Citadellet, som har ett strategiskt läge i 
stadens västra del, påbörjades av Kristian

1 Texten är till stor del citerad ur Kulturminnes- 
vårdsprogram för Skåne, del Malmöhus län, 
1984, s. 147 f., med tillåtelse av Länsstyrelsen i 
Malmöhus län.

III under 1540-talet. Efter det att Skåne 
blivit svenskt 1658, försågs Citadellet 
med utanverk, vallar och bastioner.

Såväl den danska som svenska stats
makten arbetade under 1500-1700-ta- 
len med olika planer för utbyggnad av 
Landskrona. Exempelvis beordrades 
Ängelholms invånare vid 1500-talets 
mitt att flytta till staden, och vid 1600- 
talets slut planerade Karl XI att göra sta
den till Skånes huvudort. I och med ett 
riksdagsbeslut 1747 att ytterligare befäs
ta Landskrona kom staden att växa 
utanför sina tidigare gränser. Nya staden 
söder om den gamla stadskärnan lades 
ut i skydd av den nya planerade fäst
ningen på grundet Gråen.

Nya staden framstår idag som repre
sentativ för dåtidens stadsplaneideal 
med rätlinjigt gatunät, rektangulära 
kvarter och öppen plats vid den nya 
stadskyrkan Sofia Albertina som uppför
des 1754-88 efter ritningar av Carl Hår- 
leman, som även anses ha deltagit i de 
nya stadsplanearbetena. Hårleman, som 
var överintendent, ritade även Adolf 
Fredriks kasern, som byggdes 1754-60 
som den första av sex planerade kaser
ner. Idag disponeras byggnaden av muse
et. Den hårlemanska av fransk klassi
cism påverkade arkitekturen har blivit 
förebild för många av stadens förnämare 
byggnader, t.ex. Gamla Kassan i kvarte
ret Gamla Bryggan samt flera byggnader 
vid Storgatans övre del. Det är i de hår
lemanska byggnaderna som natursten 
har använts under denna period.

Industristaden
1700-talets omfattande utbyggnadspla- 
ner kom inte att förverkligas i full skala. 
Stadens utveckling bromsades under 
1800-talets första del. Från och med 
1800-talets mitt växte Landskrona emel
lertid åter. Flera industrier anlades - någ
ra jordbruksbaserade, såsom sockerfab
rik och bryggerier, andra med inriktning 
på mekanisk industri och tegeltillverk
ning. Handel och sjöfart gynnades och
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Figur 16. Inkörsporten till Tranchellska huset med detaljer av nordvästskånsk sandsten, gotländsk 
sandsten och Yxhultskalksten. Huset uppfört 1890 - 94 efter ritningar av Magnus Isaeus och Carl 
Sandahl. Foto B.A. Lundberg 1991.

magasinsbyggnader blev vanliga i hamn
området. Anläggandet av järnväg på 
1860-talet och varvets tillkomst 1915 
påskyndade Landskronas utveckling 
som industristad. Den forna befästning
ens vallar och gravar lades ut till park. 
Koloniområdet vid Citadellet skapades 
vid samma tid och är ett av de tidigaste i 
landet och har särskilda kulturhistoriska 
kvaliteter.

Bland stadens bebyggelse från decen
nierna kring sekelskiftet 1900 finns flera 
goda exempel på de av dåtiden omhul
dade historiserande arkitekturstilarna, 
såsom rådhuset från 1882-84 i tegelgo
tik och Tranchellska huset från 1890-91 
i nederländsk renässans. Det senare är 
ritat av Magnus Isaeus och Carl Sandahl 
med detaljer av natursten, figur 16. Det 
tidiga 1900-talets egnahemsideal speglas 
bl.a. i kvarteren Domherren, Hackspet
ten, Lärkan, Trasten med flera.

Byggnader och objekt
I inventeringen ingår 9 byggnader med 
15 objekt, tabell 49. De ligger alla i cent
rala staden. De äldsta byggnaderna är 
från slutet av 1700-talet, kyrkan Sofia 
Albertina, den nuvarande museibyggna
den och Fortifikationshuset. De flesta 
objekten finns i byggnader från sekel
skiftet.

Det finns inga byggnader med hela fa
sader av kvader. Däremot förekommer 
det några med sockelvåningar, ofta med 
rusticerad kvader. Bland de objekt som 
har profilerade detaljer dominerar por
taler. Övriga profilerade detaljer är 
främst fönsteromfattningar och socklar. 
Totalt finns 10 profilerade objekt och 5 
oprofilerade, tabell 50.
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Tabell 49. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; 
frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S^

Byggnader 3 4 2 9
Objekt 4 7 4 15

Tabell 50. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Slä %

Profilerade 3 5 2 10 67
Oprofilerade 1 2 2 5 33
Summa 4 7 4 15 100

Byggnadssten
De flesta naturstensdetaljer i Landskro
na är av sandsten, tabell 51. Endast två 
objekt är av kalksten. Urberg är den en
da bergart som finns i det yngsta mate
rialet.

De sandstenar som använts är företrä

desvis skånska. I övrigt förekommer got
ländsk sandsten och importerad tysk 
sandsten. Kalkstenen har hämtats från 
Yxhult i Närke, tabell 52. I det äldsta 
materialet har endast Höörsandsten, 
nordvästskånsk sandsten och Yxhults- 
kalksten använts.

Tabell 51. Sandsten, kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bereart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Sandsten 3 5 8 53
Kalksten 1 1 2 13
Urberg 1 4 5 33
Summa 4 7 4 15 100

Tabell 52. Sand- och kalkstenstyper; frekvens och objektens ålder. Nä = Närke, Sk = Skåne.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sią %
Sandstenar
Gotland 1 1 10
Höör, Sk 1 1 10
NV skånsk. Sk 2 1 3 30
öved, Sk 2 2 20
Tyskland 1 1 10

Kalkstenar
Yxhultsomr, Nä 1 1 2 20
Summa 4 6 10 100
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Skador
De flesta naturstensobjekt har någon 
form av skada, tabell 53. Endast materi
al från den yngsta perioden saknar på
tagliga skador. Ungefär hälften av alla 
objekten har akuta skador, dock inga av 
de yngsta.

Den enda bergart som inte har några 
påtagliga skador är urberg, tabell 54. 
Bortsett från Höörsandsten har övriga 
bergarter akuta skador. Endast ett objekt

med akut skada saknar mer~utarbetad 
profilering, tabell 55.

Av de 9 byggnaderna som ingår i in
venteringen har 6 akuta skador på na
turstenen, tabell 56. Av dessa är två 
byggnadsminnen, Tranchellska huset 
från 1890-tal och Fortifikationshuset 
från 1750-tal. En av de få 1700-tals kyr
korna i landskapet, Sofia Albertina kyr
ka, har också akuta skador på naturste
nen. Den tredje 1700-talsbyggnaden i ta-

Tabell 53. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

0, ej påtagliga 3 3 20
1, begränsade 2 3 1 6 40
2, omfattande 2 4 6 40
Summa 4 7 4 15 100
Akuta skador 3 5 8 53

Tabell 54. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med 
akuta eller inga påtagliga skador. Nä = Närke, Sk = Skåne.

Sandstenar

Akuta skador Inea oåtaelisa
skador

(Totalt)

Gotland
Höör, Sk

1 1
1

NV skånsk. Sk 3 3
Öved, Sk 1 2
Tyskland 1 1

Kalkstenar
Yxhultsomr, Nä 2 2

Urberg 3 5
Summa 8 3 15

Tabell 55. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador (jämför tabell 50).

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 2 5 7 88
Oprofilerade 1 1 13
Summa 3 5 8 100

Tabell 56. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 49).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 JLå %

Byggnader 3 3 6 67
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bellen är museet. Dessa byggnader från 
1750-talet har Carl Hårleman som upp
hovsman. Samtliga byggnader med aku
ta skador ligger i den centrala staden, 
som är av kulturhistoriskt riksintresse.

Trelleborg

Arkitektur och byggnadshistoria1
Sveriges sydligaste stad ligger på Skånes 
sydkust omgiven på landsidan av det 
bördiga Söderslätt. Trelleborg blev stad 
vid mitten av 1200-talet men var redan 
under vikingatid en centralort. Den me
deltida stadsplanen är ganska orörd. Av 
byggnader från denna tid finns dock en
dast delar av stadskyrkan, S:t Nikolai, 
samt grundmurarna till ett Franciskaner
kloster bevarade, båda byggda av tegel.

Medeltidens blomsjtringsperiod följ
des av en nedgång. År 1617 odelades 
stora delar av bebyggelsen av en brand 
och två år senare miste Trelleborg stads- 
privilegierna. Kungen ville med detta 
säkra Malmös tillväxt. Förbudet efter
levdes dock knappast och år 1867 lycka
des orten på nytt få stadsrättigheter.

Industrialismen medförde snart stora 
förändringar. Redan tidigt på 1860-talet 
hade man startat ett hamnbygge. Efter
hand etablerades flera större industrier 
såsom sockerbruk, gummifabrik, meka
niska verkstäder, ångkvarn och tegel
bruk. Järnvägen, anlagd på 1890-talet, 
och båtförbindelsen med Sassnitz från 
1909 medförde ytterligare uppsving. Ge
nom anläggandet av stadsparken 1896 
och Stortorget 1898 fick staden ett nytt

centrum. Bebyggelsen utbredde sig allt
mer österut men fortsatte som tidigare 
att ligga i nära kontakt med strandlinjen.

Med industrierna kom också nya ty
per av bostäder - arbetarbostäder och 
patriciervillor. De senare fick en central 
placering nära järnvägen, medan arbe
tarnas låga gatuhus förlädes till stadens 
västra och östra utkanter. Korsvirket och 
lerstenen ersattes nu av tegel och genom 
närheten till flera olika tegelbruk kom 
Trelleborg att få en rik tegelarkitektur. 
Med sekelskiftet fick Trelleborg en mer 
stadsmässig arkitektur med högre och 
mera slutna gaturum. En del byggnader 
fick naturstensdetaljer i fasaderna. Bland 
dessa kan nämnas Centralskolan från 
1906, ritad av Oscar Hägg, samt flera 
banker med detaljer av granit.

Först med egnahemsrörelsen en bit in 
på 1900-talet och den följande villabe
byggelsen började staden växa norrut. 
Själva stadskärnan höll sig någorlunda 
intakt fram till 1960- och 70-talen då 
stora genomgripande förändringar ägde 
rum.

Några större, sammanhängande mil
jöer med äldre bebyggelse existerar 
knappast längre. Vid Gamla Torg har 
man dock i viss mån bibehållit 1800- 
talsprägeln. Strax norr om torget ligger 
kyrkan, vilken fick sin nuvarande ge
staltning vid en ombyggnad 1881-83 
under ledning av Helgo Zettervall.

Byggnader och objekt
Sammanlagt ingår 18 byggnader med 23 
objekt i inventeringen, tabell 57. De lig
ger alla i stadens centrum. Det finns inga

Tabell 57. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; 
frekvens och ålder.
--------------------------- 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Ü

Byggnader ^ 11
Objekt________________________________________ _____________________________ É________ 12_______ 23

1 Texten är till stor del citerad ur ett opublicerat
manuskript, 1991, av I. Jacobsson med tillåtelse 
av författaren.
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äldre byggnader eller objekt än från 
1800-talets slut, de flesta är från tiden 
1910-1940.

En del byggnader har kvader i sockel
våningen, oftast rustikt huggen. Inga 
byggnader har hel naturstensfasad. Pro
filerade objekt utgörs främst av portaler 
samt fönsteromfattningar, tabell 58. 
Sammanlagt har 15 objekt med profile
rad sten inventerats, de flesta från perio
den 1910-1940.

Byggnadssten
Urberg dominerar i materialet, tabell 59. 
Det finns endast 3 objekt av kalksten 
och 1 av sandsten. Endast tysk sandsten 
i ett objekt från perioden 1910-1940 
och Yxhultskalksten i ett objekt från pe
rioden 1860-1910 har identifierats.

Skador
De flesta objekten har inga påtagliga 
skador, tabell 60. Endast ett har akuta 
skador. Inga objekt har omfattande ska
dor.

En av anledningarna till att skadefrek
vensen är så låg är uppenbarligen valet 
av bergart. Det enda objekt som finns 
med akuta skador är en profilerad portal 
av Yxhultskalksten. Samtliga objekt 
utan påtagliga skador är av urbergstyp.

I Trelleborg finns endast tre byggna
der med objekt av sand- eller kalksten. 
De ligger spridda inom den centrala sta
den. Endast den ovannämnda portalen 
har akuta skador. Den tillhör Central
skolan, är byggd 1906 och ritad av 
Oscar Hägg. Portalen, som vetter mot 
öster, ligger i hörnet av två starkt trafike
rade gator, Östra Vallgatan och Algatan.

Tabell 58. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 5 9 14 61
Oprofilerade 1 8 9 39
Summa 6 17 23 100

Tabell 59. Sandsten, kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sai %

Sandsten 1 1 4
Kalksten 1 3 4 17
Urberg 5 13 18 78
Summa 6 17 73 100

Tabell 60. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

0, ej påtagliga 5 12 17 74
1, begränsade
2, omfattande

1 5 6 26

Summa 6 17 73 100
Akuta skador 1 1 4
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Figur 17. Sparbanken i Ystad med detaljer av gotländsk kalksten, öländsk kalksten och granit. Ri
tad av F. Ullrich och E. Hasselquist 1889. Foto K. Andersson.

