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• Har du några frågor eller undrar
över något i Byggnadsordningen är
Du alltid välkommen att ta kontakt
med Miljö o Bygg, Ystads kommun.
Tel 0411 – 577 230. 
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Ystad har delats in i sju delområden. 
1. Stadskärnan. 2. Östra Förstaden.
3. Hamnen. 4. Egnahem. 
5. Regementet.
6. Surbrunnen och Bellevue.
7. Edvinshem, Solbacken och Hälsobacken.
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Utformningen av våra 
städer har ända sedan
medeltiden styrts av lagar
och senare också av lokala
byggnadsordningar.

▼ De kulturhistoriska värdena i Ystad är så
stora att det behövs en ny byggnadsordning
som talar om hur staden ska utvecklas och
utformas.  

Det är viktigt att man behåller  karaktären
på de byggnadsepoker, som idag finns repre-
senterade i Ystad.

Även kommande generationer måste kunna
få uppleva stadens historia och dess  skönhet.

Ystad en historiskt välbevarad stad
Karaktäristiskt för Ystad är att staden är
mycket välbevarad. 

Ystad är också en stad som vuxit långsamt och i
små etapper. Nya områden är lätta att identifiera
och så gott som all bebyggelse har dessutom en
kvalitet som är inspirerad av det historiska arvet.

Den nya byggnadsordningen har kommit

till för att fungera som stöd och vägledning i
den kommande planeringen liksom när det
gäller att ge nya bygglov.

Den kommer att ingå som en del i över-
siktsplanen för hela Ystad. Med den nya
byggnadsordningen kommer också gällande
detaljplaner att behöva ses över. 

Vissa planer måste kanske ändras eller ges
tilläggsbestämmelser för att  staden ska få ett
bättre skydd. 

För områden med komplicerad planbild ska
speciella ramprogram utarbetas som ska ge en
tydlig bild av hur områdena kan utvecklas. 

Om man vill ändra i den bebyggelse som
finns kan det bli aktuellt med en antikvarisk
förundersökning.  

Vägledning om byggnadernas bevarande-
värde framgår av inventeringar och den däri
gjorda bedömningen. Inventeringen finns på
kommunens hemsida, www.ystad.se 

Byggnadsordningen kommer att komplet-
teras med separata råd och anvisningar. 

Planerna ska också reglera förhöjd lovplikt
och rivningsförbud där det behövs. 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och
byggnader skall liksom annan bebyggelse till-
gänglighetsanpassas. Detta får dock inte

Ystads nya 
byggnadsordning

▼ Ystad har en speciellt kulturhisto-
riskt värdefull stadskärna som är av
riksintresse.  

Men Ystad har också värdefull
bebyggelse från olika epoker ända
fram till modern tid. 

Dessa miljöer skall i största möjliga
omfattning bevaras och vårdas samt
utvecklas med utgångspunkt från de
kulturhistoriska värdena.

▼ Kulturmiljön skall aktivt användas
som en utvecklingsfaktor. 

▼ Ystads roll som handels-, service-
och administrativt centrum skall vara
kvar. Speciellt viktigt är att behålla
dessa funktioner i stadskärnan.

▼ Alla förändringar skall föregås av
omsorgsfull och kvalificerad projekte-
ring så att de kulturhistoriska värdena
beaktas.

▼ Vid restaurering och ombyggnad
skall byggnadens karaktärsdrag beak-
tas så att dess byggnadstekniska, his-
toriska, kulturhistoriska, miljömässiga
och konstnärliga värden tas tillvara.
Detta gäller såväl exteriört som interi-
ört.

▼ Ystads måttfulla skala skall speglas
både i utbyggnadsområdenas omfatt-
ning och i tillkommande byggnader.

Målsättning för 
Ystads bevarande 
och utveckling

Staden har i byggnadsordningen
delats in i sju delområden. Vissa

områden omfattar flera byggnads-
epoker. Varje område har sin  

egen byggnadsordning.

Edvinshem

Bellevue

Solbacken

Hälsobacken

Surbrunnen

RegementetEgnahem

Östra Förstaden

Hamnen

Stadskärnan
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Byggnadsordningen med råd och anvis-
ningar skall antas som en del i översikts-
planen för Ystads kommun.

▼ Byggnadsordningen utgör därmed ett viktigt
underlag för tillämpningen av Plan- och bygg-

lagens regler om hänsyn till stads- och land-
skapsbild, natur och kulturvärden, byggnaders
egenart och helhetsverkan samt miljömässiga
värden.

Byggnadsordningen är enbart vägledande
för beslut i detaljplaner och bygglov och för-

hållningssätten är generella. 
Det innebär att det är först i det enskilda

ärendet som Plan- och bygglagens hänsyns-
regler prövas juridiskt. Byggnadsordningen i sig
uttrycker inte heller någon avvägning mot
andra allmänna eller enskilda intressen. 

påverka kulturvärdena negativt. 
Fem byggnadsepoker
I Ystad kan fem bebyggelseepoker urskiljas:  
1. Medeltidsstaden (1200-1550).
2. Handels- och hantverksstaden (1550-1860).
3. Industri- och stenstaden (1860-1920).
4. Funktionalismens stad (1920-1950).
5. Det moderna Ystad (1950-1975).

De olika byggnadsepokerna finns närmare
beskrivna på sidorna 6-31.
Områdesindelningen
I byggnadsordningen beskrivs sju delområ-

den, som tagits fram efter den tid de tillkom-
mit. Vissa områden omfattar flera byggnads-
epoker, andra i huvudsak bara en epok. 

Varje område har sin egen byggnadsordning.
De sju områdena är:
1. Stadskärnan.
2. Östra Förstaden.
3. Hamnen.
4. Egnahem.
5. Regementet.
6. Surbrunnen och Bellevue.
7. Edvinshem, Solbacken och Hälsobacken.

Plan- och bygglagens hänsynsregler

Sju områden med varsin byggnadsordning

1. Stadskärnan. 2. Östra Förstaden. 3. Hamnen.

4. Egnahem. 5. Regementet. 6. Surbrunnen.

7. Solbacken.
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Från 1200-talet fram till
1530-talet finns ett dussintal
byggnader bevarade i Ystad.
Bland annat Mariakyrkan,
Gråbrödraklostret,
Brahehuset, Latinskolan och
Birgittakapellet.

▼ Teglet var under den här tiden ett dyrt och
exklusivt byggnadsmaterial, som endast de sty-
rande och rika i samhället hade råd med.

Kunskapen att bränna och bygga med tegel
kom med munkarna och kyrkan och deras bygg-
mästare.

Två andra byggnader, Gamla Rådhuset vid
Stortorget och den vitputsade magasinsbyggna-
den i kv. Karna 5 på Långgatan 6, har bevarade
murdelar och källarvalv i tegel från 1400-talet. 

Här kan också nämnas Gussingska huset, nord-
väst om Mariakyrkan, vars bottenvåning är från

1500-talet och användes som tiondelada för 
kyrkan.

Mariakyrkan
▼ Mariakyrkans äldsta delar i romansk stil är
från tidigt 1200-tal och är den äldsta bevarade
byggnaden i Ystad. 

Kyrkan byggdes till på 1400-talet med kor och
koromgång i gotisk stil. En stormig aprilnatt
1648 rasade kyrkans torn och förstörde byggna-
dens västra delar. Redan 1650 hade man åter-
uppbyggt mittskeppet, som nu hade komplette-

Medeltidsstaden

Stadskärnan

Borgmästarehuset.

”Karl XII-huset”.

Mariakyrkan.

Brahehuset.

• Gråbrödraklostret.

Latinskolan. Pilgränds-huset.

Hans Raffns gård,
(Änglahuset).

