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PROLOG

En grupp slottsherrar och grevar byggde järnvägen mellan Malmö och 
Ystad (my) via Skurup . Därav namnet ”grevebanan” . Den stod färdig 
i slutet av år 1874 . Men det var en grupp affärsmän och byggherrar, 
som man skulle kunna kalla ”entreprenörer”, som utvecklade det nya 
stationssamhället . I gruppen ingock ett trettiotal betydelsefulla affärs-
män . Nils H Nordén och Jöns Jönsson var de mest kända byggmäs-
tarna . Många av husen är ritade av arkitekt Axel Stenberg . Till dem 
och deras efterkommande är denna skrift tillägnad . 

AVGRÄNSNINGAR I DENNA SKRIFT

Tonvikten i skriften ligger inte på det byggnadstekniska men på ut-
vecklingen av kulturhistoriska och ekonomiska aspekter av det Sku-
rup som präglas av tegelarkitekturen . Skurup har också ett stort antal 
funkishus, som ligger både norr och söder om ortens centrum, spe-
ciellt längs med Svaneholmsvägen . Dessa hus, som representerar en 
andra byggboom i Skurups historia byggdes runt mitten av 40-talet, 
avhandlas inte här eftersom de förtjänar en egen skrift . I samhället 
finns också en del hus i jugendstil, eller ”art nouveau”, som stilen 
kallas i Frankrike, längs södra delen av Södergatan i riktning mot Sa-
ritslöv . Husraden avslutas med ett monumentalbygge i engelsk ”Arts 
and Crafts”-stil på Södergatan 70 vid rondellen mot Saritslövsvägen . 
Då dessa i huvudsak är putsade tegelbyggnader är de inkluderade här . 
Vi har däremot inte tagit med nya tegelbyggnader som Skurupshems 
byggnader, Mariaskolan, biblioteket, elverket m .fl . Detta betyder inte 
att alla nyare tegelbyggnader är exkluderade, men tonvikten ligger på 
expansionstiden från det att ”Rutger Macklean”-skolan byggdes år 
1846 till tidigt 1920-tal, när den expansiva fasen av Skurup ebbar ut 
och byggandet klingar av .  Kriterier för vilka byggnader som finns med 
i boken har annars varit detaljrikedom, historisk betydelse och place-
ring i förhållande till de två rundvandringar som beskrivs .  

En del byggnader som klassificerats som kulturhistoriskt värdefulla 
enligt inventeringen som gjordes 1977, men som inte är ”rena” te-
gelhus finns också med . Detta gäller speciellt för lerklinehusen i det 
gamla kvarteret Munken .  Här är flera hus byggda i lersten och har 
senare fått en beklädnad av tegel som putsats och vitkalkats .  

Som regel har uthus som tillhör en fastighet samma kulturhisto-
riska värde som huvudbyggnaden . Av platshänsyn har vi likväl inte 
kunnat ta med de flesta av denna byggnadstyp . Detta ska på intet sätt 
ses som en reducering av bak- eller uthusens betydelse .   

1977 års byggnadsinventering har använts som en huvudkälla för den-
na skrift . Den medföljande orienteringskartan till byggandsinvente-
ringen är ofullständig, ibland otydlig, vilket vid något tillfälle gör det 
svårt att säkert skilja mellan hus av ”kulturhistoriskt värde” och de 
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med ”stort kulturhistoriskt värde” . Inventeringen är ofta begränsad 
till en beskrivning av materialen i byggnadens olika delar . Ofta sak-
nas byggnadsår liksom byggnadshistorik . En del av fastigheterna har 
senare ändrat fastighetsbeteckning . Dessa ändringar har vi inte tagit 
hänsyn till här, då det skulle innebära ytterligare detektivarbete . Ton-
vikten i de sociala beskrivningarna ligger inte på vilken affärsverk-
samhet som finns i byggnaden idag eller vem som bor där eller äger 
fastigheten, men på det som har varit där över tid och som folk fortfa-
rande kommer ihåg . En alltför stor detaljrikedom skulle göra arbetet 
alltför omfattande .

Den allra största begränsningen i skriften ligger annars i beskrivning-
en av varje byggnad . För att begränsa antal sidor, men samtidigt kun-
na omfatta byggnader som är värda att ta med i rundvandringarna så 
har det inte funnits plats till mer än ett par rader om varje hus . 

När flera källor opererar med olika årtal och fakta, till exempel för 
byggnadsår, är alla varianter antecknade utan att det har varit möjligt 
att kontrollera vad som är korrekt .  

Tiden har dock varit den största begränsningen . Sedan några år tillba-
ka har jag gjort några små lokalhistoriska skrifter under mina sommar-
ledigheter, som en omväxling till min företagsekonomiska forskning . 
Så, när sommaren är slut har det varit nödvändigt att samla trådarna 
och sätta punkt .

LITTERATUR OM TEGELARKITEKTUR I SKÅNE
OCH SKURUP
Det finns inte mycket litteratur om tegelarkitekturen i Skurup . Den 
viktigaste enskilda källan om tegelarkitektur i Skåne generellt är nog 
arkitekt Ove Hidemarks artikel Att bygga med tegel: tegeltillverkning i 

Skåne från hantverk till industri1 . Hidemark var tidigare professor i äldre 
byggnadsteknik och restaurering vid Konsthögskolan i Stockholm . 
Den viktigaste monografin som behandlar Skurup är Skurups Bygg-

nadsinventering 1977 . Stora delar av innehållet i denna skrift är hämtat 
ur den . Byggnadsinventeringen utgavs av Skånes Hembygdsförbund 
1 .  Hidemark, Ove (1982) .

med fältforskning av sar Kerstin Barup och Mats Edström, under led-
ning av landsantikvarie Carin Bunte . Ett annat betydande om än nå-
got mer populärt bidrag är Hans Janstads artikel i boken Skurup mellan 

ås och hav 1994 .

