
 

 

7.3 Byggnadsarkitektur och 

bebyggelseutveckling 
 

Stilideal under perioden 1800-1945 
Precis som när det gäller landskapets utveckling är 

stilidealen  för  byggnader  lika  mångformiga  och 

omvälvande.  För  mig  har  det  varit  mycket 

inspirerande  att  få  lyssna  på  Olle  Svedbergs 

föreläsningar i arkitekturhistoria vid LTH och i sina 

böcker ”Arkitekternas århundrande” och ”Planerar-

nas  århundrade”  ger  han  en  mycket  spännande 

överblick för vad som händer inom arkitekturen 

under denna period. De viktigaste förutsättningarna 

för  de  förändringar  som sker  är  de  industriella 

inovationerna med gjutjärn, stål och betong som 

revolutionerar  byggnadstekniken.  De  stilbegrepp 

som används är ett försök att hitta huvudkoncept i 

de estetiska idealen men det fanns ständigt parallelt 

andra ideal och en påtaglig fördröjning från kultur-

centra ut mot periferin. I backlandskapet hade adeln 

och sedan den fram-växande borgarklassen goda 

kontakter och fångade snabbt upp nya idear som 

sedan nådde ut till andra grupper i samhället efter en 

tid. Sedan renässansen hade de klassiska idealen rått 

och speciellt under slutet av 1700-talet. I början av 

1800-talet var den rådande stilidealet nyantik med 

Frankrike som ledande inspiratör. De första decen-

nierna brukar benämnas empir som avlöses av en 

nygrekisk  fas  1815.  Återupptäkta  böcker  som 

Vitruvius ”Tio böcker om arkitektur” samt omfattan

-de arkeologiska studier av antika lämningar bidrog 

till det stora intresset. Fram mot 1830-talet svalnade 

intresset för stilen på kontinenten med en viss efter-

släpning längre norrut och från kulturcentrum ut 

mot dess periferi.  

Under mitten av 1800-talet blev intresset för den 

nordeuropeiska  traditonen  allt  starkare  i  den 

nationalistiska  strömningen.  Den  medeltida 

arkitekturen fick därför genomslag i stilidealen med 

bland  annat  nygotik.  Stilen  med  sina  smäckra 

konstruktioner och spetsbågar passade bra med den 

tekniska utvecklingen och stålets möjligheter. C G 

Brunius var en av de ledande förespråkarna för 

nygotik och har satt spår i flera slott, kyrkor och 

ekonomi-byggnader runt om i Skåne. De klassiska 

idealen levde dock kvar och tog sig uttryck i bland 

annat nyrennässans där färgen kom att spela en 

större roll än tidigare. Här var Tyskland en ledande 

inspiratör  med  bland  annat  Schinkel  men  även 

danska arkitekter var framträdande. 

Andra halvan av 1800-talet får industrialiseringen 

fotfäste  i  Skånes  inland och  med  den  kommer 

järnvägen.  Gjutjärn  och  formgjutet  tegel  är  de 

viktigaste nyheterna som kommer att prägla industri

-byggnader  och  stationssamhällen.  Men  industr-

ialiseringen medför också stora olägenheter med 

föroreningar, ohälsosamma miljöer och social mis-

sär. Som en motvikt till detta initieras statsplanering 

och stilideal som skall skapa en bättre samhälls-

miljö. Breda boulevarder och rutnätsindelade stats-

planer blir  de rådande normerna när städer och 

stationssamhällen  planeras.  Parker  får  en  större 

betydelse och anläggs i  tätorter.  Trädgårdsstads-

rörelsen växer och försöker skapa bättre boende-

miljöer  genom  att   förena  stadens  och  lands-

bygdens fördelar. För slutet av 1800-talet talar man 

ofta  om  stileklekticism  vilket  förenklat  betyder 

stilblandning. Många av de uppförda tegelhusen i 

stationssamhällena innehåller många olika stilideal i 

sina fasaddekorationer. Tidigare var det adeln som 

med sina byggnader spred nya stilideal i trakten 

men nu blev industri och järnvägsbyggnader viktiga 

inspiratörer. 

Flygfoto over Svedala tätort från öster 1938. På 60 år 

hade tätorten vuxit fram norr om stationen med flera 

stora industrier. 

 

Från Arts and craft till Modernism 
Arts  and  craftsrörelsen  ville  återknyta  till  den 

småskaliga  hantverksmässiga  framställningen  i 

motsats  till  industrialiseringen.  Dess  främste 

förespråkare William Morris i England fick stor 

genomslag och med viss förskjutning fick rörelsen 

uppföljare även i Sverige med bland annat Carl 

Larsson m fl. Som en mer industriellt anpassad 

version uppstod Art Nouveau eller Jugend som den 

kallades i Tyskland och hos oss. Det var främst 

kring sekelskiftet 1800-1900 och något decennium 

framåt som stilen blomstrade. Det var ett organiskt 

formspråk som tog hjälp av gjutjärnets formbarhet 

och styrka. Som en reaktion på denna stil växte 

nationalromantiken  fram  med  tunga  tegel  och 

naturstensbyggnader men samtidigt kopplingar till 

arts and craftsrörelse, hembygdsrörelse och historia. 

Ytterligare en period med nyklassisism väcktes på 

1910-20-talen i arkitekturen men på landsbygden 

hade  den  hela  tiden  varit  levande  i  allmoge-

hantverket. Det största brottet med det klassiska 

stilidealet  kom  i  slutet  av  perioden  genom 
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modernismens  intåg.  Byggnaderna  skulle  inte 

dekoreras  utan  material  och  konstruktion  gav 

byggnadens uttryck. Inovationer i byggnadsteknik 

möjliggjorde stora betongbjälklag och stora fönster-

ytor. I de täta städerna skulle ljus och luft in, husen 

friställdes  istället  för  att  byggas i  kvarter,  stora 

fönster sattes gärna i hörnen för att släppa in mycket 

ljus och taken gjordes platta eller med svag lutning 

som frångick tidigare sadeltak. Vi ser en hel del 

hyreshus, parhus och villor från brytpunkten kring 

andra  världskriget  i  backlandskapet.  Det  var  en 

förvarning av den nya tid som skulle komma. 
 

Korsvirket 
I  början  av  1800-talet,  direkt  efter  enskiftet, 

uppfördes  de  flesta  gårdarna  fortfarande  i  det 

traditionella korsvirket med kringbyggd gårdsplan i 

backlandskapets  slättkaraktär  och  tre  eller  två 

längor i skogslandskapet. Korsvirket var förhållan-

devis enkelt att nedmontera och uppföra igen och 

man återvann troligen mycket i de nya gårdarna. I 

förhållande till andra delar av Skåne fick teglet en 

snabb introduktion i  backlandskapet bland annat 

tack vare godsen och de större gårdarna. I mitten av 

1800-talet uppfördes många nya manbyggnader i 

tegel medan ekonomibyggnaderna fortfarande ofta 

var i korsvirke. Korsvirket lever kvar ett tag till 

främst bland de mindre bemedlade torparna och 

husmännen. Många av de torp som uppfördes under 

andra hälften av 1800-talet skedde med återvunnet 

korsvirke från de rivna gårdarna och det är mycket 

troligt att många hus innehåller delar mycket äldre 

än det år de byggdes. 

Exempel  på korsvirkesbyggnader  efter  skiftet  är 

bland annat Stridsmölla som uppfördes 1835-1838 

och eventuellt utgörs av äldre byggnadsdelar från en 

gård i Vissmarlöv. Konstruktionen antyder att det 

inte  är  1700-tal  genom  att  bjälkhuvudena  är 

nedsänkta  och  inte  genomstuckna.  Dessutom är 

facken fyllda med tegel och inte kline. 

 

Ekonomibyggnad  på  gård  utflyttad  från  Fårabäck  i 

samband med skiftena. Korsvirket är fyllt med tegel. 

Tegelbyggnader 
Maskintillverkat  tegel  medförde  en  revolution  i 

byggnadstekniken  och  snabbt  blev  tegel  den 

dominerande materialet. Den stora omflyttningen av 

bebyggelse genom skiftena behövde också mycket 

byggnadsmaterial och genom teglets sjunkande pris 

och virkets ökande blev det teglet som dominerade i 

de nyuppförda byggnaderna även på landsbygden. I 

trakter med rikare tillgång på virke förekom fort-

farande  korsvirke  men  nu  ofta  med  tegel  som 

fyllnad.  

Brunius var en inflytelserik person i mitten av 1800-

talet och hans faschination av medeltida hantverk 

fick genomslag i arkitekturen. Han var missnöjd 

med kvaliten i  moderna byggnader  och började 

utbilda arbetare och utveckla ungnar. Brunius var 

väldigt förtjust i tegel och varierade stensättningen 

men gjorde ej profilering.  

Helgo Zettervall var den andra dominanten inom 

sydvästskånsk  arkitektur  under  1800-talet  senare 

hälft. Han var mindre kategorisk i sina uttryckssätt 

och var intresserad av alla stilar där fuktion fick 

avgöra  valet.  Hans  bredd  är  stor  allt  från 

Universitetsbyggnaden i Klassisk stil till kyrkor i 

medeltida tegel etc.  