Birgittakapellet.
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rats med ett tvärskepp. 
Det nya tornet stod färdigt i slutet av 1600-

talet. Under de senaste århundradena har vissa

förändringar skett såväl exteriört som interiört. 
1840 revs Heligkors-kapellet på södra fasaden

och 1886 ändrades kyrkorummet radikalt. I sam-

band med den stora restaureringen 1923-25 åter-
ställdes kyrkorummet till sin äldre gestaltning
och en sakristia byggdes till åt norr.

Mariakyrkan har ett mycket stort kulturhisto-
riskt värde.

Latinskolan
▼ Byggnaden ligger på det som en gång var S:ta
Maria kyrkogård och utgjorde en del av kyrko-
gårdsmuren. Latinskolan omnämns i böcker från
1530-talet. Byggnaden användes som skola till
1841 och anses vara Skandinaviens äldsta beva-
rade fristående skolbyggnad. 

Byggnadens trappgavlar, dekorativa nischer och

Gråbrödraklostret grundadaes 1267.

Fortsättning nästa uppslag >>

▼ Det medeltida gatunätet och tomtindelning-
en skall behållas. Nya byggnader placeras i
gatulinjen. Gatorna beläggs med gatsten.
▼ Den bebyggelse från epoken som värderats i
Inventeringen (2004) i klass 1, 2 och 3 skall
skyddas med bestämmelser i plan.
▼ Byggnader som förvanskats bör i de delar
tidstypiska uttryck gått förlorade återställas.
▼ Byggnaders yttre och inre vårdas så att dess

karaktäristiska värde består. 
▼ Gestaltning, materialval och färgsättning
skall vara så nära det ursprungliga som möjligt.
▼ Varsamhet skall gälla för de medeltida
arkeologiska kulturlagren. Tillståndsplikt skall
respekteras.
▼ Ny bebyggelse i anslutning till medeltida bygg-
nader skall anpassas i volym, material och färg.
Nya byggnader bör spegla vår tids arkitektur.

Förhållningssätt
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välvda portal i östra gaveln är detaljer vars före-
bild tydligt återfinns i stadens franciskanerkloster. 

Gråbrödraklostret
▼ Gråbrödraklostrets äldsta del är kyrkans långhus
från 1200-talet. Det byggdes på med ett kor och
sydkapell på 1300-talet. Kring år 1400 var klostret
färdigbyggt med fyra längor, som omslöt en klos-
tergård. Efter reformationen på 1530-talet använ-
des klostret till församlingskyrka och hospital. 

Omkring år 1600 revs norra och västra längan
och 1777 gjordes östra längan om till kronobrän-
neri och därefter till spannmålsmagasin. 

En omfattande restaurering av den östra läng-
an genomfördes 1909-12 och 1967 restaurerades
Klosterkyrkan. Gråbrödraklostret och Vadstena
kloster är de bäst bevarade klosteranläggning-
arna i Sverige.

Brahehuset
▼ Den adliga släkten Brahe var en av de mest
inflytelserika familjerna i denna del av Skåne
under senare delen av medeltiden. 

Brahehuset som uppfördes omkring år 1500
var sannolikt själva huvudbyggnaden i en senme-
deltida gård. Tegelarkitekturen med trappstegs-
gavlar och dekorativa nischer är typiska för
denna tid, vars arkitektoniska formspråk är
besläktat och inspirerat av klostrets vackra gavel
i väster.

Murverkets kritsten och partier med dekora-
tivt murat tegel vittnar om rikedom. Byggnaden
putsades på 1800-talet, men gavelns murverk
togs åter fram redan 1916.

Birgittakapellet
▼ Byggnaden uppfördes omkring år 1500 och
fungerade sannolikt som magasin med en sam-

lings- eller gillessal på övervåningen. På 1600-
och 1700-talet ingick Birgittakapellet i en borg-
mästaregård på platsen.

Huset  restaurerades 1916 och på 1970-talet
då det återfick sin medeltida karaktär.

Av den medeltida bebyggelsen i Ystad i övrigt
finns några relativt välbevarade korsvirkeshus.

Pilgrändshuset
▼ Den äldsta delen uppfördes omkring 1480 och
är därmed Nordens äldsta korsvirkeshus.
Magasinsdelen har en åldrig timra med vackert
murade tegelfack och en överkragad ovanvåning.

Borgmästarehuset
▼ Borgmästarehuset från 1510 kunde räddas
från rivning då det genom Ystads
Fornminnesförenings försorg kunde flyttas från
hörnet av St. Östergatan-Pilgränd till klosterom-
rådet 1907. 

Huset är dekorerat med konstfullt utskurna
och bemålade knektar, paneler, smidda beslag
och mönstermurat tegel. Invändigt finns äldre
vägg- och takmålningar bevarade.

Hans Raffns gård
▼ Byggnaden är också känd som ”Änglahuset”
då det i korsvirkestimran finns vackert utskurna
änglar. De äldsta delarna i huset härrör från
1500-talets första hälft.

”Erik XIV-huset”
▼ Huset byggdes på 1500-talet och låg från bör-
jan i kv. Erik nr. 14 vid St. Östergatan men flyt-
tades 1952 för att ge plats åt ny bebyggelse. Av
den ursprungliga byggnaden, som idag ligger
intill Konstmuseet, återstår endast delar av gatu-
fasaderna.

▼ Stadskärnan

▼ I bevarade medeltida handlingar finns 
uppgifter om byggnader i det tidiga Ystad. 

Källmaterialet är dock av sådan karaktär att
det inte ger någon bild av byggnadernas
utformning eller material. Vi kan däremot
våga oss på ett antagande om att den allmän-
na bebyggelsen bestod av tätt liggande gårds-
kvarter och att byggnader uppförda i kors-
virkesteknik var vanligt.

Ystads medeltida tegel- och korsvirkesbe-
byggelse visar, i såväl helhet som detalj, på
byggnadskonstruktioner samt arkitektoniska
och konstnärliga ideal som är tidstypiska.

De äldsta bevarade byggnaderna i Ystad är,
tillsammans med den medeltida stadskärnans
ringlande gator, torg och många små tomter,
ett levande och omistligt dokument över en
svunnen tid vars själ lever vidare.

En svunnen tid vars själ lever vidare

I de påkostade husen, som här i Brahehuset,
användes också kritsten som dekoration,
främst i gavelröstena.
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Borgmästarehuset kallades förr för ”Tändstickan” eftersom det på gården fanns en tändsticksfabrik.
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Korsvirkets traditioner etableras genom kontakterna med länder på andra
sidan Östersjön. Teglet kommer till staden med munkarna och kyrkans
byggmästare.

Exteriör: 
Socklar och grundmurar 
▼ Grunden är av fältsten/gråsten med ovan
murat tegel (tegelbyggnad) eller träsyll
(korsvirkeshus). 

Under årens lopp har grunden i vissa fall
förfinats med en sockel av puts. Omgivande
gator har också genom århundradena höjts
vilket har gjort att den ursprungliga grund-
läggningen/sockeln inte längre är synlig.

Fasader
▼ Tegelbyggnaderna är murade i en för-
bandsteknik som kallas munkförband.
Fasaderna pryds ofta av en dekorativ mön-
stermurning. 
Trappstegsgavlarna pryds av blinderingar
och nischer och vid takfoten avslutas fasa-
derna ofta med en bågfris. 

Mönstermurning med tegel är viktiga
detaljer, som ger fasaden karaktär. Det gäl-
ler även fasader med korsvirke.

Teglet är handslaget med schatteringar
(färgskiftningar). Formatet är större än
dagens standardtegel och kallas ibland för
munktegel. 

I de påkostade husen användes också krit-
sten som dekoration, främst i gavelröstena.

Korsvirkesbyggnadernas timra är den
bärande/konstruktiva delen i huset. Timret
bilades d v s bearbetades med yxa. 