Ystad

Arkitektur och byggnadshistoria1
Ystad ligger vid Skånes sydkust omgiven 
av slättbygd. Staden är känd som medel
tida stadsbildning från 1200-talets mitt. 
En lämplig och skyddad hamnplats vid 
mynningen av den nu försvunna Vassån 
torde ha utgjort en viktig anledning till 
att här växte upp en handelsort för me
deltidens rika sillfiske och därtill höran
de handelsverksamhet.

Själva stadskärnan har behållit sitt ga
tunät från medeltiden med det centralt 
belägna torget med kyrka och rådhus. Få 
skånska städer har bibehållit så mycket 
av sin äldre bebyggelse som Ystad och få 
har ett så rikt bestånd av korsvirkeshus. 
De äldsta bevarade byggnaderna är Ma- 
riakyrkan och S:t Petri Franciskaner-

1 Texten är till stor del citerad ur Kulturminnes- 
vårdsprogram för Skåne, del Malmöhus län, 
1984, s. 309 f., med tillåtelse av Länsstyrelsen i 
Malmöhus län.

kloster, båda av tegel från 1200- och 
1300-talen. Av medeltida ursprung är 
även Brahehuset, som är den enda me
deltida profanbyggnaden med natursten 
i fasaden. Stenen finns som ett horison
talband i tegelmurarna. Från 1500- och 
1600-talen finns flera väl bibehållna 
handels- och hantverksgårdar av tegel 
eller korsvirke.

Från 1700- och 1800-talen härrör 
många korsvirkeshus och förnäma han
delshus såsom Hagermanska huset från 
1830-talet med dekorativa element av 
gotländsk sandsten.

Först mot 1800-talets slut växte sta
den utanför sin äldsta stadskärna, som 
en följd av järnvägsbyggande och indu
strialisering. 1867 anlades järnvägen 
Ystad-Eslöv och 1874 tillkom sträck
ningen Ystad—Malmö. På 1870-talet ut
vidgades hamnen. De flesta byggnaderna 
med natursten är monumentalbyggnader 
från tiden runt sekelskiftet, som Spar
banken från 1889, figur 17, Saluhallen 
från 1907 och Posten från 1901.

Under 1800-talets sista decennier ut- 
lades en ny stadsdel, Östra Förstaden,
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med tidstypisk rutplan och trädplante
ringar. Mellan det nya området och den 
gamla staden byggdes 1902 ett tingshus. 
Ett intressant exempel på 1930-talets 
funktionalistiska byggnation är kvarte
ren väster om tingshuset kring Sporthal
len, den senare byggd 1936 i samband 
med en större fritidsutställning.

Genom järnvägens tillkomst och 
hamnutbyggnaden förlorade den gamla 
staden sin tidigare direkta kontakt med 
havet och efterhand byggdes ett industri
område på utfyllnadsmark i havet. Med 
tiden har Ystad växt ut med områden av 
hyreshus och villor.

Byggnader och objekt
Sammanlagt ingår 13 byggnader med 20 
objekt i inventeringen, tabell 61. De lig
ger alla i centrala staden. De flesta bygg
naderna tillhör tiden efter 1860. Den 
äldsta byggnaden är Brahehuset från 
omkring 1500.

Det finns inga byggnader i Ystad med 
fasadbeklädnad av kvader mer än i sock
elvåningarna där den är rustikt huggen 
och finns i sex byggnader. Mera bearbe
tad natursten finns i portaler och föns
teromfattningar, listverk och dylikt. De 
flesta objekten är profilerade, 13 objekt, 
medan endast 7 är oprofilerade, tabell 
62.

Byggnadssten1
Hälften av de inventerade objekten är av 
urberg, sannolikt granit, tabell 63. 
Resten är jämnt fördelad mellan sand
sten och kalksten. Granit dominerar i 
objekt efter 1910. Sex olika typer av 
sand- och kalkstenar har identifierats, 
tabell 64. Hälften är skånska bergarter. I 
övrigt har gotländsk sand- och kalksten 
samt tysk sandsten använts.

Skador
Ungefär hälften av de inventerade objek
ten saknar påtagliga skador, tabell 65. 
Det gäller framför allt objekt från perio
den 1910-1940. Endast 3 objekt har 
akuta skador, alla från perioden 1860- 
1910.

Samtliga objekt av urberg saknar på
tagliga skador, tabell 66. Detsamma gäl
ler det enda objektet av tysk sandsten. 
Övriga bergarter har någon form av ska
da. Akuta skador finns enbart på Öveds- 
sandsten och gotländsk kalksten.

De 3 objekt som har akuta skador är 
alla profilerade. De tillhör två byggna
der, Sparbanken från 1889 och Bokhan
deln från 1898. Båda ligger i centrala 
staden i närheten av Stortorget. Ystads 
stadskärna betecknas som kulturhisto
riskt riksintresse.

Tabell 61. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; 
frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sią

Byggnader 1 2 5 5 13
Objekt 1 2 8 9 20

Tabell 62. Profilerade och o arofilerade objekt; frekvens och ålder.

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %

Profilerade 1 5 7 13 65
Oprofilerade 1 1 3 2 7 35
Summa 1 2 8 9 20 100
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Tabell 63. Sandsten, kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Slä %

Sandsten 1 2 2 5 25
Kalksten 1 4 5 25
Urberg 1 2 7 10 50
Summa 1 2 8 9 20 100

Tabell 64. Sand- och kalkstenstyper; frekvens och objektens ålder. Sk = Skåne, Dk = Danmark.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Slä %
Sandstenar
Gotland 1 1 10
Höör, Sk 1 1 10
öved. Sk 1 1 2 20
Tyskland 1 1 10

Kalkstenar
Dan, Sk-Dk 1 1 10
Gotland 4 4 40
Summa 1 1 6 2 10 100

Tabell 65. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

0, ej påtagliga 1 2 8 11 55
1, begränsade 1 1 4 1 7 35
2, omfattande 2 2 10
Summa 1 2 8 9 20 100
Akuta skador 3 3 15

Tabell 66. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med 
akuta eller inga påtagliga skador. Sk = Skåne, Dk = Danmark.
— Akuta skador Inga påta el i ea (Totalt)

skador
Sandstenar
Gotland 1
Höör, Sk 1
öved. Sk 1 2
Tyskland 1 1

Kalkstenar
Dan, Sk-Dk 1
Gotland 2 4

Urberg 10 10
Summa 3 11 20
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Eslöv

Arkitektur och byggnadshistoria
Eslöv har utvecklats ur det stationssam
hälle som växte upp kring den 1858 in
vigda stationen vid den nyanlagda Södra 
stambanan och fick stadsrättigheter 
1911.

Eslöv fick en stadsmässig karaktär re
dan omkring sekelskiftet. 1913 fastställ
des den första stadsplanen beräknad för 
en folkmängd på 50 000 invånare. Ex
pansionen var kraftig under de två första 
årtiondena med en livlig byggverksam
het som följd.

Den nationalromantiska arkitekturen 
företräds bäst av de bankhus som ritades 
av Olle Andersson. Onsjö Härads Spar
bank från 1905 och Carl Engströms hus 
från 1903 av samma arkitekt har detal
jer av natursten. Under 1920-talet slog 
den s.k. tjugotalsklassicismen igenom. 
Byggnaderna karaktäriseras främst av 
tegelarkitektur, ibland med putsdetaljer.

Byggnader och objekt
Endast 4 byggnader med 5 objekt har 
bearbetad natursten. De ligger alla i 
centrala staden i närheten av Stora torg. 
Två av byggnaderna tillhör sekelskiftet 
medan två är något senare, tabell 67. 
Den äldsta byggnaden är från 1903.

Byggnadssten och skador
En byggnad har kvader i sockelvåning
en. Det övriga materialet är profilerade 
objekt som lister och fönsteromfattning
ar samt en portal. Endast Övedssandsten 
och urberg (granit) förekommer i de in
venterade byggnaderna.

Graniten saknar påtagliga skador 
medan Övedssandstenens båda objekt 
har akuta skador. Dessa tillhör Onsjö 
Härads Sparbank från 1905 i stadens 
centrum. Eslövs centrala delar är ett kul
turhistoriskt riksintresse.

Höganäs

Arkitektur och byggnadshistoria1
Höganäs ligger vid Kullahalvöns södra 
fot. Med sina stadsprivilegier från 1936 
är Höganäs Skånes yngsta stad.

Höganäs präglas av gruvnäringen som 
utvecklades på 1790-talet då stenkols- 
fyndigheter började brytas. Särskilt på
taglig är brukskaraktären vid Gruvtor- 
get och Ryd. Området utmärks av rut- 
nätplan med en öppen torgplats, kring 
vilken det forna brukets centrala bygg
nader är grupperade. Byggnaderna har 
en homogen karaktär med putsfasader i 
terrakottaröd ton, rikt prydda med de
korelement i keramik. De är i huvudsak 
uppförda under 1800-talets första hälft. 
I nära anslutning till torget finns bl.a. 
några byggnader av den lokala sandste
nen uppförda som gruvarbetarbostäder, 
numera museum respektive turistbyrå 
(kallad ”Fyrkanten”). I Höganäs finns 
flera mindre områden med bostadshus, 
som i huvudsak uppförts av Höganäsbo- 
laget och som givits en enhetlig karaktär.

Ny teknik vid stenkolsbrytningen in
troducerades tidigt. Sjöfart och rederi 
blev viktiga näringar. Gruvsamhället 
Höganäs Övre fick 1885 en järnvägsför
bindelse, som 1890 drogs vidare till det 
forna fiskeläget Höganäs Nedre.

Monumentala byggnader med deko-

Tabell 67. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; 
frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sią

Byggnader 3 1 4
Objekt 4 1 5

1 Texten är till stor del citerad ur Kulturminnes- 
vårdsprogram för Skåne, del Malmöhus län, 
1984, s. 104 f., med tillåtelse av Länsstyrelsen i 
Malmöhus län.
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Tabell 68. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; 
frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 H

Byggnader 
Objekt

3 4 7
2 7 9

rativa detaljer med granit markerade sta
dens vardande. Bruksskolan från 1919 
och Erik Ruuths skolan från 1929, Spar
banken från 1918 och Hantverksföre
ningens hus från 1929 är byggnader som 
tillhör denna period. Under efterkrigsti
den avvecklades gruvnäringen. Det sista 
schaktet, Gustaf Adolf, togs ur bruk 
1961.

Kommunsammanslagningen gjorde 
Höganäs till centrum för service och ad
ministration för hela Kullahalvön. Etab
lering av olika typer av företag har un
der efterkrigstiden minskat Höganäsbo- 
lagets tidigare dominans.

Byggnader och objekt
I Höganäs ingår 7 byggnader med 9 ob
jekt i inventeringen, tabell 68. De ligger 
spridda i den centrala staden men samla
de i två olika områden, i väster respekti
ve i öster. De äldsta byggnaderna än från 
tidigt 1800-tal. De övriga tillhör tiden 
efter 1910. (Det finns ytterligare fyra 
byggnader med portaler av kalksten från 
1945-1956 som inte ingår i inventering
en).

Byggnadssten och skador
Av de 9 objekten är 6 profilerade och 3 
oprofilerade. Den lokala nordvästskån
ska sandstenen finns som tuktad kvader 
i de två äldsta objekten, som båda har 
akuta skador och tillhör Museet respek
tive ”Fyrkanten”. I två objekt från 
1900-talets första årtionden finns ännu 
ej närmare identifierad kalksten, där ett

objekt har akuta skador. Detta är det en
da med profilerad utformning som har 
akuta skador och representeras av en 
portal från 1929 i Kyrkskolan, som dock 
uppfördes på 1850-talet. Övriga 5 ob
jekt är av granit, 3 av dem har inga på
tagliga skador. ”Fyrkanten” är bygg- 
nadsminne. Samtliga byggnader ligger 
inom ett område av kulturhistoriskt riks
intresse.

Malmöhus län - samman
ställning

Byggnader och objekt
I Malmöhus län har 359 byggnader med 
exteriört exponerad och bearbetad na
tursten från perioden 1000-1940 påträf
fats. Nästan dubbelt så många objekt, 
700 st, ingår i inventeringen, tabell 69.

Byggnadernas ålder överensstämmer 
inte alltid med objektens, vilket är sär
skilt vanligt i slotten där vapensköldar 
och inskriftstavlor tillkommit under oli
ka perioder. Ibland har man återanvänt 
äldre material i en ny byggnad. I andra 
fall har byggnaden genomgått en restau
rering och fått nya utsmyckningar av na
tursten. Detta har i synnerhet skett i de 
romanska kyrkorna, där 1800-talets 
ombyggnader har inneburit nya portaler 
och fönsteromfattningar. I städernas 
profanbyggnader finns däremot oftast 
överensstämmelse mellan objektets och 
byggnadernas datering.

Flest byggnader och objekt finns i de 
senare perioderna, främst från perioden

Tabell 69. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; 
frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sią

Byggnader 39 16 16 3 21 175 89 359

Objekt 86 17 37 17 71 323 149 700
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1860-1910. Därnäst följer de tidigme
deltida byggnaderna, som uteslutande är 
romanska kyrkor.

Trots att ett objekt kan innehålla flera 
arkitekturdetaljer - eller omvänt över
ensstämmer procentuellt sett objektens 
och byggnadernas antal både vid jämfö
relse mellan landsbygd och stad och mel
lan de olika perioderna, figur 18.