Byggnadskontoret i Skurup har pärmar över alla fastigheter efter ge-
nomgången 1977 . Dessutom finns det akter om Skurup på Lantmäte-
riet i Malmö och Kyrkoarkivet på Landsarkivet i Lund . 

Den svenska tidskriften Arkitektur hade en stor betydelse för ut-
formningen av det som skulle kallas den nationalromantiska stilen . 
De ledande arkitekterna var Carl Westman, Ragnar Östberg, Lars Is-
rael och Torben Grut m fl .2 En annan tidskrift, Tidskrift för byggnads-

konst och ingenjörsvetenskap höll jämna steg med utvecklingen av nya 
maskiner och ugnar för tegelproduktion . En fullständig litteraturlista 
finns längst bak i boken . Om inte annat anges är bilderna tagna av för-
fattaren . Eventuella fel är samma person skyldig till . 

2 .  Wahlberg, Anna Carin (1997), S . 1 .
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INLEDNING

Tillkomsten av stationssamhället Skurup möjliggjordes tack vare in-
satsen av en rad slottsherrar och utvecklades av en grupp affärsmän, 
industrifolk och byggmästare . Tiden sammanfaller med utvecklingen 
av industrialismen i Sverige . Människorna som bodde, byggde och 
verkade på det nya stället var inte längre knutna till lantbruket men 
till järnvägen, tegelbruket, gjuteriet, spinneriet, färgeriet, den meka-
niska verkstaden och alla de butiker som försörjde dem med varor .

När man sökte efter en plats längs järnvägen att lägga Vemmen-
högsbygdens station på var det naturligt med en utgångspunkt i Mack-
leans femkors (det nya femkorset/femvägskorset3) , några hundra me-
ter från dagens järnvägssträckning . Här möttes vägarna från Skurups 
Kyrkby, Hylteberga, Sandåkra, Saritslöv och Svaneholm . Vägen till 
kyrkan fick namnet Kyrkogatan, medan vägen till Saritslöv fick nam-
net Södergatan . Mot Hylteberga fick vägen namnet Östergatan . Norr 
om järnvägen där man byggde de första paradbyggnaderna fick heta 
Järnvägsgatan .  Mot Saritslöv blev det gatunamnet Norrgatan, medan 
vägen mot Svaneholm blev Svaneholmsvägen . Själva banan byggdes 
på en bank som gick ”längs den forna Näsbyholmssjöns botten, vidare 
på en platå och så tvärs genom socknen”4 . Kvarteret Macklean fick sin 
naturliga kilform i och med detta . Ramarna för det framtida gatunätet 
var nu lagt . 

Stationssamhället Skurup och det som efterhand blev Skurups köping 
och tätort (hädanefter bara benämnt Skurup) möjliggjordes först och 
främst genom två avstyckningar, nämligen Mackleans avstyckning av 
Skurup nr 3 med mark söder om det nya femkorset och avstyckningen 
av Saritslöv nr 9 . Den förste avstyckningen gav det kilformade områ-
det mellan Kyrkogatan, Södergatan och Mårtensgatan . Den siste gav 
upphov till det område som kallas Munkaholm avgränsat av Söder-
gatan, Farbriksgatan och det som i dag är Folkets Park . Här finner vi 
också de äldsta husen i Skurup . De flesta är lerklinehus eller hus med 
mackelerade väggar5 . Området runt Munkaholmsgården var länge 
3 .  För de flesta känt som ”femkorset” .
4 .  Hans Janstad i Janstad, Hans, Larsson, Jörgen, Sjöberg, Lars–Eric (1994), s . 16 .
5 .  Munkaholm är likväl inkluderat i denna skrift i den  rundvandring som kallas den Slingriga Run-
dan (dsr), helt enkelt därför att en rundvandring utan detta område skulle gå miste om en viktig del 

fritt från andra byggnader . Den första bebyggelsen koncentrerades se-
dan längs med Vinkelgatan ut mot Södergatan . På detta sätt band man 
samman Munkaholm med den nya sockenskolan . Därefter byggde 
man på Södergatan, medan utvecklingen av Kyrkogatan kom igång 
något senare . Man kan se detta på kartan från 1888 .

Macklean avstyckade Skurup nr 3 för att bygga den sockenskola som 
stod klar år 1846 . Vi befinner oss en mansålder före det att järnvägen 
stod färdig . Vid denna tidpunkt var området präglat av några spridda 
gårdar med tillhörande arbetarbostäder . Det är dessa miljöer man åter-
ser i dag när man går runt i kvarteret Munken och som det ofta refere-
ras till som Munkaholmsmiljön . 

Man kan säga att Skurups tätort har genomgått tre större kulturhis-
toriska omvandlingar i modern tid, den första från ett bondesamhälle 
med sockenskola, till ett handels- och industrisamhälle i och med 
järnvägen, till vår egen tids förvaltningssamhälle där bilen spelar en 
större roll för transporten än järnvägen och där den offentliga sektorn 
av samhällets historia .