I äldre korsvirkesbyggnader skall ny timra
bilas med yxa. Sågning med ram- eller cirkel-
såg skall undvikas. 

Korsvirkets olika delar sammanfogades
bl a genom halvning, hakning och dymling-
ar. I vissa fall kan en förstärkning eller
sammanfogning mellan olika delar göras
med järnsmide. Moderna beslag får dock
inte användas. 

Facken mellan korsvirket fylldes i de

finare husen med tegel som gärna mönster-
murades. I de enklare husen gjorde man
flätverk med lerklining. Vanligt var också att
facken putsades med ett tunt lager bruk.

Tak, skorstenar och avvattningsdelar
▼ Taken på tegelbyggnaderna och de finare
korsvirkesbyggnaderna täcktes med takpan-
nor av tegel. Såväl munk- och nunnetegel
som enkupigt vingtegel användes.

Skorstenarna murades av tegel.
Häng- och ståndrännor samt stuprör finns

inte på medeltida byggnader.  Möjligtvis
hade man en enkel ränna i trä ovanför
ytterdörren.

Fönster
▼ På medeltiden var det bara de rika som
kunde kosta på sig riktigt fönsterglas.
Fönsterrutorna var av blåst glas. De var små
och infattade i ett spröjsverk av bly.

Dörrar
▼ Enkla bräddörrar eller s.k. spegeldörrar
med två fyllningar var vanligast. På finare
hus gjordes brädor och fyllningar med profi-
lering. Beslagen var av järnsmide.

Detaljer och utsmyckningar
▼ På korsvirkeshusen snidades knektar (kon-
soler) och loftlister med bl a vackra bladverk
och ansikten. Ofta målades dessa polykromt
d v s i flera kulörer.

Interiör: 
▼ Av de medeltida interiörerna (bortsett
från Mariakyrkan och Gråbrödraklostret)
finns endast enstaka detaljer kvar i form av
vägg- eller takmålningar eller snidade föns-
terposter.

Blyinfattade fönster var vanliga på medeltiden.

Många betydelsefulla byggnader hade rikt 
dekorerade dörrpartier.

Exempel  på dekoration av
knekt i medeltidsanda.

Kännetecken för medeltidsstaden (1200 – 1550)
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Exteriör
▼ Puts: Brukets sammansättning, struktur,
färgtyp och kulör.
▼ Fasadtegel: Storlek, struktur och kulör samt
fogarnas material och utformning.
▼ Korsvirke: Bearbetning av timrans yta och
sammanfogning mellan timrans olika delar.
▼ Naturstensdetaljer: Stenart och ytbearbetning.
▼ Fönsterpartier: Trävirke, utformning (karm,

post, båge och beslag), färgtyp, kulör och typ
av glas.
▼ Dörrpartier: Trävirke, utformning (karm,
dörrblad och beslag), färgtyp och kulör.
▼ Tak: Takvinklar, takfot, typ av material,
detaljutformning, färgtyp och kulör.
▼ Avvattningsdelar: Fanns ej ursprungligen.
▼ Skorstenar: Material och utformning.

▼ Övriga detaljer och utsmyckningar:
Ursprungliga delar / detaljer bevaras.
Interiör
▼ Ursprungliga material och kulturhistoriskt
värdefulla byggnads- och inredningsdetaljer
skall bevaras.
▼ Byggnadens kulturhistoriska värden skall
beaktas och vägas mot dagens krav på tillgäng-
lighet, brandskydd, energihushållning, miljö etc.

Att tänka på 

Exempel på dekorativ 
mönstermurning från medeltiden.
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Stadskärnan

Handels- och hantverksstaden
Ystads bebyggelse växte
under 1500- och 1600-talen
längs stadens medeltida
infartsvägar. På Beijers karta
från 1753 kan vi se att sta-
den hade fått sina naturliga
begränsningar. 

▼ Dessa var vallen vid Norra Promenaden och en
markerad gräns längs Blekegatan och
Piparegränd. 

Detta angav ramen för det medeltida gatunä-
tet på 1500-talet. Stadsområdet var nu så väl till-
taget att det räckte ända till slutet av 1800-talet.
Enstaka kvarter i stadskärnan bebyggdes faktiskt
inte förrän på 1960- och 70-talen.

Under 1600-talets senare hälft och fram till
slutet av 1700-talet skedde inga stora förändring-
ar i stadens bebyggelse. Det är först kring sekel-

skiftet 1800, i samband med kontinentalblocka-
den mot Napoleon, som Ystad upplever en blomst-
ringstid.

Mer eller mindre laglig internationell handel
via hamnen gav stora inkomster till stadens han-
dels- och köpmän. Hamnområdet utvidgades och
förbättrades. Stora palats och magasin började
sätta sin prägel på Ystad.

Fortsättning nästa uppslag >> 

Vädergränd.

Charlotte Berlins museum.

Hembergs palats.

Jens Jacobsens hus.  

Apotekshuset.

Innergård på Skepparegatan.
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Maltrian på Långgatan.
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Detta uppsving följdes av industrialismens för-
sta trevande steg i mitten av 1800-talet. Fabriker,
främst knutna till jordbrukets råvaror och teknis-
ka behov, anlades i stadens utkanter,  men även
mer centralt.

Från 1500-talet och fram till 1700-talets slut
dominerades stadens bebyggelse längs huvudga-
torna av korsvirkeshus i en och två våningar. Den
övre våningen gjordes något utkragad.
Apotekshuset från omkring 1600 och Jens
Jacobsens hus från 1640 är goda exempel. 

Av något äldre datum är Hans Raffns gård,
vars fasad mot Stora Norregatan fick sitt nuva-
rande utseende på 1630-talet. 

Gemensamt för dessa byggnader är de vackert
snidade trädetaljerna i knektar och loftlister vars
formspråk är hämtat från renässansen.
Renässansens stilideal hämtades bl a från Holland
och fick i Danmark genom den danske kungen
namnet ”Christian IV-stil”.

Än mer påtagligt var renässansens formspråk i
dåtidens tegelbyggnader med rikt dekorerade och
rullverksformade gavlar. Gamla Rådhuset var, före
ombyggnaden 1838-40, ett typiskt exempel på detta.

Från 1700-talet uppfördes korsvirkeshusen allt-
mer med släta fasader d v s utan en utkragande
ovanvåning och dekorativa detaljer. Mer vanligt
blev att fasaderna målades i en och samma kulör,
såväl korsvirkestimra som fyllningar. Röd färg
användes oftast. Med det förekom även hus där
timra och fyllningar målades i olika kulörer.

Under senare delen av 1700-talet och början
av 1800-talet blev putsade fasader mer vanliga.
Stilidealet var enhetliga fasader, som skulle likna
stenhus. Flera av stadens korsvirkeshus gavs put-
sade fasader. För att putsen skulle fästa bättre på
korsvirket högg man med yxa i träets ytskikt så
att det blev ojämnt.

Under 1800-talets inledande årtionden uppför-
des ett flertal palatsliknande byggnader med stil-

ideal hämtade från olika håll. Bl a Hagermanska
huset från 1830-talet som gavs ett klassicistiskt
formspråk. Hembergska palatset byggdes som ett
litet italienskt palats och C.M. Lundgrens magni-
fika privatbostad gavs en nordtysk arkitekturstil.

Färgsättningen blev under 1800-talets första
hälft ljusare, främst vitt och ljust gult eller grått.

Tegel  var fortfarande ett dyrt byggmaterial
och det dröjde till 1800-talets mitt innan tegel-
byggnaderna blev mer vanliga.

Taktegel blev mer vanligt under 1700-talet, men
fortfarande hade flera av stadens byggnader halmtak.

Snickerierna i dörrar och portar var i de finare

husen ofta påkostade med profilerade brädor
och fyllningar, sk speglar, medan de enklare
husen försågs med vanliga bräddörrar. 

