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INLEDNING
Bakgrund
Ystads Kommun Samhällsbyggnad har i sin långsiktiga planering för fastighetsbeståndet låtit upprätta föreliggande vårdplan. Inledningsvis omfattar det våra så kallade
kulturbyggnader, vilket omfattar 16 byggnader varav 5 är byggnadsminnesförklarade.
Vårdplan är den vedertagna benämningen på något som egentligen är ett förvaltningsprogram för en kulturfastighet. Planen skall vara till hjälp så att vi kan agera i
enlighet med objektets definierade behov och förutsättningar såväl inför stora förändringsbeslut som i det kontinuerliga drift- och underhållsarbetet eller vid akutåtgärder.
Till vår hjälp har vi anlitat TP Restaurator, ett konsultföretag med teknisk-antikvarisk
kompetens.

Syfte
Syftet med inventeringen och vårdplanen för byggnaderna är att få en god överblick och
information om objektens status vad gäller historik, kulturhistoriskt och arkitektoniskt
värde, byggnadsmaterial och konstruktion, åtgärds- och renoveringsbehov etc.. Till
detta läggs informationen om hur åtgärderna/renoveringarna skall utföras samt med
vilka material och metoder.

Dagsläget och målsättning
De aktuella kulturbyggnaderna som inventeras spänner över en tidsperiod från 1260talet fram till 1936, nästan 700 år, vilket innebär att de i princip genomgående är
uppförda med traditionella material och metoder som är väl beprövade.
Traditionell byggteknik gäller inte bara våra kulturbyggnader utan är också i högsta
grad förknippat med vårt övriga fastighetsbestånd som är uppfört före mitten av 1900talet.
Kunskapen om äldre tiders byggande har i flera avseenden gått förlorad under den
senare hälften av 1900-talet till följd av en explosionsartad ny materialflora. Hur de nya
materialen fungerar i samverkan med äldre byggnadskonstruktioner har vi ingen
överblick över idag, men påfallande många skador har uppkommit till följd av
“inblandning” av moderna material och konstruktioner.
Under årens lopp har våra kulturbyggnader renoverats och byggts om, vilket har berikat
dem i flera avseenden. Några har tyvärr också fått sin beskärda del av moderna byggmaterial. Det sistnämnda har medfört både försämrad teknisk kvalitet och miljö samt
minskat kulturhistoriskt värde. Ur flera aspekter är det därför angeläget att återinföra
och vidmakthålla det “traditionella” sättet att bygga och renovera.
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Dessa aspekter är mångfacetterade och innefattar bl.a. följande:
Bevarad kunskap och förståelse vad gäller äldre kulturhistoria och arkitektur
Bevarad kunskap om äldre byggnaders material och konstruktion
Bevarad kunskap om det äldre hantverket
Bevarad kunskap om de naturliga materialens sammansättning och egenskaper
Återanvändning av byggmaterial
Användning av material som fungerar väl i ett naturligt kretslopp
Förbättrad miljö – såväl estetisk/kulturhistorisk som fysisk

Utveckling och samordningseffekter
I vårdplanen kan alla relevanta uppgifter om respektive fastighet läggas in och kommer
sålunda att fungera som ett “centralt arkiv” för varje byggnad, vilket bl.a. är av stor
betydelse för Stadsarkivets hantering. Inom kommunen är det viktigt att samordna och
sammanföra uppgifterna så att de blir lättillgängliga för avdelningarna inom
Samhällsbyggnad samt Kultur och Utbildning.

Inventeringens innehåll
Uppgifter som förts in avseende respektive byggnad är bl.a. följande:
fastighetsbeteckning och namn (populärnamn etc.)
fastighetsförvärv
användningsområde / verksamhet
hyresgäst
skydd och planbestämmelser
kort historik
byggnadens speciella värden
speciella vårdkrav p.g.a. byggnadens kulturhistoriska värden
målsättning (bevarande, utveckling, förändringsbehov, funktion etc.)
byggnadens ålder / byggnadsår
arkitekt / byggmästare
byggnadens läge och omgivning
exteriör beskrivning av form och material
interiör beskrivning av form och material
Det ursprungliga inventeringsarbetet och sammanställningen av detta material utfördes
2001. Denna handling uppdaterades under våren 2009.

Ystad 2009-08-24
Olof Hübner

Berndt Haraldsson

Fastighetschef

Byggnadsingenjör
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KARTOR

Förklaring till kartor
De flesta fastigheterna/byggnaderna i denna vårdplan ligger i Ystads stadskärna
(övre kartan), medan två ligger i kommunens östra del (nedre kartan).
Numreringen på kartorna motsvarar redovisade fastigheter/byggnader på sidan 8.
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1. Kv. Birger Västra 1, Per Hälsas Gård

Historik
Byggnaderna ligger i den gamla stadskärnans östligaste del och är Nordens enda
bevarade korsvirkeskvarter.
Den spetsiga formen i kvarterets södra del beror på den gamla stadsvallens sträckning,
som begränsade all byggnation österut.
Ursprungligen uppfördes kvarteret som handelsgård och omfattar ett flertal byggnader
från 1600-, 1700- och 1800-talet. Det nordöstra huset är äldst.
Gården har under årens lopp innehållit bl.a. salubod, bryggeri, bränneri, garveri, hästkvarn och väderkvarn.
Sista privatägaren var Per Hansson, som här drev “Vattenfabriken Hälsan”. Härav
kallades han allmänt “Per Hälsa”.
Byggnaderna renoverades 1972 och inrymmde då kontors- och samlingslokaler.
Under åren 2006-2009 genomfördes en ny renovering i samband med att kvarteret
omgestaltades till ett hantverkskvarter med café.
Kvarteret är förklarat som byggnadsminne.
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Foto exteriör

Fasad längs Besökaregränd

Kvartersgården mot norr

10

Foto interiör

Café i östra längan

Ateljé västra längan

11

Ritningar

Västra gårds- och gatufasaden

Plan 2:a våningen
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Fastighetsbeteckning
Kv. Birger Västra 1.
Fastighetsförvärv
Per Hälsas gård. Köpt från f handlanden Per Hanssons dödsbo 6/11 1942.
Namn
Per Hälsas Gård.
Användningsområde / verksamhet
Ateljéer etc. för diverse konsthantverk samt kontorslokaler för Ystads Kommun.
Hyresgäst
Konsthantverkscentrum.
Skydd och planbestämmelser
Byggnadsminne, 1968-01-26.
Byggnadsminnesförklaringen med tillhörande skyddsföreskrifter finns bifogat längst
bak i denna handling (bilaga 1).
Markerat med Q (kulturreservat) i detaljplan. Planbestämmelse 152.
Byggnadens speciella värden
Per Hälsas Gård är Nordens enda bevarade kvarter helt i korsvirke. Genom att
kvarterets östra ytterfasad följer den medeltida stadskärnans östra begränsning utgör den
ett synnerligen värdefullt historiskt dokument i Ystads stadsplan. Gårdens exteriör är
väl sammanhållen och kvarteret i sin helhet är en av de få goda exponenterna för
“korsvirkesstaden” Ystad.
Speciella vårdkrav p.g.a. byggnadens kulturhistoriska värden
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och/eller Regionmuseet skall kontaktas i samband med
restaurering och/eller förändring.
En antikvarisk förundersökning av kvarteret har tagits fram av Restaurator 2007-09-24.
Målsättning (bevarande, utveckling, förändringsbehov, funktion etc.)
Målsättningen är att vidareutveckla planen för hantverkskvarteret småskalig.
Interiört är byggnaderna i fortsatt behov av upprustning.
Byggnadens ålder / byggnadsår
Äldsta delarna är från 1600-talet.
Om- och tillbyggt / renoverat
Om- och tillbyggt på 1700- och 1800-talet.
Renoverat bl.a. 1972, 1997 och 2006-2009.
Arkitekt / byggmästare
Okänd.
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Byggnadens läge i staden / omgivning
Kvarteret ligger i den medeltida stadskärnan vid Österport och omges i norr av Stora
Östergatan, i väster av Besökaregränd och i öster av Piparegränd.
Allmän beskrivning av byggnadens exteriör
Per Hälsas Gård består av ett flertal sammanbyggda längor i korsvirke med tegeltak.
Den norra längan som vetter mot Stora Östergatan har, till skillnad från övriga
byggnader, putsade fyllningar i korsvirkesfasaderna. Den slutna gårdsformen med två
portgångar och långsträckta fasader ger tillsammans med sina skevheter, vinklar och
olika byggnadsvolymer ett ålderdomligt intryck. Undantaget i korsvirkesgården är
byggnaden i kvarterets södra spets som har helt gulputsade fasader.
Byggnadens exteriör (material)
Grund / sockel: putsad sten i mörkgrå kulör.
Trappor: kalksten. Under senaste renoveringen har trappor och gårdsplanen
tillgänglighetsanpassats med bl.a. plattor/skivor av grå granit.
Väggar: rödmålat korsvirke med fyllningar av handslaget rött tegel. Norra byggnaden
har putsade väggtavlor i gul kulör. Södra byggnaden har helt putsade fasader i gul kulör.
Mindre partier med enbart tegel förekommer i fasaderna. Delar av gårdsfasaderna
kragar ut och bärs upp av strävor.
Gavelrösten: brunmålad locklistpanel, rött handslaget tegel, gulputsat tegel och
rödmålat korsvirke med gulputsade väggtavlor.
Tak: rött enkupigt tegel med enstaka inslag av takpannor i gul, grön och svart kulör.
Avvattningsdelar: hängrännor och stuprör i brunmålad plåt.
Skorstenar: rött tegel (1 st. i gult tegel). Ventilationshuv i koppar.
Dörrar: spegeldörr (pardörr) med glas och dekorativt galler, grönmålade paneldörrar
med glas och/eller ovanljus, grönmålade paneldörrar i fiskbensmönster, rödmålade
brädportar med smidda beslag och garageport (dörrar) i södra byggnaden.
Fönster: grönmålade träfönster med eller utan mittpost och spröjsade bågar, små
takfönster av järn med spröjsar.
Detaljer / övrigt: en av kvarterets östra byggnader har en loftgång på gårdssidan.
Takkupor i brunmålad locklistpanel med brädluckor och tegeltak. Delar av byggnaderna
har synliga bjälkhuvuden och ankarslutar. Diverse järnbeslag förekommer i korsvirket.
Gatufasaderna pryds av äldre gatlyktor och smidda skyltar. Grind av smide i södra
portgången.
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Byggnadens status / kondition / skick avseende exteriören
Fasaderna är tekniskt sett i god kondition bortsett från enstaka vittrande tegelstenar.
Norra byggnadens väggtavlor av puts har givits en, i förhållande till byggnadens
karaktär, alltför stel utformning. Dessutom är putspåslaget så tjockt att det ligger utanför
fasadlivet / korsvirket. Korsvirket borde vara målat med linoljefärg istället för den
nuvarande alkydoljefärgen. Kulören är aningen för skarpt röd.
Allmän beskrivning av byggnadens interiör
Interiörerna har mycket varierande planlösningar vilka domineras av ett stort antal
mindre rum med korridorer som mellan våningarna binds samman av trapplopp.
Diverse samlings- och aktivitetslokaler av olika storlek samt ett cafe finns i kvarterets
östra del. Såväl stommar som ytskikt i golv väggar och tak är av ett flertal olika relativt
moderna material.
Byggnadens interiör (material)
Golv: kalkstensplattor, spontade brädor, plastmattor, linoleummattor m.m.. Trappor av
trä och gjuten betong.
Väggar: tilläggsisolerade ytterväggar med skivmaterial och målad glasfiberväv.
Innerväggar: regelstomme med skivmaterial och målad glasfiberväv eller tapet, korsvirke, tegel, puts m.m..
Tak: puts, gips med glasfiberväv, brädor, treetexskivor, perforerad masonite m.m..
Både synliga och inklädda bjälkar förekommer.
Dörrar: enkla dörrar med träfiberskivor, trädörrar med laminerade dörrblad,
dekorationsmålade dörrblad i norra byggnaden, enstaka spegeldörrar.
Fönster: träfönster med eller utan mittpost och kopplade bågar med spröjs.
Fast inredning: köksinredning i caféet.
Detaljer / övrigt: sprinklersystem finns i byggnaderna. Installation av hiss har
genomförts under den senaste renoveringen.
Byggnadens status / kondition / skick avseende interiören
Interiören renoverades på 1970-talet med materialval och konstruktioner som är slitna
och otidsenliga ur flera aspekter.
El och VVS
Fjärrvärme. El-installationerna är företrädesvis från 1970- och 1990-talet. Porslin i
toaletter etc. är från senare hälften av 1900-talet samt kompletterade under senaste
renoveringen.
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Byggnadens åtgärdsbehov
En stor del av interiören i den västra längan är i stort behov av renovering
(planlösning/rumsgestaltning, materialval och konstruktion). Flera utrymmen är
miljömässigt undermåliga.
Sammantaget krävs en mycket omfattande planering/projektering för att skapa en
interiör som bl.a. bör anpassas till kvarterets exteriör. I samband med omgestaltningen
till hantverkskvarter under den senaste renoveringen gjordes ett flertal förbättringar av
lokalerna ur ett funktionellt perspektiv. Materialvalen har dock i flera fall inte varit
optimala.
Ritningar
Ritningsunderlag (ej fullständigt) finns i arkiven på Samhällsbyggnad.
Kommentar infö vård och underhåll
Per Hälsas Gård är klassat som byggnadsminne och har en välhållen exteriör som skall
bibehållas. Detta kräver bl.a. ett noggrant program för underhållet av de ingående
materialen i fasaderna. Interiört bör fortsatta förändringar utformas under ledning av en
arkitekt och antikvarie. Rumsgestaltning, materialval och konstruktioner skall
projekteras med omsorg inför kommande förändringar och renoveringar.
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2. Kv. Birger Östra 1, Nya Rådhuset

Historik
Byggnaderna uppfördes som privatpalats 1813-14 åt kommerserådet Carl Martin
Lundgren. Som arkitekt anlitades Anders Påhlqvist. Huvudbyggnaden utgjorde bostad
medan de två flyglarna fungerade som förråd mm. Söder om byggnaderna anlades en
park men av denna är i princip inget bevarat.
Norr om palatset utformades Oscarstorget som senare döptes om till Österports torg.
Staden förvärvade det gamla palatset i början 1870-talet för att råda bot på det stora
behovet av skollokaler. I köpet ingick också parken samt sju tunnland mark söder om.
Efter diverse ombyggnader stod det nya skolhuset klart att ta emot c:a 160 elever den 30
augusti 1872. Lundgrens f.d. palats fungerade som läroanstalt fram till januari 1914 då
rektor Neumann och kollegiet tillsammans med skolpojkarna tågade till den nya
Österportskolan på norra sidan om torget.
Vad det övergivna läroverket skulle användas till blev en följetong i stadsfullmäktige.
Först den 19 september 1919 beslutades att ”Lundgrenska palatset” skulle ersätta det
gamla rådhuset vid Stortorget. Byggnadsarbetena kom så småningom igång och i
oktober 1921 kunde det Nya Rådhuset invigas.
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Foto exteriör

Huvudbyggnadens och flyglarnas fasader mot norr

Huvudbyggnadens fasad mot söder
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Foto interiör

Foajé på 2:a våningen i huvudbyggnaden

Trapphuset i huvudbyggnaden

Korridor i huvudbyggnaden
19

Entréparti och korridor på 2:a våningen i östra flygeln

Korridor med anslutande kontorsrum på 1:a våningen i västra flygeln
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Ritningar

n

Huvudbyggnaden: fasad mot norr, öster, söder och väster

Huvudbyggnaden: plan över källare, 1:a våningen, 2:a våningen och vindsvåningen
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Fastighetsbeteckning
Kv. Birger Östra 1.
Fastighetsförvärv
Nya Rådhuset. Fastigheten förvärvad av staden från konsul Robert Lundgren 14/12
1871 genom byte av fastigheten 312+313 (Gosselmanska huset, då latinskola) plus
60.000 riksdaler. Staden fick i utbyte dåvarande fastighet nr 15 i kv Oscar med
tillhörande tomt, trädgård samt 6 tunnland av Industrihejdan.
Namn
Nya Rådhuset, ”Lundgrenska palatset”
Användningsområde / verksamhet
Förvaltningsbyggnad.
Hyresgäst
Ystads Kommun.
Skydd och planbestämmelser
Planbestämmelse 1.
Byggnadernas speciella värden
Nya Rådhuset, ”Lundgrenska palatset”var de första monumentalbyggnaderna som
uppfördes vid Österports torg, då benämt Oscarstorget. Byggnaderna utgör historiskt,
personhistoriskt, arkitektoniskt och miljömässigt en omistlig del i Ystad. Stilmässigt har
det gamla palatset hämtat sin stilinfluens från norra Tyskland. Den stramt uppbyggda
symmetrin i såväl byggnadsvolymer som i arkitektoniska element är typiska för tidens
manifestation av en högreståndsmiljö, om än uppförd i en ”landsort”.
Speciella vårdkrav p.g.a. byggnadernas / gårdens kulturhistoriska värden
Exteriört skall traditionella material och metoder användas. Fasadernas färgsättning bör
vara anpassad till det tidiga 1800-talet. Interiört är det främst det centrala trapphuset och
sessionssalen i huvudbyggnaden som bibehållit en något äldre karaktär. Vid framtida
förändringar av huvudbyggnadens interiör bör en noggrann undersökning av färggskikt
etc. på ursprungliga väggar genomföras.
Målsättning (bevarande, utveckling, förändringsbehov, funktion etc.)
Målsättningen är bibehållen verksamhet.
Byggnadernas ålder / byggnadsår
Uppfört 1813-14.
Om- och tillbyggt / renoverat
Ombyggt till läroverk på 1870-talet och till rådhus 1921. På 1950-talet ombyggdes och
renoverades bl.a. östra flygeln. Västra flygeln renoverades och ombyggdes på 1990talet. En omfattande renovering och ombyggnad av huvudbyggnaden och östra flygeln
genomfördes under åren 2007-2009.