Skurup 1888 . 
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är den största arbetsgivaren . Beträffande tidsperioden som täckes i 
denna skrift, från år 1846 till tidigt 1920-tal, så kan man säga att bygg-
aktiviteten består av tre faser . En första fas med moderat tillväxt täcker 
åren från det att sockenskolan byggdes till det att järnvägen kommer 
(1846-1874) . En andra fas med god tillväxt täcker åren fram till det att 
tätorten får sitt eget tegelbruk (fram till 1890) . En tredje fas med stark 

tillväxt täcker åren fram till en ekonomisk avmattning (1920-talet) . 
Det vill säga att de båda senare faserna tillhör den kulturhistoriska 
perioden som man förbinder med handels- och industrisamhället .

De flesta av de karakteristiska tegelbyggnader som avhandlas i denna 
skrift präglar tätorten än idag .  De flesta av dessa kom till under åren 
efter att kartan ritades och efter det att Skurups tegelbruk kommit 
igång . Kartan visar att de mest bebyggda delarna i övergången från 
bondesamhälle till industrisamhälle var de runt det nya femkorset och 
längs med Södergatan . Kyrkogatan dominerades av gården på Skurup 
nr 3, Hans Anderssons firma (inrättad 1881) och ”Rutger Macklean”-
skolan med sina tre byggnader runt en innergård .

Uppförandet av tegelbyggnader medförde en betydlig ekonomisk, 
teknisk och social förbättring av folks boende . De nya byggnaderna 
gav inte bara skydd och en förbättrad levnadsstandard men också 
jobb till en starkt ökande befolkning . Stationssamhällena, inte bara 
i Skurup men överallt i Sverige, blev symboler för en ny optimism . 
Här kunde man bo, arbeta, handla och härifrån kunde man ge sig ut 
i världen . Denna lilla skrift tar oss med till tiden före utvecklingen 
av stationssamhället där teglet präglar den nya arkitekturen . I bokens 
andra del presenteras två rundvandringar .

1.0 TEGELARKITEKTUR

1.1 TEGELSAMHÄLLENA

Att bygga hus av tegel i samband med järnvägen var inte typiskt bara 
för Skurup . Det skedde lite runt om på flera ställen i Skåne och i Sve-
rige . I byar som Eslöv, Kävlinge, Sjöbo, Svalöv . Svedala, Teckomatorp, 
Tomelilla och Vellinge finns det fortfarande mycket kvar av denna 
tegelarkitektur . Flest tegelbyggnader från medeltiden finns i Malmö 
och Ystad . De största samlingarna av tegelbyggnader finner man i de 
större städerna, som Malmö, Lund, Trelleborg och Helsingborg . Sam-
tidigt är det sant att tegelbyggnaderna är mer dominerande och sätter 
större prägel på de mindre orterna, så att det är mer naturligt att refe-
rera till dem som tegelsamhällen . I den grad de var präglade av livet runt 
järnvägen var de också stationssamhällen .

Vid tiden före järnvägen gick transporten av tegel för det mesta längs 
med kusten . Teglet kom från bruk norr om Landskrona, Ven, Malmö 
och Helsingborg . Den första järnvägen i Skåne byggdes mellan Mal-
mö och Lund år 1856 . Tegelbruken växte fram i symbios med utbygg-
naden av järnvägsnätet . På detta sätt kom industrialismen och den nya 
ekonomiska framgången till de mindre ställena på kartan . Antalet te-
gelbruk var länge 130 stycken . Då dessa ökade i antal ledde det till en 
överetablering och sedan snabbt till massiva nedläggningar, speciellt 
från 1940-talet och framöver . Därefter kom betongen och tegelsam-
hällenas särprägel blev efterhand urvattnade . Dock i mindre grad på 
orter som präglades av lägre ekonomisk tillväxt . Skurup var en sådan 
plats och har därför helt präglats av detta byggnadsmaterial ända fram 
till vår egen tid .

1.2 FRÅN KYRKBY TILL STATIONSSAMHÄLLE

Det som i dag heter Skurup, eller Skurups tätort, var tidigare känt som 
stationssamhälle eller bara som Stationen . Skurups by låg i århundrade 
uppe runt kullen där Skurups kyrka ligger idag .  För att särskilja de 
två ställena pratade man senare om kyrkbyn och stationssamhället . 

I andra riktningen, på den gamla Allfareweyen, mellan det gamla 
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femkorset och i riktning mot Skuderups borg låg en viktig marknads-
plats . Sedan länge var detta en känd och livlig handelsplats som drog 
till sig folk från när och fjärran . Den störste handelsmannen på den ti-
den hette Dahlkvist och bodde nere i Dalaled, där det fortfarande står 
hans namn på huset . När järnvägen kom upprättade man en ny och 
konkurrerande marknad bara ett par stenkast från järnvägsstationen .  
Det nya torget placerades söder om bebyggelsen vid järnvägen på en 
plats som vid den tiden inte var bebyggd, sydväst om gården Skurup 
3 . Den gamla marknaden lades ner år 1874, men var starkt begränsad
redan 1869 då den ställdes in . Järnvägens placering blev i sin tur be-
stämd av det nya femkorset, som av många räknades som socknens 
centrum efter att Rutger Macklean flyttat in på Svaneholms slott .