▼ Den bebyggelse från epoken som värderats i
Inventeringen (2004) i klass 1, 2 och 3 skall
skyddas med bestämmelser i plan.
▼ Byggnader som förvanskats bör i de delar
tidstypiska uttryck gått förlorade återställas.
▼ Byggnaders yttre och inre vårdas så att dess
karaktäristiska värde består. 

▼ Gestaltning, materialval och färgsättning
skall vara så nära det ursprungliga som möjligt.
▼ Korsvirkesbyggnader som senare har givits
putsad fasad bör som regel bibehålla sin puts.

Förhållningssätt

Hus längs Västra Vallgatan.

Luckan till magasinsbyggnad på Bryggeriet.

Rogges gård.

Bostadshus vid St. Västergatan.

Grönwallska gården.
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Gosselmans hus på Hamngatan uppfördes 1765.
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Kännetecken för handels- och hantverksstaden (1550 - 1860)

Exteriör: 
Socklar och grundmurar
▼ Grunden är av fältsten/gråsten med ovan murat
tegel eller träsyll i korsvirkeshusen. Under årens
lopp har den  i vissa fall förfinats med en sockel av
puts. Omgivande gator har också genom århundra-
dena höjts, vilket gjort att den ursprungliga
grundläggningen/sockeln inte längre är synlig.

Fasader
▼ Tegelbyggnaderna är murade i en förbands-
teknik som kallas munkförband och dekorativ
mönstermurning pryder ofta fasaderna.
Mönstermurning med tegel är viktiga detaljer,
som ger fasaden karaktär, även med korsvirke.

Teglet är handslaget d v s lite ojämnt och med
schatteringar (färgskiftningar). Formatet är större
än dagens standardtegel och kallas ibland för
munktegel eller stortegel.

Fasadputs på byggnader från 1500- och 1600-
talen slevputsades vilket gav en något mindre jämn
yta. Under 1700- och 1800-talen eftersträvades en
något jämnare puts. På 1800-talets finare hus pryds
putsen med enkel kvaderindelning, som ritsades.

Korsvirkesbyggnadernas timra är den
bärande/konstruktiva delen i dessa hus. Timret
bilades dvs bearbetades med yxa. 

I äldre korsvirkesbyggnader skall ny timra bilas
med yxa, medan sågning med ram- eller cirkelsåg
skall undvikas. 

Korsvirkets olika delar sammanfogades genom
tappning, halvning, hakning, dymlingar etc. I vissa
fall kan en förstärkning/sammanfogning mellan
olika delar göras med järnsmide. Moderna beslag
(spikbeslag etc.) får inte användas. Facken mellan
korsvirket har  i de finare husen fyllts med tegel
som gärna mönstermurades. I de enklare husen
gjordes flätverk med lerklining. Vanligt var också
att facken putsades med ett tunt lager bruk.

Tak
▼ Taken på tegelbyggnaderna och de finare
korsvirkesbyggnaderna täcktes med takpannor av
enkupigt vingtegel.

Skorstenarna murades av tegel.
Häng- och ståndrännor och stuprör började

användas först under 1800-talet.

Fönster
▼ Under århundradenas gång har fönsterparti-
erna i stadens äldre hus förändrats.

Fönsteröppningarna i husen från 1500-talets
senare hälft var ursprungligen små. Det var
endast de mer påkostade byggnaderna på 1500-
och 1600-talen som hade fönsterglas.
Fönsterrutorna var små och av blåst glas samt
infattade i ett spröjsverk av bly.

På 1600- och 1700-talen blev fönsterpartierna
större och försågs med en korsformad mittpost.
De fortfarande relativt små glasrutorna fästes i
spröjsverk av trä.

Under 1800-talets första hälft gjordes fönstren
med mittpost och bågarna försågs med större
glasrutor med spröjs.

Dörrar
Enkla bräddörrar och s k spegeldörrar med två
fyllningar var vanligast. På finare hus gjordes dör-
rarna av brädor och fyllningar med profilering.

Under 1700-talet försågs dörrbladen i de
finare husen med spegelpartier i barockstil.
Beslagen var av järnsmide.

Detaljer och utsmyckningar
På korsvirkeshusen snidades knektar (konsoler)
och loftlister till vackra bladverk, ansikten mm.
Ofta målades dessa polykromt d v s i flera kulörer.

Under 1800-talet försågs huvudfasaden med
frontespis eller fronton som placerades i fasadens
mitt.

En stad dominerad av korsvirkeshus och 1700-talets stagnation. 
Men handelns uppsving kring sekelskiftet 1800 lägger grunden till
omfattande förändringar av medeltidsstadens bebyggelse. Det rivs och
byggs nytt – och de första stegen tas mot en stenstad i puts.

Enkla träluckor. Elegant utformad
knekt.

Dekorativt korsvirke och tegel.

Putsade väggtavlor. 
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Exteriör
▼ Puts: Brukets sammansättning, struktur,
färgtyp och kulör.
▼ Fasadtegel: Storlek, struktur och kulör samt
fogarnas material och utformning.
▼ Korsvirke: Bearbetning av timrans yta och
sammanfogning mellan timrans olika delar.
▼ Naturstensdetaljer: Stensort och ytbear-
betning.

▼ Fönsterpartier: Trävirke, utformning (karm,
post, båge och beslag), färgtyp, kulör och typ
av glas.
▼ Dörrpartier: Trävirke, utformning (karm,
dörrblad och beslag), färgtyp och kulör.
▼ Tak: Takvinklar, takfot, typ av material,
detaljutformning, färgtyp och kulör.
▼ Avvattningsdelar: Fanns ej ursprungligen.
▼ Skorstenar: Material och utformning.

▼ Övriga detaljer och utsmyckningar:
Ursprungliga delar / detaljer bevaras.
Interiör
▼ Ursprungliga material och kulturhistoriskt
värdefulla byggnads- och inredningsdetaljer
skall bevaras.
▼ Byggnadens kulturhistoriska värden skall
beaktas och vägas mot dagens krav på tillgäng-
lighet, brandskydd, energihushållning, miljö etc.

Att tänka på 

Överkragning på Per Helsa.  
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Med industrialismens
genombrott i Sverige
utvecklades kommunika-
tionerna med bland annat
järnvägarna snabbt. 

▼ Förändringarna blev så stora att planering var
nödvändig. 1869 fick Ystad sin första stadsarki-
tekt, Peter Boisen. Han satte sin prägel på Ystad
och ritade flera byggnader, bl.a. Teatern,
Saluhallen och Tingshuset. 

Genom Boisen förändrades Ystad delvis från
att ha varit en korsvirkesstad till att bli en sten-
stad. 

Ystad fick nu också sin första stadsplan i form
av en rutnätsplan som vi idag bl a finner i Östra

Förstaden. 
Gjutjärnet gjorde sitt stora intåg som bygg-

nadsmaterial och arkitekturen präglades av stora
monumentala och palatsliknande byggnader,
som kom att ersätta delar av den äldre bebyg-
gelsen.

Perioden 1860-1880 
▼ Inom arkitekturen hämtades förebilder och
stilar från alla epoker.  

Industri- och stenstaden

Kv. Qvirites 24 uppfördes
1860 och tillbyggdes 1913.
Här möts nyklassicism och
jugend.

Kv. Ystad 1, Tingshuset, stod 
färdigt 1902, ett  exempel på
nygotik.

Kv. Christina 10.
Jugendhus från
1908 med inslag
av 1800-talets
blandstilar.

Kv. Backus 5-8, uppfört
1903-1904. Ett exempel på
lågmäld tegelarkitektur.