Tegelbyggnader  i  små  samhällen  saknar  ofta 

arkitekt. Byggmästare och hantverkare hade erfaren

-het  från  andra  byggen och  kunde  välja  i  typ-

kataloger.  1910  svängde  idealen  till  handslags-

liknande fasadtegel. 

Tegelbyggnad från Skurup. Skurup har bevarat mycket 

av sin tegelarkitektur från sekelskiftet 1800-1900 och ger 

mycket bra inblick i tidens stilideal. 

 

Hjärtmuren 
En  viktig  utveckling  av  tegelarkitekturen  var 

hjärtmuren som möjliggjorde bredare hus som inte 

var beroende av bjälkarnas längd. Kring 1850 börjar 

denna konstruktion uppträda och ett tidigt exempel 

är manbyggnaden på Bjärsbo i Bjärshög. Först i 

slutet  av  1800-talet  slår  den  nya  planlösningen 

igenom helt. Utförandet var normalt ganska enkelt 

med få dekorationer. På godsen kostade man på 
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byggnaderna  mer  och  här  hittar  vi  ett  varierat 

formspråk.  Fram till  omkring  1930  dominerade 

teglet nästan helt men då introducerades putsade 

fasader som senare tog över. 
 

Tegeldetaljer 
En viktig del av tegelarkitekturen i slutet av 1800-

talet och början av 1900-talet är detaljutformningen 

och utnyttjandet av dekorativa element. Murgrun-

dens  utförande,  murförbanden,  gesimser,  valv, 

fönsteromfattningar, solbänkar och snickerier bidrar 

alla till helhetsintrycket och kan även användas för 

datering av byggnaderna. Fönstersättning, takkupor 

och  frontespiser  är  också  mycket  viktiga  för 

helhetsintrycket.  Det  vanligast  murförbandet  i 

stationssamhällena är kryssförband vilket innebär 

att varannan rad har långsidan av tegelstenen utåt 

och  varannan  har  kortsidan,  dvs  vinkelrätt  mot 

varandra med en stens längd i bredd. Mycket av de 

dekorativa inslagen har sitt utsprung i den klassiska 

stenarkitekturen.  Många  av de  äldre  husen  från 

1870-1900  har  helt  släta  profiler  men  kring 

sekelskiftet  blev det  allt  vanligare med tandade 

profiler  och inslag av formtegel.  Det  är  genom 

profilering  och  dekorationer  byggherren  kan 

markera social status och husets ändamål. (I teglets 

spår, Konsthögskolans Arkitekturskola 1986) 

Småskolan  i  Svedala  var  en  av  de  första  offentliga 

byggnaderna som uppfördes i Svedala. 

 

Stationssamhällena 
Där  stationer  anlades  längs  järnvägslinjerna 

skapades komersiella drivbänkar som attraherade 

hantverkare, handlare och andra som kunde göra 

affärer.  Snabbt  växte  små  samhällen  upp  kring 

stationerna särskilt kring knutpunkterna mellan flera 

järnvägslinjer. Svedala och Klågerup var två viktiga 

knutpunkter.  Även  Skurup  och  Genarp  fick 

betydelse. Tack vare tegelbruket växte även Hol-

meja  och  Börringe  stationsby.  I  dessa  stations-

samhällen med dess  nya  bebyggelse  blev teglet 

dominerande  och  en  mycket  karaktäristisk 

arkitektur  skapades.  En  viktig  förutsättning  för 

tätorternas framväxt var de förändringar i lagstift-

ningen som reglerar handeln som skett under 1700- 

och 1800-talen. Så sent som i slutet av 1700-talet 

släpptes spannmålshandeln fri och från 1815 kunde 

bönderna sälja sina egna produkter i städer och på 

marknader. Det förekom en hel del kring-vandrande 

försäljare  men när  tätorterna  började  växa  fram 

kring stationerna och de gamla marknadsplatserna 

etablerade sig många av dessa i tätorterna. I skurup 

ökade antalet handlande från 2 1860 till 31 1905. I 

1846 års handelsordning blev det tillåtet att öppna 

mindre affärer på landsbygden om det var mer än 

tre mil till närmaste stad. Denna gräns upphävdes 

1864 då handeln blev i det närmaste fri. Denna rätt 

gällde  även  hantverkarnas  möjlighet  att  bedriva 

verksamhet. 1813 fanns det 13 hantverkare i Skurup 

och dessa hade blivit 22 1855. Sedan sker en stark 

ökning till hela 147 1885 (C-E Edvardsson 1969). 

Det  är  alltså  först  i  slutet  av  1800-talet  som 

samhällenas expansion får riktig fart och många 

industrier etableras.  

Från Skurups stationssamhälle. Det fanns en framtidstro 

som gjorde  att  man  satsade  på  stora  byggnader  av 

stadskaraktär vilka idag ligger omgivna av låga gatuhus. 
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Nöjeslandskapet 
Befolkningen i backlandskapet har alltid haft sina 

mötesplatser  för  nöjen och fest.  Förr  var  oftast 

bytomten  platsen  för  festligheter  och  ibland 

träffades främst ungdomar från flera byar i något 

vägkors  för  att  dansa.  De  större  marknaderna 

utgjorde  också  platser  för  underhållning  och 

uppträdande. Men under 1800-talet växte en mer 

organiserad  form  av  festplatser  fram  på 

landsbygden, gärna på natursköna platser dit man 

kunde komma med tåg. Herrskapsfolket hade redan 

på  1700-talet  festliga  arrangemang  i  sina 

parkanläggningar  och var  ofta  initiativtagare  till 

fester för sina anställda vid godsen. Törringelund är 

en av de äldsta nöjescentren och här uppfördes en 

teater redan i början av 1800-talet. De andra större 

festplatserna som utvecklades under 1800-talet är 

Bokskogen vid Torup, Bökeberg och Grönalund. I 

de växande tätorterna upppfördes också folkparker i 

slutet av 1800-talet och i området finns ett bevarat 

exempel i Skurups folkets park. Intresset för turism 

växte  kring  sekelskiftet  18-1900  och  järnvägen 

öppnade  möjligheter  för  de  mer  välbeställda 

borgarna att komma ut från städerna och uppleva 

lantlivet. Svenska Turistföreningen bildades redan 

189? och gav 1905 ut en resehandbok för Skåne 

som jag hittat på antikvariat. Den lilla praktiska 

handboken  utgår  från  järnvägsnätet  och  ger 

intressanta beskrivningar om hur landskapet kan 

upptäckas.  Här  ges  historiska  beskrivningar  av 

kända platser och förslag på utflykter med skjuts, 

cykel eller till fots från stationerna. Resehandboken 

är än idag mycket användbar även om flertalet av 

järnvägslinjerna  är  nedlagda.  En  annan  klassisk 

resehandbok  är  Mårten  Sjöbecks  landskapsserie 

som gavs på uppdrag av Statens järnvägar. Det 

exemplar  jag har  är  tryckt  1928 och har  titeln 

”Skåne – färdvägar och vandringsstigar utgående 

från statsbanorna”. Så här skriver Sjöbeck om ett 

utflyktsförslag  från  Arrie  station:  ”Promenera 

genom  morängruslandskapet  mot  nordost  förbi 

Törringe gamla kyrka till 6 km. Skabersjö slott och 

alternativt ytterligare 6 km till Torups slott. De 

öppna,  odlade  grusåsarne  giva  en  egenartad, 

bruten landskapsbild med begränsade synfält, där 

åkrarnes  rutiga  figurer  kontrastera  mot 

backsluttningarnes  utpräglat  vågiga,  mjukt 

framhållna  horisont,  som här  i  landskapsbilden 

inför ett moment av betagande livfullhet. På en 

begränsad höjd avtecknar sig fritt Törringe vita 

kyrka. Omgiven av ringmur och med ålderns patina 

över det bruna tegeltaket reser sig den sig med sina 

mörka gluggar i det höga tornet närmast som en 

borganläggning, dominerande omgivningen. Träder 

man närmare, blandar sig också i anblicken något 

slutet,  något  dystert  medeltidsartat.  På  närhåll 

observerar man den i  kyrkogårdsmuren inbygda 

porten, långhusets tinnade gavelröste, den vackra 

tornavslutningen, som likväl i likartad form träffas i 

flera  skånska  kyrkor,  tornflöjeln,  korets  och 

absidens strävor samt vapenhuset med sitt ännu 

kvarsittande solvisarur. I långhusets södra mur se 

vi  spår  efter  de  ursprungligare  mindre  fönster-

öppningarne.” 

Törringelunds restaurang. 