När järnvägen kom var det vanligt att man tog en tur ner till stationen 
för att se på tågen . Efterhand kom också fler varor denna väg . Grad-
vis flyttades också mer av handeln ner hit .  Detta var i sig själv inte 
utan problem . Stationssamhället blev en betydlig konkurrent till den 
gamla etablerade marknaden i kyrkbyn . Konkurrensen kom att prägla 
förhållandet mellan de två ställena i flera generationer . De intresse-
konflikter som uppstod mellan de två platserna försenade utveckling-
en av stationssamhällets status som köping . Det nya stationssamhäl-
let expanderade på kyrkans mark och bekostnad, som bara motvilligt 
gav efter . Till viss grad är konflikten därför också en ständernas kamp, 
mellan ett nyinflyttat handelsstånd och den etablerade kyrkan . 
I stationssamhället blev det efterhand vanligt med två typer av mark-
nader, den som återkom varje vecka och den årliga . Den sistnämnda 
hölls den tredje fredagen i juni månad . På dessa marknader sålde man 
sina egentillverkade produkter och kreatur . 

Först långt senare, mer bestämt år 1957, fick man en egen marknads-
plats i anslutning till Folkets Park på Munkaholm, dock efter många 
protester från affärsmännen söder om järnvägen som föredrog Stortor-
get6 . Folkets Park var arbetarrörelsens högborg . Men här hade man 
mer plats för underhållning, presentation av rariteter, dansbana och 
teaterscen . Efter långa dispyter och slutligen politikernas beslut till 
6 .  Lippold, Marc i Mårtensson, Eric (1991), S . 38 .

parkens favör gav affärsmännen efter . De upptäckte snabbt att de 
var betjänta av den nya ordningen: ”… marknaden blev en framgång 
som ingen vågat hoppas på . Knut Persson, handelsman i kylskåp och 
frysboxar och annat, sålde sin första frysbox efter bara någon timmas 
marknadsliv…”7 . Kyrkans folk var däremot motsträviga . Prosten i 
Skurups: ”… nej, aldrig sätter jag min fot i parken”8 . Nemo, som var 
parkens grundare: ”till gengäld kommer jag aldrig att höra kyrkoher-
dens predikan i kyrkan” . Jag höll ord, sa Nemo, men inte han9 . 

Sammanfattningsvis ser vi att marknaden flyttades i tre faser, till tre 
olika geografiska områden lett av nya annorlunda intressen varje gång . 
Den första marknadsplatsen vid det gamla femkorset dominerades av 

7 .  Idem, S . 41 .
8 .  Persson, Magnus i Mårtensson, Eric (1991), S . 24 .
9 .  Idem .

Foto: Ur Hans Sernerts
 fotoarkiv, Stortorget
 runt 1900 .
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lokala handelsfolk och kyrkans intressen på platsen . Den andra mark-
nadsplatsen vid Stortorget drevs fram av ny teknologi och en ny grupp 
handelsmän, många av vilka var inflyttade . Den tredje marknads-
platsen i Folkets Park kom till på arbetarrörelsens initiativ, men fick 
snabbt handelsmännens samtycke . Varje förändring kom till genom 
en process av teknologiska och sociala framsteg .

1.3 GREVEBANAN

Fram till mitten av 1800-talet var landsvägen huvudvägen för de som 
reste sträckan från Malmö och österut . Landsvägen följer delvis en 
slingrande åsrygg med en del naturliga höjdskillnader . När järnvägen 
kom var det naturligt att lägga den där det var enklast att bygga . Va-
let av område föll då naturligt på sluttningen söder om Romeleåsen . 
För Skurups del innebar detta att järnvägen kom att dras på ett visst 
avstånd från kyrkbyn . Då Skurup dessutom var en liten tätort var det 
inte gjort i en handvändning att bygga ut området mellan kyrkbyn och 
stationssamhället . Tätorten fick därmed inte någon enhetlig prägel, 
men kännetecknades länga av sina två centra . Tomrummet mellan de 
två geografiska punkterna byggdes först ut under de två senaste de-
cennierna . 

Järnvägsbygget var i första omgången ett privat initiativ, drivet av de 
största jordägarna i området . Grevebanan mellan Malmö och Ystad, 
förkortat my, öppnades den 16 december 1874 (startat 1872) . Med den 
växte ett nytt samhälle fram söder om det nya femvägskorset . Andra 
ställen i kommunen som Rydsgård och Skivarp blev också järnvägs-
samhällen, men dessa fick en något mindre ekonomisk betydelse . 
Befolkningsunderlaget var också mindre . Grevebanan fick sitt namn 
av att det finansierades av en rad slotttsherrar, varav flera var grevar .  
Malmö stad bidrog med marken . Greve Corfitz Beck-Friis på Bör-
ringekloster (bilden) var den mest profilerade av slottsherrarna, men 
friherre Stjernblad på Marsvinsholm var kanske den mest drivande10 .

10 .  Muntlig källa, Karl Åke Nilsson .

Mer än halva kapitalet tecknades av godsägarna av Rosengård (ägarna 
till Kockums Mekaniska Verkstad), Skabersjö, Börringekloster, Näs-
byholm, Svaneholm, Rydsgård, Marsvinsholm och Charlottenlund . 
Först var Ystad närmast avvisande till idéen11 . År 1866 hade de sam-
lat in medel så att undersökningar kunde göras för en järnväg mel-
lan Ystad och Malmö inklusive en bibana till Trelleborg . Vid ett sam-
manträde i Malmö den 2 maj 1866 uppdrogs åt kaptenen i Väg- och 
vattenbyggnadskåren, N Fr Frykholm, att göra undersökningar och 
kostnadsförslag12 . Till styrelsemedlemmar valde man: Greve C Beck 
-Friis, ordförande, greve Arvid Posse, friherre J Stjernblad, greve O 
Thott, ryttmästare M Hallenborg, kabinettskammarherre G von Gei-
jer, konsul H Friis, godsägare P Kockum samt handlaren W Luttropp . 
Med Malmö-Ystad Järnvägsaktiebolag (myj) fick godsägarna billigare 
transporter till Malmö för sina produkter, t .ex . spannmål, skogspro-
dukter, smör, mjölk . Mycket av detta gick vidare till utlandet . Ganska 
snabbt upptäckte andra mindre kapitalstarka affärsmän och entrepre-
nörer som inte hade varit med om själva planläggningen av järnvägen 
att de kunde dra nytta av denna för att göra affärer . Järnvägen gav där-
med ringar på vattnet och fick en positiv effekt för helt nya grupper av 