De flesta byggnaderna och objekten

tillhör de senaste perioderna och finns i 
städerna med dominans för perioden 
1860-1910, 45 respektive 38%. Av de 
romanska kyrkorna i den äldsta perio
den finns endast en kyrka, Lunds dom
kyrka, inom stadsområde. Även i övriga 
perioder finns det mesta materialet på 
landsbygden, i regel slott och herrgårdar. 
Under perioden 1750-1860 finns dock 
fler byggnader i städerna än på lands-

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940
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Figur 18. Byggnader och objekt - procentuell fördelning mellan landsbygd och stad, beräknad på
det totala antalet byggnader respektive objekt.
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bygden. Lägst är frekvensen natursten i 
byggnader för perioderna 1300-1550 
och 1650-1750.

Bearbetad natursten omfattar såväl 
oprofilerad kvader som profilerade ste
nar, ornament och utsmyckningar. Un
der 1900-talet blev det vanligt med sock
elvåningar av rustikt huggen kvader, of
tast av granit eller annan urbergstyp. Det 
finns även en del byggnader med helt 
kvaderklädda fasader, både i städernas 
sekelskiftesarkitektur och i de medeltida 
kyrkorna. Däremot finns det inga bygg
nader från perioden 1300-1750 som har 
hela kvaderstensfasader med undantag 
för tillbyggnaderna på Näs gamla kyrka. 
Under denna tid är det framför allt tegel 
eller marksten som använts i fasaderna, 
oftast putsade. Utöver kvader finns även 
andra detaljer, som inte har någon mer 
utformad profil, t.ex. fönster- och por
talomfattningar, socklar och inskrifts- 
tavlor. Utsmyckad natursten förekom
mer i portaler och fönsteromfattningar, 
listverk och övrig fasadornamentik samt 
i vapen- och inskriftstavlor.

De flesta naturstensdetaljer är profile
rade. Totalt finns 428 profilerade objekt 
och 274 oprofilerade. Deras procentuel
la fördelning i olika perioder framgår av 
figur 19. En viss skillnad är märkbar 
mellan de båda typernas frekvens inom 
varje period. Profilerade objekt domine
rar i alla perioderna, men mest i de två 
senaste.

De äldsta objekten tillhör främst ro

manska portaler. Trots att det finns 
många bevarade romanska kyrkor i 
Malmöhus län är det få kyrkor som har 
kvar sina ursprungliga portaler. De flesta 
togs bort eller murades igen vid 1800-ta- 
lets stora ombyggnader. Endast 23 exte- 
riört exponerade portaler är mer eller 
mindre bevarade i lantkyrkorna. Av des
sa är endast 11 portaler intakta, se tabell 
9. Portaler som är överkalkade eller 
finns i vapenhus är inte medräknade. 
Den enda romanska kyrkan i stadsområ- 
de är Lunds domkyrka. Naturstensdetal
jer från tiden 1550-1750 med mera ut
formad bearbetning är i regel vapentav
lor. De senare perioderna innehåller 
oftare portaler med profilerade omfatt
ningar.

Byggnadssten
Den vanligaste använda bergarten är 
sandsten, som finns i 44% av samtliga 
objekt, tabell 70. Urberg, oftast granit,

Tabell 70. Sandsten, kalksten, urberg och 
annan bergart fördelade på antal objekt.

Bereart Antal %

Sandsten 307 44
Kalksten 180 26
Urberg 211 30
Annan 2 0
Summa 700 100

30% T

25% -

20% --

15% --

10% -

5% -

1910-19401860-19101750-18601650-17501550-16501300-15501000-1300

13 Prof obj □ Oprof obj

Figur 29. Profilerade och oprofilerade objekt - procentuell fördelning i perioder, beräknad på det
totala antalet objekt.
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förekommer i 30% av alla objekt och 
kalksten i 26%. Därtill kommer två ob
jekt av annan bergart, nämligen tälj sten 
och alabaster.

Sand- och kalkstenen har identifierats 
av geolog. Identifieringen är dock myck
et översiktlig och har endast gjorts ge
nom okulär besiktning på plats, i vissa 
fall på avstånd genom kikare. Det finns 
därför en del tveksamma bedömningar, 
som i inventeringen markerats med frå
getecken. Detta har inte beaktats vid 
sammanställningen utan behandlats på 
samma sätt som de mera säkra. I en del 
fall har ingen närmare bestämning än 
sandsten respektive kalksten kunnat gö
ras.

De sand- och kalkstenar, som identi
fierats, representerar 17 olika typer, 8 
sandstens- och 9 kalkstenstyper, inkl. 
marmor, figur 20. De flesta är skånska, 
men även sten från andra delar av landet 
samt från Tyskland förekommer. Skån
ska sandstenar är Övedssandsten, Höör- 
sandsten, Nordvästskånsk sandsten och 
Köpingesandsten. Kalktuff, skrivkrita, 
Ignabergakalksten, Komstadskalksten

och dankalksten representerar de skån
ska kalkstenarna. Sandsten från andra 
delar av landet är Vätternsandsten, Ros- 
lagssandsten och gotländsk sandsten. 
Från Gotland har man också hämtat 
kalksten, liksom från Öland och från 
Närke, den s.k. Yxhultskalkstenen. Från 
Tyskland har sandsten importerats.

Övedssandstenen är den mest använ
da bergarten i Malmöhus län och har på
träffats i 78 objekt. Därnäst kommer 
Höörsandsten och tysk sandsten med 
vardera 67 objekt. Yxhultskalksten och 
Komstadskalksten finns i något mindre 
antal, ca 40 objekt, följd av gotländsk 
sandsten, som förekommer i 32 objekt. 
Gotländsk kalksten och nordvästskånsk 
sandsten representeras av drygt 20 ob
jekt vardera medan dankalksten och Kö
pingesandsten endast förekommer i nå
got mer än 10 objekt. Övriga bergarter 
finns endast i enstaka objekt. Antalet ob
jekt är dock inget kvantitativt mått på de 
olika bergarterna men visar hur ofta de 
förekommer i byggnaderna.

De olika bergarterna har använts un
der olika perioder, vissa under kortare

80 t 78

Figur 20. Frekvens av olika sand- och kalkstenstyper fördelad på antalet objekt.
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perioder, andra under längre. Många 
bergarter är inte längre tillgängliga i 
öppna brott, i andra fall vet man inte ex
akt var brotten har legat. En samman
ställning över identifierade bergarter och 
hur de fördelar sig åldersmässigt fram
går av tabell 71.

Två skånska bergarter förekommer 
enbart under tidig medeltid, Köpinge- 
sandsten och kalktuff. Till dessa kan 
även skrivkrita föras, som har ett enda 
objekt i följande period (tillhör Torups 
slott; dock med tveksam bergartsbe- 
stämning på grund av svårtillgänglig
het). Dessa stentyper finns enbart i de 
medeltida kyrkorna. Dankalksten domi
nerar under perioden 1350-1550 och 
uppträder i både kyrkor och slott på 
landsbygden och i de äldsta tegelhusen i 
städer som Malmö, Lund och Ystad. 
Gotländsk kalksten finns i samtliga 
perioder, utom den senaste. Nordväst- 
skånsk sandsten har använts främst i de 
romanska kyrkorna och i några enstaka 
fall under perioden 1550-1650 för att 
återkomma igen under tiden 1750- 
1860. Höörsandsten är koncentrerad till 
de romanska kyrkorna men förekommer 
sporadiskt under de två följande perio

derna för att på nytt dyka upp efter 
1750. Övedssandsten har också använts 
i de romanska kyrkorna men visar däref
ter en lucka fram till 1650 med kraftig 
uppgång under perioden 1860-1910. 
Inte förrän från tiden omkring 1550 har 
den gotländska sandstenen kommit till 
användning, och då främst i slotten. Den 
dominerar under perioden 1550-1650 
men får på nytt ett uppsving vid tiden 
1750-1860 för att upphöra före 1910. 
Övriga bergarter uppträder först efter 
1750 med störst frekvens under 1860- 
1910-talen.

Orsakerna till att användningen av 
olika bergarter varierar i tid behöver inte 
vara desamma för alla perioder. Det man 
omedelbart ser är att det endast är den 
gotländska kalkstenen som har importe
rats från andra regioner under de äldsta 
perioderna. Vidare finner man att den 
gotländska sandstenen är den bergart 
som tidigast används av de övriga icke
skånska bergarterna. Vissa lokala berg
arter upphör helt att användas sedan det 
medeltida kyrkobyggandet är avslutat, 
andra visar ett avbrott och återkommer i 
senare perioder.

Tabell 71. Bergartstypernas fördelning i olika tidsperioder på antal objekt. 
Urberg redovisas separat nederst i tabellen.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a

Sst Köpinge, Sk 11 11
Kst kalktuff, Sk 1 1
Kst skrivkrita, Sk 2 1 3
Kst Dan, Sk-Dk 2 10 1 13
Kst Gotland 3 2 4 2 1 11 23
Sst NV skånsk, Sk 11 2 8 1 22
Sst Höör, Sk 31 3 5 12 15 1 67
Kst Komstad, Sk 18 2 1 6 6 6 39
Sst Öved, Sk 4 1 11 57 5 78
Sst Gotland 14 3 10 5 32
Sst Tyskland 6 53 8 67
Kst Öland 3 4 1 8
Kst Yxhultsomr, Ni 1 36 4 41
Kst Ignaberga, Sk 1 4 5
Sst Mäl/Rosl/Gävle 1 1
Sst Vättern 7 7
Marmor annan 3 1 4

Urberg 3 1 2 99 106 211
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Tabell 72. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

0, ej påtagliga 15 3 7 1 26 150 111 313 45
1, begränsade 56 11 13 12 27 131 34 284 41
2, omfattande 15 3 17 4 18 42 4 103 15
Summa 86 17 37 17 71 323 149 700 100
Akuta skador 44 6 18 8 32 102 10 220 31

Skador
Skadorna har mycket översiktligt be
dömts efter en tregradig skala. Tabell 72 
visar skadornas frekvens relaterade till 
objektens ålder. Den översiktliga skade- 
bedömningen visar att 45% av samtliga 
objekt saknar påtagliga skador, 41% har 
begränsade skador och 15% omfattan
de. Mer än hälften av samtliga objekt 
uppvisar således någon form av skada. 
Akuta skador finns hos 31% av alla ob
jekt. En del objekt har dock åtgärdats se
dan inventeringen genomfördes, se tabell 
74.

Skadefrekvens-bergart 
Sedimentära bergarter är mer vittrings- 
benägna än urberg, vilket framgår av fi
gur 21. Av samtliga objekt av sandsten 
har 45% akuta skador och av kalkstens- 
objekten 42%, medan endast 1% av 
samtliga objekt av urberg har akuta ska
dor. Urbergstyperna, som i Malmöhus 
län i regel är granit, saknar påtagliga 
skador på 93% av objekten, medan mot
svarande förhållande är 25% för sand
stenen och 22% för kalkstenen. Någon 
större skillnad i skadefrekvensen finner 
man inte mellan sandsten och kalksten. 
Visserligen har sandstenen litet högre 
procent akuta skador men detta uppvägs 
samtidigt av att samma bergart har nå
got fler objekt utan några påtagliga ska
dor.

Det är också en stor variation mellan 
de olika sandstens- och kalkstenstyper- 
nas skadefrekvens, figur 22. Samtliga 11 
objekt av Köpingesandsten har akuta 
skador. Övriga bergarter där akuta ska
dor utgör mer än 60% är gotländsk 
sandsten, Yxhultskalksten, nordväst- 
skånsk sandsten och Övedssandsten. 
Mindre än 40% akuta skador har objekt 
av dankalksten, Komstadskalksten, tysk

sandsten och gotländsk kalksten. Höör- 
sandsten uppvisar minst antal akuta ska
dor. Jämför man staplarna för akuta ska
dor med dem för inga påtagliga skador 
finner man att den bergart som tycks ha 
klarat sig bäst är Höörsandsten.

Skadefrekvens-ålder 
Eftersom de flesta objekten finns i de se
nare perioderna är det följdriktigt också 
här man finner de flesta objekten med 
olika typer av skador, se tabell 72. De 
äldre objekten har i allmänhet varit ex
ponerade under en längre period och bör 
därför kunna tänkas ha flest skadade ob
jekt, relativt sett. Figur 23 bekräftar till 
viss del denna hypotes, där man finner 
att drygt 50% av alla objekt från tidig 
medeltid har akuta skador och 18% sak
nar påtagliga skador i motsats till de 
yngsta naturstensdetaljerna från 1910— 
1940 där motsvarande förhållande är 
7% mot 75%. Vid ytterligare gransk
ning av diagrammet finner man att aku
ta skador i övriga perioder ligger mellan 
30 och 50%, dvs. den största avvikelsen 
inträffar först i det yngsta materialet. Vi
dare finner man att det finns betydligt 
fler objekt som saknar påtagliga skador i 
de yngre perioderna efter 1750 än i de 
äldre. Sammanfattningsvis uppträder en 
markant minskning av objekt med akuta 
skador först från 1910-talet medan en 
ökning av mera välbevarade objekt upp
träder från 1750-talet. Detta förhållande 
kan jämföras med vilka bergarter sopi 
användes under de olika perioderna och 
deras olika skadefrekvens.