22

Arkitekt / byggmästare
Anders Påhlqvist.
Byggnadernas / gårdens läge i staden / omgivning
Byggnaderna är placerade strax utanför östra utkanten av stadens medeltida stadskärna
vid Österports torg. Huvudbyggnaden och dess flyglar utgör den södra fonden i torget.
Allmän beskrivning av byggnadernas / gårdens exteriör
Huvudbyggnaden och flyglarna är symmetriskt placerade i en u-form och har fasader i
ljus puts med valmtak och sadeltak i tegel. Huvudbyggnaden mittparti markeras på
norra fasaden av en fronton prydd med tandsnitt samt av en balkong som bärs upp av 4
kolonner i granit. Kornischer, rusticerade putspartier, hörnkedjor samt div listverk
pryder såväl huvudbyggnadens som flyglarnas fasader åt norr.
Byggnadens exteriör (material)
Grund / sockel: putsad sten/tegel i ljust brungrå kulör.
Trappor: granit.
Väggar: putsat tegel i ljust vitrosa kulör. Rusticering och hörnkedjor på
huvudbyggnadens och flyglarnas norra fasader.
Gavelrösten: putsat tegel i ljust vitrosa kulör.
Tak: rött enkupigt tegel.
Avvattningsdelar: hängännor och stuprör i kopparplåt.
Skorstenar: rött tegel med avtäckningar i röd plåt.
Dörrar: huvudbyggnadens huvudentré; brunmålad spegeldörr med ovanljus, brunmålad
spegeldörr åt söder med spröjsat glas och ovanljus, nya dörrar på östra och västra
gaveln, västra flygeln; brunmålat glasat aluminiumparti, östra flygeln: brunmålat glasat
ädelträparti.
Fönster: huvudbyggnaden; brunmålade träfönster med korsformad post och spröjsar,
rundbågeformade träfönster med t-formad post och spröjsar, flyglarna; brunmålade
träfönster med korsformad eller enkel mittpost och spröjsar.
Detaljer / övrigt: huvudbyggnadens mittparti mot norr pryds av en fronton med
tympanongavel och tandsnitt.
Murarnas öppning mellan huvudbyggnaden och flyglarna på norra fasaden pryds av
dekorativa järngrindarna i svart smide.
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Byggnadens status / kondition / skick avseende exteriören
Tak, fasader, fönster och dörrar är i god kondition på samtliga byggnader efter en
genomgripande renovering som slutfördes 2008. Nya takkupor, ventilationshuvar etc.
har dock påtagligt förändrat byggnadens karaktär. På huvudbyggnadens västra fasad har
tillkommit en ingång med trappa och vilplan i metall och som inte är anpassad till
byggnadens karaktär.
Allmän beskrivning av byggnadernas interiör
Huvudbyggnadens entré är centralt placerad i anslutning till den stora trappan som leder
till 2:a våningen. Både 1:a och 2:a våningen har korridorer som ligger i byggnadens mitt
och som sträcker sig i husets längdriktning. På ömse sidor om korridorerna ligger bl.a.
kontors- och konferensrum. Östra och västra flygeln ansluter i stora delar till huvudbyggnadens planlösning med ett centralt trapphus kopplat till korridorer omgivna av
kontorsrum etc.
Samtliga interiörer är till övervägande del moderna. Endast enstaka glasade dörrpartier,
golvbeläggningar samt huvudbyggnadens trapphus och sessionssal är bevarat från äldre
tiders omgestaltningar.
Byggnadens interiör (material)
Golv: parkett och linoleummattor dominerar. I huvudbyggnadens trapphus ligger
terrazzo och i östra flygelns korridorer finns tegel med en bård av kalksten.
Väggar: främst puts och gipsskivor med bl.a. väv, målade i ljusa kulörer.
Tak: puts och gips målad i vit kulör. Undertak i korridorer; ljudisolerande plattor på
aluminiumprofiler.
Dörrar: i huvudbyggnaden dominerar moderna, släta, vitmålade dörrar. Enstaka höga,
vitmålade spegeldörrar. Mot trapphuset finns vitmålade spegeldörrspartier med spröjsat
glas.
I flygelbyggnaderna är dörrarna till övervägande del moderna, släta och rödmålade.
Fönster: träfönster med med olika typer av mittpost och spröjs. Fönsterpartierna på
huvudbyggnaden och flygelbyggnadernas norra fasader är av äldre datum medan övriga
är sentida. Takkuporna till övervägande del moderna fönster.
Fast inredning: i huvudbyggnadens sessionssal är väggarnas nedre del klädda med
panel (boasering).
Detaljer / övrigt: Samtliga byggnader är tillgänglighetsanpassade.
Byggnadens status / kondition / skick avseende interiören
Tekniskt sett är byggnadernas interiörer i god kondition efter de senaste årens
ombyggnader och renoveringar.
El och VVS
De tekniska installationerna är moderna.

24

Byggnadens åtgärdsbehov
Ej aktuellt.
Ritningar
Ritningsunderlag (ej komplett) finns bl.a. i arkiven på Samhällsbyggnad.
Kommentar inför vård och underhåll
Viktigt att göra en specifikation/sammanställning av de material och metoder som
användes vid den senaste renoveringen/ombyggnaden.
Oklart vad som är dolt/finns kvar av ytskikt etc. från byggnadernas äldre historia.
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3. Kv. Bruzelius 2, Österportskolan

Historik
Åren efter sekelskiftet 1900 väcktes tanken på att bygga en ny läroverksbyggnad då
lokalerna i Lundgrenska palatset, nuvarande Nya Rådhuset, var både bristfälliga och
otillräckliga.
Byggnaden uppfördes 1911-13 och invigdes i januari 1914.
Österportskolan tillhör en generation av monumentala skolbyggnader som uppfördes i
tegel i svenska städer under 1900-talets första decennier.
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Foto exteriör

Fasad mot väster

Fasad mot söder

27

Foto interiör

Korridor

Trapphus vid huvudentrén
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Ritningar

Fasad mot söder
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Äldre planritning över 2:a våningen
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Fastighetsbeteckning
Kv. Bruzelius 2.
Fastighetsförvärv
Österportskolan byggdes av staden på stadsäga 597 som tillsammans med 594-596
kallades Bergmanska hejdan eller Porthejdan. Området omfattade 43 646 kvm och
förvärvades 8/10 1889 genom byte med Ystads skolråd (Ystads församling).
Namn
Österportskolan.
Användningsområde / verksamhet
Gymnasieskola.
Hyresgäst
Sydskånska Gymnasieförbundet.
Skydd och planbestämmelser
Detaljplan: e2q. Planbestämmelse 194.
e2: Utökning av befintlig bebyggelse genom till- eller påbyggnad får ske endast om den
prövas lämpligt med hänsyn till områdets miljövärde och kulturhistoriska karaktär.
q: Värdefull miljö. Ändring av en byggnad får inte förvanska dess karaktär eller
anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till
omgivningens egenart.
Byggnadsminnesklass enligt bevarandeprogrammet för Ystad.
Byggnadens speciella värden
Skolan utgör genom tornets höjd ett landmärke såväl inom som utanför staden. Dess
volym bildar en viktig fond i Österporttorgets norra del. Byggnaden har fina kvaliteter
bl.a. vad gäller stommens material, murverkstekniken och de ursprungliga fönstren i
fasaderna samt de välkomponerade byggnadsvolymerna som ingår i den ursprungliga
delen av skolbyggnaden.
Österportskolan tillkom under en byggnadsperiod som kännetecknades av hög teknisk
och estetisk kvalitet.
Speciella vårdkrav p.g.a. byggnadens kulturhistoriska värden
Interiört är det viktigt huvudentrén och aulan bibehåller sin karaktär.
Exteriört är det viktigt att de ursprungliga fönsterpartierna bibehålls och vårdas efter
uppgjord plan med fönsterhantverkare. Skolans ursprungliga fasader bör ej förändras då
detta troligtvis medför ingrepp som förflackar byggnadens estetiska värden.
Utsmyckningar och detaljer såväl exteriört som interiört av olika material skall vårdas
efter anvisningar av antikvariskt sakkunnig.
Målsättning (bevarande, utveckling, förändringsbehov, funktion etc.)
Bibehålla verksamheten. Om- och tillbyggnad pågår i skolans byggnader från 1970talet.

31

Byggnadens ålder / byggnadsår
Uppfört 1911-13. Invigt 1914.
Om- och tillbyggt / renoverat
1971-73 genomfördes en omfattande om- och tillbyggnad av skolan, främst längs
Surbrunnsvägen och Ågatan. Under åren 2003-04 omgestaltades 1970-talets moderna
tillbyggnad, såväl exteriört som interiört. Förändringen kom även att omfatta interiören i
den ursprungliga skolbyggnaden genom att planlösningen för skolsalar och korridorer
förändrades radikalt.
Arkitekt / byggmästare
Ritningarna färdigställdes av O. Andersson från Helsingborg.
Byggnadens läge i staden / omgivning
Skolan ligger i den norra delen av Österports torg och dominerar platsen genom sin
storlek. Byggnaden omges av tre gator: Blekegatan, Surbrunnsvägen och S:ta
Gertrudsgatan.
Allmän beskrivning av byggnadens exteriör
Byggnadens plan är symmetrisk uppbyggd bortsett från storleken på flyglarna i öster
respektive väster. De vackert murade fasaderna i rött tegel täcks av valmade mansardtak
med röda tegelpannor. Frontoner markerar huvudfasaden och östra flygeln. Det centralt
placerade tornet med urtavlor och vindflöjel utgör ett tydligt landmärke i stadens siluett.
Fasadernas vitmålade fönster är genomgående spröjsade och är av stor betydelse för
byggnadens utseende. En senare tillbyggnad i mörkbrunt tegel finns på huvudbyggnadens västra gavel.
Byggnadens exteriör (material)
Grund / sockel: grå granit.
Trappor:grå granit.
Väggar:rött handslaget tegel.
Tak: rött enkupigt tegel.
Avvattningsdelar:hängrännor och stuprör av koppar.
Skorstenar: ventilationshuvar av koppar.
Dörrar:huvudentré med stort dörrparti av trä som är klätt med koppar. Bruneloxerade
aluminiumdörrar. Brunfernissade trädörrar med glas.
Fönster: vitmålade med spröjs och kopplade bågar. Olika storlekar och form
(rektangulära samt med stickbåge) förekommer på de olika fasaderna. Takfönster /
kupor är inklädda av kopparplåt.
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Detaljer / övrigt: Takgesimser i sandsten. Tornbyggnadens övre del är av koppar med
runbågefris och urtavlor. Överst på tornet finns en vindflöjel i smide. Vapensköld i
terracotta finns på östra flygelns södra fasad.Plåtavtäckningar vid frontonerna etc. av
koppar. Förgyllda bokstäver “Högre Allmänt Läroverk” i narturstensparti ovan
huvudentré. Smidesräcke vid trappa på huvudbyggnadens västra gavel. Vildvin växer på
delar av södra huvudfasaden.
Byggnadens status / kondition / skick avseende exteriören
Fasaderna är i god kondition. Fönsterrenoveringarna är klara men fortlöper enligt
uppgjort program med fönsterhantverkare.
Allmän beskrivning av byggnadens interiör
Byggnadens ursprungliga delar är i huvudsak uppbyggd kring ett centralt trapphus som
ansluter till de olika våningsplanens korridorer som i sin tur leder till lärosalar, lärarrum
etc.. Korridorerna är placerade inåt den f.d. skolgården medan lärosalarna placerats utåt
mot omgivande gator (öster, söder och väster) för att nyttja solljuset. Innanför
huvudentrén leder en trappa till aulan. I förlängningen på aula byggnaden ligger
gymnastiksalen som har en separat ingång utifrån.
Under årens lopp har planlösningen till stor del förändrats vad gäller lärosalar och
korridorer.
Byggnadens interiör (material)
Golv: huvudentré, trapphus och korridorer; röd kalksten med bård i grå kalksten samt
brunröd terrazzo i trappor. Lärarrum-pausrum; laminat. Lärosalar, lärarrum, kontor etc;
linoleum. Korridorer källarplan; brun klinker. Toaletter; brun klinker och plastmattor.
Väggar: ursprunglig stomme av putsat tegel. Nyare regelväggar med gips och målad
väv. Huvudentré och trapphus; målad puts med nedre väggfält av kakel i ljusbrun ton
med bårder i mörkbrun ton. Aula och korridorer; målad puts. Lärosalar, lärarrum etc;
målad väv. Ljusbrun kakel och målad väv i toaletter.
Tak: Målad puts (inklätt och nedsänkt med undertak/ljudabsorbenter med plats för div.
installationer). Huvudentré; vitmålad puts med stucklister och hålkäl. Nya utrymmen;
gips.
Dörrar: huvudentré; stora målade spegeldörrar med ursprungliga trycken och spröjsat
ovanljus. Aula; lackade spegeldörrar i trä. Korridorer och trapphus; röda och vita
aluminiumpartier med glas. Lärosalar; målade spegeldörrar. Lärarrum, förråd, toaletter,
städ, centraler för el mm; laminatdörrar.
Fönster: vitmålade kopplade fönster med spröjs. Fönstren är av olika storlek och
utformning. 4-lufts- och 6 lufts-fönster dominerar. Glasen är valsade eller blåsta.
Profilerade trälister omfattar fönstersmygarna i korridorerna.
Fast inredning: skrivtavlor montrar etc. Bänkar med uppfällbara skrivbord (1970-tal) i
aula.
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Detaljer / övrigt: aula; motivmålning i absid vid scen, läktare med fris bärs upp av
fyrkantiga kolonner, väggar i målad puts och mörkbrunt kakel, takkrona i mässing /
brons (?).
Dekorativa ventilationsgaller av järn i korridorer. Hiss i anslutning till det centrala
trapphuset.
Byggnadens status / kondition / skick avseende interiören
Den tekniska konditionen är till stor del god. Skolmiljön är ett ständigt mål för
förändringar och utvidgning vilket gör det svårt att finna några permanenta lösningar
vad gäller planlösning och materialval. Stora delar av byggnadens stomme och
planlösningar finns dock kvar.
El och VVS
Belysningsarmaturer och installationer är c:a 25-30 år gamla. Toaletter och handfat är
från 1970- och 80-talet samt 2000-talet. Uppvärmning genom fjärrvärme. Mekanisk
ventilation.
Byggnadens åtgärdsbehov
Invändigt är byggnaden i tekniskt gott skick men den urspruingliga karaktären är till
största del förlorad, bortsett från delar av huvudentréns trapphus.
Ritningar
Ritningsunderlag (ej heltäckande) finns bl.a. i arkiven på Samhällsbyggnad.
Kommentar inför vård och underhåll
Exteriört behöver en underhållsplan inte vara omfattande då relativt få och gedigna
material ingår i konstruktionen. Interiört är byggnaden av en mer komplex karaktär vad
gäller planlösning, material, kulörer och underhåll.
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4. Kv. Fritiden 1, Gamla sporthallen, “Bollen”

Historik
Sporthallen uppfördes 1936 i samband med Sveriges största idéutställning “Fritiden”.
Den halvsfäriska byggnaden fungerade som restaurang under utställningen för att
därefter tas i bruk som sporthall.
Denna funktionalistiska byggnad ritades av den kände arkitekten Hans Westman.
Den bärande konstruktionen utgörs av limträbalkar, ett material som började göra sitt
intåg under 1920-talet i Sverige.
Ett flertal olika sportevenemang har tagit plats i denna byggnad. Av dessa bör speciellt
de många handbollsmatcherna med Ystads IF nämnas. Med tiden blev lokalen för trång
både vad gäller spelplan och åskådarplatser. 1974 ersattes Bollen av den nybyggda
Österporthallen.
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Foto exteriör

Fasad mot öster och norr

Fasad mot väster och söder
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Foto interiör

Idrottshallen

Omklädningsrum
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Ritningar

Fasad mot öster

38

Planlösning för restaurangen m.m.i samband med Fritidsutställningen 1936
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Fastighetsbeteckning
Kv. Fritiden 1.
Fastighetsförvärv
Gamla sporthallen. Tomten bildades 1960 av tillsammans kv Xantos (stadsäga 726),
tomt nr 3+4 av Åkerblom (stadsäga 727) och trakten A litt d skifte ey. Huvuddelen
ligger i kv Xantos som fanns med på Öhrströms stadsplan 1876. Det heter om detta
kvarter i 1920 års fastighetsregisterbok att området inte är ”rättsligen bestående ej heller
genom fastställd tomtindelning bildad”. Det verkar ha handlat om en allmänning. Det
finns inga köpehandlingar på området så staden är troligen första kända ägare.
Namn
Gamla sporthallen, “Bollen”.
Användningsområde / verksamhet
Idrottshall. (Används även för utställningar, sammankomster etc.).
Hyresgäst
Ystads Kommun – Kultur och Utbildning.
Skydd och planbestämmelser
Detaljplan: (A)q. Planbestämmelse 143.
(A): Allmänt ändamål.
q: Kulturhistorisk miljö.
Byggnaden har stort egenvärde ur exteriör synpunkt och är av väsentlig betydelse för
helhetsmiljön enligt bevarandeprogrammet för Ystad.
Byggnadens speciella värden
Sporthallen är ett utmärkt exempel på funktionalismens tidigaste intåg i Ystad, där såväl
byggnadens form som material är typiska för den anda som “funkisen” förmedlade.
Viktigast är kanske att sporthallen är den enda (på plats) bevarade byggnaden från den
rikskända utställningen “Fritiden” som varade under sommaren 1936.
Fråga om byggnadsminnesförklaring har tidigare väckts men avslogs av Länsstyrelsen.