11 .  Lars-Eric Sjöberg i Janstad, Hans, Larsson, Jörgen, Sjöberg, Lars–Eric (1994) . S . 54
12 .  http://www .historiskt .nu/normalsp/yj/myj/myj_snabbf .html (2011-08-11) .

Foto: Wikipedia . Greve 
Corfitz Beck-Friis  på
Börringekloser .
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människor . Detta ökade på så sätt välståndet för stationssamhällena 
och för samhället generellt .

1.4 UTVECKLINGEN AV STATIONSSAMHÄLLET SKURUP

Då man började bygga ut det nya stationssamhället var det naturligt 
att man tog utgångspunkt i de driftsbyggnader som redan fanns i an-
slutning till järnvägen . Man utgick också från tidens typiska bygg-
nadsmaterial, teglet . Virke var dyrt . Man hade god tillgång till tegel 
först via tegelbruken som låg längs med järnvägen, t .ex . det vid Bör-
ringekloster och sedan Skurups eget tegelbruk . Den första genera-
tionen av egenproducerat tegel markerar höjdpunkten för byggandet 
med detta material i Skurup .

Teglet tillät att man byggde hyreshus i flera våningar . Detta möjlig-
gjorde för nya grupper av mindre bemedlade människor att flytta in 
till stationssamhället . På detta sätt växte tätorten snabbt . Detta löste 
ett behov av att husa ett ökande antal människor som inte hade råd 
att köpa en egen bostad . Detta var också ett säkrare boende . Med de 
nya brandföreskrifterna kom det en lag om att man skulle bygga i full-
mur, i första hand mot gatan . Många äldre hus var korsvirkeshus som 
bekläddes med tegel i efterhand för att uppfylla de nya kraven . De 
nye tegelhusen var också ansedda som finare, ett mer prestigefyllt bo-
ende och helt enkelt ett tecken på framgång . Med järnvägen kom inte 
enbart ett snabbare och mer effektivt transportmedel för jordägarna, 
men också en annan typ av godshantering och resenärer, som skulle 
ha matservering, övernattning och sedan resa vidare . Det blev natur-
ligt att förlägga butiker och ett ökande antal industrier hit; snickeri-
er, gjuterier, verkstadsindustrier, mejeri och tegeltillverkning . Detta 
grundlade en ekonomisk tillväxt utan tidigare like . För landsbygdens 
ökande antal invånare blev stationssamhällena ett alternativ till Ame-
rikaemigrationen13 . Många kom till stationssamhället eftersom de var 
jordlösa (lottlösa) . Under 1800-talets första hälft var Skåne både fattigt 
och underutvecklat i jämförelse med stora delar av det övriga Europa . 
Bebyggelsen bestod huvudsakligen av korsvirkeshus med halmtak . 
13 .  Barup, Kerstin, Edström, Mats (1983), S . 16 .

Virkesbrist och underhåll var ett kontinuerligt problem eftersom ”ri-
set, leran och halmen i fyllningarna bröts ned och återgick till sina ur-
sprungliga, jordbundna former”14 .

I takt med att tegelhusen blev mer efterfrågade blev det nödvändigt 
att utbilda speciella arbetsledare som skulle se till att byggandet gick 
rätt till, så kallade tegelmästare . Det upprättades en tegelmästarut-
bildning i Svedala 1904 . Svedala var ett naturligt val, eftersom samhäl-
let redan var en järnvägsknutpunkt . Här byggdes också ett försökste-
gelbruk, där man testade ut nya tekniker och maskiner, där det mesta 
kom från kontinenten . Man fick finansiellt stöd via aktieteckning av 
Svedala mekaniska verkstad15 . ”Den dominerande tillverkaren av ut-
rustning för tegelbruken var Åbjörn Anderssons Mekaniska Verkstads 
ab i Svedala . De utvecklade ett eget system för tegeltillverkningen, 
det så kallade Svedalasystemet .”16

Utbyggnaden av Skurups stationssamhälle gick med liknande fart . 
Vid öppningen av banan fanns det bara två större hus i området som 
inte var gårdar, Rutger Mackleanskolan, som byggdes på samma stäl-
le som Macklean tidigare hade uppfört en skola på och ett hus ägt 
av Handlaren Ludvig Wickström17, känd som Kungen vid Femkorset18 . 
Skolan eller sockenskolan byggdes 1846 . Här låg också den från Sa-
ritslövs by utskiftade gården Munkaholm (Saritslöv nr 9) och gården 
Skurup nr 3 kv Bjurling, två trelängade gårdar som flyttats ut från sina 
respektive byar efter enskiftet år 178519 . Dessa gårdar var alla så kall-
lade lerklinehus .