Av de mest vittringsbenägna bergar
terna dominerar Köpingesandsten och 
Nordvästskånsk sandsten i det tidigme
deltida materialet medan gotländsk 
sandsten dominerar under perioden 
1550-1650, jämför figur 22 och tabell
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Figur 21. Bergarternas skadefrekvens. Procentuell fördelning av akuta och inga påtagliga skador 
på sandsten, kalksten och urberg. Antalet objekt inom varje bergart redovisat.
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Figur 22. Olika sand- och kalkstenstypers skadefrekvens. Procentuell fördelning av akuta och inga 
påtagliga skador på identifierade sand- och kalkstenstyper som representerar mer än 10 objekt. 
Antalet objekt inom varje bergartstyp redovisat.
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Figur 23. Skadefrekvens i förhållande till objektens ålder. Procentuell fördelning av akuta och inga 
påtagliga skador inom varje period. Antalet objekt i varje period redovisat.

71. Övedssandsten dominerar under pe
rioden 1750-1860 och Yxhultskalksten 
under perioden 1860-1910. Den bäst 
bevarade bergarten, urbergstypen, före
kommer i rikligt antal från 1860-talet 
för att helt dominera i den sista perio
den. De olika bergarternas vittringsbe- 
nägenhet antyder därmed att objektens 
ålder inte är lika avgörande för skador
nas omfattning som vilka bergarter som 
använts.

Skadefrekvens-stad/landsbygd 
En annan fråga är huruvida skadorna är 
koncentrerade till stadsmiljö med hän

100% t
Landsbygd

80% -■

70%

60% -■

50% --

KalkstenUrberg Sandsten

syn till de direkta luftutsläppen, som 
rimligen bör vara mera koncentrerade 
där. För att kunna jämföra de olika 
byggnadsgrupperna har skadorna sam
manställts individuellt för sandsten, 
kalksten och urberg inom landsbygd 
respektive stad, figur 24. Det finns inte 
något som tyder på att städernas natur
sten är mera skadad än landsbygdens, 
snarare tvärtom. Av sandstensobjekten i 
städerna har 41% akuta skador och på 
landsbygden 49%. Däremot uppvisar 
kalkstensobjekten något fler skadade 
objekt i städerna, 43%, än på landsbyg
den, 41%. De fåtal objekt av urberg med 
akuta skador som finns i städerna är 1 %

100%

90%

70% -

60%

50% -

Sandsten Kalksten

SI Akuta skador B Inga påtagliga Ü Akuta skador E Inga påtagliga
skador skador

Figur 24. Jämförelse av skadefrekvens mellan landsbygd och stad. Procentuell fördelning av akuta 
och inga påtagliga skador på olika bergarter.
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och på landsbygden 7%. Här måste man 
dock även relatera skadefrekvensen till 
de olika bergartstyperna. De mest vitt- 
ringsbenägna sandstenarna finns på 
landsbygden medan de mest vittringsbe- 
nägna kalkstenarna finns i stadsmiljö.

Byggnader och objekt med akuta 
skador
De objekt som är svårast att ersätta och 
som i allmänhet är unika är de mera be
arbetade objekten. Dessa så kallade pro
filerade objekt dominerar bland de akut 
skadade, 77% i förhållande till de opro
filerade som endast omfattar 23% av 
samtliga med akuta skador, tabell 73.

Stapeldiagrammet, figur 25, visar den 
procentuella fördelningen av samtliga 
profilerade och oprofilerade objekt i oli
ka perioder samt de som har akuta ska
dor. I samtliga perioder har de profilera
de objekten mest akuta skador. Den stör

sta differensen finns i perioden 1860- 
1910. Ser man däremot på hur stor del 
av samtliga objekt av de olika typerna 
som har akuta skador inom varje period, 
finner man att de äldre perioderna fram 
till 1860-talet har förhållandevis fler 
akuta skador av båda objekttyperna än i 
de senare perioderna. Detta innebär att 
fler objekt i det äldre materialet är mera 
skadade än i det yngre.

Av samtliga 359 inventerade byggna
der har 217 någon form av skada. Na
turstensdetaljer med akuta skador finns i 
140 byggnader. Vid jämförelse mellan de 
olika byggnadsgrupperna finner man 
stora skillnader i skadornas omfattning, 
figur 26. De flesta kyrkorna på lands
bygden har någon form av skada, 88%, 
och över hälften har akuta skador, 63%. 
Ännu sämre är det med slotten och herr
gårdarna där alla utom en byggnad är 
skadade, 97%. Av dessa har 82% objekt 
med akuta skador. Drygt hälften av stä-

Tabell 73. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador (jämför tabell 69).

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 &a %

Profilerade 27 6 16 7 24 80 9 169 77
Oprofilerade 17 2 1 8 22 1 51 23
Summa 44 6 18 8 32 102 10 220 100

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940
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Figur 25. Skadefrekvens relaterad till objektens bearbetningsgrad och ålder. Procentuell fördelning 
av samtliga objekt.
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Figur 26. Skadefrekvens relaterad till olika byggnadsgrupper: kyrkor och slott på landsbygden 
samt stadsbebyggelse. Procentuell fördelning av antalet byggnader inom varje byggnadsgrupp.

dernas byggnader har skador, 52%, va
rav 30% har akuta skador.

De äldsta objekten med akuta skador 
består enbart av naturstensdetaljer till
hörande de romanska kyrkorna. Oprofi
lerade detaljer är i regel kvadermurverk 
eller fönsteromfattningar och socklar 
medan de mera bearbetade detaljerna of
tast avser portaler men även friser, ko
lonnetter och enstaka reliefer. Materialet 
från perioden 1300-1750 tillhör huvud
sakligen slotten och herrgårdarna och 
består oftast av vapen- och inskriftstav- 
lor samt en del portaler och annan ut
smyckning. Under de följande perioder
na är det framför allt naturstensobjekt 
från städernas byggnader som avses, 
men även enstaka portaler och annan ut
smyckning i slotten och kyrkorna före
kommer.

I regel är städernas centrala delar av 
kulturhistoriskt riksintresse. Det är ock
så här de flesta byggnaderna med natur
sten finns. På landsbygden ligger 15 kyr
kor samt 19 slott och herrgårdar med 
akuta skador inom riksintressant områ
de. Av byggnader som betecknats som

byggnadsminne eller motsvarande har 
25 akuta skador. Utöver landsbygdens 
29 kyrkor finns 4 kyrkobyggnader i stä
derna med akuta skador.

Även om skadorna har betecknats 
som akuta betyder inte detta att de krä
ver omedelbara konserveringsåtgärder. 
För detta krävs en konservators bedöm
ning för varje enskilt objekt. Däremot 
bör man vara särskilt observant på samt
liga objekt med akuta skador och doku
mentera eventuella förändringar. Sedan 
inventeringen utfördes har redan en del 
objekt åtgärdats, tabell 74, och andra 
planeras att åtgärdas inom den närmaste 
framtiden.
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Tabell 74. Naturstensobjekt i Malmöhus län som konserverats med bidrag från RIK 1988-1993.

Byggnad Objekt Ålder Konserverinssår
Gislövs kyrka Sydportal 1200-t 1988
Sjöbergska huset, Malmö Två portaler 1894 1992
Apoteket Lejonet, Malmö Fasad 1898 1992
Gleerupska huset, Malmö Lejonrelief, vapentavla 1530-t 1992
Rosenvingehuset, Malmö Relief, fasadsten 1534 1993
Jörgen Kocks gård, Malmö Fasad, masverk 1524 1993
Hedeskoga kyrka Sydportal 1100-t 1993
övedsklosters slott Borggårdsportal 1770-t 1993
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Kristianstads län
Hans Åström

Material och metod
Kristianstads län sträcker sig från Bjäre- 
halvön i nordväst till Österlen i sydost 
och gränsar i norr mot Halland och 
Småland och i nordost mot Blekinge. De 
flesta byggnaderna med exponerad och 
bearbetad natursten på landsbygden är

kyrkor, slott och herrgårdar. Bland övri
ga byggnader på landsbygden ingår en
staka profanhus i mindre tätorter i in
venteringen, figur 27. I länet finns fyra 
städer, Kristianstad, Hässleholm, Simris
hamn och Ängelholm, som med undan
tag för residensstaden Kristianstad är re
lativt små. /v

O

O

o
p o.□

• •

□ Slott och herrgårdar 
O Kyrkor
O Övriga byggnader

■ Slott och herrgårdar med akuta skador
• Kyrkor med akuta skador
♦ Övriga byggnader med akuta skador

Figur 27. Byggnader med exteriört exponerad och bearbetad natursten på landsbygden i Kristian
stads län.
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För byggnaderna i städerna och tätor
terna har fältarbetet i huvudsak utgått 
från kommunala inventeringar och be
varingsprogram. För urvalet av slott och 
herrgårdar har litteratur och invente
ringar utgjort grunden för arbetet. Däre
mot har samtliga kyrkor besökts.

Många kyrkor har endast inskriftstav- 
lor av natursten, en grupp objekt som 
har sitt givna kulturhistoriska värde men 
som ofta sitter otillgängligt och som där
med är behäftade med en del möjligheter 
till fel både vad avser datering, bergarts- 
bestämning och skadebedömning. I 
Kristianstads län har samtliga inskrifts- 
tavlor dokumenterats, 22 st., men endast 
ett urval, 9 st., har bergartsbestämts och 
ingår därmed i denna inventering.

Felaktigheter eller tveksamheter vad 
avser både datering och bergartsbestäm- 
ning kan föreligga. Dessa har i registret 
markerats med frågetecken, vilket inte 
framgår i sammanställningen.

Inventeringen i Kristianstads län har 
utförts av Hans Aström, Länsmuseet i 
Kristianstad, som en pilotstudie för att 
pröva arbetsmetod och uppläggning. 
Framför allt var avsikten att undersöka 
hur stort bortfall som skulle ha skett om 
inte samtliga tätorter samt kyrkor be
söktes i fält utan enbart valdes utifrån 
litteratur och översikter samt den kun
skap som fanns på länsmuseet. I de tät
orter som inte betecknas som städer på
träffades endast 4 byggnader med expo
nerad och bearbetad natursten. Även be
träffande kyrkorna var det endast ett få
tal som skulle ha undgått inventeringen 
(utöver dem som enbart har inskriftstav- 
lor). Den geologiska bergartsbestäm- 
ningen har utförts av Ulf Sivhed, Sve
riges Geologiska Undersökning, Lund. 
Medverkat har även stenmästare Mats 
Johansson, Dalby stenhuggeri.

Kyrkor pä landsbygden

Arkitektur och byggnadshistoria
I Kristianstads län finns idag 166 kyrkor, 
kapell eller ruiner på landsbygden. Av 
dessa kan ca 100 kyrkor dateras till ti
den före 1300. De närmaste seklerna 
därefter byggdes endast ett fåtal nya 
lantkyrkor. Den största byggnadsperio- 
den efter medeltiden inträffade under

1800-talet då 41 kyrkor nyuppfördes. 
Under 1900-talets förra hälft byggdes 
endast 10 kyrkor och kapell.

Medeltiden
De flesta kyrkorna i länet tillhör perio
den före 1300. Kännetecknande för 
många av de romanska kyrkorna är de 
s.k. breda västtornen som finns rikligt 
representerade i länets östra delar. Fram 
till reformationen fanns fem klosterstif
telser i länet (utom helgeandshus och 
spetälskehus)^ varav tre låg i de medelti
da städerna Ahus, Tommarp och Vä. I 
Vä finns den enda helt bevarade kloster
kyrkan, som dock utnyttjat en tidigare 
kyrkobyggnad. I övrigt är också delar av 
premonstratenserklostret i Bäckaskog 
bevarade. I Herrevadskloster och Ahus 
finns murrester av klosterbyggnaderna 
synliga.

Kyrkorna byggdes i regel av lokalt 
stenmaterial. Tydligast syns detta på Ös
terlen, länets sydöstra del, där den lättill
gängliga Komstadskalkstenen helt domi
nerar, figur 28. I området runt stenbrot
ten i Ignaberga finner man några kyrkor

Figur 28. Portal av Komstadskalksten, 1100- 
tal, Östra Herrestads kyrka. Tympanon med 
inskrift ”Carl scar thenna sten”. Foto K. 
Jönsson 1991.

87



byggda av den s.k. Ignabergakalkstenen. 
Bortsett från kyrkorna på Österlen är 
det vanligaste byggnadsmaterialet i de 
medeltida kyrkorna marksten. I norra 
delen av länet finns Skånes äldst arkiva- 
liskt daterade tegelkyrka i Gumlösa från 
1191. Ytterligare några romanska tegel
kyrkor finns i området. Tegel blev dock 
inte allmänt förrän under senare delen 
av medeltiden och användes företrädes
vis för valvslagning och i omfattningar.

Nyare tid
En enda kyrka är daterad till 1500-talet, 
Loshults kyrka vid gränsen mot Små
land. Från sent 1700-tal, men framför 
allt under 1800-talet ersattes många äld
re kyrkor av nya. Den enda 1700-tals- 
kyrkan i länet är Örkeneds kyrka från 
1788, möjligen byggd efter ritningar av 
Olof Tempelman. Under denna period 
användes huvudsakligen marksten som 
byggnadsmaterial med tegel i omfatt
ningar och utsmyckningar.

Under 1800-talet utvidgades många 
medeltida kyrkor med framför allt nya 
kor. Även ett fyrtiotal nybyggen utför
des. Helgo Zettervall ritade några av 
dem, t.ex. kyrkorna i Västra Vram (Tol- 
larp) och Nosaby. Tegel blev ett allt van
ligare byggnadsmaterial men även natur
sten kom till användning framför allt i 
portaler, vanligen Komstadskalksten.