 

Skolor 
Rutger Macklean var en stor pådrivare för att starta 

skolor i upplysningstidens anda. Genom stöd från 

godset inrättades den första skolan 1792 i Skurup 

och 1795 i Sandåkra. Genom 1842 år stadga om 

folkundervisning blev skolgång obligatorisk. I varje 

församling skulle det finnas en skola med utbildad 

lärare. De första skolorna var ofta inrymda i äldre 

byggnader men efterhand växte behovet av nya mer 

ändamålsenliga  byggnader.  Skolbyggandet  fick 

ytterligare  påbackning 1858  då  en  ny  skolform 

bestående  av  småskolan  inrättades.  De  nya 

skolbyggnaderna var ofta rejäla tegelbyggnader med 

bostad åt läraren i  anslutning till  undervisnings-

salen. Många skolor har bevarats till våra dagar 

även  om  användingen  har  övergått  till  annan 

verksamhet. Gamla skolbyggnader som fortfarande 

utnyttjas som skolor eller förskolor är bland annat 
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gamla läroverket i Svedala, Västra Kärrstorps skola 

och Torups nya skola (naturskola idag). Den sista 

skolan som byggdes under perioden var Skabersjö 

nya skola som utmärker  sig genom sin moder-

nistiska arkitektur och storlek i en liten by. 
 

Kyrkobyggnader 
1750-1850 fördubblades befolkningen och kyrko-

besöket blev obligatoriskt vilket gjorde många av de 

medeltida landsbygdskyrkorna för små. Skiftet tog 

tid och de gamla kyrkorna förföll. Men i slutet av 

1800-talet  kom  kyrkobyggandet  igång.  Många 

gamla kyrkor revs helt enkelt för att ge plats åt en 

ny stor kyrka i tidens smak. Andra byggdes om mer 

eller mindre för att få mer plats. Det vanligaste var 

att  göra  en  tillbyggnad i  form av en  eller  två 

vinkelbyggnader med bänkar som vände sig mot 

predikstolen  och  altaret.  Exempel  på  tillbyggda 

kyrkor är Skabersjö, Skurup, Oxie, Södra Sallerup 

och Gärdslöv. Skurups kyrka fick sitt nya sidoskepp 

1856 då man även gav mittskeppet 6 kvadratiska 

valv. I både Skabersjö och Bara kyrka utökades 

kyrkorummet genom att omvandlades herrskapets 

gravkor eller sakristian till kyrkorum. Man förläng-

de ibland långhuset eller slog ihop kor och långhus.  

De medeltida fönstren var små och satt högt upp 

vilket gav ett mörkt kyrkorum. De kyrkor som inte 

bytt ut sina fönster tidigare gjorde detta under 1800-

talet. Flertalet kyrkor flyttade också ingången från 

långhusets södra och norra sida till västgaveln och 

tornet. På Möllebergas i övrigt välbevarade kyrka 

revs  gamla  vapenhuset  på  1860-t  och  ingången 

flyttades till tornets västra sida. När den nya porten 

skulle skapas behövdes en ny inramning i form av 

en portal. På Skabersjö kyrka ridades portalen av 

Lundberg  1892.  Även  inredningen  genomgick 

förnyelser med nya krav. Tex har Bara kyrka en ny 

dopfunt från 1827, predikstol  och bänkinredning 

från 1885 och klockor från 1898. 

 

C G Brunius 
Carl Georg Brunius 1793-1869, rektor vid Lunds 

universitet, professor i Grekiska och självlärd arkitekt, 

var en av de ledande kyrkobyggarna. En av de kyrkor 

Brunuis var ansvarig för är Svedala kyrka. Svedala 

skapades som latinsk korsform med kort tresidigt 

korparti i anslutning till korsarmar. Brunius var en av de 

främsta företrädarna för det medel-tida idealet som blev 

stilbildande från 1800-talets början och en stor del av 

seklet. Man ville återskapa medeltidens formspråk och 

vurmade även för nationell historia och storheter. 

Kyrkorna utformades bland annat med de medeltida 

rundbågefönstren. Det var dock inte enbart en fråga om 

restaurering utan man drog sig inte för att rekonstruera 

och nyskapa byggnader så som de borde ha sett ut. 

Ombyggnaden av Lunds domkyrka är ett exempel på 

tidens trender. 1846 fick Brunius i uppdrag att göra om 

och tillbyggnader för Oxie kyrka. Korsarmar byggdes, 

långhuset förlängdes och norra och södra ingångarna 

murades igen.  I slutet av 1800-talet slog nygotiken 

igenom. Stilidealet söker sig till gotikens lätta 

konstruktionsformer och de spetsiga fönsteröppningarna 

och valven. Hyby kyrka är ett typiskt exempel men även 

Bjärshögs kyrka är präglad av nygotiken. I Bara kyrka 

ger 1800-talets fönster i nygotik ett ålderdomligt 

utseende. 

Då många gamla kyrkobyggnader rivits under slutet 

av 1800-talet kom en motreaktion i början av 1900-

talet då man i större utsträckning ville vårda och 

värna  vad  som  fanns.  1920  skyddades  kyrko-

byggnader genom kunglig kungörelse och därefter 

har de äldre kyrkobyggnaderna vårdats varsamt med 

viss modernisering. 
 

Herrgårdar och slott 
1800-talets  ekonomiska  uppsving  medförde  en 

omfattande nybyggnation av slott och herrgårdar. 

De gamla anläggningarna uppfattades som mycket 

opraktiska och revs eller byggdes om totalt. Flera 

nya anläggningar uppfördes också bland annat inom 

godsets  marker  för  släktingar  till  huvudgårdens 

ägare men även på mindre ägor av en allt mer 

välbestäld kår av borgare och industriledare. Av de 

stora  anläggningarna  omvandlades  bland  annat 

Klågerup, Häckeberga och Näsbyholm totalt medan 

Börringe byggdes om. Nya ståtliga huvudbyggnader 

uppfördes  bland  annat  på  Hyby,  Bökeberg, 

Lindholmen   och  Markiehage.  En  ofta  anlitade 

arkitekt var Helgo Zettervall som bland annat ritade 

Klågerup och Hyby nya  slott.  Han fick även i 
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uppdrag att rita en helt ny anläggning på Skabersjö 

och 1873 presenterade han ett fantasifullt förslag på 

en  enorm  anläggning  i  Christian  den  fjärdes 

nyrennäsans med ett 10-tal höga torn. Skabersjö 

skulle bli Zettervalls huvudobjekt men som tur var 

saknades pengar och projektet blev bara genomfört 

på ladugårdslängorna som i sina frontespiser har 

den danska Rosenborgsstilen. Zettervall fick mycket 

kritik från kollegor och andra arkitekturintresserade 

men  uppdragsgivarna  gillade  hans  historiska 

återkopplingar  till  renässansen  och  adelsväldets 

storhetstid.  Den  äldre  huvudbyggnaden  på 

Skabersjö är mycket vacker och det hade varit synd 

om den förstörts och sopat undan de olika historiska 

spår som finns i anläggning.  

Den sista slottsombyggnaden som skedde i området 

var Toppeladugård som fick en nationalromantisk 

prägel på 1920-talet. Anläggningen har utformats av 

Lars Johan Lehming med inspiration från Rosendal 

utanför  Helsingborg  (1600-tal).  Byggherren  var 

Johan Gustaf carl Kuylenstierna från mellansverige 

som  gärna  ville  ha  mer  historiskt  dekorerade 

byggnader och resultatet är relativt välanpassat och 

ger en ålderdomlig prägel. För den oinsatte är det 

svårt att se att anläggningens utformning inte är mer 

än 100 år gammal. 

 

 
Häckeberga slott. 

Parker 
Under  1700-talet  hade  större  parkanläggningar 

anlagts vid flera slott och större gårdar men det var 

främst under 1800-talet som dessa expanderade och 

även  började  anläggas  i  mindre  skala  vid 

bondgårdar  och  plattgårdar.  Den  ökade 

internationella  handeln  gjorde  också  att  det  var 

lättare att komma över exotiska träd och buskar och 

det var lockande att visa upp växter från andra 

länder. På ekonomiska kartan från 1913 framträder 

mycket stora parkanläggningar vid alla slotten och 

herrgårdarna och idag återstår bara små fragment av 

dessa arbetskrävande anläggningar. Skabersjö slott 

har kvar den största och bäst bevarade anläggningen 

medan  t  ex  Börringe,  Hyby,  Häckeberga  och 

Näsbyho, ointe har mycket kvar. 

 
Toppeladugård och Börringekloster är två herrgårdar 

med stora parkanläggningar på ekonomiska kartan från 

1913.  I  båda fallen återstår bara en mindre del  av 

parken idag. 

 

Folkrörelsernas byggnader 
Med de stora förändringarna som 1800-talet innebar 

socialt föddes en rad politiska och ideella rörelser. 

Väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen 

startade som en protest mot avigsidor i samhället. 

Frikyrkorna växte och byggde sina egna hus i tätorterna. 

Ett exempel är missionshuset i Svedala. Arbetarrörelsen 

växte fram framför allt i tätorterna med många industrier. 

Fackföreningar bildas och efterhand som de vuxit sig 

starka behövdes lokaler. Både Svedala och Skurups 

folkets hus är stora byggnader och visar på rörelsens 

betydelse under början av 1900-talet. Under 1900-talet 

ökar fritiden och fler engagerar sig i olika föreningar och 

bygdens kulturliv. I flera byar samlades invånarna till 

olika aktiviteter och i t ex Börringe bygdes en ny 

bygdegård i modernistisk stil. 
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Exempel på efterskiftestidens 

bebyggelse i landskapet 
 

1 Skabersjö kyrkby 
Skabersjö kyrkby är kanske den by i området som 

har bevarat sin bykänsla bäst trots att gårdarna har 

ersatts av gatuhus. Husen ligger tätt kring de två 

bygatorna med grönskande trädgårdar omgivna av 

det öppna odlingslandskapet. Kyrkan i norr och den 

gamla stubbamöllan i söder bidrar till den ålder-

domliga prägeln men nästan alla övriga hus är från 

1800-talet. I takt med att godset tog över driften av 

jordbruksmarken  omvandlades  den  kvarvarande 

gårdsbebyggelsen  till  arbetarbostäder  och  nya 

byggdes.  