År 1874 bodde det 179 personer här, år 1888 710 personer . År 1894 
hade stationssamhället 634 invånare . De sanitära förhållandena be-
skrevs som miserabla20 . År 1901, 27 år efter att järnvägen öppnats fanns 

14 .  Hidemark, Ove (1982), S . 149 .
15 . Det fanns planer på att göra Skurup till ett sådan järnvägsknutpunkt, med en linje upp till Ge-
narp, men stigningen var för stor för dåtidens lok .
16 .  http://sv .wikipedia .org/wiki/Teglets_historia (2011-08-11)
17 .  Oredsson, Ann-Charlotte (2001), S . 5 .
18 .  Larsson, Jörgen (1994), S . 132 .
19 .  Skåne Hembygdsförbund (1977), S . 3 .
20 .  Janstad, Hans, Larsson, Jörgen, Sjöberg, Lars–Eric (1994), S . 9 .
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det ca 200 bostadshus och andra byggnader . År 1904 bodde det 1200 
människor här, i och med att man hade inlemmat Saritslöv och Sandå-
kra med Skurup . År 1875 fanns det 8 handlare i socknen, 1880 18 st ., 
och 1905 31 st . De flesta av dessa var verksamma i stationssamhället . 

Den 1 januari 1914 blev Skurup köping, d .v .s . en administrativ tätort 
som hade vissa funktioner som handelsplats, men till skillnad från stä-
der inte hade stadsrättigheter21 . Den första ansökan blev insänd nå-
gon gång under andra halvan av 1880-talet . År 1892 avslogs ansökan av 
Konungen i Statsrådet, (k m:t), d .v .s . av Regeringen . År 1895 blev Sku-
rup så omsider municipalsamhälle och år 1907 fick man löfte om att 
få bli köping, men ett reningsverk måste först byggas och vara funk-
tionsdugligt . Året efter byggdes det också ett elverk . När man ansökte 
om att få bli municipalsamhälle fanns det varken ordentliga gator eller 
rännstenar . Stationssamhället omfattade en areal på ca 38 ha och hade 
800 invånare . År 1900 utökades arealen till ca 134 ha . 

I och med statusen som köping fick man rätt att beskatta . Reglerna 
förändrades i och med kommunreformen 1971 . Ända sedan 1885, allt-
så i 29 år, hade man arbetat för att få bli köping . Kort tid efter det att 
man hade lyckats få igenom sin ansökan stagnerade utbyggandet och 
i och med det befolkningstillväxten i stationssamhället . Luften gick 
ur tätorten efter att målet uppfyllts . I realiteten sammanfaller stagna-
tionen med en svagare ekonomisk konjunktur i Sverige och för övrigt 
i hela den västliga världen . Nästa stora utbyggnadsfas kom inte igång 
igen förrän på 50-talet, då representerade av funkishusen .

I början var det dåligt med planläggningen för nybyggnationer i sta-
tionssamhället . Folk byggde istället lite som de själva ville . Detta 
medförde inte bara att man byggde i olika stilar, men också av oli-
ka kvalitet . Senare blev det nödvändigt att styra upp med strängare 
municipalbestämmelser och lokala byggnadsföreskrifter . Den nya 
byggnadslagen från år 1874 förbjöd ny stadsbebyggelse i trä . Bygg-

21 .  Stadsrättigheter  innebar ett visst självstyre . Staden skulle ledas av en borgmästare och ett stads-
råd och vara organiserade i skrån . Med stadsprivilegierna fick borgarna monopol på köpmanskap och 
handel, och rätten att sälja hantverk .

processen blev mer komplicerad och byråkratisk . Byggnaderna blev 
nu ordnade i kvarter i, ett mer eller mindre, rutnätsystem . Det första 
kvarteret var triangeln som avgränsas av Kyrkogatan, Järnvägsgatan 
och Mackleansgatan . Detta kvarter fick namnet Maclean eller Mack-
lean . Den nya arkitekturen innebar ett fullständigt brott med tidigare 
praxis . Dekorationer av fasader blev ett huvudtema . Dessa blev ofta 
utförda i lokal särprägel och ofta knutet till en bestämd byggmästare 
på platsen . Två- och trevåningshus med stadskaraktär blev en ny stan-
dard . Teglet var nästan underhållsfritt och räknades som mer hållbart 
än tidigare byggmaterial .

Efter att utbyggnaden av de karakteristiska tegelhusen nästan upp-
hörde, så stod man där med en blandning av låga arbetarbostäder, 
som inspirerats av gångna tider, och flervåningshus, inspirerade av hu-
sen i städerna med utländska förebilder, alla sida vid sida i en enda 
stor blandning . Och så ser det i stort sett ut än idag . Hade man inte 
hindrats av den ekonomiska nedgången på 1920- till och med mit-
ten av 40-talet, så är det troligt att man hade rivet arbetarbostäderna 
och byggt högre tegelbyggnader istället . Samhället skulle då ha fått 
en mer enhetlig prägel i och med att man då hade kunnat fullfölja 
de ursprungliga planerna, men man hade också riskerat att den äldre 
bebyggelsen i Kv Munken hade ödelagts . Utbyggnaden med nyare 
tegelhus i Skurup de senare tiotal åren kan ses som ett försök till att 
återskapa några av de ursprungliga miljöerna .