Nya kyrkor byggdes även under 
1900-talets första årtionden, men ny
byggandet avtog betydligt. Enstaka mo
derna kyrkor har dock byggts, som t.ex. 
Sigurd Lewerentz kyrka i centrala Klip
pan från 1966.

Byggnader och objekt
På landsbygden har 46 kyrkor utvändigt 
exponerad och bearbetad natursten, dvs. 
ungefär 28% av det totala antalet, tabell 
75. I genomsnitt innehåller varje bygg
nad ungefär 2 objekt det vill säga sam
mantaget 89 objekt. Övervägande delen 
av kyrkorna (40 st.) hör hemma i perio
den före år 1300 medan övriga (6 st.) 
uppfördes under 1800-talet. Generellt 
konstateras att antalet objekt per bygg
nad är större under 1800-talet än under 
medeltiden.

Den geografiska spridningen är tämli
gen jämnt fördelad över länet även om 
man kan notera tydliga koncentrationer 
till Österlen, Kristianstads- och Ängel- 
holmsområdet, se figur 27.

Det finns ett fåtal kyrkor i länet som 
har murar av välhuggen, oputsad kva
der. Mest känd är kyrkan i Vä, byggd av 
Höörsandsten under tidigt 1100-tal. 
Vinslövs och Norra Strös kyrkor är helt 
uppförda av kvaderhuggen kalksten från 
det närbelägna stenbrottet i Ignaberga. 
Flera medeltida kyrkor på Österlen är 
byggda av Komstadskalksten, vanligen 
tuktad kvader med vissa inslag av väl
huggen kvader. De flesta kyrkorna är 
putsade, men i Östra Hoby kyrka är 
murverket fortfarande synligt. En senti
da kyrka helt byggd i kvaderhuggen sten 
är Västra Sönnarslöv, vid Klippan, som 
uppfördes 1892.

Utsmyckningarna i natursten är ofta 
profilerade, både under medeltiden och 
senare, tabell 76. Av de 89 objekten är 
52 st. (58%) profilerade, vanligen porta
ler, gesimser och kolonnetter. Andelen 
oprofilerade objekt är 37 st. (42%).

Tabell 75. Kyrkor och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; 
frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a

Byggnader 40 2 4 46
Objekt 53 1 1 1 14 16 3 89

Tabell 76. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %

Profilerade 29 1 1 11 8 2 52 58
Oprofilerade 24 1 3 8 1 37 42
Summa 53 1 1 1 14 16 3 89 100
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Romanska portaler 
De skånska medeltidskyrkorna har i re
gel haft två portaler, en i långhusets 
nordfasad och en i dess sydfasad. Ibland 
har det funnits ytterligare en portal i väs
ter. Portalerna var utförda av huggen na
tursten, ibland med rik dekoration. En
dast i undantagsfall var de av tegel. Trots 
att det finns många romanska långhus 
bevarade i Kristianstads län är det inte så 
många portaler som idag är synliga. Då 
kyrkorna under 1800-talet fick nya in
gångar i väster murades många medelti
da portaler igen. En del kan finnas mer 
eller mindre bevarade under putsen me
dan andra förstördes helt och åter andra 
flyttades in på museum - i regel till 
Lunds universitets historiska museum.

De portaler av natursten som ingår i 
inventeringen är endast sådana som är 
oputsade och okalkade och är exteriört 
tillgängliga. Ytterligare några portaler 
finns synliga i kyrkorna, oftast i vapen
husen. Sammanlagt har 26 romanska 
portaler i 19 kyrkor inventerats i länet. 
Av dessa är 12 intakta, övriga är endast 
delvis bevarade sedan de förstörts då 
man ersatte portalerna med fönster un
der 1800-talet. En del portalomfattning

ar består av enkla kvaderhuggna omfatt
ningar, 7 st., andra har mer eller mindre 
utformad utsmyckning, 19 st. Av de ut
smyckade portalerna är 10 intakta, ta
bell 77.

Byggnadssten
Kalksten dominerar och finns i 57% av 
samtliga objekt, därnäst kommer sand
sten, 28%, och urberg, 15%. Under det 
äldsta kyrkobyggnadsskedet, dvs. före år 
1300, är fördelningen sandsten - kalk
sten tämligen jämn (19 respektive 22 ob
jekt), tabell 78. Urberg förekommer en
dast i romanska byggnadsdetaljer, vanli
gen socklar. Även om sandsten har an
vänts under de flesta perioderna är den 
vanligast under den äldsta perioden. Un
der 1800-talet dominerar kalksten.

Sammantaget har 9 olika sand- och 
kalkstenstyper identifierats, varav 6 
skånska. De övriga är gotländsk sand
sten, öländsk kalksten och tysk sand
sten, tabell 79. Vanligast är Komstads- 
kalksten som finns i 42% av samtliga 
objekt av sand- och kalksten. Därnäst 
följer Höörsandsten, 21%, och Ignaber- 
gakalksten, 14%. I övrigt rör det sig om

Tabell 77. Romanska kyrkoportaler med exponerad natursten. 
Profilerade omfattningar är understrukna.

Kvrka Intakt nortal Del av nortal Summa
Tosterup 1 1
ö Herrestad 1 1
Bolshög 2 2
Simris 2 2
Gladsax 2 2
Linderöd 1 1
Åhus 2 2
Vä 1 1
Fjälkinge 1 1
Färlöv 1 1
N Strö 1 1
Knislinge I 1
N Mellby 1 1 2
Perstorp 1 1
Gråmanstorp 2 2
Strövelstorp 1 1
Ös sjö 1 1
Grevie 1 1
Ö Karup 2 2

Summa 12 14 26

Profilerade 10 9 19
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Tabell 78. Sandsten, kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bereart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sa %

Sandsten 19 1 1 1 3 25 28
Kalksten 22 1 13 12 3 51 57
Urberg 12 1 13 15
Summa 53 1 1 1 14 16 3 89 100

Tabell 79. Sand- och kalkstenstyper; frekvens och objektens ålder. Sk = Skåne.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %
Sandstenar
Gotland 1 1 1
Hardeberga, Sk 1 1 1
Höör, Sk 13 3 16 21
Köpinge, Sk 1 1 1
NV skånsk. Sk 4 1 5 7
Tyskland 1 1 1

Kalkstenar
Ignaberga, Sk 8 2 1 11 14
Kornstad, Sk 14 1 6 10 1 32 42
Öland 1 1 1
Obestämd 4 1 2 7 9
Summa 41 1 1 1 14 15 3 76 100

enstaka objekt. 7 objekt av kalksten har 
inte närmare identifierats.

Under perioden fram till år 1300 an
vändes uteslutande skånska bergarter. 
Gotländsk sandsten finns endast i ett ob
jekt från perioden 1550-1650, medan 
den tyska sandstenen uppträder i följan
de period och den öländska kalkstenen 
först efter 1750.

Skador
Ungefär 3/4 av materialet uppvisar nå
gon form av skada, tabell 80. De flesta, 
53%, är begränsade medan 22% be
dömts vara omfattande. 46% av samtli
ga objekt har akuta skador. Det medelti
da materialet, före år 1300, har flest ska
dade objekt, 41 st., varav 25 st. har aku
ta skador.

En sammanställning över objekt med 
akuta skador respektive inga påtagliga 
skador relaterade till bergart visas i ta
bell 81. Några bergarter representeras 
enbart av enstaka objekt och ger därmed 
inte tillräckligt underlag för bedömning
en av deras benägenhet att vittra. Höör- 
sandsten, Nordvästskånsk sandsten,

Komstadskalksten och Ignabergakalk- 
sten visar dock vissa tendenser.

Procentuellt sett är den Nordväst
skånska sandstenen mest utsatt, 3 objekt 
av 5 har akuta skador. De enstaka objek
ten av Köpingesandsten och gotländsk 
sandsten har också akuta skador. Höör- 
sandstenen uppvisar akuta skador hos 5 
objekt av 16 och inga påtagliga skador 
hos 4 objekt och kan därmed sägas ha 
klarat sig relativt väl.

Av Komstadskalkstenens 32 objekt 
har mer än hälften akuta skador. Samma 
förhållande finner man hos Ignaberga- 
kalkstenen där 6 av 11 har akuta skador. 
Urbergsmaterialet har klarat sig bäst, 
där endast 2 objekt av 13 har akuta ska
dor och 9 saknar påtagliga skador.

Av samtliga objekt med akuta skador 
är 73% profilerade medan 27% utgörs 
av enklare omfattningar och fasadsten, 
tabell 82. De flesta är romanska bygg
nadsdelar från perioden före år 1300.

Drygt hälften, 28 st. (61%), av samtli
ga 46 kyrkor med synlig natursten har 
objekt med akuta skador, tabell 83. Av 
dessa hör den övervägande delen hemma 
i perioden före år 1300.
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Tabell 80. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sią %

0, ei påtagliga 12 1 3 6 22 25

1, begränsade 31 1 6 7 2 47 53

2, omfattande 10 1 5 3 i 20 22
53 1 1 1 14 16 3 89 100

Akuta skador 25 1 7

Tabell 81. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med 
akuta eller inga påtagliga skador. Sk = Skåne.

Akuta skador Inga påtagliga (Totalt)
skador

Sandstenar
Gotland 1 1
Hardeberga, Sk 1 1
Höör, Sk 5 4 16
Köpinge, Sk 1 1
NV skånsk, Sk 3 1 5
Tyskland 1

Kalkstenar
Ignaberga, Sk 6 3 11
Kornstad, Sk 18 4 32
Öland 1
Obestämd 5 7

Urberg 2 9 13
Summa 41 22 89

Tabell 82. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador (jämför tabell 76).

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 17 1 7 4 1 30 73
Oprofilerade 8 2 1 11 27
Summa 25 1 7 6 2 41 100

Tabell 83. Kyrkor med akuta skador (jämför tabell 75).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Snj %

Byggnader 23 2 3 28 61
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Slott och herrgårdar på 
landsbygden

Arkitektur och byggnadshistoria
I Kristianstads län finns idag ett 60-tal 
slott och herrgårdar samt ett antal rui
ner. De finns framför allt på Kristian- 
stadsslätten och Österlen.

Övervägande antalet slott och borgar 
har anor från medeltiden. Dessa äldsta 
borgar är oftast om- och tillbyggda i se
nare tid och har fasadutformningar som 
hör hemma i senare tidsperioder. Utöver 
detta äldsta borgbyggande kan åtmins
tone ytterligare tre perioder med inten
sivt borgbyggande noteras.

I ett skede när godsen sökte samla si
na domäner kring en huvudgård uppför
des nya, rektangulära huvudbyggnader 
med kombinerade försvars- och bostads
funktioner. Det bäst bevarade exemplet 
på detta är Glimmingehus från 1499, fi
gur 29. Byggherren, Jens Holgersen Ulf- 
stand, var länsherre på Gotland, vilket 
har resulterat i att gotländsk kalksten 
använts i stor omfattning. Liknande bor
gar uppfördes även vid Bollerup, Smeds
torp och Örup. Den sistnämnda med 
synlig natursten i fasaden.

Det andra skedet i slottsbyggandet in
föll under 1600-talet då flera helt nya 
godsbildningar uppstod samtidigt som 
man i en del fall ersatte äldre, omoderna 
borgar med ståtliga slott. Under detta 
skede dominerade tegel som byggnads
material och de delar som har synlig na
tursten är i huvudsak inskrifts- och va
pentavlor. Nya godsbildningar från den 
här tiden är t.ex. Ängeltofta, Maltes
holm och (Östra) Torup.

Det tredje byggnadsskedet infaller un
der 1800-talet och 1900-talets början 
och kan indelas i tre delar. För det första 
helt nyuppförda slott som t.ex. Krono- 
vall, som innehåller flera byggnadsdetal- 
jer med Övedssandsten. För det andra

slott med romantiserad utformning. Ett 
bra exempel på detta är Vegeholm som 
fick sin nuvarande utformning 1902-04 
efter ritningar av Theodor Wåhlin. Här 
finns inskrifts- och vapentavlor av äldre 
datum. Dessutom kan under 1800-talet 
läggas till en ny kategori större gårdar, 
s.k. plattgårdar, som ofta gavs en gedi
gen påkostad utformning som en mindre 
herrgård.

Byggnader och objekt
Naturstensdetaljer har påträffats i 18 
slott och herrgårdar, tabell 84. Byggna
dernas ålder avser i regel deras äldsta, nu 
stående byggnadsdelar. De flesta har 
byggts om och till flera gånger. Vid såda
na större förändringar har det inte varit 
ovanligt att vapensköldar, inskriftstavlor 
och andra detaljer av natursten tillkom
mit.

Den äldsta slottsbyggnaden är Bäcka- 
skogs slott, som fram till reformationen 
var ett kloster. Även Tommarps kungs
gård har naturstensdetaljer från tidig 
medeltid. De flesta slotten hör dock 
hemma i perioden 1300-1650. Hit hör 
bl.a. Glimmingehus och Örup, de enda 
med oputsade naturstensfasader. Båda 
borgarna har uppförts av släkten Ulf- 
stand. Senare anläggningar har i huvud
sak putsade fasader och de delar som in
nehåller natursten är smärre utsmyck
ningar i form av vapentavlor etc.