 
Välbevarade längor från 1800-talet i Skabersjös kyrkby. 

 

2 Norra Börringe by 
Direkt norr om E65 i anslutning till Börringekloster 

ligger Norra Börringe där många gårdar las under 

godset under 1800-talet och bebyggelsen fick sedan 

prägel  av  gatehus  i  putsad  eller  oputsad  tegel. 

Skolan  byggd  1886  är  försedd  med  så  kallade 

Bruniusgavlar. Här finns också en bevarad smedja i 

gråsten samt det märkliga sexkantiga huset i byns 

östra kant. 
 

3 Spångholmen 
Ett  av  de  många  exemplen  på  plattgårdar  är 

Spångholmen under  Torup.  Spångholmen ersatte 

hela 15 av de 21 gårdar som låg i Värby när den 

byggdes  1814-25.  Byggnaderna  är  dock  yngre. 

Huvudbyggnaden uppfördes i gult tegel omkring 

1870. Fasaden har bårder och rullskift. De är liksom 

gesimser  och  hörnpartier  utförda  i  rött  tegel. 

Ekonomilängorna är något äldre troligen från 1850-

talet.  Ursprungligen  byggdes  de  som envånings 

gråstensbyggnader som senare byggdes på i gult 

tegel samtidigt som mangårdsbyggnaden uppfördes. 

Då bands också ekonomilängorna samman med ett 

stall  i  gult  tegel.  Som avslutning på   gråstens-

längorna  uppfördes  stora  magasin  i  gråsten. 

Uppfarten kantas av flera statarlängor där den äldsta 

är  från 1820 och uppförd i  tegel  med rösten i 

korsvirke. Mittemot ligger två byggnader i rött tegel 

från 1870-talet. De båda andra är daterade 1937 och 

byggdes  alltså  strax  innan  statarsystemet 

avskaffades 1945. 
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4 Klågerups slott 
När  Carl  Axel  Trolle  tog  över  godset  1858  i 

samband  med  sitt  bröllop  lät  han  bygga  om 

huvudbyggnaden som då var i en våning med två 

flyglar. Det blev den unge Helgo Zettervall som fick 

uppdraget och ritade en tvåvåningsbyggnad i fransk 

renässansstil.  Samtidigt  uppfördes  nya  ekonomi-

byggnader och hela anläggningen präglas idag av 

denna gestaltning. 
 

5 Börringekloster 
Börringklosters  huvudbyggnad  och  flyglar 

påbyggdes 1873 med en våning och förändrades 

kraftigt  exteriört.  Byggnaden har  sedan dess  ett 

stramare  klassisistiskt  formspråk  en  den  lätta 

rockokostilen som präglade den tidigare byggnaden. 

Under 1800-talet tillkom och de ståtliga ekonomi-

byggnaderna i tegel. Gårdsplanen framför slottet 

kantas av två långa ekonomibyggnader från tidigt 

1800-tal. Strax norr om norra flygeln ligger kvarn-

byggnaden som också är uppfört under 1800-talet i 

korsvirke med tegelfyllning. Söder om stallängorna 

framför slottet ligger flera ekonomibyggnader bland 

annat ett magasin och två bostadslängor varav den 

ena delvis varit förråd och nu används som förskola/

daghem. De stora ekonomibyggnaderna på andra 

sidan vägen är uppförda i mitten och slutet av 1800-

talet  i  natursten och tegel.  Längs vägen söderut 

ligger flera arbetarlängor som är välbevarade i både 

tegel och korsvirke. Hela slottsmiljön är ett mycket 

gott exempel på 1800-talets utformning med expan-

derande jordbruksdrift och ombyggd huvudbygg-

nad. Parkanläggningen kring slottet utökades och på 

ekonomiska  kartan  från  1913  ser  man  ett  stort 

parkområde norr om slottet i det som idag är ett 

skogsparti i hörnet mellan E65 och Sturupsvägen. 

Väg  E65  har  skurit  sönder  slottsmiljön  och 

sambandet till Norra Börringe. 

 
Uppfarten till Börringekloster som byggdes på med en 

våning 1873 samt förändrades exteriört. 

 

6 Häckeberga 
Den gamla medeltida borgen revs på 1800-talet och 

ersattes 1873-75 av ett nytt slott i fransk renässans-

stil. Byggnaden är i två våningar utförd i tegel med 

putsade  detaljer  i  cementornering,  bland  annat 

grund, lister, fönsteromfattningar och gavelhörn. En 

ny ladugårdsbyggnad och andra ekonomibyggnader 

uppfördes på fastlandet norr om vägkorset. På 1800-

talet var flera av holmarna i Häckebergasjön parker 

med gångar och tuktade buskar och träd men idag 

återstår få spår av de vildvuxna miljöerna. 
 

7 Toppeladugård 
De ganska enkla byggnaderna som fanns här på 

1800-talet ombyggdes helt i början av 1900-talet av 

Johan Kuylenstierna som nyss hade förvärvat fas-

tigheten. Han ville skapa ett slott i dansk 1600-

talsstil med två våningar och en massa rum. 1920 

var bygget klart men det hade kostat mycket pengar 

och 1928 var Kuylenstierna tvungen att sälja sin 

dröm.  Stora  delar  av  den  gamla  berömda 

parkanläggningen fanns kvar och utökades under 

1800-talet och början av 1900-talet. 1913 ses ett 

stort område nordväst slottet markerat som park på 

den ekonomiska kartan. 

Toppeladugård från söder. 

 

8 Bökeberg 
Bökeberg uppfördes av greve Tage Kjell Thott 1855 

som  en  vitputsat  tvåvåningsbyggnad  med 

halvvalmat  tak  i  empirinspirerad  stil.  Ekonomi-

byggnaderna bildar en löst sammansatt fyrkan med 

utskjutande axlar. Ladugården byggdes i etapper 

med  början  1862-63  och  fram  till  sekelskiftet. 

Stallet  bär årtalet  1868 och en gråstenslänga är 

daterad 1886. Ytterligare två längor i gråsten tillhör 

1800-talet. I öster ligger i tre sammanbygda längor 

Vallhalla som tidigare innehades av gårdsfogden 

och tidvis av informatorn. I anslutning till gården 

finns flera bostadshus från 1800-talet bland annat ett 

statarhus från senare delen av 1800-talet. 

178 



 

 

Bökeberg från sjösidan. 

 

9 Markiehage 
Markiehage  byggdes  1876  som  lustslott  vid 

Börringesjöns södra strand. Byggnaden är uppförd i 

renässansstil och ger ett mycket äldre intryck än vad 

det är. Här fanns ingen föregångnare utan slottet 

byggdes  på  den  skogsklädda  hästhagen som ett 

lustslott av ägaren till Stora Markie. 
 

10 Havgård  
Havgård  var  fram  till  1910  en  enkel  länga  i 

korsvirke under Jordberga. Detta år uppfördes den 

nya villan i  italiensk stil  efter  ritningar av den 

danske  arkitekten  Henry  Glaesel.  Den  kände 

svenske arkitekten Ragnar Östberg hade också stora 

planer för bygget men fick inte uppdraget. 1938 

friköptes fastigheten från Jordberga. 
 

11 Hyby 
Det var Voldemar Vilhelm Wrangel von Brehmer 

som även ägde Häckeberga och Toppeladugård som 

lät bygga om 1700-talsbyggnaden 1836 i empirestil. 

Byggnaden fick två våningar med frontespiser i tre 

våningar. Redan 1883-84 skedde en ny ombyggnad 

av  Helgo  Zettervall  i  nygotisk  stil  med  torn, 

trappgavlar och tvärställda tillbyggnader. Även ett 

antal  ekonomibyggnader  uppfördes  med  vacker 

tegelmurning. Ladugården utgörs av en fyrlängad 

anläggning i gråsten med senare påbyggnader i tegel 

och trä. Ursprungligen uppfördes denna 1794-5 och 

påbygdes 1881 och 1912. I anläggninge finns även 

ett stall i rött tegel från 1864 med tre frontoner med 

dörrar och över dessa rosetter. Här finns även ett 

kalvstall  från  1800-talets  sista  decennier. 

Rättarbostaden är från 1862 i gult tegel med lisener 

och rundbågefriser i rött tegel. Intill rättarbostaden 

står ett större magasin från 1880-talet. Den vackra 

storkpelaren i tegel som också ritades av Zettervall 

är speciell. Här häckade storken ända fram till 1930-

talet. Huvudbyggnaden ombyggdes kraftigt 1966 då 

alla tillägg från Zettervalls tid togs bort. Under 1800

-talet fanns en stor parkanläggning norr om slottet 

och omfattande frukt och grönsaksodling söder om 

landsvägen. Muren mot odlingen finns kvar och 

parken  har  fortfarand  spår  av  den  äldre 

anläggningen även om många almar har dött under 

senare decennier. 