Stadskärnan

Kv. Johan 45
byggdes under en
längre period,
1887-1915.
Kvarteret uppvisar
ett stort antal
vackra formspråk
och murningstek-
niker.
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Många  influenser kom från England där den
industriella utvecklingen startade. De nya sti-
larna – romantik, nygotik, nyrokoko och nyrenäs-
sans – var ideal som kom att pryda tidens bygg-
nader. 

Till exempel kunde järnvägsstationer och
industrier utformas med detaljer hämtade från
medeltidens borgar. Skolor och banker fick
utformningar som italienska renässanspalats. 

Perioden kännetecknas av strikta och symmet-

riska fasader, som speglade tidens knappa villkor.
De uppfördes ofta i rött eller gult maskinslaget
tegel med en jämn och enhetlig yta, men kunde
också vara slätputsade. 

Fasaderna målades i ljusa pastellfärger som
gult, ljusgrått eller rosa. Sockel och listverk
målades gråa. Fönstren hade korsformad eller
enkel mittpost med spröjsar och målades ofta i
mörkare färger som grönt, brunt eller rött.

1880-talets klassicism
En klassicerande nyrenässans-stil slog igenom
under 1880-talet, men de tidigare nystilarna
fanns också kvar. 

Det nya var att gatufasaderna mer kom att
ankyta till antiken och renässansen med detaljer,
som bl a pilastrar, kolonner och frontoner, i nog-
grant uträknade kompositioner.

Fasaderna putsades mest i ljusa färger som
ljusbeige, gulvitt eller gråvitt. Rikt profilerade
listverk och fönsteromfattningar gav genom ljus
och skugga liv åt fasaderna.

Fönsteraxlarnas symmetri hölls strikt och fön-
stren hade korsformad eller enkel mittpost med
spröjsar och snickerierna gavs mörka, nötbruna
eller mörkt grågröna kulörer. Sockeln målades i
stenliknande gråa färger.

Teatern ritades av Ystads förste stadsarkitekt Peter Boisen. Genom Boisen förändrades Ystad delvis från att ha varit en korsvirkesstad till att bli en stenstad. 

Fortsättning nästa uppslag >>

▼ Den bebyggelse från epoken som värderats
i Inventeringen (2004) i klass 1, 2 och 3 skall
skyddas med bestämmelser i plan.
▼ Byggnader som förvanskats bör i de delar
tidstypiska uttryck gått förlorade återställas.

▼ Byggnaders yttre och inre vårdas så att dess
karaktäristiska värde består. 
▼ Gestaltning, materialval och färgsättning
skall vara så nära det ursprungliga som 
möjligt. 

Förhållningssätt
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Portarna, ofta målade eller fernissade, inra-
mades av natursten eller puts. Taken var flacka
och klädda med svart, falsad plåt. Husen pryddes
med vackra balkonger, trappor och räcken och i
trapphusen lades keramiska plattor.  

1800-talets slut och 1900-talets början
▼ Även åren kring 1900 präglades av diverse
nystilar. Arkitekturen på 1890-talet kan uppfat-
tas som en reaktion på 1880-talets klassicism. 

Byggnaderna gavs en friare uppbyggnad där
taksiluetten fick en mer fantasifull utformning. 

Kvarterens och byggnadernas hörn fick torn och
gavelpartier som sköt upp över takfotens listverk. 

1880-talets ”sten-imiterande” fasader ersattes
av mer ”äkta” material. Fasaderna gavs en slä-
tare yta och uppfördes ofta i tegel och natur-
sten. Detaljer i fönster- och portomfattningar
framhävdes genom avvikande material och form. 

Fönsterpartierna hade korsformad eller enkel
mittpost med spröjsar och färgsättningen gick i
röda och bruna nyanser. 

Balkongerna, ofta av gjutjärn, gavs en rik
utsmyckning åt gatan. Fönstren placerades
något oregelbundet och dess storlekar följde
rummets funktion. Takfot och fasad bröts av
med gavelrösten och burspråk. Taken täcktes
med plåt eller skiffer.

Villorna efterliknade flerbostadshusen.   

Perioden 1905-20
▼ Kring sekelskiftet  introducerades jugendsti-
len i Sverige. Jugend var ett medvetet brott mot
1800-talets stränga former och strikta symmetri. 

Man ville utgå från naturens organiska mjuka
former där växtmotiv stod för dekoren. 

Valvbågar ovan fönster- och dörröppningar
gavs en fri form, som tidigare aldrig använts i
europeisk arkitektur.

Fasaderna var ofta slätputsade med partier i
spritputs och målade i ljusa pastellfärger i toner
av gult, orange och rosa. Dekor i putsen använ-
des sparsamt. Reliefmönster förekom som smala
putslinjer eller band med blankt kakel. 

Burspråk i mjukt välvda former bröt ibland
igenom takfotens listverk. Som dekorerande ele-
ment  användes balkonger med stiliserade
blomstermotiv. 

Fönstren hade varierande bredd med en-, två-
eller treluftsfönster med en tvärpost. Rutorna
ovan försågs med spröjsar medan de nedre fön-
sterbågarna bestod av ett större glas.
Fönsterpartierna målades i rött, brunt, ockra

eller grönt. Portar och portomfattningar dekore-
rades med växtmotiv och grenverk i relief.
▼ Jugendepoken var kort och avlöstes under
1910-talet av nationalromantiken, som förekom i
många europeiska länder. 

I Sverige hämtades inspirationen från äldre
inhemsk arkitektur men också från Danmark,

Tyskland och England. 
Byggnaderna uppfördes i en tung sluten arki-

tektur av brun eller röd tegel med inslag av
dekorativ mönstermurning. Även putsade fasa-
der förekom. 

Handslaget tegel användes för att förstärka
den ålderdomliga karaktären. 

Fasaderna kunde prydas med kantiga burspråk
i flera våningar som överst avslutades i en bal-
kong eller ett tak som bröt igenom takfoten.

Konsoler till utskjutande partier vilade på
natursten, företrädesvis granit. Konstruktiva ele-
ment i byggnaden framhävdes gärna. Även sock-
larna gjordes i natursten liksom balkongernas
räcken som även kunde vara av smide. 

Fönsterpartierna, som oftast var vit- eller
brunmålade, kunde ges olika storlekar men var
genomgående försedda med ett smårutigt
spröjsverk. 

Blyinfattade fönster var vanliga.  
Taken gjordes höga och branta och försågs

ibland med takkupor. Takmaterialet var tegel,
ibland glaserat. Takytor kunde också vara av
kopparplåt.

Bilden till  höger:
Omsorgsfull sektionsritning av Saluhallen.

F d södra skolan från 1874, ett
exempel på strikt symmetri.

”Odd Fellow-
huset” från 1898
med stil-
influenser från
Nordtyskland.

Stora Västergatan 24.

Saluhallen från 1907 är ett bra
exempel på tegel- och sten-
arkitekturen.

Scalahuset från 1909 med sin livliga taksilhuett.

1860-1880

1880-talets klassicism

Sekelskiftet 
1800-1900-tal

1905-1920

▼ Stadskärnan
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Klassicism, nystilar, jugend och nationalromantik dominerar den här 
tidsperioden som karaktäriseras av stringens, symmetri och stilimita-
tioner. Men det är också en tid av uppbrott, nyskapande och lek med
former. Epoken präglas av stor kunskap, skicklighet och stolthet bland
hantverkare och arkitekter. 

Exteriör: 

Sockel  
▼ Socklarna är slätputsade och målade i grå kulör
eller utförda i natursten. På putsade socklar kan
överkanten vara profilerad.

Fasader
▼ Slätputs används oftast. Kombinationer med
stänk- eller spritputs förekommer också.
Kvaderindelning är vanlig i bottenvåningens
fasad och listverk som gesimser är alltid släta. 

Fasaderna är målade i en och samma färg. Man
använder ljusa pastellfärger som gult, gråvitt,
ljusbeige eller rosa. Listverken ger fasaderna ett
vackert skuggspel, som inte behöver förstärkas
med avvikande kulörer.