Speciella vårdkrav p.g.a. byggnadens kulturhistoriska värden
Väggar och tak i själva idrottshallen och läktaren består till stora delar av träfiberskivor
(masonite och “treetex”) vilka är känsliga för mekaniska skador. Det är dock historiskt
viktigt att dessa delar bibehålls eller vid behov byts ut mot lika befintligt. Läktarens
spartanska bänkar är starkt karaktärsskapande och får ej bytas ut.
Inför renovering, ombyggnad etc. är det viktigt att sakkunnig antikvarie deltar.
Målsättning (bevarande, utveckling, förändringsbehov, funktion etc.)
Målsättningen är att bibehålla verksamheten. Byggnaden är ändamålsenlig trots sin
ålder.
Byggnadens ålder / byggnadsår
1936.
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Om- och tillbyggt / renoverat
Fönsterpartierna, läktarfasaderna, entrépartiet, omklädningsrum, duschutrymmen och
toaletter renoverades på 1990-talet. Samtidigt iordningställdes en handikappentré i
byggnadens norra del. 2001 lades ett nytt golv av bokparkett i idrottshallen. 2009
renoverades läktarens ytskikt.
Arkitekt / byggmästare
Hans Westman.
Byggnadens läge i staden / omgivning
Sporthallen ligger vid Jennygatan i östra delen av Bollhusparken invid Fritidsbadet,
Allmän beskrivning av byggnadens exteriör
Sporthallen består av två urskiljbara byggnadskroppar, dels den halvsfäriska hallen och
dels läktarpartiet med de under liggande omklädningsrummen och det centralt placerade
entrépartiet. Den inre funktionerna avspeglas tydligt i exteriören. Stora fönsterpartier
täcker större delen av hallen på västra respektive östra fasaden medan högt placerade
fönsterrader med bl.a. råglas löper längs omklädningsrum och entré.
Den halvsfäriska takytan på hallen och läktartaket är täckt med asfaltpapp. Hallens
väggar har ett senare tillkommet ytskikt av gula mineritskivor. Läktarens väggar består
av liggande gulmålad panel (fjällpanel) medan omklädningsrum och entre har ett ytskikt
av grönmålad betong / puts.
Byggnadens exteriör (material)
Grund / sockel: betong och puts som på östra fasaden är klädd med plåt.
Trappor: ramp av betongplattor till handikappentré.
Väggar: idrottshall; stomme av trä med ytskikt av gulfärgade mineritskivor. Läktare;
gulmålad fjällpanel. Omklädningsrum och entréparti; grönmålad betong / puts.
Tak: svart asfaltpapp.
Avvattningsdelar: svart plåtisol.
Skorstenar: 4 st. ventilationshuvar på läktarens tak. 4 st. ventilationshuvar på halltaket.
Dörrar: aluminiumpartier med glas vid huvudentré. Gulmålade plåtdörrar till
handikappentré och elcentral. Stort grönmålat dörrparti i metall och skivmaterial på
hallens västra fasad
Fönster: idrottshall; stora vitmålade fönsterpartier i trä (106 lufter mot väster och 30
mot öster). Entréparti; gulmålade kopplade enluftsfönster. Omklädningsrum; gulmålade
kopplade tvåluftsfönster (ovanhängda) med droppnäsa.
Detaljer / övrigt: trälister har skruvats fast utvändigt mellan karmar och bågar vilket
gör att bågarna ej är öppningsbara.
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Byggnadens status / kondition / skick avseende exteriören
Fasaderna är i god kondition.
Allmän beskrivning av byggnadens interiör
Från entrépartiets ytterdörrar leder två små trappor ner till den lilla entréhallen med
toaletter och en f.d. biljettkur. På ömse sida om entréhallen, under läktaren, ligger två
omklädningsrum. Rakt fram från entrén leder en trappa upp till idrottshallen och
läktaren. Hallens ljusa och sfäriska innertak vilar på limträbalkar.
Det tidigare grönmålade brädgolvet har ersatts av ljus parkett i ek. Läktarens sittplatser
består av långsträckta enkla träbänkar i grön kulör.
Byggnadens interiör (material)
Golv: entré; grå kalksten (Komstad) och gjutna trappor. Omklädningsrum; brun
respektive grå klinker. Idrottshall; parkett av bok. Läktare; grå linoleum.
Väggar: entré; målad puts. Omklädningsrum; blå respektive gul kakel samt målad puts.
Idrottshall; grönmålat trä och vitmålade träfiberskivor. Läktare; vitmålad masonite.
Tak: entré; vitmålad puts. Omklädningsrum; vitmålad puts. Idrottshall; vitmålade träfiberskivor. Läktare; vitmålad masonite.
Dörrar: släta målade dörrblad och laminatdörrar.
Fönster: fönsterpartierna är vitmålade i omklädningsrummen och brunmålade i entrén.
Fast inredning: entré; “bänk” i blå kakel och grå kalksten (Komstad), trähyllor.
Omklädningsrum; träbänkar och klädkrokar. Idrottshall: ribbstolar och div. redskap.
Läktare; grönmålade träbänkar och räcke.
Detaljer / övrigt: äldre små skyltar på räcket vid ingång till hallen med text “Höger”
respektive “Vänster”.
Byggnadens status / kondition / skick avseende interiören
Kalkstensgolvet i entrén är delvis slitet. Ytskikten av träfiberskivor i idrottshallen är
delvis skadade samt i behov av målning. Även limträbalkarna bör målas. Läktarens
ytskikt har nyligen renoverats.
El och VVS
Elinstallationer av varierande ålder. Lysrörsarmaturer i hallen. Fjärrvärme. Wc-stolar,
handfat och duschar från 1990-talet.

Byggnadens åtgärdsbehov
Ytskikten i entré samt hall och läktare är i behov av renovering / ommålning.
(Fönsterpartierna i hallen renoverades på 1990-talet.) Ventilationssystemet i hallen är i
behov av översyn.
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Ritningar
Ritningsunderlag (ej heltäckande) finns bl.a. i arkiven på Samhällsbyggnad.
Kommentar inför vård och underhåll
En noggrann studie av byggnadens historik och material bör utföras. De delvis “enkla”
material, träfiberskivor etc., som ingår i byggnaden måste bedömas utifrån sin historiska
tillkomst.
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5. Gamla staden 2:3, Gamla Rådhuset

Historik
Stortorget domineras av rådhusbyggnaden vars fasader i empire-stil är ett resultat av
den omfattande om- och tillbyggnaden som genomfördes 1838-40.
Rådhusets äldsta delar utgörs av rådhuskällaren vars valv har daterats till mitten av
1400-talet. Byggnaden förstördes till stora delar 1569 under det Nordiska sjuårskriget,
men återuppbyggdes under 1570-talets första hälft i en stil präglad av holländs renässans eller så kallad Christian IV-stil.
Rådhuset upphörde att fungera som stadens rådhus 1921 och inrymmer idag representationslokaler, bl.a. Knutssalen, kontor samt restaurang i de gamla källarvalven.
Gamla Rådhuset är förklarat som byggnadsminne.
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Foto exteriör

Fasad mot söder och väster

Fasad mot väster och norr
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Foto interiör

Knutssalen

Kontor på 1:a våningen
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Ritningar

Fasad mot Stortorget

Plan över bottenvåningen
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Fastighetsbeteckning
Gamla Staden 2:3.
Fastighetsförvärv
Gamla Rådhuset byggdes på stadens torg. Beteckningen ”köpstad”, stad med torg eller
villa forensis, förekommer som första kända belägg i en kungörelse utfärdad av kung
Erik i Nyborg 1303.
Namn
Gamla Rådhuset.
Användningsområde / verksamhet
Kontor, konferens-/representationslokaler och restaurang.
Hyresgäst
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté / Carrefour Sydsverige,
Ystads kommun – Ledning o Utveckling,
Arrendator restaurang: Store Thor.
Skydd och planbestämmelser
Byggnadsminne, 1968-01-26.
Byggnadsminnesförklaringen med tillhörande skyddsföreskrifter finns bifogat längst
bak i denna handling (bilaga 2).
Planbestämmelse 1.
Byggnadens speciella värden
Gamla Rådhuset har i flera avseenden en synnerligen central plats i Ystads historia.
Ända sedan medeltiden och fram till 1921 har staden styrts från från denna byggnad.
Placeringen vid Stortorget och S:ta Maria kyrka markerar byggnadens makt som understryks genom dess monumentala volym och arkitektur. Gamla Rådhusets olika gastaltningar under århundradena har varit ett sätt för de styrande att manifistera byggnadens
betydelse för staden. Byggnaden utgör sålunda en omistlig del i Ystads medeltida stadskärna.
Speciella vårdkrav p.g.a. byggnadens kulturhistoriska värden
Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion och/eller Regionmuseet skall kontaktas i samband
med restaurering och/eller förändring.
Målsättning (bevarande, utveckling, förändringsbehov, funktion etc.)
Målsättningen är att bibehålla de befintliga verksamheterna samt att lyfta fram
representationslokalerna på 2:a våningen (Knutssalen m.fl.) För närvarande planeras
utformningen av restaurangens uteservering.
Byggnadens ålder / byggnadsår
Troligen mitten av 1400-talet.
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Om- och tillbyggt / renoverat
Ombyggt i Christian IV- stil under första hälften av 1570-talet efter att ha blivit förstört
under Nordiska sjuårskriget 1569.
Om- och tillbyggt 1838-40 i empire-stil.
Interiör renovering bl.a. 1877, 1920-talet och i slutet av 1990-talet.
Arkitekt / byggmästare
Ursprunglig: okänd.
Ombyggnaden 1838-40: möjligtvis Anders Påhlqvist.
Byggnadens läge i staden / omgivning
Gamla Rådhuset ligger på Stortorget invid S:ta Maria kyrka. Byggnaden dominerar
torgets västra del och utgör en praktfull fond när man kommer fram till Stortorget från
Stora Östergatan.
Allmän beskrivning av byggnadens exteriör
Gamla Rådhuset är uppfört i empire-stil med återhållsamma fasader och ett relativt
flackt valmat tak. Grundplanen är rektangulär och våningsantalet 2.
De vitputsade fasaderna markeras av pilastrar i kolossalordning och en enkel kvaderindelning i fasadernas nedre del. Byggnadens våningsplan pryds exteriört av en
gördelgesims. Takfoten och takgesimsen pryds av olika arkitekturelement bl.a. mutuli.
Huvudentréns omfattning består av pilastrar med en ovan placerad kornisch.
Fönsteraxlarna är strikt symmetriska. De höga fönstren med de ovan placerade
kornischerna på 2:a våningen visar att detta är representationsvåningen (“piano nobile”).
Västra fasaden (baksidan) har ingång till hiss och offentliga toaletter.
Byggnadens exteriör (material)
Grund / sockel: putsad sten i grå kulör.
Trappor: grå granit vid huvudentré. Grå kalksten vid sidoentré. Grå granitplattor vid
källarnedgång till restaurang. Gulbruna klinkerplattor i trappnedgångar till toaletter.
Väggar: putsad tegel i vit kulör.
Tak: svartglaserat enkupigt tegel.
Avvattningsdelar: hängrännor och stuprör i koppar.
Skorstenar: rött tegel. Ventilationshuvar i koppar och rostfri plåt.
Dörrar: huvudentré: pardörr i ek med speglar. Sidoentré: brunmålad glasad spegeldörr
med ovanljus. Ekdörr vid hiss, hcp-toalett och restaurang. Metalldörrar med glas till
toaletter.
Fönster: vitmålade spröjsade träfönster med mittpost. Vitmålade spröjsade träfönster
med korsformad post.
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Detaljer / övrigt: på norra fasaden, ovan entrén, finns en svartmålad tavla med Ystads
stadsvapen.
Gjuten stödmur vid trappnedgång till restaurang.
Betongplattor vid uteservering på södra gaveln.
Byggnadens status / kondition / skick avseende exteriören
Byggnadens tekniska skick är i god kondition bortsett från några sprickor i fasaderna
samt enstaka punkter med flagande färg. Enstaka skador på fönster. Kvaderindelningen
i fasadens 1:a våning saknar stringens.
Allmän beskrivning av byggnadens interiör
Källarvåningen utgörs i den södra delen av den gamla Rådhuskällaren med restaurangkök och förråd. I den norra delen finns offentliga toaletter.
1:a våningen består av ett entréparti / korridor som leder till olika kontorslokaler, valv,
kök och toaletter.
2:a våningen domineras av den rikt utsmyckade Knutssalen och intilliggande representationsrum.
Vindsvåningen utgör förråd. Delar av Gamla Rådhusets södra gavel från 1570-talet är
synlig på vinden.
Byggnadens interiör (material)
Golv: kalkstensplattor, parkett, tegel, klinker, spontade brädor. Diverse ytskikt av bl.a.
plast och kork. Trappa till 2:a våningen i mönstrad terrazzo.
Väggar: putsad tegel med ytskikt av målad glasfiberväv (främst 1:a våningen). Kakel i
restaurangkök och offentliga toaletter. Dekorationsmålningar i Knutssalen och trapphus.
Tak: putsade och dekorationsmålade kryssvalv i Rådhuskällaren. Ljudisolerande skivor
i restaurangens entréparti. Gips och puts i 1:a våningens tak. Putsade takytor med
rosetter i 2:a våningen.
Dörrar: glasade dörr- och väggpartier av metall i entréparti och trapphus. Diverse
trädörrar med skivor och dekorativ list på 1:a våningen. Pardörrar med speglar och
profilerade foder på 2:a våningen, varav några med tempelgavlar ovan.
Fönster: källarvåningen: blyinfattat glas med dekorativa galler. 1:a våningen: kopplade
tvåluftsfönster med spröjs och mittpost. 2:a våningen: kopplade fönster med spröjs och
korsformad post.
Fast inredning: Kakelugnar på 2:a våningen. Musikbalkong i Knutssalen. Garderob
(hatthylla och rockhängare) utförd i dekorativt snickeri med bl. a. pelare. Köksinredning
från senare hälften av 1900-talet på 1:a våningen. Köksutrustning i restaurangen från
1990-talet. Hiss installerades i byggnaden på 1990-talet.