Till vänster syns den renskalade huvudbyggnaden och till 

höger syns den arkitektritade storkeplarnen på Hyby. 

 

12 Södra Lindved 
Huvudbyggnaden är uppförd i putsad sten 1863 i en 

våning av friherre von Düben. Huvudentren omges 

av en rikt dekorerad veranda. Under våningsplanet 

finns  ett  halvt  nersänkt  källarplan  och 

vindsvåningen är  inredd. Kring huvudbyggnaden 

finns  en  mindre  parkanläggning  med  spår  av 

anläggningen på 1800-talet. 
 

13 Norra Lindved 
I samband med att Börringekloster köpte gården 

Norra Lindved i början av 1800-talet uppfördes ett 

envåningshus i tegel åt arrendatorn. 1897 tillbygdes 

huset med en fönsteraxel i vardera ändan. Huset fick 

då sin nuvarande karaktär med halvvalmat tak och 

takkupor i svart plåt med segmentgavlar och voluter 

samt putsade fasad. 

 
Norra Lindved 
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14 Hyby kyrka 
Hyby nya kyrka är ett av de exempel som finns i 

backlandskapet av nygotik. Kyrkan är påkostad i 

rött tegel och uppförd 1877. Vid denna tid hade 

maskintillverkat  tegel  börjat  användas  och 

möjliggjorde formtegel. Gamla kyrkan brann 1873 

men man väntade till 1875 och den nya järnvägens 

ankomst innan bygget tog fart av den nya kyrkan. 

Ludvig Fenger blev arkitekten som valdes och han 

har  även  ritat  Alnarps  lantbruksskola  och  var 

stadsarkitekt i Köpenhamn. Hyby visar likheter med 

Jacobskirken  på  Österbro  som han  också  ritat. 

Kyrkan är pampig och det är svårt att förstå att 

denna enorma byggnad hade invånare att fylla i den 

lilla byn. Dock är socknen stor och även Vinningen, 

Tejarp,  Vissmarlöv,  Holmeja  och  alla  torp  och 

ensamgårdar  sökte  sig  till  Hyby  kyrka.  Det  är 

mycket speciellt att tornet ligger i öster och inte i 

väster som är brukligt. Det finns åtminstonde två 

förklaringar till varför, en är att det var enklare då 

byn låg i öster den andra säger att grunden var svag 

i väger. Kyrkan består av ett 3-skeppat långhus med 

3-sidig avslutning, tak i  skiffer och sidoskepp i 

koppar.  Strävpelare  i  tegel,  invändigt  trätak.  6 

stycken 8-kantiga granitpelare huggna ur ett block 

från  Troberga  skog.  Öppen  takås  påminner  om 

fornnordisk ryggåsstuga. Mittskeppet har 24 fönster 

som sitter högt, 2 gånger 10 fönster i sidoskeppen 

med  spetsbågar.  Tornet  är  fyrkantigt  med 

strävpelare i hörnen. Höjden på tornet är 42 meter, 

Bänkintredning 2 x 22 rader och inredningen är 

också ny. Det enda äldre inslaget  är  det  gamla 

krusifixet under takåsen i västra gaveln. 

Hyby nya kyrka. 

15 Bjärshögs kyrka 
Bjärshög beslöt kyrkostämman 1892 att riva den 

gamla medeltidskyrkan och bygga en ny större. 

Arkitekt blev August W Lindwall i Malmö och 

bygget pågick 1894-97. Formspråket blev nygotik 

med långhus och 3 sidigt kor. Taket är av eternit 

och väggarna i maskintegel. En typisk båggesims 

löper under taket och strävpelare bär upp fasaden. 

Tre spetsbågefönster  sattes  in i  vardera sida av 

långhuset.  Det  spetsiga tornet  har  fyra  triangel-

formiga gavelstycken i  tegelornament samt smal 

spira. Över ingången står ”uppbyggd år 1894 under 

Oscar II:s regering”. Långhuset har tre korsvalv på 

pilastar med bladornerade kapitäl och kyrkorum i 

beige-brunt-grönt-orange  med  dekorationsmåleri. 

24 bänkar av trä står i kyrkan. Under orgelläktaren 

finns Rosa Ekvalls oljemålning av gamla kyrkan. 

Bjärshögs nya kyrka 

 

16 Lyngby kyrka 
Den nya kyrkan i Lyngby invigdes den 1 januari 

1875 på samma plats som den gamla medeltida 

byggnaden.  Kyrkan  har  en  femsidig  absid  och 

traditionellt kor och långhus. Tornet är kvadratiskt 

och kröns av en spetsig tornhuv. Det är en ganska 

stor kyrka som är kraftigt överdimensionerad för 

dagens befolkning med som byggdes för den stora 

landsbygdsbefolkningen i slutet av 1800-talet. 
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Lyngby nya kyrka. 

 

17 Folkhögskolan i Skurup 
1888 inrättades Vemmenhögs härads m fl häraders 

folkhögskola i Skurup. I början utnyttjades den sk 

Hedinska fastigheten vid korsvägen i Skurups by. 

1896 köptes den nuvarande byggnaden av skolan 

och 1898 byggdes gymnastiksalen och strax därefter 

matsalen.  1912  byggdes  en  ny  byggnad  för 

husmodersskolan.  
 

18 Torups nya skola 
Under  1800-talets  andra  hälft  bygdes  ett  nytt 

skolhus för folkskolan i Torup, troligen 1880 då 

godsherren lovade ställa ”ett hus i utsikt”. Huset är 

utfört i tegel med vit stänkputs. Man bedömde att 

avståndet var för långt för Barnen att gå till Bara där 

den gamla skolan fanns. I byggnaden bedrivs nu 

naturskola för Malmös skolor. 

Torups nya skola. 

 

19  Skabersjö gamla skola 
I  slutet  av 1800-talet  uppfördes  i  Skabersjö  en 

skolbyggnad  i  rött  tegel  med  kryssförband. 

Byggnaden är idag privatbostad men speglar på ett 

fint sätt tegelarkitekturen i slutet av 1800-talet. Mitt 

emot den gamla skolan ligger Skabersjös nya skola. 
 

 

 

20  Sockenstugan i Börringe kyrkby 
Den gamla sockenstugan intill Börringe kyrka är 

troligen uppförd samtidigt med kyrkan på 1780-

talet. 1835 öppnades skola i huset som nu fungerar 

som bibliotek och möteslokal. Byggnaden är utförd 

av vitputsad sten och tegel och beskrivs även under 

förskifteslandskapet. 
 

21 Bara gamla skola 
1847 uppfördes en skolbyggnad i vägkorset söder 

om Bara kyrka av Torups gods. Byggnaden är i två 

våningar  med  envånings  sidopartier.  Väggarna 

består av oputsat gult tegel i kryssförband. Huset är 

idag privatbostad. En inmurad kalkstensplatta på 

byggnadens fasad vittnar om tillkomsten. 
 

22 Bara småskola 
Troligen uppfördes byggnaden 1905 i rött tegel i en 

våning med stor frontespis på framsidan. Bygg-

naden ligger i vinkel med den äldre skolbyggnaden 

och används idag av Bara scoutkår. Mitt över vägen 

ligger ytterligare en skolbyggnad i vitputsad tegel 

från tiden för första världskriget. Den har sadeltak 

och ett fristående mindre uthus. 
 

23 Hyby folkskola och småskola 
1894 invigdes den nya småskola i Hyby och ligger 

på Hyby 9:2. 1914 byggdes den nya folkskolan vid 

utfarten ur Hyby mot Yddinge. Byggnaden bestod 

av skolsal för 40 barn, två rum åt lärarinnan samt 

kök, spiskammare och garderob och var i drift fram 

till 1961. Skolbyggnaden är nu privatbostad men är 

ganska välbevarad i  sina tegelfasade mer  trapp-

stegsgavlar. 
 

24  Vinninge folkskola 
Skolan  uppfördes  troligen  på  1870-talet?  1909 

uppfördes  ett  nytt  ekonomihus  vid  folkskolan  i 

Vinninge. Husen finns kvar och ligger intill Malmö-

vägen norr om Klågerups villabebyggelse. 
 

25  Tejarps småskola 
Inne i Klågerups tätort uppfördes en småskola 1897. 

Skolan  ligger  välbevarad  vid  den  gamla  vägen 

mellan Stationen och Hyby. 
 

26  Troberga skola 
Skolan i Troberga byggdes på fastighetens norra del 

intill Eksholmen kring 1872. Skolan uppfördes i 

tegel som idag är putsad med frilagda fönsterom-

fattningar och hörn. Planlösningen är välbevarad 

med lärarbostad i söder om sal i norr. Under ett 

antal år på 1980-90-talen var byggnaden scoutgård 

åt Bara scoutkår. 
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27 Skabersjö nya skola 
Redan på 1930-talet började planerna på att uppföra 

en ny skola i kyrkbyn för hela socknens skolbarn. 