I hus med fasadtegel används främst maskinsla-
get tegel. Byggnader i nationalromantisk stil
muras däremot oftast med handslaget tegel. 

Ett stort antal olika formtegel används som
dekoration i murverket. (Formtegel kan beställas
från specialtillverkare).

Mönstermurning, murskift och olika kulörer på
tegel är viktiga detaljer som ger fasaden karaktär.

Tak, skorstenar och avvattningsdelar
▼ Under den tidiga delen av epoken är takfallen
flacka men får under senare delen en alltmer res-
lig och i vissa fall fantasifull utformning. 

De takmaterial som används är oftast svart-
målad falsad skivplåt, skiffer eller rött enkupigt
tegel.

Skorstenarna är murade i tegel och har bas och
krona.

Avvattningsdelarna är av plåt och främst
målade svarta eller röda. I de fall där byggnaden
har en dekorativ takgesims förses takfoten med
en ståndränna. Stuprören har skarpa vinklar.

Kännetecken för Industri- och stenstaden (1860 – 1920)

Jugenddörr med 
svängda partier.

Klassicistiska  
arkitekturformer.

Naturstensdetalj i fasad. Fönster tidigt 1900-tal.

Smidesdetalj.

Fasad i jugendstil. 

Fantasifull taksiluett. 

En symmetrisk uppbyggd tegelfasad.
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Exteriör
▼ Puts: Brukets sammansättning, struktur,
färgtyp och kulör. Slätputs används ofta, men
kombinationer med stänk- och spritputs före-
kommer.
▼ Fasadtegel: Storlek, struktur och kulör samt
fogarnas material och utformning.
▼ Listverk: Sammansättning (typ av bruk), 
profilering, färgtyp och kulör.
▼ Naturstensdetaljer: Stenart och ytbearbet-
ning.

▼ Fönsterpartier: Trävirke, utformning (karm,
post, båge och beslag), färgtyp, kulör och typ
av glas.
▼ Dörrpartier: Trävirke, utformning (karm,
dörrblad och beslag), färgtyp och kulör.
▼ Tak: Takvinklar, takfot, typ av material,
detaljutformning, färgtyp och kulör.
▼ Avvattningsdelar: Materialval, typ av
ränna (hängränna, ståndränna etc.), form och
dimension på stuprör.
▼ Skorstenar: Material, utformning och kulör.

▼ Övriga detaljer och utsmyckningar:
Ursprungliga delar / detaljer bevaras.

Interiör
▼ Ursprungliga planlösningar, material och
kulturhistoriskt värdefulla byggnads- och inred-
ningsdetaljer bör bevaras där så är möjligt.
▼ Byggnadens kulturhistoriska värden skall
beaktas och vägas mot dagens krav på tillgäng-
lighet, brandskydd, energihushållning, miljö
etc.

Att tänka på

Fönster
▼ 1860-talets fönster har mittpost och spröjsade
bågar. 1880-talets fönster har korsande mitt- och
tvärpost med utåtgående bågar. Karmens över-
stycke kan vara rakt eller välvt. På 1890-talet görs
posten även T-formad med en hel båge ovan
tvärposten.

Finare fönster i jugendstil från sekelskiftet har
svängda snickerier. Enklare fönster med korsfor-
mad post har spröjsar i de övre bågarna. I 1910-
talets nationalromantiska byggnader förses även
de undre bågarna med spröjsar.

Snickerierna målades i mörkare färger som
brunt, rött och grönt. Efter sekelskiftet blir dessa
färger något ljusare och med nationalromantiken
gör den vita färgen sitt inträde.

Glasrutorna görs av blåst glas men på 1920-

talet blir valsat glas allt vanligare.

Dörrar
▼ Dörrbladen utförs med en stomme av träramar
och mellan ramarna fyllningar av tunnare trä –
s.k. spegeldörrar. 

Såväl dörrblad som dörrfoder förses med profi-
lering. Dörrarnas färgsättning motsvarar ofta
fönstrens. I dörrbladets övre fyllningar sätts ofta
glasrutor in. 

Jugendepokens finare dörrar har svängda lin-
jer och påkostade spröjsverk i glaspartierna.
Även blyinfattat och kulört glas används.

Detaljer och utsmyckningar
▼ Bearbetad natursten, dekorativ puts och
betongelement förekommer som fasadmaterial i

bottenvåningen och som dekorativa element i
fönster- och dörromfattningar samt i konsoler till
utskjutande fasaddelar.

Balkonger, ankarslutar, årtal och initialer görs i
dekorativt utformat smide som målas svart.

I byggnader från jugendepoken används kera-
miska plattor (ibland glaserade).

Interiör
▼ Trapphusen är ofta påkostade med keramiska
plattor i golv eller s k terrazzo. Handledare och
räcken görs i dekorativt smide med vackra snicke-
rier. Väggar och tak får dekortionsmålningar.   

Allmänt är alla snickerier av hög klass.

Balkong i smide, puts och betong. Nytt med respekt för historien. Fönster från tidigt 1900-tal.
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Med Stockholms-
utställningen 1930 gjorde
funktionalismen sitt intåg i
Sverige. Förebilderna 
hämtades från bland annat
Frankrike och Tyskland. 

▼ Utgångspunkten var att funktionen skulle
styra byggnadernas utformning. Honnörsorden
var luft och ljus i kombination med praktiska och
funktionella lösningar. 

Sociala krav kopplades till formen – alla skulle
bo på samma villkor. Byggnader både inom
näringslivet och sådana som var kopplade till
samhällets gemensamma funktioner antog
snabbt den nya stilens ideal.

”Funkisens” rationella tanke i både produk-
tion och utformning gjorde att en del av
bostadsbristen efter andra väldskriget kunde

byggas bort.  
I planeringen av bostadsområden och kvarter

gavs byggnaderna en fri placering i förhållande
till varandra inom kvarteren. Gränsen mellan
gaturum och gårdsrum försvann. 

Husen anpassades ofta till väderstreck och ter-
räng och den ursprungliga vegetationen spa-
rades tätt inpå det nybyggda.

Byggandet antog rationella och industriella
former där det enkla och praktiska framhävdes. 

Byggtekniken var fortfarande hantverksmäs-
sig,  men arbetslagen specialiserades alltmer på

Funktionalismens stad

Aurorahuset.

Kvarteret Ägir.

Kv. Wilhelmina.

Kv. Fritiden.Konstmuseet.



olika delmoment. Gjutning av armerad betong
blev alltmer vanligt och behovet av förbättrad
värmeisolering löstes bl a med träullsplattor.

De hustyper som uppfördes under funktiona-
lismen var s k tjockhus, smalhus och punkthus. 

I tjockhusen placerades lägenheterna enkelsidigt

medan de i smalhusen var genomgående. 
I punkthusen var trapphuset ofta centralt pla-

cerat och omgivet av lägenheterna. 
Byggnaderna uppfördes vanligtvis i tre våningar.
Husen uppfördes med enkla fasader i vit eller

svagt gul puts eller med tegel. För att minska

teglets vikt och öka värmeisoleringen användes
lättegel eller högporöst tegel. 

Utsmyckningar i fasaderna förekom i princip
inte alls. Balkonger var vanliga. Fronterna på
dessa gjordes av slät eller korrugerad plåt. De
målades ofta i samma kulör som fönsterpartierna. 

Taken – flacka sadeltak, pulpettak eller tält-
tak/pyramidtak – kläddes med tegel eller plåt
som målades grön eller svart. 

Fönsterpartierna, som placerades i fasadlivet
och gärna i hushörnen, hade stora glasytor. De
var av en-, två-, eller treluftstyp.

Snickerierna målades i vitt eller i kraftigare
kulörer, som grönt. 