Sekelskiftet 18 /1900 representerade tegelarkitekturens glansdagar . 
Det hantverk som frambringades är knappast ekonomiskt möjligt 
idag . Så hade till exempel sekelskifteshusen ofta galvaniserade plåt-
tak, en teknik som i dag mest används inomhus . Dekorationerna och 
detaljrikedomen på fasaderna är det få om än någon som skulle ansett 
sig ha råd till idag . Men, det handlar också om att våga . Det är en anda 
som också efterfrågas i vår egen tid . Entreprenörskap och innovation 
handlar mycket om att våga göra annorlunda, att våga tänka stort, eller 
åtminstone annorlunda . Man kan välja att se tegelarkitekturen i Sku-
rup som en daglig påminnelse om dessa ideal .



20 21

det ca 200 bostadshus och andra byggnader . År 1904 bodde det 1200 
människor här, i och med att man hade inlemmat Saritslöv och Sandå-
kra med Skurup . År 1875 fanns det 8 handlare i socknen, 1880 18 st ., 
och 1905 31 st . De flesta av dessa var verksamma i stationssamhället . 

Den 1 januari 1914 blev Skurup köping, d .v .s . en administrativ tätort 
som hade vissa funktioner som handelsplats, men till skillnad från stä-
der inte hade stadsrättigheter21 . Den första ansökan blev insänd nå-
gon gång under andra halvan av 1880-talet . År 1892 avslogs ansökan av 
Konungen i Statsrådet, (k m:t), d .v .s . av Regeringen . År 1895 blev Sku-
rup så omsider municipalsamhälle och år 1907 fick man löfte om att 
få bli köping, men ett reningsverk måste först byggas och vara funk-
tionsdugligt . Året efter byggdes det också ett elverk . När man ansökte 
om att få bli municipalsamhälle fanns det varken ordentliga gator eller 
rännstenar . Stationssamhället omfattade en areal på ca 38 ha och hade 
800 invånare . År 1900 utökades arealen till ca 134 ha . 

I och med statusen som köping fick man rätt att beskatta . Reglerna 
förändrades i och med kommunreformen 1971 . Ända sedan 1885, allt-
så i 29 år, hade man arbetat för att få bli köping . Kort tid efter det att 
man hade lyckats få igenom sin ansökan stagnerade utbyggandet och 
i och med det befolkningstillväxten i stationssamhället . Luften gick 
ur tätorten efter att målet uppfyllts . I realiteten sammanfaller stagna-
tionen med en svagare ekonomisk konjunktur i Sverige och för övrigt 
i hela den västliga världen . Nästa stora utbyggnadsfas kom inte igång 
igen förrän på 50-talet, då representerade av funkishusen .

I början var det dåligt med planläggningen för nybyggnationer i sta-
tionssamhället . Folk byggde istället lite som de själva ville . Detta 
medförde inte bara att man byggde i olika stilar, men också av oli-
ka kvalitet . Senare blev det nödvändigt att styra upp med strängare 
municipalbestämmelser och lokala byggnadsföreskrifter . Den nya 
byggnadslagen från år 1874 förbjöd ny stadsbebyggelse i trä . Bygg-

21 .  Stadsrättigheter  innebar ett visst självstyre . Staden skulle ledas av en borgmästare och ett stads-
råd och vara organiserade i skrån . Med stadsprivilegierna fick borgarna monopol på köpmanskap och 
handel, och rätten att sälja hantverk .

processen blev mer komplicerad och byråkratisk . Byggnaderna blev 
nu ordnade i kvarter i, ett mer eller mindre, rutnätsystem . Det första 
kvarteret var triangeln som avgränsas av Kyrkogatan, Järnvägsgatan 
och Mackleansgatan . Detta kvarter fick namnet Maclean eller Mack-
lean . Den nya arkitekturen innebar ett fullständigt brott med tidigare 
praxis . Dekorationer av fasader blev ett huvudtema . Dessa blev ofta 
utförda i lokal särprägel och ofta knutet till en bestämd byggmästare 
på platsen . Två- och trevåningshus med stadskaraktär blev en ny stan-
dard . Teglet var nästan underhållsfritt och räknades som mer hållbart 
än tidigare byggmaterial .

Efter att utbyggnaden av de karakteristiska tegelhusen nästan upp-
hörde, så stod man där med en blandning av låga arbetarbostäder, 
som inspirerats av gångna tider, och flervåningshus, inspirerade av hu-
sen i städerna med utländska förebilder, alla sida vid sida i en enda 
stor blandning . Och så ser det i stort sett ut än idag . Hade man inte 
hindrats av den ekonomiska nedgången på 1920- till och med mit-
ten av 40-talet, så är det troligt att man hade rivet arbetarbostäderna 
och byggt högre tegelbyggnader istället . Samhället skulle då ha fått 
en mer enhetlig prägel i och med att man då hade kunnat fullfölja 
de ursprungliga planerna, men man hade också riskerat att den äldre 
bebyggelsen i Kv Munken hade ödelagts . Utbyggnaden med nyare 
tegelhus i Skurup de senare tiotal åren kan ses som ett försök till att 
återskapa några av de ursprungliga miljöerna .