Ritningar beställdes från arkitekt Sante Johansson i 

Lund. Själva byggandet blev uppskutet på grund av 

andra  världskriget  men  kunde  slutföras  1942. 

Skolan blev en viktig mötespunkt för byborna och 

utnyttjades för mycket mer än undervisning. Sedan 

200? Är byggnaden förklarad som byggnadsminnes-

märke på grund av sin unika modernistiska arkitek-

tur. I skolan bedrivs fortfarande skolundervisning 

som friskola. 

Skabersjö nya skola, numer byggnadsminne. 

 

28 Oxie gula skolan 
Bredvid församlingshemmet finns fortfarande den 

gamla kyrkskolan kvar. Huset bygdes 1918 och blev 

skola  1933.  Platsen  var  tidigare  en  gård  som 

använde till kommunhus. 1997-98 förvärvades och 

renoverades byggnaden av Oxie kulturhusförening 

för kulturverksamhet. 
 

29  Rockarps skola 
Längs vägen söderut från Häckeberga mot väg E65 

ligger en stor tegelbyggnad i två våningar. Detta är 

Rockarps gamla skola och det är svårt att föreställa 

sig att det fanns underlag för skolverksamhet här i 

början av 1900-talet. Då fanns dock många torp och 

smågårdar i Rockarp och strax söder om Skolan låg 

Häckeberga tegelbruk. 
 

30 Svedala stationssamhälle 
När järnvägen var invigt 1874 fanns endast två hus i 

det som skulle utveckla sig till Svedala tätort. Året 

efter blev järnvägen mellan Trelleborg och Lund 

klar och knutpunkten mellan dessa var en mycket 

strategisk plats för etablering av handel och industri. 

Redan 1874 upprättades en stadsplan med rutnäts-

mönster.  En  huvudgata  som  kom  att  kallas 

Storgatan förband den gamla landsvägen mellan 

Börringe och Svedala by med den nya järnvägs-

stationen. Den gamla landsvägen kom att  kallas 

Långgatan och det var i korsningen mellan dessa 

gator som den första bebyggelsen växte fram. 1876 

anlades  marknadstorget  och  ett  par  år  senare 

stortorget. 1882 grundas det som senare blir Svedala 

Arbrå direkt intill stationen. Redan 1885, nio år 

efter  järnvägens  tillkomst,  kom  de  första 

framställningarna  att  göra  orten  till  municipal-

samhälle  men först  år  1900 fick Svedala  dessa 

rättigheter. En stadsplan upprättades år 1901 och 

fastställdes år 1903 för ett område på 180 hektar. En 

ny stadsplan upprättades redan 1908-10 på grund av 

ny lagstiftning. 1919 blev Svedala köping. Dessa 

första decennier var mycket expansiva för tätorten 

som växte snabbt  och många nya verksamheter 

etablerades. År 1900 bodde drygt 1000 personer i 

municipalsamhället  och  vid  periodens  slut  1945 

hade dessa ökat till ca 2000. 

En del  hus har  rivits och nya har  tillkommit  i 

centrum men  fortfarande  finns  mycket  kvar  av 

bebyggelsen från slutet av 1800-talet och början av 

1900-talet  med  den  typiska  tegelarkitekturen. 

Storgatan är den stora handelsgatan och utgör en 

viktig axel i centrum. De äldsta husen ligger längs 

storgatan, kyrkogatan, Bankgatan, Långgatan och 

skolgatan. Dessutom utgör stationshuset, de äldre 

delarna av Svedala Arbrå samt småskolan bygg-

nader från 1800-talet.  Från början av 1900-talet 

finns en hel del friliggande villor bland annat intill 

Floraparken  och  längs  Kyrkogatans  västra  del. 

(Källa:  I  teglets  spår,  Konsthögskolans  Arkitek-

turskola 1986) 
 

30:1 Kyrkgatan 25 
Kyrkogatan 25 byggdes som disponentbostad 1900 

och  markerar  med  sin  fasad  en  betydelsefull 

invånare. Portalen är omger en av de mer magnifika 

entreerna i centrum. Fasaden består av omväxlande 

vitputsade fält på tegelfasaden. 

 

30:2 Kyrkogatan 19 
Kyrkogatan 19 är också byggt 1900 av byggmästare 

Anders Pettersson för Nils Fredriksson. Han sålde 

det sedan till Åbjörn Anderssons son Herman 1919. 

Att det var en betydelsefull person som bodde här 

syns på den rikt utförda tegelmurningen. Lodräta 

tegelband  delar  av  de  olika  fasaddelarna  som 

avslutas med ett  sicksackband överst.  Den stora 

trädgården anlades samtidigt med huset. 

 

30:3 Almgatan 7 
Almgatan 7 byggdes 1910 efter ritningar av arkitekt 

Axel Larsson. Detta är ett av Svedalas vackraste hus 

med två tegelgavlar kring en praktfull träveranda. 

Speciellt är också de takfotsinpassade bågar i trä 

som kröner gavelfasaderna. 
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Almgatan 7 

 

30:4 Bankgatan - Åsbjörngatan 
I  hörnet  Bankgatan-Åsbjörnsgatan  ligger  en 

tvåvånings tegelbyggnad uppförd 1897 av bygg-

mästare Anders  Andersson.  Teglet  kommer från 

Börringe tegelbruk och fasaderna har lister, gesims 

och fönsteromfattningar av formtegel. 

 

30:5 Gamla folkskolan 
Gamla folkskolan är byggt 1896 av byggmästare Å 

Hansson och var  stationssamhällets första  skola. 

Teglet kommer från Börringe tegelbruk och har en 

ganska  enkel  fasadutformning  med  dekorerade 

gavellister och takfotsband i tegel. 

 

30:6 Folkets hus 
Folkets hus byggdes 1907 efter ritningar av Anders 

Andersson och är kraftigt om- och tillbyggt sedan 

dess. Baksidans fasad är dock ganska väl bevarad 

med  tre  frontespiser  och  trappstegskrönta 

frontespiser. 

 

30:7 Biograf Flamman 
Biografen  Flamman  på  Hantverksgatan  byggdes 

1919 efter ritningar av Axel Stenberg. Den skiljer 

sig från de äldre tegelbyggnaderna med sin mindre 

ornerade tegelfasad som dock är mycket vackert 

murad. Frontespisens övre del har ett vackert och 

stort solmönster i murningen. 

 

30:8 Svedala Arbrå 
Svedala Arbrå har en mycket vacker och välbevarad 

fasad mot Gjuterigatan där de många skorstenarna 

står som utropstecken med   

vattentornet som avslutning i väster. Fasaden har 

också praktfulla fönster av järnsmide. Även mot 

Stationsplatsen  är  den  gamla  kontorsbyggnaden 

mycket vacker med sin ståtliga fasad. Den äldsta 

byggnaden  är  från  1882.  Skorstensfasaden 

uppfördes  1896  och  kontorsbyggnaden  byggdes 

1900 efter ritningar av ingejör Gustav Bern. 

30:9 Hantverksgatan 4 
Hantverksgatan 4 är byggt 1911 efter ritningar av 

arkitekt Axel Larsson och har en vacker sidoställd 

frontespis. Fasaden utgörs av rika dekorationer av 

glaserat grönt och svart tegel samt formtegel. 

 

30:10 Apotekshuset 
Apotekshuset  i  korsningen  Storgatan-Kyrkogatan 

vid Stortorget är ett av Svedalas största och mest 

stadsmässiga hus med sina tre våningar i tegelfasad 

och natursten i bottenfasaden. Den visar på de stora 

ambitioner som fanns i den expansiva staden då det 

byggdes 1912 av Ola Larsson efter ritningar av 

Albin Hermansson. I början var apoteket inrymt i 

byggnaden. 

Apotekshuset 

 

30:11 Svedala missionskyrka 
Missionskyrkan i Svedala bygdes på 1930-talet i en 

klart  funktionalistiskt  inspirerad  stil.  Dock  är 

fönstren av romansk rundbågad stil och gesimsernas 

profilering talar ett annat språk. Idag är byggnaden 

privatägd. 

Missionshuset 

 

30:12  Röda skola i Svedala 
Då Svedala blev köping 1919 uppfördes  en ny 

realskola mitt emot den 1909 uppförda vita skolan 

(riven på 1990-talet). Skolbyggnaden är en pampig 
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tvåvånings tegelbyggnad med en hög frontespis mitt 

på framsidans fasad. Skolan används fortfarande för 

skolundervisning. 
 

30:13 Kyrkskolan i Svedala 
Hösten  1914  togs  det  nya  skolhuset  i  Svedala 

kyrkby i  drift  för två klasser.  Skolan är senare 

tillbyggd  och  används  fortfarande  som 

skolbyggnad. Skolan ligger direkt väster om kyrkan 

och har en välbevarade sydfasad. 

Kyrkskolan 

 

30:14 Svedala station 
Svedala station byggdes 1894 och ersatte då en 

mindre äldre stationsbyggnad. Ursprungligen fanns 

två mindre lägenheter på övervåningen. Fasaden har 

mönstermurning med horisontella  band av svart 

tegel i det annars röda teglet.  

Kyrkogatan 25 
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31 Skurups stationssamhälle 
I  samband  med  grevebanans  tillkomst  1874 

etablerades en station norr  om Skurups kyrkby. 