50

Detaljer / övrigt: representationsrummen på 2:a våningen har kristallkronor och ett
rikligt möblemang med främst stilmöbler från senare hälften av 1800-talet och 1900talets början. Några trymåer och bokskåp härrör från 1800-talets tidigare hälft.
Knutssalen pryds mellan fönster och dörrar av ett flertal speglar / trymåer från 1800talet samt soffor. “Blå rummet” och Knutssalen är möblerat med sammanträdesbord och
stolar från 1950-talet, signerat Carl Malmsten.
Byggnadens status / kondition / skick avseende interiören
Rådhuskällarens valv restaurerades 2002.
1:a våningen har genomgått en ombyggnad och renovering på 1990-talet och är i
tekniskt gott skick.
2:a våningen är i tekniskt acceptabelt skick.
Knutssalens ytskikt restaurerades i början av 2000-talet.
El och VVS
Fjärrvärme. El- installationer från senare hälften av 1900-talet, varav delar av källaroch bottenvåningens installationer är från 1990-talet. Modernt porslin i toaletter etc..
Trinette på 2:a våningen.
Byggnadens åtgärdsbehov
Byggnaden har, till följd av olika verksamheter, under årens lopp genomgått ett flertal
om- och tillbyggnader utan någon samlad helhetssyn vad gäller gestaltningen. Ytskikten
i flera av rummen är inte anpassade till byggnadens kulturhistoriska värde.
Framgent är det därför viktigt att byggnaden ges en sammanhållen karaktär med tanke
på dess historia och användning som representationsbyggnad.
Ritningar
Ritningsunderlag finns bl.a. i arkiven på Samhällsbyggnad.
Kommentar inför vård och underhåll
Gamla Rådhuset är klassat som byggnadsminne och utgör en omistlig del i såväl stadens
historia som Stortorget, vilket kräver en gedigen vård- och underhållsplan. I
programmet skall möbler etc. på 2:a våningen ingå. Även en plan inför framtida
förändringar bör tas fram.
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6. Gamla staden 2:3, Restaurang Norra Promenaden

Historik
Restaurang Norra Promenaden uppfördes omkring 1870 i en tidstypisk träarkitektur rik
på dekorationer. Området Norra Promenaden kom till efter beslut av allmänna
rådstugan 1829. Bagaren och ekonomidirektören J. J. Wendt, som var den drivande
kraften bakom planteringen av Sandskogen, väckte förslag om att en skuggrik
promenadplats för Ystadborna skulle anläggas mellan kyrkogården och Norreport.
Efterhand som planteringen växte till sig och Norra Promenaden blev alltmer besökt av
stadens invånare, uppstod också behov av att kunna styrka sig till kropp och själ.
Musik- och serveringspaviljonger anlades och har under årens lopp byggts om och
utvidgats flera gånger. Den en gång öppna restaurangverandan är idag inbyggd.
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Foto exteriör

Fasad mot söder och väster

Fasad mot norr och väster
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Foto interiör

Paviljongens västra del

Del av köket
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Ritning

Plan och fasader
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Fastighetsbeteckning
Gamla staden 2:3.
Fastighetsförvärv
Norra Promenaden betecknas i köpebrevet som ”En förutvarande gårdejord till nr 286
belägen utmed stadens norra vall och intagen i stadens plantering”. Förvärvades genom
byte med konsul Nils Pehrsson (Gussing) 3/10 1870. Parken anlades långt tidigare efter
beslut av allmän rådstuga 1829.
Namn
Restaurang Norra promenaden.
Användningsområde / verksamhet
Restaurang.
Hyresgäst
HB Brunnen (Göran Larsson).
Skydd och planbestämmelser
Byggnaden har stort egenvärde ur exteriör synpunkt och är av väsentlig betydelse för
helhetsmiljön enligt bevarandeplanen för Ystads medeltida stadskärna.
Planbestämmelse 1.
Byggnadens speciella värden
Norra Promenaden är en tidstypisk serveringspaviljong med inslag av “snickarglädje”
och detaljer som influerats av flera stilströmningar, vilket var vanligt under senare
hälften av 1800-talet. Restaurangen är intimt förknippad med parkområdet Norra
Promenaden och utgör en synnerligen viktig del i denna miljö.
Speciella vårdkrav p.g.a. byggnadens kulturhistoriska värden
Snickerierna i restaurangens serveringsdel får ej förvanskas eller kläs in.
Målsättning (bevarande, utveckling, förändringsbehov, funktion etc.)
Målsättningen är att behålla restaurangverksamheten. Den ursprungliga paviljongen bör
framhävas exteriört.
Ett medborgarförslag avseende en utveckling/tillbyggnad av den intilliggande musikscenen har inkommit till Ystads Kommun. Ett ritningsförslag för detta har tagits fram av
NP Arkitekter i Ystad.
Byggnadens ålder / byggnadsår
Uppfört omkring 1870.
Om- och tillbyggt / renoverat
Omkring mitten av 1900-talet, 1980-talet och 2005.
Arkitekt / byggmästare
Okänd.
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Byggnadens läge i staden / omgivning
Restaurangpaviljongen ligger vid Kyrkogårdsgatan i parken Norra promenaden
omgiven av träd, gräsytor, rabatter och grusgångar. I anslutning till byggnaden ligger en
musikpaviljong.
Ett medborgarförslag från februari 2005 påpekar behovet av förbättringar av Norra
Promenadens scen och publikområde. NP Arkitekter har tagit fram ett förslag till
förbättringar som kostnadsberäknats till c:a 2,5 miljoner kronor ex. moms.
Allmän beskrivning av byggnadens exteriör
Huvudfasadens stomme utgörs av ljust målad dekorativ träarkitektur. Denna
ursprungligen öppna paviljong har senare klätts in med panel och stora glaspartier.
Taket domineras av ett åttasidigt tälttak som omges av pulpettak och valmade takytor.
På sydvästra gaveln finns ett skärmtak över sidoentrén. Byggnadens “baksida” mot
nordväst har väggar i rött tegel och vitmålade fönster samt flackt valmade tak av
schingel och plåt. I anslutning till byggnaden ligger två förråd i brun panel.
Byggnadens exteriör (material)
Grund / sockel: putsad.
Trappor:betong.
Väggar: vitmålad panel, vitmålade pelare, strävor etc. Rött handslaget och rött
maskinslaget tegel samt brunmålad panel.
Tak: asfaltpapp, shingel och skivplåt.
Avvattningsdelar: hängrännor och stuprör i galvad plåt och plåtisol.
Skorstenar: 2 st. i handslaget tegel. Ventilationshuvar i galvad plåt.
Dörrar: entré sydost; vitmålad trädörr med stort glas. Entré sydväst; brunlaserad trädörr
med glas. Övrigt; vitmålade paneldörrar.
Fönster: tegelbyggnader; vitmålade enlufts- och fyrluftsfönster. Paviljongen; stora
glaspartier.
Detaljer / övrigt: paviljongens träpartier är dekorativt figursågade. Tälttaket kröns av
en spira med kula i metall.
Byggnadens status / kondition / skick avseende exteriören
Tekniskt sett är byggnadens fasader i acceptabelt skick.
Färg på hängrännor och stuprör flagar.
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Allmän beskrivning av byggnadens interiör
Den långsträckta paviljongen domineras av de vackra snickerierna i vitt samt de stora
glaspartierna. De öppna ytorna avbryts av pelare och träräcket runt det centralt
placerade dansgolvet. Ovan dansgolvet reser sig det åttasidiga tälttaket.
Köksavdelningens olika rum ligger på rad i byggnadens norra del och har golv av grå
klinker samt väggytor i gul kulör och vitt kakel. Köksutrustningen (stekbord, spis, disk
etc. ligger företrädesvis placerad längs den nordvästra ytterväggen.
Byggnadens interiör (material)
Golv: paviljong; rött tegel med bård av gråbrun kalksten. Sidoentré; plastmatta.
Toaletter; grå klinker och plastmatta. Köksavdelning; grå klinker.
Väggar: paviljong; figursågad panel under glaspartierna samt målad strukturtapet.
Tapetserad gips och panel vid dansgolv. Sidoentré; övermålade tapeter. Köksentré;
målad väv. Kök; målad väv samt kakel i diskrum och förråd.
Tak: paviljong; målad pärlspont och profilerade bjälkar. Sidoentré; gips med målad
väv. Kök; målad väv.
Dörrar: paviljong; vitmålad trädörr med mönsterblästrat glas samt vitmålade släta
dörrar. Köksentré; gråmålade släta dörrar. Kök; vitmålade och beigemålade släta dörrar.
Fönster: paviljong; stora partier av valsat enkelglas med rundbågeformade spröjsade
partier överst. Kök; enluftsfönster och fyrluftsfönster med enkelglas (varav ett fönster
med råglas).
Fast inredning: paviljong; glasskåp i vägg med öppningsbara “dörrar”. Kök; stekbord,
spis med fläkt, rostfria diskbänkar, diverse skåp och hyllor.
Detaljer / övrigt: ovan fönsterpartierna i paviljongen finns små hjul (troligtvis till
solavskärmning som är borttagen).
Byggnadens status / kondition / skick avseende interiören
Tekniskt sett är interiören i acceptabelt skick. Färgsättning, nytillkomna material,
inredning i bar, ledningsdragningar samt aircondition-utrustning är i vissa fall dåligt
anpassade i paviljongen.
El och VVS
El-installationer av varierande ålder.Äldre lysrörsarmaturer i kök. Fjärrvärme.
Vattenledningar i kök är placerade i taket. Friliggande ventilationskanaler i kök.
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Byggnadens åtgärdsbehov
Skorstenar, ventilationshuvar, aircondition-utrustning, elektrisk skylt, parabolantenn
mm. är visuellt alltför iögonfallande i förhållande till byggnadens karaktär. Interiört bör
sidoentrén studeras närmare vad gäller materialval och utformning. Baren i paviljongen
bör anpassas bättre till lokalen i övrigt. Problem med fukt och kondens under vinterhalvåret.
Ritningar
Ritningsunderlag (ej fullständigt) finns bl.a. i arkiven på Samhällsbyggnad.
Kommentar inför vård och underhåll
Såväl exteriören som interiören är i behov av en detaljerad plan vad gäller material,
kulörer och detaljutformning.
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7. Kv. Kemner 1, Östra skolan

Historik
Skolan invigdes 1883 och är till det yttre tämligen oförändrad. Ursprungligen fanns två
slöjdsalar på första våningen, en för trä- och en för metallslöjd, samt två lärosalar för en
pojk- respektive flickklass. Lärarrummet var då liksom nu placerat på andra våningen.
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Foto exteriör

Fasad mot väster och norr

Fasad mot öster och norr
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Foto interiör

Gamla entréhallen

Klassrum på 2:a våningen
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Ritningar

Fasad mot norr

Plan över 1:a våningen
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Fastighetsbeteckning
Kv. Kemner 1.
Fastighetsförvärv
Östra skolan byggdes på den östra ännu obebyggda delen av kv Kemner i Östra
Förstaden som staden ännu ägde. Tomtregleringen av Tobakshejdan (Östra Förstaden)
föregicks av ett ägobyte med staden under åren 1865-1866. Svårt att säga vem som ägde
just denna markbit.
Namn
Östra skolan.
Användningsområde / verksamhet
Skola (låg- och mellanstadie samt fritidshem).
Hyresgäst
Ystads Kommun – Kultur och Utbildning.
Skydd och planbestämmelser
Detaljplan: S k. Planbestämmelse 211.
S: Skola.
k: Varsamhet (befintlig byggnad). De särdrag och värden hos bebyggelsen som angivits
i planbeskrivningen skall särskilt beaktas vid ändring och eventuell nybyggnad.
Byggnadens speciella värden
Skolan är av intresse ur historisk och arkitektonisk synpunkt.
Byggnadens gula tegelfasader med dekorativ murning (i rött tegel) i takgesims och
stickbågar ovan fönster är tillsammans med de röda tegelskiften på fasadytorna
arkitektoniskt viktiga detaljer.
Speciella vårdkrav p.g.a. byggnadens kulturhistoriska värden
Det är ur byggnadshistorisk synpunkt viktigt att fasaderna och den invändiga
entréhallen och trapphuset bevaras.
Målsättning (bevarande, utveckling, förändringsbehov, funktion etc.)
Målsättningen är bibehållen verksamhet.
Byggnadens ålder / byggnadsår
1883.
Om- och tillbyggt / renoverat
Ombyggnad av källare och trapphus 1923.
Invändig renovering och ombyggnad på 1990-talet.
Arkitekt / byggmästare
Okänd.
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Byggnadens läge i staden / omgivning
Skolan ligger i västra delen av Östra förstaden invid Jennygatan och Tobaksgatan. Norr
om byggnaden ligger skolgården och den nya matsalen-fritidshemmet. Söder och väster
om skolbyggnaden omges tomten av ett äldre tegel- och järnstaket.
Allmän beskrivning av byggnadens exteriör
De strikt geometriska tegelfasaderna i två våningar har ett betonat mittparti på södra
fasaden i form av en risalit (svagt framskjutande del av fasad). Fönstren är jämnt
fördelade över fasaderna och bildar tydliga axlar såväl horisontellt som vertikalt.
Fasaderna är dekoreras av rött tegel i bl.a. takgesims, stickbågar över fönsteröppningarna samt horisontella skift i fasadytorna. Sadeltaket är täckt med plåt. En
tillbyggnad i trä ansluter till den norra entrén.
Byggnadens exteriör (material)
Grund / sockel: puts.
Trappor:granit.
Väggar:gult handslaget tegel med rött mönstermurat tegel i takgesims, fönstrens
stickbågar och horisontella band (skift) i fasad. Rött formtegel i takgesims, kornischer
ovan fönsterhål samt vid fönsterparti i risaliten på södra fasaden
Tak: röd bandplåt (med inslag av gulaktig plåt på södra takfallet).
Avvattningsdelar: hängrännor och stuprör av plåtisol.
Skorstenar: gult handslaget tegel med bas och krona. Formtegel och dekorativa band i
rött tegel.
Dörrar:brunlaserad / lackerad paneldörr med råglas och ovanljus.
Fönster: vitmålade tvåluftsfönster med spröjs och valsat glas. Rundbågefönster i södra
och norra fasadens mittparti. Solbänkar av gjutjärn. Ljusbrunnar i källarplan med
betongglas.
Detaljer / övrigt: dekorativa ventilationsgaller i gjutjärn på fasaderna. Markiser på
södra och östra fasaden. Spiralformade utrymningstrappor på östra och västra gaveln.
Byggnadens status / kondition / skick avseende exteriören
Tegelfasaderna är i bra skick såväl tekniskt som kulturhistoriskt. Södra entrédörren bör
bytas ut mot en ny som anpassas till byggnadens ålder. Vissa fönsterpartier i behov av
ommålning. Bandplåten på takfallen borde varit skivplåt. Missfärgade plåtytor på södra
takfallet.
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Allmän beskrivning av byggnadens interiör
Planlösningen är uppbyggd kring en centralt placerad entréhall / trapphus som leder till
klassrummen som ligger i byggnadens västra respektive östra del. En väl tilltagen
takhöjd och stora fönster bidrar till rymliga och ljusa lokaler. Entréhallen och trapphuset
med sina slagna valv och äldre inredningsdetaljer ger karaktär åt byggnadens interiör.
Byggnadens interiör (material)
Golv: entréhall / trapphus; klinker och terazzo. Skolsalar, lärarum etc.; linoleum.
Väggar: puts med målad väv. Lackerad träboaseing i entré.
Tak: målad puts med ljudabsorbenter.
Dörrar: släta målade dörrblad. Glasade dörrpartier i hall.
Fönster: ursprungliga vitmålade tvåluftsfönster med kopplade bågar, spröjs och valsat
glas. Råglas i nedre rutorna på 1:a våningen. Ursprungliga spanjolettvred.
Fast inredning: skrivtavlor. Skenor i tak för kartor, bildduk etc. Nya köks- /
pentryinredningar. Nya toaletter och handfat.
Detaljer / övrigt: fönsterbänkar i röd kalksten. Smidesräcke i hall på 2:a våningen.
Äldre klädhängare på 1:a och 2:a våningen. Ankarjärn i vägg vid trappa på 2:a
våningen. Modern tillbyggnad i anslutning till norra entrén.
Byggnadens status / kondition / skick avseende interiören
Interiört har byggnaden byggts om och renoverats flera gånger. Lokalerna är i teknisk
god kondition. Förslag till renovering av entréhall och trapphus är framtaget.
El och VVS
Nya elinstallationer och belysningsarmaturer. Fjärrvärme. Synliga ventilationstrummor.
Ursprungliga ventilationsluckor i ytterväggar.
Byggnadens åtgärdsbehov
Tillbyggnaden i trä på norra fasaden ansluter arkitektoniskt dåligt till den ursprungliga
skolbyggnaden. Denna byggnad är dock en tillfällig modulbyggnad och hyrs. Plåttaket
är historiskt sett felaktigt och har missfärgningar. Några akuta åtgärdsbehov föreligger
inte interiört. En mer ingående undersökning av entréhallens / trapphusets material och
kulörer kan eventuellt ge ett underlag för återskapande av dessa lokaler. Förslag till
renovering av entréhall och trapphus är framtaget.
Ritningar
Ritningsunderlag finns bl.a. i arkiven på Samhällsbyggnad.
Kommentar inför vård och underhåll
Mycket av byggnadens ursprung och karaktär återfinns i byggnadens fasader och
entréhall samt fönsterpartierna. Det är därför viktigt att dessa delar bevaras.
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8. Kv. Niklas 3, Erik XIV huset