Dubbelt så många objekt, 36 st., som 
byggnader har inventerats. Perioden 
1550-1650 innehåller flest naturstens
detaljer, sannolikt som en följd av en in
tensiv byggnadsverksamhet. Under 
1800- och 1900-talen finns också flera 
objekt men inga eller få nyuppförda slott 
och herrgårdar, vilket i första hand för
klaras av att om- och tillbyggnader för
setts med inskriftstavlor eller liknande.

Det stora flertalet objekt är profilera
de, 86%, tabell 85. Bland de mer spekta-

Tabell 84. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; frekvens 
och ålder. (Dateringen av byggnaderna utgår från de ovan mark bevarade byggnadsdelarna.)

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 §Lå

Byggnader 1 6 6 4 1 18
Objekt 2 3 15 3 5 7 1 36
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Figur 29. Portal med vapentavla fr an 1499 av gotländsk kalksten, Glimmingebus. Foto B.A. 
Lundberg 1989.
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Tabell 85. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 2 2 13 2 4 7 1 31 86
Oprofilerade 1 2 1 1 5 14
Summa 2 3 15 3 5 7 1 36 100

kulära objekten finns till exempel porta
len vid Trolle Ljungby slott från tidigt 
1600-tal. Ovanligt rik fasadutformning 
har också ”barockslottet” Kronovall 
från sent 1800-tal. Gesimser, baluster- 
dockor m.m. i Övedssandsten bildar 
kontrast till den i övrigt putsade fasa
den.

Byggnadssten
Fördelningen mellan sand- och kalksten 
är tämligen jämn vilket framgår av tabell 
86. Sandsten finns i 17 objekt (47%) och 
mer än hälften, 9 st., hör till perioden 
1550-1650. Övriga objekt i sandsten är 
yngre. Kalksten finns i 18 objekt (50%) 
och är tämligen jämnt fördelad över he
la undersökningsperioden. Endast ett 
objekt i urberg har påträffats.

Vid bergartsbestämningen har 4 typer 
sandsten och 3 typer kalksten identifie

rats, tabell 87. Av samtliga objekt har 7 
objekt inte kunnat närmare identifierats.

Sten från regionen har endast använts 
i mindre utsträckning. Vanligast är got
ländsk sand- och kalksten, 34 respektive 
17% av samtliga objekt. Av de skånska 
bergarterna är Komstadskalkstenen van
ligast och finns i 14% av samtliga ob
jekt.

Skador
Av samtliga objekt saknar 31% påtagli
ga skador. Övriga uppvisar någon form 
av skada, tabell 88. Knappt hälften, 
44%, har begränsade skador medan 
25% har omfattande. 17 objekt eller 
47% bedöms ha akuta skador.

Åldersfördelningen av objekt med 
akuta skador följer de perioder där de är 
mest representerade, dvs. i huvudsak pe
rioden 1550-1650.

Tabell 86. Sandsten, kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Sandsten 1 9 3 4 17 47
Kalksten 1 3 5 3 2 3 1 18 50
Urberg 1 • 1 3
Summa 2 3 15 3 5 7 1 36 100

Tabell 87. Sand- och kalkstenstyper; frekvens och objektens ålder. Sk = Skåne.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sią %
Sandstenar
Gotland 8 2 2 12 34
Höör, Sk 1 1 3
öved, Sk 1 1 2 6
Tyskland 1 1 3
Obestämd 1 1 3

Kalkstenar
Gotland 3 2 1 6 17
Kornstad, Sk 2 1 1 1 5 14
Öland 1 1 3
Obestämd 1 1 1 1 2 6 17
Summa 2 3 14 3 5 7 1 35 100
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Utan jämförelse uppvisar den gotländ
ska sandstenen flest akuta skador, tabell 
89. Av 12 objekt bedömdes 7 ha akuta 
skador. Övedssandstenen förekommer 
endast i 2 objekt, båda med akuta ska
dor. Kalkstenen förefaller genomgående 
ha klarat sig bättre. Endast Komstads- 
kalkstenen har stor andel akuta skador, 
4 objekt av 5. De flesta objekt av got
ländsk kalksten uppvisar däremot inga 
påtagliga skador.

De mer utsmyckade naturstensdetal- 
jerna har betydligt oftare akuta skador

än de enkelt utformade, tabell 90. Av 
samtliga objekt med akuta skador är 
88% profilerade. De flesta tillhör perio
den 1550-1650.

Elva slott och herrgårdar eller 61% av 
de som har byggnadsdetaljer i natursten 
uppvisar akuta skador, tabell 91. Av des
sa är 7 st. byggnadsminne eller motsva
rande. Flertalet slott och herrgårdar lig
ger inom kulturminnesvårdens riksin
tresseområden och utgör i många fall 
centrala delar i dessa.

Tabell 88. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

0, ej påtagliga 1 2 3 1 3 1 11 31
1, begränsade 1 1 4 1 1 1 9 25
2, omfattande 8 2 3 3 16 44
Summa 2 3 15 3 5 7 1 36 100
Akuta skador 1 10 2 2 2 17 47

Tabell 89. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med 
akuta eller inga påtagliga skador. Sk = Skåne.

Sandstenar

Akuta skador Inea oåtaeliea
skador

(Totalt)

Gotland
Höör, Sk

7 1 12
1

Öved, Sk 2 2
Tyskland 1 1
Obestämd 1 1

Kalkstenar
Gotland 1 5 6
Kornstad, Sk 4 5
Öland 1 1
Obestämd 1 3 6

Urberg 1 1
Summa 17 11 36

Tabell 90. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador (jämför tabell 85).

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 1 9 1 2 2 15 88
Oprofilerade 1 1 2 12
Summa 1 10 2 2 2 17 100

Tabell 91. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 84).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Ska %

Byggnader 1 4 4 2 11 61
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Tabell 92. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; 
frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia

Byggnader 1 3 4
Objekt 3 4 7

Övriga byggnader på 
landsbygden

Byggnader och objekt
Till byggnader på landsbygden har även 
förts stationssamhällen och andra tätor
ter som inte betecknats som stad. I Kris
tianstads län har sammanlagt sju sådana 
orter inventerats. Av dessa finns byggna
der med exteriört exponerad och bear
betad naturstenenbart i tre orter, Tome- 
lilla, Osby och Ahus.

Sammanlagt har 4 byggnader och 7 
objekt påträffats, tabell 92. Den äldsta 
byggnaden är Tomelilla Sparbank från 
1908 med 3 samtida objekt. Övriga 
byggnader och objekt tillhör 1910-20- 
talen.

Byggnadssten och skador
Urberg finns i 5 objekt. I övrigt finns två 
objekt av tysk sandsten. Begränsade ska
dor har 3 objekt, övriga saknar påtagli
ga skador. Inga objekt har akuta skador.

En byggnad har fallit bort vid invente
ringen, nämligen Gyllenbielska hospita
let i Kvidinge socken. Här finns en va
pentavla från 1700-talet, sannolikt av 
tysk sandsten.

Kristianstad

Arkitektur och byggnadshistoria1
Kristianstad grundlädes 1614 efter di
rektiv av Christian IV. Staden fick ett 
strategiskt läge på Allön, en halvö vid 
Helgeå, för att därigenom bilda ett 
starkt fäste dels mot svenska angrepp 
och dels för att skydda de viktiga trans
portlederna i området. Genom att Hel-

1 Texten är delvis citerad ur Kulturminnesvårds- 
program för Skåne, del Kristianstads län, 1984, s. 
105 med tillåtelse av Länsstyrelsen i Kristian
stads län.

geå ändrade lopp 1775 förlorade dock 
Kristianstad mycket av sin betydelse som 
hamnstad. Vallarna och bastionerna revs 
i mitten av 1800-talet. Det innebar att 
staden fick möjlighet att expandera. Nya 
breda boulevarder och bostadskvarter 
lades ut.

1600-talsstaden
Staden blev den första i Norden som an- 
lades efter renässansens rutnätsplan med 
vallar och bastioner. Stadsplanen är fort
farande tämligen intakt. De båda torgen, 
Stora och Lilla Torg, bildar centrala 
punkter som förbinds med två huvudga
tor, Östra och Västra Storgatan. Paral
lellt med dessa löper de så kallade Vall
gatorna som förbinds med mindre tvär
gator. De långsmala tomterna har hu
vudbyggnaden mot Storgatan och maga
sin eller mindre bostadshus mot bakga
tan.

En av de mest välbevarade renässans
byggnaderna i Norden är Heliga Trefal
dighets kyrka, ritad av Hans van Steen- 
winckel och uppförd 1617-28. Kyrkan 
är byggd i tegel men innehåller många 
byggnadsdetaljer i natursten. Mest på
kostade är portalerna och det fina mas
verket i fönstren, figur 30.

Residensstaden
Kristianstad har fungerat som adminis
trativt och militärt centrum i regionen, 
vilket även givit utslag i ett flertal stora, 
påkostade byggnader. Staden blev resi
densstad 1719.

Värdefulla byggnadskonstruktioner 
är stadsportarna, Norreport och Söder
port. Den förra ritades på 1760-talet av 
Carl Hårleman och flyttades 1913 till sin 
nuvarande plats intill Norra Kasern. Sö
derport ritades av Jean Eric Rehn 1792 
och flyttades 1915 till Tyghusets gård, 
det nuvarande länsmuseet.

Det stora antalet militära byggnader
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Figur 30. Västportal från 1622 i Heliga Trefaldigbetskyrkan, Kristianstad. Ritad av Hans van 
Steemvinckel och utförd i gotländsk sandsten liksom masverksfönstren. Foto B.A. Lundberg 1992.

dominerar i stadsbilden. Flera av dem 
innehåller portaler eller annan utsmyck
ning i natursten. Norra kasern från 
1760-talet har flera portaler och även 
vissa delar av de yngre byggnaderna vid 
södra kasern innehåller natursten.

Sekelskiftesstaden 
Staden har under 1800- och 1900-talen 
expanderat framför allt mot söder och 
öster. På de gamla vallarnas plats bygg
des mot slutet av 1800-talet nya moder
na byggnader ritade bl.a. av arkitekten 
Helgo Zettervall. Under 1900-talet 
byggdes delar av Södermalm och stora 
delar av Östermalm. En av de domine
rande arkitekterna i början av seklet var 
P. L. Håkansson.

Flera administrativa eller offentliga
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byggnader från olika tidsperioder utgör 
ett viktigt inslag i stadsbilden. Vid Stora 
Torg ligger t.ex. Frimurarhotellet från 
1844, Rådhuset från 1891, Stora Krono- 
huset från 1840-41, Riksbanken från 
1915 och Posten från 1917. De två sist
nämnda är ritade av Erik Lallerstedt och 
har byggnadsdetaljer av natursten. Av 
övriga byggnader med natursten kan 
nämnas Gamla Sparbanken från 1900- 
1901 och Skånska Banken från 1904- 
1905.

Nordost om centrum ligger ett egna
hemsområde med en del kulturhistoriskt 
värdefulla villor. Söder om staden kom
pletterades sekelskiftesbebyggelsen un
der 1940-talet med bostadshus i funktio
nalistisk stil.

Moderna bostadsområden har vidgat 
staden, bl.a. norrut mot Näsby och Ös
teräng. Flera större villaområden finns 
vid Nosaby och Hammar.

Byggnader och objekt
Sammanlagt omfattar inventeringen 16 
byggnader och 39 objekt med exponerad 
natursten, tabell 93. Äldst är Heliga Tre
faldighets kyrka från tidigt 1600-tal. 
Övriga byggnader från 1600- och 1700-

talen är militär- och administrations- 
byggnader. Stadsportarna liksom de mi
litära byggnaderna hör hemma i 1700- 
talet. Mot slutet av 1800-talet och bör
jan av 1900-talet användes natursten i 
flera monumentala byggnader. Flera av 
dessa ligger i anslutning till Stora Torg.

Endast en byggnad har en hel fasad av 
kvadersten, Gamla Sparbanken. I övrigt 
är det vanligare med kvadersten endast i 
bottenvåningen. Drygt hälften av objek
ten är dock profilerade (59%), tabell 94. 
Dominerande inom denna grupp är por
taler, masverk, lister och fönsteromfatt
ningar.

Byggnadssten
Kalksten är den mest förekommande 
bergarten med 41% av alla objekt, tabell 
95. Kalksten finns i alla perioderna. 
Även urberg är vanligt, 36% av alla ob
jekt, och har främst använts under sent 
1800-tal och tidigt 1900-tal. Sandsten 
återfinns i 9 objekt eller 23% av samtli
ga objekt och förekommer endast i de 
äldre objekten som kyrkan, Söderport 
och Norra kasern.

Totalt har 6 olika sand- och kalkste
nar identifierats, tabell 96. Endast ett

Tabell 93. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; 
frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 SLą

Byggnader 2 4 6 4 16
Objekt 6 10 15 8 39

Tabell 94. Profilerade och oprofilerade objekt; frekvens och ålder.

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 4 7 8 4 23 59
Oprofilerade 2 3 7 4 16 41
Summa 6 10 15 8 39 100

Tabell 95. Sandsten, kalksten och urberg; frekvens och objektens ålder.