Kring stationen växte det snabbt fram en tätort med 

handlare, hantverkare och industrier samt bostads-

hus. Samma år som järnvägen öppnades bodde 179 

personer inom ett område på 273 tunnland som 

senare skulle bli tätorten. År 1888 hade antalet ökat 

till  710  personer  och  sedan  fortsätter  ökningen 

konstant fram till  1945 då 2105 personer bor i 

tätorten.  Redan  1885  började  arbetet  med  få 

köpingrättigheter och skilja tätorten från socknen. 

Det var just dessa 273 tunnlanden som avsågs. Efter 

flera  års  behandling  blev  det  avslag  hos 

länsstyrelsen 1892 som dock föreslog municipal-

samhälle.  Detta  uppskattades  inte  av  invånarna, 

främst  på  grund  av  kostnaderna,  men  med 

justeringar och ett betydligt mindre område blev 

Skurup municipalsamhälle 1896. Från 1901 finns 

den  första  stadsplanen  över  municipalsamhället. 

1914 blev Skurup köping efter långa förhandlingar 

om  hur  tillgångarna  och  ansvaret  skulle  delas 

mellan kommun och köping. Den växande tätorten 

fick  dock  förmodligen  bättre  förutsättningar  att 

hantera sina problem genom inrättandet av köping. 

Skånes  hembygdsförbund  initierade  1977  en 

byggnadsinventerings  som  utfördes  av  Kerstin 

Barup och som tar upp de mest intressanta husen i 

centrum. Jag har här valt ut några av husen som jag 

tycker är särskilt intressanta. 
 

31:1 Skurups stationshus 
Stationshuset är ursprungligen byggt i samband med 

järnvägens tillkomst 1874 men fick sin nuvarande 

utformning 1902. 

 

31:2 Gamla skolhuset 
Skolhuset i gulgrått handslaget tegel finns bevarat 

och utgör  ett  av de äldsta  kvarvarande husen i 

samhället. Huset ligger strax söder om femvägs-

korset. 

 

31:3 Munkholmsgården 
Munkholmsgården utskiftades från kyrkbyn på 1780

-talet och är huvudsakligen bevarad i sin trelängade 

karaktär.  Kring  gården  finns  en  hel  del  äldre 

envåningshus med fasad i tegel och puts. 

 

31:4 Folkets park och Folkets hus 
Strax  nordväst  om  stationen  och  väster  om 

Munkeholmsområdet ligger Skurups Folkets park 

och Folkets hus. Huset från början av 1900-talet är 

välbevarat  och  parken  används  fortfarande  för 

underhållning och olika aktiviteter. 

31:5 Svaneholmsvägens funkishus 
Längs  Svaneholmsvägen  uppfördes  ett  10-tal 

funkisparhus  på  1940-talet  och  dessa  är 

förvånansvärt välbehållna även om reparationer och 

ombyggnader har förändrat en del av extriörerna. 

Det  är  sällsynt  med  så  sammanhållna  tidiga 

moderna miljöer. 

 

31:6 Sparbankshuset 
På hörnet mot stortorget i kvarteret Östberg byggde 

byggmästare  Jöns  och  Ola  Jönsson  1898 

Sparbankshuset.  Arkitekt  var  Axel  Stenberg  i 

Malmö. Huset är rikt dekorerat med rundbågsfris 

under  gesimsen,  våningsskiljande  tandad  gesims 

m.m. 

 

31:7 Hörnhus kvarteret Hilda 
1901 ritade J O Jönsson detta hus åt en murare i 

Skurup. Trots att huset har förändrat en del är visar 
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det fortfarande tegelarkitekturens storhetstid med 

rik tegeldekor av tandade gesimser, spetsbågefris 

samt  det  8-kantiga  tornet  som  ser  ut  som  en 

krenelerad renässansborg. 

 

31:8 Hörnhus kvarteret Svanen 
Snett mitt emot stationen står ett pampigt 3-vånings 

jörnhus som byggdes av handlare Fr Heintze i 1900- 

talets början. Husets fasad har en rik putsdekor med 

glasserat formtegel. 

 

31:9 Kvarteret Ruht 14-15 
Detta hus byggdes åt J E V Jönsson 1912 och är 

välbevarat  i  sin  ursprungliga  form.  Fasaden  är 

mönstermurad med gula tegelband och tvåfärgade 

valv. I Söder finns en frontespis och taket är av 

masardtyp.  Planlösningen  visar  på  den  sociala 

struktur  som  utvecklades  i  stationssamhällens 

framväxande  borgarklass  med  stort  herrum, 

jungrukammare etc. 

 

31:10 Hörnhus kvarteret Svanen SO 
Detta är ett av de pampigaste stadsmässiga husen i 

Skurup men följdes inte av fler utan ser lite vilset ut 

med sina låga grannar. Huset är byggt 1909 och har 

tre  våningar  med  hörntorn  ut  mot  Kyrkogatan, 

frontespis  och  burspråk.  Tegelmurningen är  rikt 

utformad  med  gotiserade  små  utkragade 

miniatyrtorn som skjuter upp över takfoten. Fasaden 

är horisontellt indelad av utkragade skift. 
 

32 Genarp 
Fram till järnvägens byggande var Genarp en vanlig 

bondby med ett 10-tal gårdar. 1894 invigdes banan 

och med den följde en ny bebyggelse kring den 

nyuppförda stationen. Det var främst anställda vid 

järnvägen, hantverkare och handlare som slogs sig 

ner här. Äldre tegelbebyggelse finns främst kvar 

längs Häckebergavägen. Större delen av tätorten har 

tillkommit i modern tid och domineras av villor. 

Margareta Ingemansson har skrivit en trevlig skrift 

om Genarps äldre hus. Några av dem beskrivs här: 

 

32:1 Genarps station 
Genarps  station  var  den  största  stationen  längs 

linjen Malmö-Genarp. Här fanns förr stora lokstallar 

och  verkstad.  Dessa  var  belägna  ungefär  där 

konsum ligger idag. Stationshuset uppfördes i gult 

och rött tegel med svart papptak. 1909 byggdes 

stationen till i öster. 

 

32:2 Järnvägshotellet 
Byggnaden är i gult och rött tegel och byggdes strax 

efter att järnvägen öppnades. Det var lite av ett 

centrum i samhället så länge järnvägen var i drift. 

Efter  1948  har  många  olika  verksamheter  varit 

inhysta i byggnaden men just nu är här fritidsgård. 

 

32:3 Häckebergavägen 16 
Huset är byggt i rött tegel 1910 och utgör ett av de 

mest dekorerade tegelhusen i Genarp. Runt fönster 

och  dörrar  finns  stavformtegel,  och  tandade 

omfattningar. Väggen kröns av en spetsbågefris och 

mitt på huset finns en frontespis. I huset har funnits 

skoaffär,  

pappershandel,  tobakshandel,  leksakshandel  och 

barnklädesaffär innan pizzerian flyttade in på 1990-

talet. 

Häckebergavägen 16 

 

32:4 Nya hotellet 
1936 öppnade det nya hotellet strax nordväst om 

stationen. Huset är byggt i den nya funkisstilen och 

utgör ett tidigt exempel på stilen i backlandskapet. 

Den avskalade enkla fasaden är vitputsad och taket 

är flackt valmat. Hotellet lades ner någon gång på 

1960-talet och idag är här lägenheter och affär. 

 

Nya hotellet i Genarp 
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33 Holmeja 
Holmeja liknar inte de andra stationssamhällena och 

det hänger samman med att bebyggelsen växte fram 

senare,  under  första  halvan  av  1900-talet,  och 

skedde med gles villabebyggelse. Några hus längs 

Bökebergsvägen  är  från  1800-talet  och  ligger  i 

anslutning till stationen annars är flertalet hus från 

1900-talet. Den gamla bytomten låg 4-500 meter 

längre  österut.  Många  av  de  tegelvillor  som 

uppfördes väster om stationen var för arbetare på 

Holmeja tegelbruk som låg 500 meter nordnordväst 

samhället. Den gamla affären var i bruk fram till 

1980-talet  och  längs  Bökebergsvägen  syns  fler 

verksamhetslokaler som idag står tomma. I sydöstra 

delen av Holmeja ligger sågverket som startats och 

drivits  av Skabersjö  gods  i  många  år.  Holmeja 

station  uppfördes  i  samband  med  järnvägens 

tillkomst  1875.  Idag  används  byggnaden  som 

daghem. 

Övergiven bensinstation i Holmeja. I bakgrunden syns 

knappt lanthandeln  (las ner 1980-talet) som håller på att 

helt skymmas av sly. 

 
34 Klågerup 
Klågerups samhälle växte fram i slutet av 1800-talet 

som en  följd  av  de  två  järnvägslinjerna  Lund-

Trelleborg  1875  och  Malmö-Genarp  1893.  