Historik
Byggnaden uppfördes på 1500-talet som huvudbyggnad på tomt nr. 14 i kvarteret Erik.
För att bereda plats åt ett nybygge flyttades huset 1951 till nuvarande plats.
Husets historia kan följas först från mitten av 1700-talet. Kring mitten av 1800-talet
ingick byggnaden i C.F. Toutins vagnfabrik och omkring 1900 inrymde det en
svarvareverkstad, som gav det namnet “Svarvarehuset”. Under senare delen av 1900talet har både en resebyrå och Medborgarskolan nyttjat lokalerna.
Korsvirkeshuset var ursprungligen försett med vackert skurna knektar och fyllnadsträn,
samt en bodlucka på husets östra långsida. Allt detta har tyvärr försvunnit i samband
med senare tiders renoveringar.
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Foto exteriör

Fasad mot väster

Fasad mot söder och öster
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Foto interiör

Kontorsrummet på 1:a våningen

Kontorsrummet på 1:a våningen
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Trappan till 2:a våningen

Konferensrum på 2:a våningen

Kontor på 2:a våningen

Pentry på 2:a våningen
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Ritningar

Fasad mot norr, öster och väster samt sektion
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Plan över källare, 1:a och 2:a våningen samt situationsplan
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Fastighetsbeteckning
Kv. Niklas 3.
Fastightesförvärv
Erik XIV. När tomten förvärvades hette den Niorder 1 eller med gammalt nummer
146a. Arealen är bara 89 kvm, köpebrevet daterat 30/4 1894. Säljare lantbrukaren L M
Nilsson, verkmästaren Fredrik Nilsson och Gustaf Jönsson. Svarvaregården flyttades
från Erik 14 till nuvarande plats av Ystad stad 1950-1951.
Namn
Erik XIV huset.
Användningsområde / verksamhet
Kontorslokaler för stugbokning.
Hyresgäst
Bo i Skåne.
Skydd och planbestämmelser
Detaljplan: k. Planbestämmelse 134.
k: reservat för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Byggnaden har stort egenvärde ur exteriör synpunkt enligt bevarandeprogrammet för
Ystad.
Byggnadens speciella värden
De ursprungliga delarna i byggnadens exteriör har ett byggnadshistoriskt värde. Detaljer
som de vackert snidade loftlisterna har ett arkitektoniskt och hantverksmässigt värde.
Speciella vårdkrav p.g.a. byggnadens kulturhistoriska värden
Vid renovering etc. skall antikvariskt sakkunnig person kontaktas.
Målsättning (bevarande, utveckling, förändringsbehov, funktion etc.)
Lämplig användning för byggnaden är kontor. Interiört är byggnaden delvis i behov av
en förändring vad gäller materialval, så att dessa bättre stämmer överens med
byggnadens ålder och karaktär.
Byggnadens ålder / byggnadsår
1500-talet.
Om- och tillbyggt / renoverat
Byggnaden flyttades till nuvarande plats 1952 och renoverades samtidigt. Invändiga
ytskikt renoverades 2002.
Arkitekt / byggmästare
Okänd.
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Byggnadens läge i staden / omgivning
Ligger i sydvästra hörnet av gatukorsningen Maria Munthes gata och Lingsgatan. Den
lilla och lummiga trädgården inramas av tegelmurar mot gatorna.
Allmän beskrivning av byggnadens exteriör
Byggnadens fasader mot omgivande gator utgörs av brunmålat korsvirke med fyllningar
av rött handslaget tegel. Fasaderna mot trädgårdssidan är däremot helt i tegel.
2:a våningen utkragning mot gatan bärs upp av knektar. Fönstren är vitmålade och har
mittpost och spröjsade bågar. Gavelröstena har brunmålad panel och sadeltaket är täckt
med rött enkupigt tegel. Byggnaden är relativt högsmal vilket ger den en reslig karaktär.
Byggnadens exteriör (material)
Grund / sockel: betong med ingjutna stenar som dekoration.
Trappor: kalksten.
Väggar: gatufasader: brunmålat korsvirke med mönstermurat rött handslaget tegel i
fyllningarna. Överkragning med knektar mellan 1:a och 2:a våningen.Trädgårdsfasader:
rött handslaget tegel.
Gavelrösten: brunmålad panel.
Tak: enkupigt rött vingtegel med murade nockpannor.
Avvattningsdelar: hängrännor och stuprör av brunmålad plåtisol.
Skorstenar: rött handslaget tegel.
Dörrar: 2 st. blåmålade trädörrar med panel i rombform.
Fönster: vitmålade tvåluftsfönster med kopplade bågar och spröjs.
Detaljer / övrigt: vildvin på fasadernas södra delar. Snidade träpartier mellan knektarna
på östra gatufasaden. Ankarslutar mellan 1:a och 2:a våningen på västra fasaden.
Byggnadens status / kondition / skick avseende exteriören
Fasaderna är i teknisk god kondition bortsett från enstaka mindre fogpartier i teglet som
vittrar samt vittrande färg på fönstrens nedre partier. Träpanelen har svällt på ytterdörren mot trädgården och den ursprungliga glasrutan är igensatt av skivmaterial.
Allmän beskrivning av byggnadens interiör
Entrévåningen består av två små entréhallar, toalett och ett stort rum. 2:a våningen
utgörs av två mindre rum samt ett pentry med inredning från 1980-talet. Vindsvåningen
utgörs av ett mindre rum och en korridor.
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Byggnadens interiör (material)
Golv: kalkstensplattor, klinker, spontade brädor och parkett.
Väggar: innerväggar (regelväggar med skivmaterial) med målad väv och tapeter.
Ytterväggar med vitmålad puts och slamning.
Tak: vitmålad puts, vitmålad väv på skivmaterial. Panel i form av tunnvalv med
mellanliggande takbjälkar på 1:a våningen.
Dörrar: slät plywood, målade spegeldörrar, släta målade dörrblad.
Fönster: vitmålade tvåluftsfönster med kopplade bågar och spröjs.
Fast inredning: pentry med inredning från 1980-talet.
Detaljer / övrigt: 3 st. fönster och 1 st. ytterdörr på 1:a våningen är försedda med
järngaller. Väggmålning (karta över Ystad) från 1952 finns på 1:a våningens norra
innervägg. Taklampa med blyinfattade råglas i entrén mot trädgården. Trappan mellan
1:a och 2:a våningen är tillverkad av timmer (möjligtvis korsvirke/bärande stomme från
byggnadens tidigare skede).
Byggnadens status / kondition / skick avseende interiören
Stommen är i god kondition vilket även gäller för interiörens ytskikt.
El och VVS
El-installationer av varierande ålder. Vattenradiatorer på 1:a och 2:a våningen samt elradiatorer på vindsvåningen. Toalettstol från 1950-talet.
Byggnadens åtgärdsbehov
Exteriören: mindre partier av tegelfogarna behöver fogas om Fönstren är delvis i behov
av omkittning.
Interiören: Ytskikten är i god kondition men ej helt anpassade till byggnadens karaktär.
Ritningar
Ritningsunderlag finns bl.a. i Stadsarkivet och Ystads kommun Samhällsbyggnad.
Kommentar inför vård och underhåll
En plan för interiörens ytskikt avseende material och kulörer bör tas fram.
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9. Kv. Ubbe 3, Bäckahästen

Historik
Byggnaderna uppfördes troligtvis i slutet av 1700-talet. I samband med att den gamla
apoteksgården vid Lilla Östergatan – Täppgränd kommit i stadens ägo i slutet av 1930talet aktualiserades frågan om hur trädgården skulle användas. På 1950-talet föreslogs
att den intilliggande envåningsbyggnaden (Ubbe 3) skulle renoveras och användas som
sommarcafé. 1958 invigdes den föreslagna verksamheten.
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Foto exteriör

Fasad mot söder och väster

Del av fasad mot norr
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Foto interiör

Kaffeservering i nordvästra längan

Restaurang i sydöstra längan
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Ritningar

Fasad mot väster, norr, söder och öster

Plan över 1:a våningen
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Fastighetsbeteckning
Kv. Ubbe 3.
Fastightesförvärv
Bäckahästen. Förvärvad 21/12 1956 från renhållningsarbetaren Cervin Sandbergs
dödsbo.
Namn
Bäckahästen.
Användningsområde / verksamhet
Kaffestuga och matservering.
Hyresgäst
Kaffestugan i Ystad AB.
Skydd och planbestämmelser
Detaljplan: planbestämmelse 24.
Byggnaden har stort egenvärde ur exteriör synpunkt och är av väsentlig betydelse för
helhetsmiljön enligt bevarandeprogrammet för Ystad.
Byggnadens speciella värden
Byggnaden har idag framförallt ett miljömässigt värde, men det finns även byggnadshistoriska kvaliteer i fasaderna som bör bevaras för framtiden.
Speciella vårdkrav p.g.a. byggnadens kulturhistoriska värden
Exteriört är det viktigt att rätt material och metoder används så att dess delvis
ålderdomliga karaktär bibehålls.
Målsättning (bevarande, utveckling, förändringsbehov, funktion etc.)
Målsättningen är bibehållen verksamhet.
Byggnadens ålder / byggnadsår
Troligtvis slutet av 1700-talet.
Om- och tillbyggt / renoverat
1957 och 1975.
Arkitekt / byggmästare
Okänd.
Byggnadens läge i staden / omgivning
Kaffestugan ligger i östra delen av Tvättorget omgivet av gräsmattor och höga träd.
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Allmän beskrivning av byggnadens exteriör
Bäckahästen består av två låga byggnadskroppar som ligger i vinkel. Den nordvästra
längan har fasader i korsvirke med gulslammade fyllningar medan den sydöstra har helt
putsade fasader i gul kulör. Sadeltaken är täckta med rött enkupigt tegel. Fönster och
dörrar är grönmålade.
Byggnadens exteriör (material)
Grund / sockel: betong med ingjuten gråsten. Puts.
Trappor: kalksten och betong.
Väggar: röd korsvirkestimra med gulslammade fyllningar. Puts målad i gul kulör.
Gavelrösten: rödmålad panel.
Tak: rött enkupigt vingtegel. Vinkelränna av rödmålad plåt. Takfot av rödmålade
brädor.
Avvattningsdelar: hängrännor och stuprör av brunmålad galvad plåt.
Skorstenar: 1 st. i rött handslaget tegel. 1 st. putsad. Ventilationshuv i röd plåt.
Dörrar: 1 st. grönmålad paneldörr. 2 st. enkla grönmålade spegeldörrar med glas. 2 st.
äldre spegeldörrar varav en med äldre smidda gångjärn och vackra fyllningar i rokokostil.
Fönster: grönmålade en- och tvåluftsfönster med kopplade bågar och spröjs.
Detaljer / övrigt: del av vägg på norra fasaden utgör en igenmurad portgång. Äldre
gatlykta monterad på nordvästra längans gavelhörn.
Byggnadens status / kondition / skick avseende exteriören
Fasader, dörrar och fönster är i behov av renovering. Tegeltaket har delvis öppna
springor mellan takpannorna som måste ses över. Nordvästra gaveln behöver rengöras
från tidigare klängväxter samt målas om.
Allmän beskrivning av byggnadens interiör
Bäckahästens interiör domineras av två stora rum (kaffestuga och servering) som ligger
i vinkel. De två rummen sammanbinds av det centralt placerade köket som är
kombinerat med en självservering. Köksavdelningen är indelad i flera mindre rum.
Toaletterna är placerade i respektive byggnads yttre gaveldel.
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Byggnadens interiör (material)
Golv: klinker, tegel, plastmattor och kalkstensplattor (Komstad). I kalkstensgolvet
ligger ett stråk av mosaik i flera kulörer som skall påminna om en trasmatta.
Väggar: målad puts, målade skivmaterial, träpanel, “falskt korsvirke” i röd kulör med
fyllningar målat i gult. Väggarna vid diskmaskinrummet (avdelningen) är kaklade.
Tak: mörk och ljus träpanel, målade skivmaterial. Synliga takbjälkar i norvästra längan.
Dörrar:vitmålade spegeldörrar, släta dörrar och pendeldörrar med glas.
Fönster: vitmålade tvåluftsfönster med kopplade bågar och spröjs. Brunmålade enluftsfönster med kopplade bågar och spröjs. Fönsterbänkar av kalksten.
Fast inredning: kök; rostfria bänkar, diskmaskin, stekbord, fritös, kylskåp, diskar, div.
hyllor och skåp.
Detaljer / övrigt: 2 st. öppna spisar av tegel och målad puts.
Byggnadens status / kondition / skick avseende interiören
Kaffeserveringen i nordvästra längan är i behov av ommålning. Kökets planlösning är ej
funktionell och bör ses över. Vissa materialval och kulörer bör allmänt ses över så att
interiören någorlunda sammanfaller med exteriören. Toaletter i behov av översyn.
El och VVS
El-radiatorer. El-installationer av varierande ålder. Toaletter och handfat från 1970-talet.
Byggnadens åtgärdsbehov
Takfallens tegelpannor och undertaket måste ses över till följd av fuktproblem.
Planlösning i kök samt interiöra materialval bör åtgärdas. Toaletter i behov av
renovering.
Ritningar
Ritningsunderlag finns bl.a. i arkiven på Samhällsbyggnad.
Kommentar inför vård och underhåll
Målsättningen bör vara en noggrann och långsiktig planering vad gäller materialval och
interiörens gestaltning.
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10. Kv. Urban 1, Jens Jacobsens hus

Historik
Byggnaden uppfördes 1640 längs Stora Östergatans östligaste del av rådmannen och
handelsmannen Jens Jacobsen. Huset utgjorde då huvudbyggnaden i en handelsgård.
1911 hotades byggnaden av rivning men inköptes i konkurrens med Skansen av Ystads
Fornminnesförening, som flyttade och återuppförde det på nordvästra delen av klosterområdet. På husets nuvarande plats låg tidigare ett äldre korsvirkesmagasin, Gussinska
magasinet, med tiden så illa medfaret att det ej kunde restaureras utan måste rivas.
För att bevara den gamla torgmiljön flyttades 1968 Jens Jacobsens hus till den gamla
magasinsplatsen. Huset restaurerades samtidigt och inreddes som bostad.
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Foto exteriör

Fasad mot sydost

Fasad mot nordväst
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Foto interiör

Rum med spis på 1:a våningen

Utställningsrum på 2:a våningen
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Kakelugn på 2:a våningen

Gammal fönsterkarm med mittpost

Utställningsrum på 1:a våningen

Trappa till vindsvåningen
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Ritningar

Fasad mot väster och öster
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Plan över 1:a och 2:a våningen
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Fastighetsbeteckning
Kv. Urban 1.
Fastighetsförvärv
Jens Jacobsens hus. Fastigheten förvärvades 7/11 1934 från Fastighetsaktiebolaget Hj.
Gussing. Den hette då Ubbe 4 eller med gammalt nummer 225 och härbärgerade det s k
Gussingska magasinet. Jens Jacobsens hus flyttades från klostertomten till Tvättorget i
samband med de arkeologiska utgrävningarna av klostrets omgivningar 1968.
Jens Jacobsens hus låg ursprungligen på Adolf 2 (kronofogden Nils Eskilssons hus). Det
såldes till Fornminnesföreningen för avflyttning 1911 av handlanden och
porslinsmålaren Alfred Peterson.
Namn
Jens Jacobsens hus.
Användningsområde / verksamhet
F.d. förskola. Eventuellt annan verksamhet 2002.
Hyresgäst
Konsthantverkarna i Ystad.
Skydd och planbestämmelser
Detaljplan: planbestämmelse 24.
Byggnaden har stort egenvärde ur exteriör synpunkt och är av väsentlig betydelse för
helhetsmiljön enligt bevarandeprogrammet för Ystad.
Byggnadens speciella värden
Husets arkitektoniska och kulturhistoriska värde återfinns främst i gatufasaden med
korsvirket, de vackert snidade knektarna och inskriptionen ovan den f.d. portgången.
Speciella vårdkrav p.g.a. byggnadens kulturhistoriska värden
Exteriört är det viktigt att rätt material och metoder används så att dess delvis ålderdomliga karaktär bibehålls.
Målsättning (bevarande, utveckling, förändringsbehov, funktion etc.)
Tidigare har byggnaden inrymt en privatbostad och förskola. Möjliga användningsområden är kontor- eller affärsverksamhet.
Byggnadens ålder / byggnadsår
1640.
Om- och tillbyggt / renoverat
Demonterat och återuppbyggt 1911 och 1968. Invändigt ombyggt på 1980-talet.
Arkitekt / byggmästare
Okänd.
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Byggnadens läge i staden / omgivning
Huset ligger i västra delen av Tvättorget (vid Bäckahästen och Apotekshusen) och
omges av mindre grönytor och stenlagd gata.
Allmän beskrivning av byggnadens exteriör
Byggnaden har två våningar med fasader i korsvirke och tegel. Det branta sadeltaket av
tegel ger huset en reslig karaktär. Gavelröstena i rött trä med figursågade vindskivor och
de vackert snidade knektarna i korsvirket bidrar tillsammans med spröjsade fönster (och
blyinfattat glas) att ge byggnaden en ålderdomlig prägel.