Bergart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Sandsten 4 5 9 23
Kalksten 1 4 6 5 16 41
Urberg 1 1 9 3 14 36
Summa 6 10 15 8 39 100
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Tabell 96. Sand- och kalkstenstyper; frekvens och objektens ålder. Nä = Närke, Sk = Skåne.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %
Sandstenar
Gotland 4 2 6 24
Öved, Sk 1 1 4
Obestämd 2 2 8

Kalkstenar
Gotland 2 2 8
Marmor annan 1 1 4
Öland 1 1 4
Yxhultsomr, Nä 5 5 20
Obestämd 1 3 3 7 28
Summa 5 9 6 5 25 100

objekt innehåller skånsk sten, nämligen 
Söderport som uppfördes 1792 av 
Övedssandsten. Övriga bergarter har 
hämtats från Gotland, Öland och Närke 
(Yxhult). Av sandstenar har 2 objekt och 
av kalkstenar 7 objekt ej närmare kun
nat identifieras.

Under den äldsta perioden, 1550- 
1650, fick kyrkan dekorationer i got
ländsk sandsten. Till de militära byggna
derna från 1700- och 1800-talen hämta
des likaså sten från Gotland, men även 
från Öland. Den yngre bebyggelsen inne
håller uteslutande kalksten från Yxhult.

Skador
28% av alla objekt saknar påtagliga ska
dor medan drygt hälften, 54%, har aku
ta skador, tabell 97. Skadefrekvensen är 
störst i de äldsta perioderna för att avta 
något kring sekelskiftet.

Samtliga kalk- och sandstenar har 
akuta skador, tabell 98. Objekt som sak
nar påtagliga skador är främst av ur
berg.

Akuta skador finns framför allt på 
mer bearbetat naturstensmaterial i 17 
objekt, dvs. 81% av alla objekt med så

dana skador, tabell 99. Endast 4 oprofi
lerade objekt har akuta skador.

Av samtliga byggnader har 10 st. eller 
63% akuta skador, tabell 100. De är 
tämligen väl utspridda från 1600-talet 
och in i vårt eget sekel. Samtliga åter
finns dock inom den gamla renässanssta
dens stadsområde. Tre byggnader är 
byggnadsminnen och kyrkan står också i 
en klass för sig. Samtliga byggnader lig
ger inom område som är riksintresse för 
kulturmiljövården.

Heliga Trefaldighet har successivt åt
gärdats genom utbyte och konservering 
av dåliga partier. Under våren 1993 har 
den pampiga västportalen restaurerats.

Tabell 97. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S^ %

0, ej påtagliga 1 5 5 11 28
1, begränsade 4 3 7 1 15 38
2, omfattande 1 7 3 2 13 33
Summa 6 10 15 8 39 100
Akuta skador 4 9 5 3 21 54
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Tabell 98. Skadefrekvens av bergartstyper fördelad på antal objekt med 
akuta eller inga påtagliga skador. Nä = Närke, Sk = Skåne.

Sandstenar

Akuta skador Inea oåtaeliea
skador

(Totalt)

Gotland 5 6
öved, Sk 1 1
Obestämd 2 2

Kalkstenar
Gotland 2 2
Marmor annan 1 1
Öland 1 1
Yxhultsomr, Nä 3 2 5
Obestämd 7 7

Urt>ere 8 14
Summa 21 11 39

Tabell 99. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador (jämför tabell 94).

Obiekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 4 7 3 3 17 81
Oprofilerade 2 2 4 19
Summa 4 9 5 3 21 100

Tabell 100. Byggnader med akuta skador (jämför tabell 93).

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sia %

Byggnader 2 3 3 2 10 63

Hässleholm

Arkitektur och byggnadshistoria1
Hässleholm har växt fram ur det sta
tionssamhälle som sköt upp omkring 
1860 vid den nyanlagda södra stamba
nan. De centrala delarna av tätorten 
präglas idag av det stadsplaneideal (rut- 
nätsplan) som rådde vid 1800-talets slut. 
Läget mitt i Skåne med goda kommuni
kationer har haft stor betydelse för sta
dens utveckling.

Järnvägens byggnader uppfördes i hu
vudsak i synligt rött tegel, vilket även gi
vit utslag i den övriga stadsbilden. Flera

1 Texten är delvis citerad ur Kulturminnesvårds- 
program för Skåne, del Kristianstads län, 1984, s. 
68, med tillåtelse av Länsstyrelsen i Kristianstads 
län.

byggnader har också putsade fasader. I 
de centrala delarna finns stadsliknande 
bebyggelse i 3-4 våningar. Järnvägen 
förde även med sig etablering av flera in
dustrier i staden. Hässleholms Mekanis
ka Verkstad var den första, grundad 
1889.

Den militära verksamheten tog sin 
början 1907 då ”Skånska trängen” flyt
tade in på ett nybyggt kasernområde. Se
nare har Hässleholms betydelse som mi
litärt fäste allt mer accentuerats.

Under hela 1900-talet har villabebyg
gelsen expanderat framför allt i riktning 
mot Röinge och Stoby.

Byggnader och objekt
I Hässleholm ingår endast 1 byggnad 
med 2 objekt, dvs. en portal och en ko
lonnett, med exponerad natursten i in-
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Tabell 101. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; 
frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Sią

Byggnader 1 1
Objekt 2 2

venteringen, tabell 101. Den är uppförd 
på 1930-talet och ligger centralt i staden.

Byggnadssten och skador
Båda objekten är profilerade. Portalom
fattningen består av marmor och har be
gränsade akuta skador medan kolonnet- 
ten av urberg inte uppvisar några påtag
liga skador.

Simrishamn

Arkiektur och byggnadshistoria
Simrishamn är beläget i sydöstra Skåne 
vid en bukt med naturlig hamn. Det var 
kring denna som det i samband med det 
rika sillfisket under medeltiden växte 
upp en stad. Simrishamn har aldrig blivit 
någon stor stad i modern mening utan 
har behållit sin småskalighet genom år
hundradena.

Simrishamn tillhörde de orter som 
kom att blomstra i samband med sillfis
ket under medeltiden. Redan på 1100- 
talet anlades S:t Nicolai kyrka vid det 
lilla torg som uppstått där vägarna från 
Tommarp respektive Simris möttes. Kyr
kan är den äldsta byggnaden med synlig 
natursten.

Efter flera sekel av stagnation kom ett 
nytt uppsving under 1800-talet då sjö
farten kom att spela en avgörande roll. 
Under denna period byggdes stora han- 
delsgårdar i centrum, och norr om stads
kärnan uppfördes en rad mindre hus. De 
senare är idag ett av de mest karaktäris
tiska inslagen i samhället med sina put
sade fasader och tegelklädda takfall med 
skällningar. Vid torget uppfördes ett par 
större byggnader som till exempel råd
huset från 1867. Endast ett fåtal byggna
der har naturstensdetaljer i fasaderna, 
oftast av lokal sand- och kalksten, figur 
31.

Byggnader och objekt
I Simrishamn finns 6 byggnader med ex
ponerad och bearbetad natursten. Äldst 
är Nicolaikyrkan från 1100-talet. Övri
ga byggnader tillhör 1800- och 1900-ta- 
len. De sex byggnaderna innehåller sam
mantaget 15 objekt varav hälften har 
tillkommit under 1900-talet, tabell 102. 
De flesta objekten, 10 st., är oprofilera
de, oftast fasadsten och socklar.

Byggnadssten och skador
Enbart lokal sand- och kalksten har 
använts - Övedssandsten, Hardeberga- 
sandsten och Komstadskalksten. Harde- 
bergasandstenen, som är tillgänglig vid 
kusten både söder och norr om staden, 
är vanligast. Den har använts både vid 
kyrkbygget på 1100-talet och under 
1900-talet. Övedssandstenen finns en
bart i perioden 1910-1940, medan 
Komstadskalkstenen ingår i den medelti
da kyrkan samt i ett solur från 1750-ta- 
let och i ett objekt från 1800-talets slut.

De flesta stendetaljerna, 10 av 15, 
uppvisar inga påtagliga skador och en
dast 2 bedöms som akuta. De båda sist
nämnda återfinns på det f.d. .post- och 
sparbankshuset från 1910-talet och re
presenteras av Övedssandsten och Kom
stadskalksten.
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Figur 31. ”Sparbankshuset” från 191 O-talet vid Storkyrkan, Simrishamn. Uppfört av tegel med 
detaljer av Öv edssandsten, Hardebergasandsten och Komstadskalksten. Foto K. Ohlsson omkring 
1910, Österlens museum.

Tabell 102. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; 
frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S.a

Byggnader 1 2 3 6
Objekt 3 1 3 8 15

Ängelholm

Arkitektur och byggnadshistoria
Ängelholm ligger vid Skälderviken några 
kilometer från stranden. Stadens äldsta 
stadsprivilegier är från 1516. Man har 
antagit att staden var en direkt överflytt
ning från Luntertun, ca 3 km västerut, 
men nyare forskning är inte helt överty
gad om detta. Köpstadsrättigheterna 
drogs in 1547 och inte förrän 1767 fick 
staden fulla stadsrättigheter.

Ängelholm var länge länets minsta 
stad tillsammans med Simrishamn. Den 
bestod egentligen bara av kyrkan och 
några hus längs Storgatan. Staden utsat
tes för flera svåra bränder under 1700- 
talet. Före detta rådhuset och ytterligare

någon byggnad vid Storgatan kan härle
das till sent 1700-tal.

Under sent 1800-tal och tidigt 1900- 
tal fick staden en något mer stadslik ut
formning med flera stora trevånings- 
byggnader längs huvudgatan. Dessa 
uppfördes i .tidens strömningar med på
kostade tegelfasader, som i några fall 
även fick inslag av natursten.

Under senare år har staden expande
rat framför allt i söder och norr. Dessut
om har vissa om- och nybyggnader 
gjorts i centrum.

Byggnader och objekt
I Ängelholm ingår 6 byggnader med 
sammantaget 10 objekt i inventeringen,
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Tabell 103. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; 
frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Slå

Byggnader 1 5 6
Objekt 1 9 10

tabell 103. Samtliga är uppförda om
kring 1910.

Byggnadssten och skador
Objekt av urberg är dominerande, 6 st. I 
övrigt finns 2 objekt av Övedssandsten 
och 2 av Yxhultskalksten.

De flesta objekten saknar påtagliga 
skador, 6 st. Av övriga objekt har 3 aku
ta skador. Båda objekten med Öveds
sandsten var akut skadade samt 1 objekt 
av Yxhultskalksten.

Kristianstads län - samman
ställning

Byggnader och objekt
I Kristianstads län har 97 byggnader 
med exponerad och bearbetad natursten 
från perioden 1000-1940 påträffats vid 
inventeringen. Antalet objekt är 198 st., 
tabell 104. Inventeringsmetodiken syftar 
dock till en snabb översikt varför vissa 
byggnader kan ha förbigåtts.

Nästan hälften av byggnaderna och 
knappt 1/3 av objekten går tillbaka till 
den äldsta perioden, 1000-1300, som 
domineras av kyrkor. Dessa byggnader 
innehåller ungefär 1,5 objekt i genom
snitt. Under 1500- och 1600-talen är det 
slotten som är vanligast. Antalet byggna
der är inte så stort men däremot är anta
let objekt i det närmaste 3 gånger fler. 
Från sekelskiftet 1900 inträder en ny 
uppgång i användandet av natursten,

främst i stadsbebyggelsen. I perioden 
1860-1910 finns 14 byggnader och i pe
rioden efter 1910 finns 16 byggnader.

Byggnadernas ålder överensstämmer 
inte alltid med objektens (jfr s. 12). I vis
sa slott har man till exempel återanvänt 
äldre material i nya byggnader. I andra 
fall har äldre byggnader, till exempel 
kyrkor, byggts till och då försetts med 
utsmyckningar eller inskriftstavlor. När 
det gäller den yngre profana bebyggelsen 
överensstämmer i regel byggnadens och 
objektets ålder.

Den procentuella fördelningen mellan 
antalet objekt och byggnader avviker 
tydligast i materialet från 1750 till 1910, 
figur 32.

Fördelningen mellan stad och lands
bygd visar klart att byggnader på lands
bygden överväger från 1000-talet och in 
i 1700-tal. Därefter sker en utjämning 
och från sent 1700-tal dominerar bygg
naderna i städerna. Noterbart är att an
talet objekt på landsbygden under de tre 
yngsta perioderna är mycket stort i för
hållande till antalet byggnader vilket hör 
samman med det förhållandevis stora 
antalet inskriftstavlor som registrerats.

Fördelningen mellan profilerade och 
oprofilerade objekt har varierat under 
undersökningsperioden, figur 33. I den 
äldsta perioden är fördelningen tämligen 
jämn medan profilerade objekt domine
rar i antal under 1500-1700-talen. Un
der 1800-talets slut blir åter förhållande
na jämnare för att i tidssnittet 1910- 
1940 få en svag övervikt för oprofilerade 
objekt.

Tabell 104. Byggnader och objekt med exteriört exponerad och bearbetad natursten; 
frekvens och ålder.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Slå

Byggnader 42 6 8 4 7 14 16 97
Objekt 58 4 22 4 30 45 35 198
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D Stad obj Ll Landsbygd obj

Figur 32. Byggnader och objekt - procentuell fördelning mellan landsbygd och stad, beräknad på 
det totala antalet byggnader respektive objekt.