Entrédörrarna, av rostfritt stål eller fernissat
trä, var ofta glasade. Mot gatan var det vanligt
att funkisvillornas tomt markerades av ett staket
av järn med plintar av tegel.

25

▼ Den bebyggelse från epoken som värderats
i ”Inventeringen (2004) i klass 1, 2 och 3 skall
skyddas med bestämmelser i plan.
▼ Byggnader som förvanskats bör i de delar
tidstypiska uttryck gått förlorade återställas.

▼ Byggnaders yttre och inre vårdas så att dess
karaktäristiska värde består. 
▼ Gestaltning, materialval och färgsättning
skall vara så nära det ursprungliga som möjligt.

Förhållningssätt

”Bollen” uppfördes till Fritidsutställningen 1936.
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Kännetecken för 
funktionalismens stad (1920 – 1950)

Exteriör: 
Sockel
▼ Socklarna ligger ofta i liv eller strax innanför
fasaden. Ytan är oftast slätputsad och målad i
grå kulör eller gjord i gjuten betong.

Fasader
▼ Husen har fasader med slätputs som är målade
i ljusa kulörer, vitt eller svagt gult.

Tegelbyggnader har rött eller gult tegel som
är maskinslaget. Ytterväggarna muras med 
lättegel för att minska vikten eller med högpo-
röst tegel för värmeisoleringens skull.

Bruksfogarna är släta och aningen tryckta d v s
något innanför murlivet.

Fasaddekorationer förekommer inte.

Tak, skorstenar och avvattningsdelar
▼ Sadeltak byggs på smalhus och tjockhus
medan punkthus och funkisvillor har pyramid-
eller tälttak. Takfallen är flacka. Takmaterialet
utgörs främst av svart- eller grönmålad falsad
skivplåt eller rött enkupigt tegel. Även svartmå-
lade papptak förekommer.

Skorstenarna har inte bas eller krona och är
murade i tegel som i en del fall putsas.

Avvattningsdelarna är av plåt som främst
målas in i de omgivande byggnadsdelarnas kulör.

Fönster
▼ Fönsterpartierna består av två- eller trelufts-
fönster (med post) vars bågar är kopplade, utan
spröjsar och inåtgående. Ibland sammankopplas
flera partier till fönsterband. I funkisvillor och i
flerbostadshus placeras också fönsterpartier i

hushörnen.
Snickerierna är vita eller i kraftigare kulörer, som
grönt. Det maskindragna (valsade) fönsterglaset
börjar bli vanligt och ger möjlighet till större par-
tier av glas.

Dörrar
▼ Entrépartierna i flerbostadshusen är glasade
med entrédörr i rostfritt stål eller fernissat trä.
I funkisvillorna är dörrarna vanligtvis i fernissat
trä med en fönsterruta av råglas eller klarglas.

Trappor
▼ Trapporna är ofta gjutna, omålade och försed-
da med enkla räcken/handledare i järn som målas
svart.

Balkonger
▼ Balkonger är vanligt förekommande vars fron-
ter görs släta eller i finkorrugerad plåt som gärna
målas i samma kulör som fönsterpartierna.

Funktionalismen blev en reaktion mot 1800-talets flora av
dekorativ arkitektur. Det blev nu istället byggnadens funk-
tion som skulle styra utformningen.  Man satte människans
behov av praktisk, hälsosam och komfortabel tillvaro i cent-
rum. Det handlade om luft, ljus och att skapa ett boende
på lika villkor.

Tidstypisk entrédörr.

Enkel ljusputsad fasad.
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Interiör: 

Lägenheterna är knappa i måtten men välplane-
rade. Badrum installeras i varje lägenhet och i
trapphusen finns sopnedkast.

Exteriör
▼ Puts: Brukets sammansättning, struktur,
färgtyp och kulör.
▼ Tegel: Storlek, struktur och kulör samt
fogarnas material och utformning.
▼ Fönsterpartier: Trävirke, utformning  av karm,
post, båge och beslag, färgtyp, kulör och typ av glas.
▼ Dörrpartier: Trävirke, utformning av karm,

dörrblad och beslag, färgtyp och kulör.
▼ Tak: Takvinklar, takfot, typ av material,
detaljutformning, färgtyp och kulör.
▼ Avvattningsdelar: Materialval, typ av
ränna, form och dimension på stuprör.
▼ Skorstenar: Material, utformning och kulör.
▼ Övriga detaljer: Ursprungliga delar / detal-
jer bevaras.

Interiör
▼ Ursprungliga planlösningar, material och
kulturhistoriskt värdefulla byggnads- och inred-
ningsdetaljer bör bevaras där så är möjligt.
▼ Byggnadens kulturhistoriska värden skall
beaktas och vägas mot dagens krav på tillgäng-
lighet, brandskydd, energihushållning, miljö
etc.

Att tänka på 

Ovan: Väl bevarat linjespel
från funktionalismen.

Till höger brevlåda, 
originaldetalj, i dörr.
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Det moderna Ystad
Det finns även en del
moderna hus i Ystads stads-
kärna. Från 1950-talet finns
bl a några exempel på
lamellhus, som kan beteck-
nas som goda representan-
ter för sin tid. 

▼ Ett är kvarteret Agnes mellan Kristianstads-
vägen och Norra Vallgatan, som är byggt i rött
tegel med butiker i bottenvåningen. 

Ett annat är trevåningshuset i hörnet
Blekegatan och Lilla Östergatan i rött och gult
tegel med sina tidstypiska små balkonger. Huset
har också putsade ytor i korsvirkesmönster. 

Det var ett sätt att på den tiden signalera sam-
hörighet med det gamla Ystad.

Husen längs Hospitalsgatans norra sida är fina
exempel på putsade radhus från första delen av
1960-talet. Dessa hus hade ursprungligen en

uthyrningslägenhet vardera. 
Från 1960-talet finns det flera exempel på rad-

hus i stadskärnan där fasadutformningen inspire-
rats av de gamla korsvirkeshusen och som man
försökt anpassa till den äldre bebyggelsen. Ett
bra exempel på det är radhusen längs
Bäckahästgränd. 

Ett annat sätt att anpassa bebyggelse var att
bygga pastischer. Radhusen i kvarteret Niorder
vid Dammgatan är sådana exempel där man för-
sökt efterlikna de äldre korsvirkeshusen i stads-
kärnan.  

Stadskärnan

Hospitalsgatan.

Bäckahästgränd.

Blekegatan/
Lilla Östergatan.

Fritidsbadet.



Några speciella byggnader från den
moderna tiden fram till 1975 som karaktäri-
serar sin tid väl är ”Teliahuset”  från 1953,
som byggdes i puts och rött tegel. Ett annat
är ”Kemtvätten” vid Pilgränd med fasader i
mosaik.

Andra exempel är det fina badhuset från
1959 i rött tegel och tryckeriet vid Stallgatan,
också i tegel och puts och med tidstypiskt
etsat glas i entrédörren.
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▼ Typisk 1950-, 60- och 70-talsbebyggelse skall
behållas och karaktärsdragen bevaras. Detta
gäller särskilt för de byggnader som i dag
ännu är ursprungliga.
▼ Den bebyggelse från epoken som värderats i
Inventeringen (2004) i klass 1, 2 och 3 skall
skyddas med bestämmelser i plan.

▼ Byggnader som förvanskats bör i de delar
tidstypiska uttryck gått förlorade återställas.
▼ Byggnaders yttre och inre vårdas så att dess
karaktäristiska värde består. 
▼ Gestaltning, materialval och färgsättning
skall vara så nära det ursprungliga som möj-
ligt.

Kemtvätten – med sin mosaik och stora fönster.