Byggnadens exteriör (material)
Grund / sockel: natursten och träsyll.
Trappor: granit.
Väggar:gröngråmålat korsvirke med fyllningar av handslaget rött stortegel. Korsvirket
är både cirkelsågat och bilat.
Gavelrösten: rödmålad panel med figursågade vindskivor.
Tak: rött enkupigt tegel.
Avvattningsdelar: hängrännor och stuprör av koppar.
Skorstenar: 1 st. i rött tegel. 1 st. ventilationshuv av koppar.
Dörrar:1 st. gröngråmålad pardörr med speglar och ovanljus. 1 st. gröngråmålad
spegeldörr med ovanljus. 1 st. igensatt f.d. portgång med profilerad gröngråmålad panel
i dekorativt mönster.
Fönster: gröngråmålade en- och tvåluftsfönster med blyinfattat glas samt vitmålade
tvåluftsfönster med valsat glas.
Detaljer / övrigt: dekorativt snidade knektar i grågul och blått på gatufasaden mot
nordost. Snidade inskriptioner i bjälke ovan f.d. portgång på nordvästra fasaden.
Lampor av koppar med gult råglas vid huvudentrén. Brandstegar på sydvästra och
sydöstra fasaden.
Byggnadens status / kondition / skick avseende exteriören
Korsvirke, fönster, dörrar och gavelrösten målades om 2007. En undersökning av
korsvirkets och knektarnas färglager och färgtyp gjordes inför ommålningen. Fasaderna
är en blandning av gammalt och nytt material. Äldre bilder, från tiden då huset låg på
Stora Östergatan, visar att fyllningarna i fasaden varit putsade.
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Allmän beskrivning av byggnadens interiör
Byggnaden har 2½ våningar varav 1:a och 2:a våningen i princip har samma planlösning med vardagsrum, ett mindre rum, kök, trapphall och toalett. Översta våningen är
endast inredd till hälften. På 1:a våningen finns en öppen spis och på 2:a en äldre kakelugn. En hiss har installerats i byggnadens nordöstra del. Materialval och kulörer är
relativt moderna och ljusa
Byggnadens interiör (material)
Golv: linoleum, klinker / mosaik, plastmattor, parkett och spontade brädor.
Väggar: målad väv och tapet, tapet, plastmatta och kakel i toaletter / dusch.
Tak: gips med målad väv, ljudabsorbenter. Inklädda takbjälkar.
Dörrar: vitmålade spegeldörrar och vitmålade släta dörrar av skivmaterial.
Fönster: vitmålade och brunmålade tvåluftsfönster med kopplade bågar och spröjs.
Vitmålade enluftsfönster med blyinfattat glas. 3 st. fönster med äldre dekorativt snidade
karmar och post.
Fast inredning: 1 st. kök med vit laminatinredning (1980-tal). Tvättmaskin och
torktumlare. Div. garderober och hyllor.
Detaljer / övrigt: öppen spis i bottenvåningens stora rum. 1 st. vit kakelugn med
dekorationsmålning i brunt, troligen från tiden kring 1800. Personhiss (KeMa) mellan
1:a och 2:a våningen.
Byggnadens status / kondition / skick avseende interiören
Allmänt är interiören i tekniskt bra skick, med undantag för enstaka ytskikt på väggar
som delvis är i behov av uppfräschning.
El och VVS
El-uppvärmning. El-installationer och lysrörsarmaturer från 1980-talet. Toaletter och
handfat i vitt porslin från 1970- och 1990-talet. Mekanisk ventilation (synliga kanaler i
vissa rum). Kök borttaget i det sydostliga rummet på 1:a våningen.
Byggnadens åtgärdsbehov
Det är inte rimligt att försöka återföra interiören till något svårdefinierat förflutet vad
gäller planlösning eller material, dock bör ytskiktens material ses över och bättre
anpassas till byggnadens yttre karaktär.
Ritningar
Ritningsunderlag finns bl.a. i arkiven på Samhällsbyggnad.
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Kommentar inför vård och underhåll
Byggnaden har flyttats, renoverats och byggts om vid flera tillfällen, vilket har gjort att
det kulturhistoriska värdet främst ligger i gatufasaden och byggnadens volym som
helhet. Tyngdpunkten i programmet bör därför ligga på exteriören.
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11. Kv. Valdemar 6, Apotekshusen

Historik
Den ursprungliga handelsgården huvudbyggnad låg vid Stortorget. Häri inrättades
apotek på 1780-talet, vilket också gav upphov till gårdens namn. Byggnaden revs på
1960-talet. På gårdens östra sida låg apotekets unika medicinalträdgård “Täppan”.
Av handelsgården återstår numera tre sammanbyggda korsvirkeshus. Det äldsta i två
våningar mot Garvaregränd, uppfört kring år 1600, har ett vackert renässansuttryck.
Fasaden mot gatan är prydd av ett rikt korsvirke med mönstermurade fyllningar, överkragning med dekorerade knektar och loftlist. De något yngre f.d. stallbyggnaderna mot
Tvättorget – Täppgränd har en mindre påkostad fasad. Dessa byggnader är troligen
uppförda strax före och efter skelskiftet 1700. Efter en genomgripande renovering 1950
innehåller gården idag ett krukmakeri och lagerutrymmen.
Planerna på att gården skulle rivas och ersättas med ett polishus avblåstes i och med
byggnadsminnesförklaringen 1968.
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Foto exteriör

Fasad mot norr

Fasader mot gården
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Foto interiör

Del av affären i den västra längan

Krukmakeriet i den norra längan
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Fasadritning

Fasad mot väster (Garvaregränd)
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Planritning

Plan över 1:a våningen
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Fastighetsbeteckning
Kv. Valdemar 6.
Fastighetsförvärv
Apotekshusen. Denna lilla rest av Bengt Gråbergs pampiga köpmansgård nr 232 (senare
Valdemar 2) köptes som en räddningsaktion av Ystad stad den 4/8 1938 från konsul
Axel Berglund. Nyströms Byggnadsaktiebolag skänkte ytterligare 13 kvm till tomten
1966 sedan man köpt den andra delen av Salomon Smiths stora apoteksgård.
Namn
Apotekshusen.
Användningsområde / verksamhet
Krukmakeri med tillhörande affär.
Hyresgäst
Lena Palmgren Krukmakeri.
Skydd och planbestämmelser
Byggnadsminne, 1968-01-26.
Byggnadsminnesförklaringen med tillhörande skyddsföreskrifter finns bifogat längst
bak i denna handling (bilaga 3).
Detaljplan: planbestämmelse 1.
Byggnaderna är av byggnadsminnesklass enligt bevarandeprogrammet för Ystad.
Byggnadens speciella värden
Apotekshusens placering i omedelbar närhet av Stortorget utgör tillsammans med dess
ålder, historia och arkitektur ett stort kulturhistoriskt värde. Arkitektoniskt är det främst
den ålderdomliga prägeln tillsammans med det rikt dekorerade korsvirket som är av
stort värde. Även invändigt finns flera spår av ålderdomlig byggnadsteknik.
Speciella vårdkrav p.g.a. byggnadens kulturhistoriska värden
Byggnaden längs Garvaregränd står idag ouppvärmd och oisolerad. Detta förhållande
måste beaktas vid en eventuell renovering / ombyggnad och uppvärmning av huset.
Dekorationsmålningarna på fasadens knektar och loftlist skall undersökas av
målerikonservator före åtgärder.
Målsättning (bevarande, utveckling, förändringsbehov, funktion etc.)
Målsättningen är att snarast möjligt ta fram ett åtgärdsprogram för invändig renovering /
ombyggnad. Lämpliga användningsområden för byggnaderna bör tas fram (vilket inte
utesluter den befintliga verksamheten).
Byggnadens ålder / byggnadsår
1600-talet och 1700-talet.
Om- och tillbyggt / renoverat
Renoverat 1950.
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Arkitekt / byggmästare
Okänd.
Byggnadens läge i staden / omgivning
Byggnaderna ligger mellan Tvättorget och Stortorget längs Garvaregränd och
Täppgränd. Innergården, som är belagd med kullersten, avgränsas åt öster av ett plank.
Allmän beskrivning av byggnadens exteriör
Apotekshusen består i princip 3 st. byggnadskroppar som ligger i vinkel. Fasaderna har
en respektive två våningar som är uppförda i korsvirke med fyllningar av mönstermurat
tegel och vitmålad puts. Gatufasaden mot Garvaregränd har rikt dekorerade knektar och
loftlist. Taken är täckta av enkupigt rött tegel. Dörrar och fönster är grönmålade. En
portgång från gatan leder in till den lilla innergården. På gårdssidans östra fasad finns
ett flertal öppningar med luckor samt en äldre takkupa.
Byggnadens exteriör (material)
Grund / sockel: gatufasader; gråsten med fog. Gårdsfasader; putsad.
Trappor: kalksten.
Väggar: rödmålat korsvirke med fyllningar av mönstermurat tegel eller vitmålad puts.
Formtegel vid takfot på gatufasaden.
Gavelrösten: rödmålad panel.
Tak: sadeltak och valmat tak med rött enkupigt tegel. Murade nockpannor.
Avvattningsdelar: hängrännor och stuprör av koppar.
Skorstenar: rödbrunt handslaget tegel.
Dörrar: rödmålad port (till portgång) av profilerad panel i fiskbensmönster. I ena
porthalvan finns en dörr. Grönmålade paneldörrar med och utan glas.
Fönster: grönmålade en- och tvåluftsfönster med kopplade eller enkla bågar med
spröjs. Några av fönstren har blåst glas och smidda beslag. Små takfönster på norra
byggnaden.
Detaljer / övrigt: dekorativt snidad loftlist målad i röd och blå kulör. Dekorativt
snidade knektar målade i vit, blå, gul och röd kulör. Snidade konsoler vid takfot i röd
och grå kulör. Brädor med luftningshål vid takfot på norra fasaden. Smidda järnbeslag i
träsyll. Skylt i smide samt äldre gatlykta på gatufasad.
Byggnadens status / kondition / skick avseende exteriören
Tak och fasader är i god kondition. 2008 målades korsvirket, dörrar, port och fönster
med alkydoljefärg, vilket borde ha gjorts med linoljefärg. Knektar och loftlist
rrestaurerades av konservator 2007. Trots taggtrådsliknande anordning på loftlist
kvarstår problemet med att duvor bygger bo.
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Allmän beskrivning av byggnadens interiör
Västra byggnaden består av en utställnings- och affärslokal med en ovan liggande
oinredd vind.
Norra byggnaden inrymmer krukmakeriet / verkstaden samt fikarum och toalett.
Vindsvåningen är delvis inredd med små rum som ligger längs en smal korridor.
Byggnadens interiör (material)
Golv:spontade brädor, träplankor, klinker och betong.
Väggar: korsvirke med fyllningar av gult tegel eller vitmålad puts. Partier med rött eller
gult tegel samt målad eller omålad puts. Regelväggar med skivmaterial. Spånplattor.
Äldre väggar på vind av korsvirke med fyllningar av lera, jord som armerats med halm.
Tak: puts, brädor, div. skivmaterial. Delvis öppen vind med synlig takstol och undertak
av spontade brädor.
Dörrar: vitgrå spegeldörrar. Div. släta dörrar.
Fönster: äldre omålade tvåluftsfönster med enkel båge med eller utan spröjs och blåst
glas. Nya vitmålade tvåluftsfönster med kopplade bågar och spröjs. Blåmålade enluftsfönster med kopplade bågar och spröjs. Små takfönster med isolerglas. 1 st. litet takfönster i gjutjärn med spröjs.
Fast inredning: pentry och kylskåp. Div. hyllor.
Detaljer / övrigt: 1 st. enkel trätrappa i norra längan.
Byggnadens status / kondition / skick avseende interiören
Byggnaden/rummen mot Garvaregränd är i behov av upprustning. Provisoriska
byggnadsmaterial, konstruktioner och installationer försämrar byggnadens estetiska och
kulturhistoriska värden.
El och VVS
Elektrisk uppvärmning. Södra byggnaden saknar uppvärmning. El-installationer av
varierande ålder. Ledningsdragningarna är iögonfallande och okänsligt placerade.
Under senare tid har huset gjorts ”el-säkert”.Toalettstol och handfat i vitt porslin från
1960-talet.
Byggnadens åtgärdsbehov
Interiört kvarstår delvis behovet av renovering / ombyggnad. Flera av rummen är
undermåliga såväl byggnadstekniskt som arbetsmiljömässigt. Ett åtgärdsprogram bör tas
fram så att interiören kan stå i samklang med exteriören. En undersökning av befintliga
färgmaterial och färglager bör genomföras.
Ritningar
Ritningsunderlagen som finns i arkiven på Samhällsbyggnad är bristfälliga och bör
kompletteras med nya relations-ritningar.
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Kommentar inför vård och underhåll
Programmet måste vara grundligt för såväl exteriör som interiör. Strävan bör vara att
och förstärka resterna av de kulturhistoriska värdefulla detaljer som finns kvar invändigt
i Apotekshusen.
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12. Kv. Yngve 1, Lancasterskolan

Historik
Lancasterskolan har fått sitt namn efter den engelske pedagogen Joseph Lancaster
(1777-1838), som 1798 grundade en s.k. fattigskola med växelundervisning vilket
innebar att äldre elever undervisade sina yngre kamrater så att dessa fick elementära
kunskaper i läsning, skrivning och räkning. Byggnaden uppfördes 1824 på mark som
kyrkan ställt till förfogande vid S:t Petri kyrkogård. Lancastreskolan har under årens
lopp haft skiftande uppgifter såsom “folkskola”, fattigskola, gesällskola och förskola.
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Foto exteriör

Fasad mot norr

Fasad mot väster och norr
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Foto interiör

Sal på 1:a våningen

Trappa i entré
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Fasadritning

Fasad mot söder, väster, norr och öster samt sektion

Plan över källare, 1:a och 2:a våningen
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Fastighetsbeteckning
Kv. Yngve 1.
Fastighetsförvärv
Lancasterskolan byggdes efter beslut av St Petri kyrkostämma 1823 på Petri kyrkogårds
södra sida vid dåvarande prästgården.
Namn
Lancasterskolan.
Användningsområde / verksamhet
Lokal för kurser, studiecirklar, föreläsningar etc.
Hyresgäst
Ystads Kommun.
Skydd och planbestämmelser
Detaljplan: planbestämmelse 115 7§; Å med k betecknat område får icke vidtagas
åtgärder, som förhindrar bevarande av värdefull kulturhistorisk byggnad.
Byggnaden är av byggnadsminnesklass enligt bevarandeprogrammet för Ystad.
Byggnadens speciella värden
Byggnaden har bevarat sin ursprungliga arkitektoniska utformning och torde vara en av
ganska få bevarade skolbyggnader från Lancastersystemets tid. Den har därför stort
historiskt värde.
Speciella vårdkrav p.g.a. byggnadens kulturhistoriska värden
Då skolan har en stark historisk knytning är det viktigt byggnaden vårdas med material
och metoder som kan hänföras till tiden för dess tillkomst.
Målsättning (bevarande, utveckling, förändringsbehov, funktion etc.)
Målsättningen är bibehållen verksamhet.
Byggnadens ålder / byggnadsår
1824.
Om- och tillbyggt / renoverat
Tillbyggt 1862. Renoverat 1980.
Arkitekt / byggmästare
Okänd.
Byggnadens läge i staden / omgivning
Lancasterskolan ligger vid Klostergatan i anslutning till Gråbrödraklostret. Öster om
byggnaden öppnar sig en liten stenlagd plats med fontän som omges av en tegelmur.