Klågerups  station  utvecklades  till  en  betydande 

anläggning som knutpunkt mellan Lund-Trelleborg 

och  Malmö-Genarp.  Stationshuset  byggdes  först 

1875  när  banan  Lund-Trelleborg  till  kom  och 

genomgick en tillbyggnad 1893 när banan Malmö-

Genarp byggdes. 1894 avstyckades 19 tomter från 

Klågerups  säteri  som  kom  att  bli  stommen  i 

bebyggelsen  som  även  gick  under  namnet 

”Judastan”. De första byggnaderna uppfördes av 

hantverkare,  anställda vid järnvägen, bagare och 

bryggare. Bland de välbevarade husen finns bland 

annat på Bryggarevägen 8 ett hus som avviker i stil 

med  sina  dekorativa  element  i  rött  tegel  och 

sammanbygda dekorerade förstukvistar i  trä mot 

väster. Huset uppfördes på 1890-talet. På den höga 

kullen intill infarten från väg 108 ligger det gamla 

Klågerupshemmet  från  1914  med  krenelerade 

gavlar  och  frontespis.  Huset  är  vitputsat  och 

uppfördes som sjukhem. Längs vägen söderut mot 

Hyby och mot Bara västerut uppfördes även en rad 

hus tidigt och gatorna har en sammanhållen karaktär 

av sekelskiftet 18-1900. 

Klågerups stationshus, idag daghem. 

 

35 Bjärshögs stationsbyggnad 
Bjärshögs station är en liten byggnad och vad som 

kunde  motsvara  den  lilla  socknens  underlag. 

Transporterna  från  stationen  bestod  främst  av 

jordbruksprodukter  som fraktades in till  Malmö. 

Från mejeriet fanns en handdriven linbana för de 

tunga  mjölkkannorna.  Stationshuset  är  idag 

privatbostad men har bevarad en hel del av sin 

karaktär med tegeldekorationer och puts. 

Bjärshögs stationsbyggnad i tidstypisk tegelarkitektur. 

 

36 Bara stationsbyggnad 
Bara  station  tillkom främst  som godsstation till 

Torup  och  möjliggjorde  transport  av  jordbruks-

produkter och senare även tegel och trä. Banom-

rådet  var  väl  tilltaget  eftersom  stationen  var 

militärstation och skulle i krigstid kunna byggas ut 

för detta ändamål. Stationsbyggnaden har genom-

gått omfattande ombyggnader och ser annorlunda ut 
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37  Grönljungs banvaktarstuga 
Grönljungs banvaktsstuga finns fortfarande kvar vid 

banvallens korsning med vägen mellan Bara och 

Hyby (korsningen med nyvarande cykelvägen). 

 

38 Kongsmarkens station 
Kongsmarkens station uppfördes bland annat för de 

många handlare av spannmål och andra varor som 

fanns  i  trakten  samt  för  att  Klagshamns 

cementfabrik  önskade  bryta  lera  i  närheten.  Ett 

stickspår  anlades  för  att  transportera  leran  till 

stationen  med  hästar.  Spårområdet  vid 

Kongsmarksn station kan fortfarande urskiljas och 

man  kan  antyda  det  försvunna  stickspåret  till 

lertäkten i landskapet. Stationshuset finns kvar som 

bostadshus.  

 

39 Toppeladugårds station 
Toppeladugårds station var en liten anläggning som 

främst  utgjorde  lastning  av  virke  och 

jordbruksprodukter från Toppeladugård. Under ett 

tag i början av banans verksamhet transporterades 

även tegel från tegelbruket som las ner i början av 

1900-talet. 

 

40 Börringe stationssamhälle 
Börringe station är uppförd 1875 i gulputsat tegel 

med  rundbågefriser  över  fönster  och  dekorativa 

konsoler  i  trä  under  taksprång.  Idag  används 

byggnaden  som  verkstad  och  är  förhållandevis 

välbevarad. Börringe stations- och brukssamhälle 

söder om stationen växte främst fram i anslutning 

till  tegelbrukets  verksamhet  1884-1964.  Flera 

byggnader  visar  på en tidstypisk arkitektur  från 

sekelskiftet 18-1900.  

Börringe station 

 

41 Skabersjö station 
Skabersjö station byggdes på 1870-talet i samband 

med järnvägens tillkomst. Byggnaden är i ett plan 

med inredd vind och utförd i gulvitputsat tegel. På 

östra gaveln finns en femsidig utbyggnad, Stationen 

är ett viktigt inslag i stationsmiljön även om den är 

privatbostad idag. 
 

42 Törringelund 
Törringelund hade teater redan i början av 1800-

talet och det var troligen främst adelspersoner som 

sökte besökte teatern. Fröken Ulla Cronstedt skriver 

vid ett besök på Skabersjö 1817 att stadsborna kom 

till bokskogarna i stora skaror redan då. Fram mot 

1850-talet  blev  dock  Törringelund  ett  mer 

frekventerat utflyktsmål. Den vackra restaurangen 

uppfördes  omkring 1900 och  har  blivit  tillbygd 

senare.  1932  anlades  en  ny  dansbana  som 

fortfarande är i drift efter en tillbyggnad 1989. På 

1930-talet fanns en ryggåsstuga i lunden med gamla 

föremål som visades upp för besökarna. Området är 

fortfarande ett populärt utflyktsmål. 

Dansbanan i Törringelund 

 

43 Bökeberg 
Strax efter järnvägens tillkomst anlades en hållplats 

1876  och  strax  intill  uppfördes  en 

sommarrestaurang i Bökeberg 1877. Sedan gammal 

fanns två dansbanor i Bökeberg och platsen var en 

etablerad nöjesplats. I anslutning till restaurangen 

byggdes  även  ett  tivoli  med  karusell,  gungor, 

skjutbanor och kraftmätare. Bökeberg blev mycket 

populärt i tidens nyvaknade intresse för naturen och 

utflykter. Det var många statsbor från Malmö, Lund 

och Trelleborg som reste hit på försommaren men 

även traktens befolkning sökte sig hit. Den röda 

paviljongen flyttades hit från Baltiska utställningen 

i Malmö i början av 1920-talet. Under första halvan 

av  1900-talet  fortsatte  Bökeberga  att  vara  ett 

populärt utflyktsmål men med järnvägens nedgång 

och nedläggning 1960 blev det svårare att driva 

verksamheten.  Konkurensen  från  andra  nöjesin-

rättningar i regionen gjorde att restaurang, dans-

banor och tivoli revs 1973 och Röda paviljonen 

1976. Idag återfinns endast en minnessten med tex-

ten  ”Här  låg  1877-1976  Bökebergs  sommar-

restaurang och tivoli”. 
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44  Bokskogen 
Redan tidigt 1800-talet åkte Malmöbor ut till Torup 

på picknick under sommarhalvåret. När järnvägen 

Malmö-Genarp invigdes 1894 byggdes också en 

sommarrestaurang i norra delen av bokskogen med 

en  hållplats  på  linjen  knappa  kilometern  ifrån. 

Intresset för att besöka Bokskogen ökade och 1903 

byggdes ett 1,8 kilometer långt stickspår till norra 

kanten av Bokskogen. Människor vallfärdade till 

Bokskogen under de två första decennierna av 1900

-talet. Under en vacker pingsthelg kunde ca 15000 

resenärer anlända från Malmö och man tvingades 

sätta in extravagnar. I anslutning till ändhållplatsen 

och restaurangen hade det även uppförts dansbana 

och tivoli. Under 1930-talet blev konkurrensen från 

bilismen allt  större och 1948 las järnvägen ner. 

Restaurangen fortsatte  med sin  verksamhet  men 

drabbades 1960 av en eldsvåda och blev aldrig 

återuppbyggd. Idag återstår bara två minnestavlor i 

trä som berättar var ändhållplatsen och restaurangen 

låg. Sedan 1970 äger Malmö stad markerna vid 

Torup  och  området  är  fortfarande  ett  omtyckt 

utflyktsmål. 

45 Grönalund 
Under  1800-talet  blev  de  lummiga  lundarna  på 

sluttningarna  norr  om det  öppna  slättlandskapet 

kring landsvägen vid Grönby och Anderslöv ett 

utflyktsmål.  Men  det  var  i  samband  med  att 

järnvägsspåret anlades från Börringe till Anderslöv 

och ner till sydkusten som folk började vallfärda till 

stationen som anlades i den skogsklädda sluttningen 

strax öster om Markiehage vid Börringesjön. En 

dansbana  och  tivoli  byggdes  och  bidrog  till 

Grönalunds  popularitet.  I  samband  med  att 

järnvägen las ner svalnade intresset för att besöka 

Grönalund  och  anläggningen  avvecklades.  Idag 

finns en parkering vid landsvägen som lockar till 

promenader i den frodiga lövskogen. 

 

46 Börringe bygdegård 
1935 invigdes den nya bygdegården i tidstypisk funkis-

stil. Det var byggherren Eric Persson från Holmeja som 

uppförde huset och det har förhållandevis små fönster för 

att vara ett funkishus. Behovet av samlingslokal växte 

under början av 1900-talet och det var Svenska lantbyg-

dens ungdomsförbund och Bondeförbundet som stod för 

uppförandet. Under glansdagarna fanns ett 30-tal ak-

tivitetsgrupper på bygdegården som även hade dansbana 

och fyllecell. Den främsta förändringen av huset är att 

balkongerna tagits bort och att en ny entré har uppförts. 
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