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940

H Prof obj II Oprof obj
Figur 33. Profilerade och oprofilerade objekt - procentuell fördelning i perioder, beräknad på det 
totala antalet objekt.
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Den bearbetade naturstenen omfattar 
såväl oprofilerad kvader som profilerade 
stenar, ornament och utsmyckningar. 
Under perioden 1000-1300 förekommer 
enstaka kyrkor med fasader uppbyggda 
av kvadersten. Många har enkla skrå- 
kantssocklar och fönsteromfattningar, 
som här förts till oprofilerade objekt. 
Profilerade objekt utgörs främst av por
taler under perioden. Slotten, som åter
finns i tidssnitten 1300-1750, har 
många rikt dekorerade vapentavlor och i 
några fall portaler. Detta är förklaringen 
till övervikten av profilerade objekt. Un
der 1900-talet börjar många byggnader i 
städerna få sockelvåningar med huggen 
kvader och i något fall är hela fasaden 
kvaderklädd. Samtidigt blir påkostade 
portaler och andra utsmyckningar mind
re vanliga. Därav den utjämning mellan 
profilerade och oprofilerade objekt som 
återfinns i perioden 1910-1940.

Byggnadssten
Den mest förekommande bergarten är 
kalksten, som finns i 47% av alla objekt,

Tabell 105. Sandsten, kalksten och urberg 
fördelade på antal objekt.

Bereart Antal %

Sandsten 65 33
Kalksten 93 47
Urberg 40 20
Summa 198 100

tabell 105. Sandsten återfinns i 33% av 
objekten och urberg i 20%.

Kalk- och sandstenen har geologiskt 
bergartsbestämts. Bestämningen är dock 
mycket översiktlig och har endast gjorts 
genom okulär besiktning på platsen. Det 
finns därför en del tveksamheter i be
dömningen vilka i inventeringen marke
rats med frågetecken. Detta har emeller
tid inte beaktats vid sammanställningen. 
I flera fall har inte någon närmare iden
tifiering kunnat göras.

Antalet representerade kalk- och 
sandstenstyper i länet är 13 st., figur 34. 
De flesta är skånska, men även stenar 
från andra delar av landet och Tyskland
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Figur 34. Frekvens av olika sand- ock kalkstenstyper fördelad på antalet objekt.
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förekommer. I särklass mest frekvent är 
Komstadskalkstenen som återfinns i 42 
av de 158 objekten av kalk- eller sand
sten. Ytterligare en kalkstenstyp, Igna- 
bergakalksten, kommer från länet. I öv
rigt är kalkstenen hämtad från Öland, 
Gotland och Närke. De regionala sand- 
stenstyperna är fler, Höörsandsten, 
Övedssandsten, Hardebergasandsten, 
Nordvästskånsk sandsten och Köpinge- 
sandsten. Utöver dessa förekommer got
ländsk och tysk sandsten. Efter Kom- 
stadskalksten finns flest objekt av got
ländsk sandsten, 19 st., och Höörsand
sten, 17 st. Övriga bergarter förekom
mer i regel i mindre än 10 objekt.

De olika stentyperna har använts un
der olika perioder. Vissa bergarter har 
använts under hela tidsintervallet medan 
andra endast utnyttjats under begränsa
de perioder i enstaka byggnader. Många 
bergarter är inte längre tillgängliga i 
öppna brott. En sammanställning över 
identifierade bergarter och hur de förde
lar sig mellan objektens antal och ålder 
framgår av tabell 106.

Köpingesandsten är den enda bergart 
som endast finns representerad i det äld
sta skedet. Nordvästskånsk sandsten, 
Höörsandsten, Hardebergasandsten och 
Ignabergakalksten är belagda under pe
rioden 1000-1300, men återfinns sedan 
även sporadiskt i modernare tid. Kom- 
stadskalksten är den enda bergart som 
förekommer under samtliga tidssnitt.

Under perioden 1550-1650 har man

främst hämtat sten från Gotland. Under 
följande period dyker även öländsk 
kalksten och tysk sandsten upp. Samti
digt kommer också ett par inslag med 
Övedssandsten.

Under 1800- och 1900-talen fortsatte 
man att använda Komstadskalksten, 
samtidigt som andra skånska bergarter 
åter kom till användning. Kalksten från 
Yxhult i Närke blev vanlig och i något 
fall har även byggnadsdetaljer i marmor 
identifierats.

Urberg återfinns i många medeltida 
objekt. Bergarten blir dock vanlig först 
kring sekelskiftet och dominerar under 
den sista perioden.

Orsakerna till att olika bergarter 
varierar i tiden kan vara flera. I det äld
sta materialet ser man till exempel att 
endast regionala bergarter har använts 
och sannolikt med en tämligen lokal 
spridning. Det är först under de senare 
perioderna med slottsbyggande som ste
nen hämtas från andra regioner. Under 
senare tidsskeden kan man se att fler 
bergarter utnyttjats. Vissa, som Kom
stadskalksten, används kontinuerligt se
dan medeltiden. Andra har använts un
der medeltiden för att först återkomma 
flera sekler senare. Dessutom tillkommer 
ytterligare en bergart, Yxhultskalksten, 
som blir tämligen vanlig under sent 
1800-tal och återfinns i stora delar av 
landet. Uppenbarligen får stenen en stör
re spridning som en följd av förbättrade 
kommunikationer.

Tabell 106. Bergartstypernas fördelning i olika tidsperioder på antal objekt. 
Urberg redovisas separat nederst i tabellen.

Bereart 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Slä

1Sst Köpinge, Sk 1
Sst NV skånsk. Sk 4 1 5
Kst Ignaberga, Sk 8 2 1 11
Sst Höör, Sk 14 3 17
Kst Komstad, Sk 16 1 2 1 8 12 2 42
Sst Hardeberga, Sk 2 2 4 8
Kst Gotland 3 2 2 1 8
Sst Gotland 13 4 2 19
Sst Öved, Sk 1 2 5 8
Kst Öland 1 2 3
Sst Tyskland 1 3 4
Marmor annan 1 1 2
Kst Y xhultsomr. Nå 1 6 7

Urberg 12 2 1 11 14 40
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Tabell 107. Skadefrekvens och objektens ålder.

Skador 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 Ska %

0. ei påtagliga 16 3 4 5 18 19 65 33
1, begränsade 32 1 8 2 10 17 12 82 41
2, omfattande 10 10 2 15 10 4 51 26

58 4 22 4 30 45 35 198 100

Akuta skador 25 1 15 2 18 14

Skador
Skadorna har översiktligt bedömts uti
från en tregradig skala, se tidigare av
snitt. Den översiktliga skadebedömning- 
en visar att 33% av samtliga objekt sak
nar påtagliga skador, 41% har begränsa
de skador medan 26% har omfattande 
skador, tabell 107. Ungefär 2/3 av samt
liga objekt uppvisar alltså någon form av 
skada. Akuta skador finns bos 43% av 
samtliga objekt.

stenstyper, figur 36. Den som procentu
ellt uppvisar störst andel akuta skador är 
gotländsk sandsten med knappt 70%. 
Endast ett objekt saknar påtagliga ska
dor. Komstadskalksten, som är den mest 
frekventa i länet, har 23 objekt eller 
drygt 50% med akuta skador samtidigt 
som det också finns drygt 15% utan på
tagliga skador. Även Ignabergakalksten 
uppvisar jämförbara siffror. Höörsand- 
sten har procentuellt mindre andel ob
jekt med akuta skador.

Skadefrekvens-bergart 
Sedimentära bergarter är mer vittrings- 
benägna än urberg, vilket framgår av fi
gur 35. Av samtliga objekt av kalksten 
har 57% akuta skador och av sandstens- 
objekten 48% medan endast 5% av ur- 
bergsobjekten har akuta skador. 70% av 
urbergstyperna saknar påtagliga skador. 
Motsvarande för kalksten är 23% och 
för sandsten 21%.

Det förekommer också individuella 
skillnader mellan olika kalk- och sand-

Ü Akuta skador Q Inga påtagliga skador

Figur 35. Bergarternas skadefrekvens. Procentuell fördelning av akuta och inga påtagliga skador 
på sandsten, kalksten och urberg. Antalet objekt inom varje bergart redovisat.
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Sst Gotland Kst Kornstad, Sk Kst Ignaberga, Sk Sst Höör, Sk

El Akuta skador E Inga påtagliga skador

Figur 36. Olika sand- och kalkstenstypers skadefrekvens. Procentuell fördelning av akuta och inga 
påtagliga skador på identifierade sand- och kalkstenstyper som representerar mer än 10 objekt. 
Antalet objekt inom varje bergartstyp redovisat.

Skadefrekvens-ålder
Hypotetiskt skulle man kunna anta att 
de bergarter som varit utsatta för ned
brytning under längst tid också uppvisar 
störst skadefrekvens. Av figur 37 kan 
man utläsa ett något annorlunda resultat 
vilket då lyfter fram de olika bergarter
nas tålighet som den viktigaste faktorn.

Det äldsta skedet där regionala stenty- 
per använts uppvisar en skadefrekvens 
på ca 40%, medan de tidssnitt där berg
arter från Öland och Gotland använts 
har en relativt högre andel akuta skador.

Under perioden 1550-1650 är andelen 
akuta skador nästan 70%. Under de äld
sta perioderna är dessutom objekt utan 
påtagliga skador procentuellt större än 
under efterföljande perioder. Den mo
dernare bebyggelsen med anknytning till 
städerna är numerärt större, men ande
len akut skadade byggnadsdetaljer är 
mindre. Objekt utan påtagliga skador är 
relativt många, vilket hänger samman 
med den ökade användningen av urberg.

80%

70% 4 16

1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940

Ü Akuta skador □ Inga påtagliga skador

Figur 37. Skadefrekvens i förhållande till objektens ålder. Procentuell fördelning av akuta och inga 
påtagliga skador inom varje period. Antalet objekt i varje period redovisat.
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Figur 38. Jämförelse av skadefrekvens mellan landsbygd och stad. Procentuell fördelning av akuta 
och inga påtagliga skador på olika bergarter.

Skadefrekvens-stad/landsbygd 
En viktig fråga i sammanhanget är ock
så huruvida man kan se om skadorna är 
mer omfattande i städerna eftersom det 
där rimligtvis borde vara kraftigare luft
föroreningar. För att kunna göra jämfö
relser har skadefrekvens sammanställts 
för kalksten, sandsten och urberg i stä
derna respektive på landsbygden, figur 
38.

Den procentuella fördelningen ger vis
serligen vid handen att frekvensen akut 
skadade objekt i städerna är något stör
re. Kristianstad är den enda staden i Skå
ne som har objekt av den vittringskänsli- 
ga gotländska sandstenen, vilket kan va
ra av viss betydelse för resultatet. Samti
digt måste konstateras att skillnaderna 
är så små att man inte kan dra några 
säkra slutsatser av materialet. Fördel
ningen av objekt som saknar påtagliga 
skador överensstämmer med vad som re
dovisats i det föregående.

Byggnader och objekt med akuta 
skador
De objekt som är svårast att ersätta och 
som sannolikt är mest utsatta för skador 
är de så kallade profilerade. 77% av 
samtliga akuta skador återfanns på pro
filerade stenar, tabell 108.

Stapeldiagrammet, figur 39, visar den 
procentuella fördelningen av samtliga 
profilerade och oprofilerade objekt i oli
ka perioder samt de som har akuta ska
dor. I samtliga perioder har de profilera
de objekten flest akuta skador. Ser man 
på samtliga profilerade respektive opro
filerade objekt konstateras att relativt 
sett fler objekt har akuta skador i de ti
digare perioderna.

Vid en jämförelse mellan olika bygg- 
nadskategorier kan konstateras att näs
tan 90% av kyrkorna på landsbygden 
har skador varav drygt 60% är akuta, fi
gur 40. Nästan lika illa är det på slotten 
där ungefär 85% har skador varav 60%

Tabell 108. Profilerade och oprofilerade objekt med akuta skador (jämför tabell 104).

Objekt 1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940 S:a %

Profilerade 17 1 14 1 16 10 7 66 77
Oprofilerade 8 1 1 2 4 4 20 23
Summa 25 1 15 2 18 14 11 86 100
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1000-1300 1300-1550 1550-1650 1650-1750 1750-1860 1860-1910 1910-1940

Q Samtl prof U Samti oprof I Akuta prof D Akuta oprof
Figur 39. Skadefrekvens relaterad till objektens bearbetningsgrad och ålder. Procentuell fördelning 
av samtliga objekt.

Kyrkor landsbygd Slott landsbygd

B Byggnader med akuta skador B Alla byggnader med skador
Figur 40. Skadefrekvens relaterad till olika byggnadsgrupper: kyrkor och slott på landsbygden 
samt stadsbebyggelse. Procentuell fördelning av antalet byggnader inom varje byggnadsgrupp.
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bedöms som akuta. Drygt 60% av be
byggelsen i städerna är skadad och av 
dessa har knappt 50% akut skadade na
turstensobjekt.

Även om skadorna betecknats som 
akuta betyder det inte att de kräver ome
delbara insatser av konservator. För det

krävs besiktning av konservator vid var
je objekt. Däremot bör man vara särskilt 
uppmärksam och dokumentera eventu
ella förändringar. Sedan inventeringen 
genomfördes har en del objekt åtgärdats, 
tabell 109.

Tabell 109. Naturstensobjekt i Kristianstads län som konserverats med bidrag från RIK 1988-1993.

Byggnad Objekt Ålder Konserveringsår
östra Herrestads kyrka Sydportal 1100-t 1991
Vä kyrka Tomkapitäl, korfasad 1100-1200-1 1992
Trefaldighetskyrkan, Kristianstad Västportalen 1618 1993
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