106

Allmän beskrivning av byggnadens exteriör
Byggnaden sparsmakade fasader i gulfärgad puts pryds av en profilerad takgesims i vit
kulör. Entrépartiet (frontespisen) på östra fasaden markeras av hörnpilastrar och en
inskriptionstavla ovan dörren. De grönmålade fönstren är symmetriskt placerade på
fasaderna. Sadeltaket är täckt av rött tegel.
Byggnadens exteriör (material)
Grund / sockel: putsad och målad med asfalt.
Trappor: kalksten.
Väggar: gulputsat tegel. Vitkalkade fönsteromfattningar och takgesims. Västra fasaden
har ett mittparti med bandrustik.
Tak: rött enkupigt tegel.
Gavelrösten: gulputsat tegel.
Avvattningsdelar: hängrännor och stuprör i rödmålad galvad plåt.
Skorstenar: putsat tegel. Skorstenarna har bas och krona.
Dörrar: äldre grönmålad pardörr med speglar och ovanljus.
Fönster: grönmålade med korsformad post och spröjsar.
Detaljer / övrigt: kalkstenstavla ovan entré. Ventilhål med dekorativa galler i gjutjärn.
Källarhals med grönmålade panelluckor.
Byggnadens status / kondition / skick avseende exteriören
Fasader, dörrar, fönster och tak är i acceptabel kondition. Skador i färgskiktet ovan
sockel har åtgärdats genom hel omkalkning mellan sockel och underkant fönster vilket
syns som en kulörskiftning. Omkittningen på några fönster bör målas. Ytterdörren är i
behov av ommålning.
Allmän beskrivning av byggnadens interiör
Bottenvåningen utgörs i huvudsak av en entréhall med trappa till 2:a våningen, korridor
och två stora salar samt två mindre rum. Ovanvåningen domineras av en stor sal med ett
välvt innertak samt kök och några mindre rum. Kulörerna är allmänt ljusa.
Byggnadens interiör (material)
Golv: linoleum och grå klinker.
Väggar: målad puts. regelväggar med målade skivmaterial. Pärlspont.
Tak: målad gips och puts. Välvt tak av reglar och skivmaterial.
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Dörrar: gråmålade spegeldörrar.
Fönster: vitmålade fyrluftsfönster med kopplade bågar och spröjs.
Fast inredning: köksinredning och pentry från 1980-talet. Skrivtavlor.
Detaljer / övrigt: trätrappa med väggparti i pärlspont. Spiraltrappa i järn. Dekorativa
ventilationsluckor i gjutjärn. Gjutjärnspelare i bottenvåningens två stora salar. Äldre
lampglober i 2:a våningens samlingssal.
Byggnadens status / kondition / skick avseende interiören
Interiören är i tekniskt acceptabelt skick och har till del bibehållen äldre karaktär.
El och VVS
Fjärrvärme. El-installationer av varierande ålder. Toaletter och handfat i vitt porslin från
1970-talet.
Byggnadens åtgärdsbehov
Interiört bör materialvalen i ytskikten ses över och åtgärdas. Krav på tillgänglighet till
1:a våningen. Byggnaden är ej tillgänglighetsanpassad men ramp och hiss är planerad.
Ritningar
Ritningsunderlag finns bl.a. i arkiven på Samhällsbyggnad.
Kommentar inför vård och underhåll
Då byggnaden är relativt välbevarad och i tekniskt god kondition bör programmet
utformas som en underhållsplan där tyngdpunkten ligger på vården av de befintliga
materialen.
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13. Kv. Yngve Norra 4, Borgmästarehuset

Historik
Borgmästarehuset består av en förkortad f.d. gatulänga, som sammanbyggts med ett
gårdshus i två våningar. Båda husen ingick ursprungligen i en kringbyggd borgmästaregård i hörnet av Stora Östergatan och Pilgränd.
Förr kallades huset för “Tändstickan” eftersom gården innehållit en tändsticksfabrik
under senare delen av 1800-talet. Ystads näst äldsta korsvirkeshus räddades från rivning
genom ingripande av Ystads Fornminnesförening, som 1907 flyttade det till nuvarande
plats. Envåningslängan är daterad till 1510 medan tvåvåningshuset är något yngre.
I övervåningen finns bevarade väggmålningar med bibliska motiv från mitten av 1500talet. Byggnaden restaurerades 1985.
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Foto exteriör

Fasad mot öster och söder

Fasad mot norr och väster
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Foto interiör

Rum (entré) på 1:a våningen

Takmålning i kontorsrum på 1:a våningen
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Plan- och fasadritning

Plan över 1:a och 2:a våningen. Fasader mot väster, norr, öster och söder. Sektioner och
situationsplan

Planritning

Plan över 1:a och 2:a våningen

112

Fastighetsbeteckning
Kv. Yngve Norra 4.
Fastighetsförvärv
Borgmästarehuset och Klostret. Kronomagasinet tomt nr 248 och 249 köptes den 15/5
1876 från Kung Majt och Kronan. St Petri kyrkobyggnad fördes till fastigheten 15/8
1963 genom överlåtelse från Lunds stiftsnämnd. Yngve Norra 1 med nummer 246
(Hjertstedtska fastigheten) köptes från kammarskrivaren Albert Hjertstedt och
kandidaten Otto Hjertstedt 3/6 1887. Borgmästarehuset låg ursprungligen på nr 42 kv
Eric (nuv. Erik 16). Huset köptes och flyttades 1907 av Ystads Fornminnesförening i
samband med byggandet av Restaurang Kronan för Spritförsäljningsbolagets räkning.
Fastighetsägare var plåtslagarmästare Albin Beckman och målaremästare C M Larsson.
Namn
Borgmästarehuset.
Användningsområde / verksamhet
Kontorslokaler åt klostermuseet.
Hyresgäst
Ystads Kommun – Kultur och Utbildning.
Skydd och planbestämmelser
Detaljplan: planbestämmelse 115 7§; Å med k betecknat område får icke vidtagas
åtgärder, som förhindrar bevarande av värdefull kulturhistorisk byggnad.
Byggnaden är av byggnadsminnesklass enligt bevarandeprogrammet för Ystad.
Byggnadens speciella värden
Borgmästarehuset har en rik och betydelsefull byggnadshistoria. Byggnadens rika och
dekorativa fasader är betydelsefulla ur arkitekturhistoriskt perspektiv.
Speciella vårdkrav p.g.a. byggnadens kulturhistoriska värden
Fasadernas dekorativa korsvirke samt de invändiga dekorationsmålningarna kräver
särskild kompetens (antikvarie och målerikonservator) vid restaurering och underhåll.
Målsättning (bevarande, utveckling, förändringsbehov, funktion etc.)
Målsättningen är bibehållen verksamhet.
Byggnadens ålder / byggnadsår
Envåningslängan 1510. Tvåvåningshuset något yngre.
Om- och tillbyggt / renoverat
Demonterat och flyttat 1907. Renoverat bl.a. 1985 och 2009.
Arkitekt / byggmästare
Okänd.
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Byggnadens läge i staden / omgivning
Byggnaden ligger invid Gråbrödraklostrets östra länga omgivet av en kryddträdgård i
väster samt klosterdammen i sydost. Stora träd omger byggnadens fasader.
Allmän beskrivning av byggnadens exteriör
Borgmästarehuset består av en sammanbyggnad av två olika hus med olika våningshöjd
som flyttats från en och samma gård vid Stora Östergatan. Stommen utgörs av en
korsvirkestimra med fyllningar av mönstermurat tegel och gulfärgad puts. Dekorativa
knektar pryder den västra gaveln. Fönstren är av tvåluftstyp med eller utan spröjsar och
med blyinfattat glas. De två ytterdörrarna är av panel, varav den ena är en s.k. halvdörr.
De branta sadeltaken är täckta med rött tegel.
Byggnadens exteriör (material)
Grund / sockel: natursten med fogar.
Trappor: kalksten.
Väggar: Rödmålat korsvirke med fyllningar av rött handslaget tegel (delvis mönstermurat) och gulmålad puts.
Gavelrösten: rödmålad locklistpanel.
Tak: rött enkupigt tegel.
Avvattningsdelar: Skorstenar: gråputsad tegel.
Dörrar: 1 st. blåmålad paneldörr och 1 st. blåmålad halvdörr med profilerad panel och
äldre smidda gångjärn.
Fönster: fernissade tvåluftsfönster i ek med kopplade bågar med eller utan spröjs.
Blyinfattat glas.
Detaljer / övrigt: dekorativt snidade knektar på västra gavelfasaden i blå och röd kulör
( tidigare målade i gråblå, röd, brun och gul kulör). Liten takkupa på norra takfallet.
Byggnadens status / kondition / skick avseende exteriören
Byggnaden är i tekniskt god kondition. Korsvirkestimran och gavelröstena har målats
med alkydoljefärg vilket är olämpligt kulturhistoriskt sett. Dörrar och knektar har tillika
målats med alkydoljefärg, vars kulörer kan ifrågasättas. Exteriört är byggnaden i övrigt
relativt välbevarad.
Allmän beskrivning av byggnadens interiör
Bottenvåningen består av en hall, ett kontorsrum och en toalett samt delar av en f.d.
öppen eldstad. Ovanvåningen utgörs av två kontorsrum. Invändigt har framförallt
ytterväggarna försetts med isolering ochmoderna skivmaterial i trä.
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Byggnadens interiör (material)
Golv: grå kalkstensplattor (Komstad), brädor, tegel samt plastmatta i toalett.
Väggar: isolering klädd med plywoodskivor, vitmålade skivmaterial och vitmålad puts.
Tak: vitmålade brädor, vitmålade skivmaterial. Synliga takbjälkar.
Dörrar: grönmålad bräddörr och och grönmålade spegeldörrar, varav en äldre och en
nyare.
Fönster: oljade tvåluftsfönster i ek med kopplade bågar med eller utan spröjs och
blyinfattat glas.
Fast inredning: modern trappa av ek, modernt pentry, sättugn samt div. hyllor.
Detaljer / övrigt: dekorationsmålning med bibliska motiv på del av 2:a våningens vägg.
Dekorationsmålning i tak på 1:a våningen.
Byggnadens status / kondition / skick avseende interiören
Interiört är byggnaden i tekniskt accebtabelt skick. De relativt moderna materialen
förtar något av byggnadens ålder.
El och VVS
Elektrisk uppvärmning. El-installationer av varierande ålder (1970-90-tal). Toalett och
handfat i vitt porslin från 1970-talet.
Byggnadens åtgärdsbehov
Interiört är takmålningarna och en löst stående dekoratonsmålning i träram i behov av
restaurering / konservering. De moderna materialvalen bör studeras närmar för att om
möjligt kunna tas bort och ersättas av “bättre anpassade” material.
Ritningar
Ritningsunderlag finns bl.a. i arkiven på Samhällsbyggnad.
Kommentar till vård och underhåll
Exteriört bör programmet ha karaktären av en underhållsplan. En utredning kring
färgtyper och kulörer bör genomföras.
Interiört finns ursprungliga målningar som är känsliga. Vid eventuella förändringar av
interiören måste flera aspekter belysas, bl.a. klimatet, materialval, gestaltningsfrågor
och restaureringsideologier.
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14. Kv. Yngve Norra 6, Gråbrödraklostret

Historik
År 1267 grundades franciskanerklostret i Ystad av riddar Holmger och hans hustru
Katarina. Vid denna tid började kyrkan; helgad åt S:t Petrus, byggas. Gråbröderna, som
franciskanerna kallades, bodde då troligen i enklare bostäder. Under 1400-talet uppfördes det södra sidoskeppet och klocktornet. Tre klosterlängor restes i slutet av 1300talet. Den västra längan var sannolikt inte bredare än den befintliga korsgången. Ett
porthus tillkom i det sydvästra hörnet. I den norra längan som hade källarvåning, fanns
troligen köks- och förrådsutrymmen. Bröderna verkade i den östra, nu bevarade längan.
På bottenplanet fanns bl.a. matsal, korsgång och kapitelsal. Brödernas sovsal var belägen på övervåningen. Omkring år 1500 kompletterades längan med en flygel åt öster.
Fullt ut utgjorde klosteranläggningen en fyrlängad gård med en välvd korsgång kring
innergårdens bottenvåning. Vid reformationen på 1530-talet drevs bröderna ut med våld
och kyrkan blev sockenkyrka. Den västra och norra längan revs troligen på 1600-talet.
Den östra längan fungerade som hospital till1777. Därefter inrättades ett kronobränneri
och innermurarna revs ner. 1791 blev längan spannmålsmagasin. 1876 köpte staden
magasinet och beslöt senare riva den förfallna byggnaden. Beslutet hävdes dock och
1909 började klosterlängan renoveras och invigdes 1912 som museum och bibliotek. På
1960-talet började den fallfärdiga kyrkan att renoveras och klosterområdet att grävas ut.
1967 återinvigdes klosterkyrkan, 700 år efter grundandet.
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Foto exteriör

Fasad mot öster

Fasad mot väster och norr
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Foto interiör

Klosterkyrkans sidoskepp till höger och mittskeppet till vänster

Utställningslokal i östra längan
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Illustration samt plan- och fasadritning

Fasad mot söder (Museets entré) samt plan över kyrkans och östra längans 1:a våning
före restaureringen 1909-12
Ritningen är daterad 1895
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Planritning

Plan över kyrkans och östra längans 1:a våning samt östra längans 2:a våning
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Fastighetsbeteckning
Kv. Yngve Norra 6.
Fastighetsförvärv
Klostret och Borgmästarehuset. Kronomagasinet tomt nr 248 och 249 köptes den 15/5
1876 från Kung Majt och Kronan. St Petri kyrkobyggnad fördes till fastigheten 15/8
1963 genom överlåtelse från Lunds stiftsnämnd. Yngve Norra 1 med nummer 246
(Hjertstedtska fastigheten) köptes från kammarskrivaren Albert Hjertstedt och
kandidaten Otto Hjertstedt 3/6 1887.
Namn
Gråbrödraklostret.
Användningsområde / verksamhet
Museum och kyrka.
Hyresgäst
Ystads Kommun – Kultur och Utbildning samt Ystads Fornminnesförening.
Skydd och planbestämmelser
Byggnadsminne, 1996-12-09.
Byggnadsminnesförklaringen med tillhörande skyddsföreskrifter finns bifogat längst
bak i denna handling (bilaga 4).
Detaljplan: planbestämmelse 115 7§; Å med k betecknat område får icke vidtagas
åtgärder, som förhindrar bevarande av värdefull kulturhistorisk byggnad.
Byggnadens speciella värden
Visuellt och historiskt utgör klostret en omistlig del som plats och landmärke i Ystads
medeltida stadskärna.
Uppförandet av tegelbyggnader spreds till Norden genom munkarnas klosterbyggen.
Byggnadens olika användningsområden genom århundradena – kloster, sockenkyrka,
hospital, kronobränneri, spannmålsmagasin och museum – samt den omfattande
renoveringen 1909-1912 ger byggnaden en dignitet som saknar motstycke i Ystad.
Jämte Vadstena är Gråbrödraklostret Sveriges bäst bevarade klosteranläggning.
Speciella vårdkrav p.g.a. byggnadens kulturhistoriska värden
Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion och/eller Regionmuseet skall kontaktas i samband
med restaurering och/eller förändring.
Målsättning (bevarande, utveckling, förändringsbehov, funktion etc.)
Målsättningen är bibehållen verksamhet. Planer på att använda östra längans vind till
utställningslokal finns.
Byggnadens ålder / byggnadsår
1267 (kyrkan).
Slutet av 1300-talet (3 st. klosterlängor).
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Om- och tillbyggt / renoverat
Kyrkan tillbyggd med sidoskepp omkring 1430.
Klocktornet uppfördes i slutet av 1400-talet.
Västra och norra klosterlängan revs troligen på 1600-talet.
Östra klosterlängan renoverades 1909-1912.
Kyrkan restaurerades 1967.
Korsvirkesgaveln mot öster restaurerades 2007.
Arkitekt / byggmästare
Okänd.
Byggnadens läge i staden / omgivning
Klostret ligger i den norra delen av den medeltida stadskärnan. Byggnadenär omgiven
av stenbelagda gångstråk i söder och öster samt stenbelagda gator i norr och väster.
Gräsytor i klosterområdets nordvästra del. Damm (f.d. del av Vassån) öster om
byggnaden.
Allmän beskrivning av byggnadens exteriör
Klostret utgörs i princip av två tegellängor (i vinkel) med trappstegsgavlar och sadeltak
täckta av tegelpannor. På södra sidan av av kyrkan reser sig ett klocktorn. Gavelröstena
pryds av nischer i olika former. Fönsteröppningarna är till större delen spetsbågiga, men
även rektangulära fönsteröppningar förekommer i fasaderna. Murverket i rött handslaget tegel ger tillsammans med de spetsbågiga fönsterpartiernas blyinfattade glas
byggnaden dess genomgripande karaktär.
Byggnadens exteriör (material)
Grund / sockel: rött handslaget tegel, putsat vid klocktorn.
Trappor: granit, kalksten och tegel.
Väggar: rött handslaget tegel.
Gavelrösten: rött handslaget tegel.
Tak: rött enkupigt tegel.
Avvattningsdelar: hängrännor och stuprör av koppar.
Skorstenar: Dörrar: brunlaserade och brunmålade trädörrar. Oljad och tjärad spegeldörr
Fönster: brunmålade träfönster med blyinfattat glas. Svartmålade järnfönster med
stormjärn och blyinfattat glas.
Detaljer / övrigt: ankarjärn i fasad.
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Byggnadens status / kondition / skick avseende exteriören
Byggnaden är övervägande i god kondition vad gäller murverk och takytor. Endast ett
mindre antal tegelstenar och fogpartier är söndervittrade. Skadorna i murverket är i
princip koncentrerade till porthuset samt kyrkans västra och södra fasad i marknivå.
Ett flertal järnfönster är i behov av ommålning. Renovering av träfönstren har genomförts under de senaste åren.
Några dörrar är i behov av målningsbehandling.
Allmän beskrivning av byggnadens interiör
Klosterkyrkan består av ett långskepp och kor samt ett sidoskepp. Väggar och kryssvalv
är vitkalkade med inslag av dekorationsmålningar. Golvet består av tegel och kalksten.
Golvet i korets absid utgörs av gravhällar i kalksten. Altare av kalksten.
Östra längan består av två våningar + vind och är uppdelat i ett flertal salar och mindre
rum. 1:a vån. består av bl.a. entréhall, reception/museishop/café, refektorium, kapitelsal
och korsgång. 2:a vån. består av dormitoriet (används för basutställningen), textilrum
(utställning), hörsal och kontorslokaler med lokalt bibliotek.
Byggnadens interiör (material)
Golv: rött kvadratiskt tegel. Gravhällar av div. kalksten i kor och sidoskepp. Spontade
brädor. Kvadratiska kalkstensplattor i trapphus vid entré. Trappor av kalksten och brunlaserat trä.
Väggar:vitmålade tegelväggar, varav enstaka mindre ytor med puts. Rött tegel i
korsgång och i kyrkans vindfång.
Tak: kryssvalv med vitkalkade och dekorationsmålade valvkappor och valvribbor i
kyrkan. Fernissad panel med profil, synliga takbjälkar, kryssvalv med putsade
valvkappor i östra klosterlängan.
Dörrar: spegeldörrar av trä, varav de flesta är målade i blå kulör och enstaka i vitgrå
kulör.
Fönster: träfönstren är målade i blå kulör. Svarta järnfönster i kyrkan.
Fast inredning: träskrank i kyrkans sidoskepp. Utställningsmontrar i östra klosterlängan, varav 1 st. i två plan med trappa (2:a vån.). Receptionsdisk.
Detaljer / övrigt: mässingskronor i kyrkans långskepp. Genom museishopen,
refektoriet och kapitelsalen löper takbjälkar som stöttas av dekorativt utformade
trästolpar.
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Byggnadens status / kondition / skick avseende interiören
Kyrkans väggar samt delar av valven är nedsmutsade och behöver rengöras/omkalkas.
Målningskonservator bör se över dekorationsmålningarna. Putsvittring förekommer i
nedre delen av sidoskeppets södra vägg. Ett mindre antal tegelstenar i korets valvribbor
och väggytor vittrar. Järnfönstren är i behov av ommålning.
Östra klosterlängan är i god kondition bortsett från putsvittring och sprickor i sakristians
väggytor.
El och VVS
Fjärrvärme. Elinstallationerna är relativt nya. Porslin i toaletter är relativt nytt.
Radiatorerna i klosterkyrkan misspryder lokalen.
Byggnadens åtgärdsbehov
Varken klosterkyrkan eller östra längan är tillgänglighetsanpassad, vilket kräver relativt
stora ingrepp i byggnaden. Projektering avseende detta är genomförd
Om möjligt bör östra längans vind nyttjas för utställningar. Detta medför troligtvis stora
ingrepp i byggnaden bl.a. för att klara div. brandkrav.
Ritningar
Ritningsunderlag finns bl.a. i arkiven på Samhällsbyggnad samt Antikvarisk
topografiska arkivet på Riksantikvarieämbetet i Stockholm.
Kommentar inför vård, underhåll och utveckling
Gråbrödraklostret är klassat som byggnadsminne och utgör en riksangelägenhet vilket
kräver mycket genomarbetade utredningar och projekteringar inför ev. förändringar.
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15. Örum 19:7, Örumshuset