Förhållningssätt
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Kännetecken för det moderna Ystad

Lamellhusen från 1950-
talet byggdes ofta som
smalhus med genomgå-
ende lägenheter. Det för-
sta bostadsplanet  ligger
en halvtrappa upp.
Lägenheterna har balkong
och badrum med fönster.

▼ 1950-talets fasader är ofta i grov spritputs
eller med rött eller gult hårdbränt tegel.
Balkongfronterna utfördes i finkorrugerad
plåt, ibland i kombination med smidespartier.
Entrédörrarna gjordes i lackat trä, ibland
med etsat glas och de kunde omfattas av
granit eller tegel i avvikande färg. 

Fönstren är tvålufts, lite indragna från
fasaden och oftast vitmålade. 

Taken är sadeltak som är klädda med
tegel.

De vanligaste fasadmaterialen under 1960-
och 70-talen är putsad lättbetong, tegel,
plåt, betongelement eller skivmaterial. 

Fasaderna kunde också helt eller delvis
kläs med mosaik. Betong ansågs vackert och
fick ofta stå i sin grå färg. 

Fönstren är stora och de målades i vitt
eller med mörka färger, mest brunt.
Balkongerna är antingen utanpåliggande,
där sidorna kan vara i betong, eller indragna
i fasaden. Till balkongfronterna användes
plåt, eternit eller betongelement. 

Taken är plana eller svagt lutande med
ensidigt fall. De markeras ibland med en
bred sarg.

Rad- och kedjehus byggdes ofta i lättbe-
tong som spritputsades. Fasaderna kunde
också vara i tegel, ibland med inslag av puts.
Man experimenterade också med eternit.
Taken var branta , klädda med tegel och tak-
utsprång började bli vanligt. Fönster och dör-
rar var mörka, ofta brunlaserade.Historiska återblickar kan ibland ges uttryck i nya byggnader.

Takparti.   

Fasadtegel på betongstomme. 

Balkong i tidstypisk finkorrugerad plåt.

Ursprungligt källarfönster i trä.
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Exteriör
▼ Puts: Brukets sammansättning, struktur,
färgtyp och kulör.
▼ Fasadtegel: Storlek, struktur och kulör samt
fogens utformning.
▼ Fasadmosaik: Storlek, material och kulör.

▼ Fönster: Material, utformning, ytbehandling
och kulör.
▼ Dörrpartier: Material, utformning, ytbehand-
ling och kulör.
▼ Tak: Takvinkel, takfot, takmaterial, kulör, häng-
rännor och stuprör (material och dimension).

▼ Skorstenar: Material, utformning och kulör.
▼ Balkonger: Utformning, material och kulör.
▼ Övriga detaljer: Fasadutsmyckningar.
Interiör
▼ Ursprungliga planlösningar, material, detal-
jer och kulörer.

Att tänka på 

Exempel på fasad med mosaik och fönster i ädelträ.
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Gator…
Utformningen av gator och torg
måste ägnas samma omsorg som
byggnaderna i stadskärnan.
Därför får trafikbelastningen
inte bli för stor. Det skulle var-
ken hus eller gator tåla. Det är
kulturmiljön i sin helhet som är
viktig att bevara. 

▼ Natursten är det givna materialet i stadskärnan. Det
finns det beslut på sedan tidigare. Förutom att kuller-
sten, gatsten och granithällar harmonierar bäst med den
äldre bebyggelsen är det också det mest slitstarka mate-
rialet. 

På vissa ställen måste gångytorna anpassas mer till
personer som har svårt att gå. Här är det viktigt att ägna
utformningen extra stor uppmärksamhet. Smågatsten
kan vara att föredra istället för storgatsten, granithällar
eller sågad gatsten.

Ofta uppstår ojämnheter när fogarna urholkas. Det
kan undvikas genom att sätta stenen i kalkbruk och
genom skötsel som skonar fogarna. Där det krävs ram-
per och annan utrustning för att göra byggnader till-
gängliga från gatan skall utformning och materialval
ägnas stor omsorg.

Belysning, skyltning och plank
▼ I stadskärnan har man sedan länge använt gjutjärns-
stolpar till gatubelysningen. Det bör man fortsätta med.
Speciellt viktiga och intressanta byggnader kan med för-
del fasadbelysas. 

Andra viktiga detaljer är valet av bänkar, papperskor-
gar och andra möbler i gaturummet. Skyltning och skyl-
tar måste också anpassas till den kulturhistoriska miljön. 

Ystad har en särskild policy som gäller för skyltning
och utformning av uteserveringar i innerstaden. 

Traditionellt har man använt plank i kvartersgränsen
där det finns ett mellanrum mellan husen. Det s k ystad-
planket ansluter fint till den historiska miljön i stadskär-
nan.

Gjutjärnslyktor används genomgående i den
gamla staden. 

Anslutning mellan sockel i natursten och
gata i smågatsten.  

Kullersten med inslag av gatsten och tegel.

Ystadplank.

Markbeläggning i natursten.
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…och grönt

▼ Natursten skall vara den gängse
markbeläggningen.
▼ Alla åtgärder för att öka tillgänglig-
heten skall gestaltas omsorgsfullt och
får inte medföra att kulturhistoriska
värden går förlorade.
▼ Gatumöbler, plank, skyltar och lik-

nande skall gestaltas så att de ansluter
till den kulturhistoriska miljön.
▼ Gjutjärnsstolpen skall vara den
gängse belysningsstolpen.
▼ Träd skall bevaras. Där det inte går
att undvika trädfällning skall träden
ersättas.

Förhållningssätt

Det är träden och det
gröna som tillsammans
med byggnaderna ska-
par rummen i staden. 

▼ Precis som det ställs krav på byggna-
ders och gators bevarande är det lika
viktigt att stadens grönska bevaras och
förnyas på rätt sätt. Träd bör därför väl-
jas bland de sorter som finns naturligt i
Skåne.

I gamla staden med det medeltida
gatunätet finns inga alléträd och det
passar inte heller här. Däremot finns
enstaka miljöskapande träd. Det är ofta
en rest från någon numera försvunnen
trädgård. 

Enstaka träd kan därför användas på
väl valda platser, speciellt där det tidigare
funnits träd. Runnerströms torg var tidiga-
re trädgård. På 1960-talet gjordes det om
till torg där de gamla träden bevarades.

Bollhusgatan har i mitten en allé, som
anlades på 1930-talet. Den ersattes av
alar på 1970-talet.

Österportstorg planterades med plata-
ner 1935. 

Norra promenaden är en promenad-
park med anor från 1800-talet. Eftersom

den inte har nyanlagts finns prägeln av
1800-tal kvar. Många av träden är gamla
och åfåran torkar ibland ut. Det är dags
att fundera även här över hur parken
kan förnyas så att den ursprungliga
gestaltningen bevaras. 

Vid Klostret har sjuka almar ersatts av
nya träd. Rosariet, kålgården och örta-
gården är alla välskötta anläggningar,
som är av stor betydelse för både ystad-
bor och besökare. 

Bakom klosterdammen, som en gång
var tvättdamm, ligger en trädgård som
från början hörde till Ekbergska gården.
1938 gjorde Emma Lundberg, konstnär
och trädgårdsarkitekt, en plan för träd-
gården, där dammen spelade en viktig
roll. Det finns fortfarande rester kvar av
denna trädgård i parken. En idé för
framtiden vore att rekonstruera trädgår-
den och anläggningen kring dammen.

I stadskärnan finns många privata
trädgårdar som spelar stor roll för det
offentliga rummet. Stora träd och annan
grönska sticker upp och hänger över
plank och murar och är av betydande
värde för gatubilden. 

Aspelinska gården är en privat träd-
gård som ibland är öppen för allmänhe-
ten. Trädgården innehåller både frukt-
träd, köksträdgård och finträdgård med
rosor och liljor.

Enstaka träd skapar karaktär åt staden.
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