Historik
Örumshuset eller Elnas hus (Elna var den sista bofasta på 1940-talet) är ett husmanshus
från omkring 1806. I husmanshusen, även kallade gatehus, bodde till exempel hantverkare och lantarbetare. En husman ägde sitt hus, men ingen jord, jordbruksarbete på
gårdarna bidrog till försörjningen. Husmännen kom i takt med den tilltagande
uppodlingen av Skånes marker att fylla en viktig funktion som bondesamhällets arbetsreserv. Husmanshusen var vanliga under slutet av 1800-talet, men de försvann efterhand
i samband med rationaliseringen av jordbruket.
Örumshuset representerar ett försvunnet byggnadsskick, men också en försvunnen
samhällsklass. Mycket på grund av sitt isolerade läge ute på slätten har det förblivit
orört i snart 200 år.
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Foto exteriör

Fasad mot söder och öster

Fasad mot öster och norr
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Foto interiör

Dagligstugan med sättugn

Kökets norra del
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Kökets södra del

Del av logen med fårkätte

Hönshus

Östra delen (gaveln) i logen

Stråtaket sett från logen
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Ritningar

Äldre sektionsritning upprättad den 14 augusti 1954
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Äldre planritning upprättad den 14 augusti 1954
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Fastighetsbeteckning
Örum 19:7.
Örumshuset (Örum 19:7) köptes efter avstyckning 1951 av Gustaf Åberg personligen.
Han skänkte det 1954 till Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra
Skåne. Ystads kommun fick huset som gåva den 20/10 1983.
Namn
Örumshuset.
Användningsområde / verksamhet
Museum.
Hyresgäst
Ystads Kommun.
Skydd och planbestämmelser
Byggnadsminne, 1964-10-09.
Byggnadsminnesförklaringen med tillhörande skyddsföreskrifter finns bifogat längst
bak i denna handling (bilaga 5).
Byggnadernas speciella värden
Örumshuset är unikt, därför att det interiört är bevarat i originalskick. Huset ger en bild
av hur fattigt folk på landsbygden hade det för ett par hundra år sedan.
Örumshusets ålderdomliga prägel exteriört utgör tillsammans med material och
hantverksmetoder ett synnerligen värdefullt tidsdokument från en svunnen tid.
Speciella vårdkrav p.g.a. byggnadernas / gårdens kulturhistoriska värden
Alla åtgärder som företas på byggnaden skall utföras av hantverkare med gedigen
kunskap och erfarenhet av de material och hantverksmetoder som byggnaden kräver.
Målsättning (bevarande, utveckling, förändringsbehov, funktion etc.)
Målsättningen är bibehållen verksamhet.
Byggnadernas ålder / byggnadsår
Uppfört omkring 1806.
Om- och tillbyggt / renoverat
Byggnaden har inte genomgått några stora förändringar.
Underhållsarbeten genomförs löpande.
Arkitekt / byggmästare
Byggnadernas / gårdens läge / omgivning
Byggnaden ligger ensligt beläget på åkrarna strax väster om byn Örum.
En smal markväg, delvis kantad av pilträd, leder fram till byggnaden som omges av
några träd och en enkel trädgård.
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Allmän beskrivning av byggnadernas / gårdens exteriör
Den låga och långsmala byggnaden har vitkalkade väggar av bl.a. gråsten, korsvirke,
lera och träpanel. Sadeltaket är täckt med halm och den vitkalkade skorstenen är av
tegel. Bostadsdelen är förlagd i husets västra del, vilket avspeglas i fönstrens placering
och rödmålade snickerier. De mer slutna fasaderna i den östra delen utgör loge med
svarttjärade snickerier..
Byggnadens exteriör (material)
Grund / sockel: gråsten.
Trappor: steg av gråsten närmast dörren, utanför detta några mindre, flata stenar.
Väggar: svarttjärat korsvirke och vitkalkad gråsten, lera, lersten och brädor.
Gavelrösten: svarttjärad locklistpanel.
Tak: råghalm med ryggträ längs nocken.
Avvattningsdelar: Skorstenar: vitkalkat tegel, utförd med bas och krona.
Dörrar: 1 st. rödmålad pardörr i spontad panel med två små glasrutor, 1 st.svarttjärad
halvdörr med stående brädor och gamla smidda järnbeslag.
Fönster: rödmålade och svarttjärade träfönster med enkla bågar, mittpost och spröjs.
Små svarttjärade träfönster.
Detaljer / övrigt: synliga bjälkändar under takfot.
Byggnadens status / kondition / skick avseende exteriören
Partier med skadad lerklining och flagande kalkfärg. Åldrande färg på gavelröstena.
Fönsterpartier i behov av justering och ommålning. Enstaka trasiga glasrutor.
Allmän beskrivning av byggnadernas / gårdens interiör
Interiörens västra del utgörs av bostadsdelen medan den östra utgör loge med hönshus,
fårkätte etc. Bostade karaktäriseras av vitkalkade väggar, brädgolv, stengolv och
jordgolv. Innertaken utgörs av brädor med synliga bjälkar. Rummen är möblerade och
försedda med diverse äldre redskap etc.
Byggnadens interiör (material)
Golv: brädor, gråsten och jord/lera.
Väggar: vitkalkad gråsten, lera och lersten.
Tak: vitkalkade brädor.
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Dörrar: bräddörrar och spegeldörrar med äldre smidda järnbeslag och kammarlås.
Fönster: vissa fönsterpartier är omålade på insidan. Äldre smidda järnbeslag.
Övrigt – se exteriör.
Fast inredning: Sättugn i dagligstugan. Järnspis i köket. Hönshus, svinstia, fårkätte etc.
i ekonomidelen (loge).
Detaljer / övrigt:
Se beskrivning (Folklivsarkivet) upprättad av Bengt-Arne Persson, daterad 14 augusti
1954.
Byggnadens status / kondition / skick avseende interiören
Sprickor förekommer allmänt i väggarna. Sättningsskador/sprickor i dagligstugans
yttervägg mot söder vid fönsterpartierna. Enstaka takbrädor trasiga.
El och VVS
Byggnadens åtgärdsbehov
En allmän översyn av byggnadens fasader samt undersökning av sprickor i väggar bör
utföras. Skador och visst eftersatt underhåll bör åtgärdas på fönsterpartier.
Ritningar
Ritningsunderlag (ej komplett) finns bl.a. i arkiven på Samhällsbyggnad.
Kommentar inför vård och underhåll
Se: Förslag till åtgärdsplan, upprättad 1994-06-15 av Retzner & Arén Rekonstruktion
och Arkitektur AB.
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16. Hagestad 12:8. Hagestadborgs mölla

Historik
Möllan uppfördes 1824-25 och är sålunda en tidig ”holländare”. Namnet holländare
kommer av den typ av väderkvarnar som var vanlig i Holland och som kom till Sverige
under 1800-talets första hälft. Tidigare väderkvarnar i Sverige var av typen stubbamölla,
vilken var konstruerad så att hela kvarnhuset vreds kring en ”stubbe” mot lämplig
vindriktning. Holländaren däremot har ett fast hus där endast hättan vrids. Detta innebar
att de också kunde göras större jämfört med stubbamöllan
Verksamheten vid möllan upphörde 1958 och senast möllan användes/provades var
1999.
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Foto exteriör

Möllan från sydväst

Möllan från öster

Hättan
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Foto interiör

Hättans takkonstruktion

Kronhjulet sett underifrån på 4:e våningen
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Väggparti på 4:e våningsplanet

Kvarnarna på 3:e våningen
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Sikt på 2:a våningen

Bottenvåningen med genomkörsel för vagnar
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Ritningar

Saknas

Figur ovan:
Principskiss/sektionsritning för en väderkvarn av holländartyp
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Fastighetsbeteckning
Hagestad 12:8
Fastighetsförvärv
Möllan köptes efter avstyckning av Löderups kommun den 3/12 1960 och restaurerades
därefter. Vid kommunsammanslagningen 1971 övergick äganderätten till Ystads
kommun.
Namn
Hagestadborgs mölla.
Användningsområde / verksamhet
Museum/väderkvarn.
Hyresgäst
Ystads Kommun.
Skydd och planbestämmelser
Byggnadernas speciella värden
Möllans konstruktion är av stort kulturhistoriskt värde, både vad gäller byggnaden och
dess kvarn med vingar. Som byggnad utgör kvarnen ett omistligt landmärke i sin
omgivning och som dokument från det skånska jordbrukslandskapet under 1800- och
1900-talet.
Speciella vårdkrav p.g.a. byggnadernas / gårdens kulturhistoriska värden
Alla åtgärder som företas på byggnaden skall utföras av hantverkare med gedigen
kunskap och erfarenhet av de material och hantverksmetoder som möllan kräver.
Målsättning (bevarande, utveckling, förändringsbehov, funktion etc.)
Målsättningen är bibehållen verksamhet.
Byggnadernas ålder / byggnadsår
Uppförd 1824-25.
Om- och tillbyggt / renoverat
Flera renoveringar gjordes på 1960- och 70-talen. Omkring 2000 renoverades delar av
hättans koppartak.
Arkitekt / byggmästare
Byggnadernas / gårdens läge / omgivning
Möllan ligger i det öppna jordbrukslandskapet invid vägen mellan Hagestad och
Backåkra. Invid möllan ligger möllarebostället.
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Allmän beskrivning av byggnadernas / gårdens exteriör
Möllan är konstruerad som en s.k. holländare. Bottenvåningen utgörs av en åttakantig
gråstensmur med vitputsade fogar. Ovan muren reser sig ett tillika åttakantigt väggparti
i 3 våningar täckt av tjärpapp. Varje våning är försett med fyra vitmålade fönsterpartier.
Överst ligger den kupolformade hättan, i vilken kvarnvingarna är fästa till vingaxeln.
Byggnadens exteriör (material)
Grund / sockel: gråsten med breda, vitputsade fogar.
Trappor: Väggar: bärande stomme av trä med spontade brädor belagt med svart tjärpapp.
Gavelrösten: Tak: kupolformad hätta täckt med skivplåtar av koppar.
Avvattningsdelar: Skorstenar: Dörrar: 2 st. svartmålade portar av stående, spontad panel. Äldre smidda järnbeslag.
Fönster: vitmålade träfönster med spröjsar.
Detaljer / övrigt: hättan vilar på en krans som är klädd med vitmålade brädor.
Byggnadens status / kondition / skick avseende exteriören
Gråstensmurarna har allmänt vittrande färg och enstaka små putsskador. Färgen på
portarna är åldrad. Fönsterpartierna har flagande färg, delvis rötskador och sprucket kitt.
Skador på de vita träpartierna vid kransen, främst åt väster.
På grund av att hättan (med vingarna) har varit ställd i samma riktning under en längre
tid så har förskjutningar skett i både stomme och kvarndelar. Övre delarna av väggarnas
tjärpapp är nedsmutsade av fågelträck.
Allmän beskrivning av byggnadernas / gårdens interiör
Byggnadens interiör (material)
Golv: passagen i bottenvåningen är belagd med kullersten.
Väggar: stommen utgörs av vertikal och horisontell timra med krysslagd timra som
förstyvande del. Knutpunkter etc. utgörs främst av halvning, tappar etc. med dymlingar.
Enstaka lagningar och förstärkningar har senare gjorts med beslag av järnsmide.
Tak: Brädor.
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Dörrar: Fönster: vitmålade träfönster med spröjsar.
Fast inredning: kvarnen är i princip komplett.
Detaljer / övrigt: luckor i golv/tak.
Byggnadens status / kondition / skick avseende interiören
Fuktinträngning vid presstången i hättan. Tillfälliga skivor ligger på kuggkransen i
hättan för att hindra fåglar att ta sig in. På grund av att hättan (med vingarna) har varit
ställd i samma riktning under en längre tid så har förskjutningar skett i både stomme och
kvarndelar.
El och VVS
Byggnadens åtgärdsbehov
Exteriören behöver renoveras med tanke på såväl klimatskydd som funktionsduglighet.
Sakkunnig översyn, justeringsåtgärder och mindre reparationer måste utföras innan
möllan kan tas i drift igen.
Ritningar
Ritningsunderlag saknas.
Kommentar inför vård och underhåll
Se: ”Vägledning vid yttre och inre besiktning av en mölla, allmän tillsyn samt översyn
före körning med möllan”, upprättad av Ivan Håkansson 1981 och kompletterad av
Sven Palm 1998.
Skriften kan hämtas från föreningen Skånska Möllor.
Webbadress: http://biphome.spray.se/mollan/skanska.html
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BILAGOR
Byggnadsminneshandlingar

Bilaga 1: Kv. Birger Västra 1, Per Hälsas Gård
Bilaga 2: Gamla staden 2:3, Gamla Rådhuset
Bilaga 3: Kv. Valdemar 6, Apotekshusen
Bilaga 4: Kv. Yngve Norra 6: Gråbrödraklostret
Bilaga 5: Örum 19:7, Örumshuset
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