Sekelskiftet 18 /1900 representerade tegelarkitekturens glansdagar . 
Det hantverk som frambringades är knappast ekonomiskt möjligt 
idag . Så hade till exempel sekelskifteshusen ofta galvaniserade plåt-
tak, en teknik som i dag mest används inomhus . Dekorationerna och 
detaljrikedomen på fasaderna är det få om än någon som skulle ansett 
sig ha råd till idag . Men, det handlar också om att våga . Det är en anda 
som också efterfrågas i vår egen tid . Entreprenörskap och innovation 
handlar mycket om att våga göra annorlunda, att våga tänka stort, eller 
åtminstone annorlunda . Man kan välja att se tegelarkitekturen i Sku-
rup som en daglig påminnelse om dessa ideal .
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1.5 TEGELTILLVERKNING

Det finns två huvudtyper av tegel, obränd (lersten) som man känner 
till så långt tillbaka som 10 000 f .Kr . från området runt Nildalen och 
bränd, som består av torkad lera, eventuellt blandat med tagel eller 
halm . Den senare typen känner man till från ca 1800 f . Kr då assy-
rierna använde det i området mellan de två stora floderna Eufrat och 
Tigris . Till Skandinavien kom teglet först på 1100-talet . Roskilde var 
en tidig förebild för de som önskade att bygga i tegel, som också ofta 
omnämns i källorna . Detta gäller speciellt domkyrkan . Tegelindu-
strins höjdpunkt var kring sekelskiftet 18 /1900 . År 1905 tillverkades 
ca 400 miljoner tegelstenar i Sverige . Antalet tegelbruk var då runt 
500 . År 1967 hade antalet minskat till 100 tegelbruk och 1978 till 2522 .
Vidare finns det fem huvudformer av tegel; fasadtegel, marktegel, 
taktegel, tegelrör och skorstenstegel (för murande av runda former) . 
I Sverige användes tegelrör gott och väl från 1840 men är nu ersatt 
av plast . Markteglet brändes i högre temperatur för att det skulle bli 
hårdare och tåla mer . 

Processen var känd sedan medeltiden . Leran grävdes fram på hös-
ten . Den låg endast 1 meter under jorden på de flesta ställen . Leran 
skall vara ren från jord och organiska ämnen så att man inte får okon-
trollerad påverkan vid bränningen . Därefter blev den lagd i tunna la-
ger som vattnades ordentligt . Då frosten kom frös lerbitarna itu och 
blev finfördelade och därmed mer lätthanterliga . Om våren blev le-
ran bearbetad och blandad med sand . Detta gjordes för att motverka 
uppkomsten av sprickor under torkningsprocessen . På försommaren 
formades den för hand i enkla träramar för att därefter torkas och slut-
ligen brännas . 

Bränningen skedde i en temperatur av ca 1000 º c och pågick under 
ca 10-14 dager . Omkring 60 % av stenarna var vällyckade, dvs . att de 
hade jämn form och fin färg . Resten såldes som andra- och tredjesor-
tering, men var ändå användbart som byggmaterial23 . Slutresultatet 
berodde på hela processens kvalitet och inte i lika stor grad på själva 
råmaterialet . Under våren och sommaren bakades, slogs eller stöttes 

22 .  Olsson, Lars-Erik (1987) .
23 .  Hans Ponnert i Skånes Hembygdsförbund (1984), SS . 81-82 .

Foto: En samling träramar för tegelstenar från Börringekloster . 

leran för hand till stenar, rör, takpannor eller skorstenstegel som t .o .m . 
blev en betydlig skånsk exportvara . För alla produkter fanns träformar 
av passande snitt (bilden) . De färdiga lerstyckena förflyttades sedan 
till speciella torkbänkar i särskilda torklador vars täta tak skyddade 
mot såväl regn som sol, medan väggarna var glesa konstruktioner som 
tillät effektiv luftning men också skyddade mot nyfikna djur24 . 

Beroende på föroreningar av alkalier, järn, kalk och magne-

sium, är leran mer eller mindre eldfast, och erhåller efter brän-

ningen olika färger. Den renaste leran, kaolinen, blir vit när 

den bränns, de eldfasta lerorna ljust gula, de mer järnhaltiga 

gulröda och röda, och de med viss proportion av kalk och järn 

vid bränning med tillräcklig lufttillförsel gulgröna eller, om de 

är kalkfria, blåsvarta25 .

Det glaserade teglet (ofta i svart, brunt eller grönt) var dyrare eftersom 
det hade genomgått två bränningar . Det stora genombrottet kom med 
det maskinslagna teglet på 1890-talet, som gav tegelstenarna exakt 
samma format . Det Skurupstillverkade teglet kom i produktion 1899 . 

24 .  Hidemark, SS . 158-159 .
25 .  http://sv .wikipedia .org/wiki/Tegeltillverkning (2011-08-10) .
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Detta ledde till mer precisa konstruktioner och lägre byggnadskost-
nader . Detta lade i sin tur grunden till den mest aktiva byggperioden 
i stationssamhället och ett ökat välstånd vars like man inte skulle få 
uppleva förrän efter andra världskriget .

Tegelbruken byggdes ofta i anslutning till järnvägen, vilket inte en-
dast var tillfället i Skurup, men också i Östra Grevie i samband med 
järnvägen Malmö-Trelleborg (1898), i Kanik vid järnvägen Lund-
Bjärred (1901), i Flyinge och i Danhult vid Ingelsträde (1885) . 
Fram till reformationen byggde man ofta i tegel . Efteråt och i flera 
århundraden framöver gick mycket av kunskapen förlorad . Teglet i 
Skåne från den tidiga perioden kom mestadels från Nederländerna 
och Schleswig-Holstein . Detta är i sig en grund till varför man finner 
inspiration och påverkan därifrån i den skånska byggnadsarkitektu-
ren . Vi var fullständigt beroende av kompetensen utifrån för att täcka 
det behov som uppstod när man återigen började bygga i tegel från 
och med 1800-talets mitt . Södra Jylland och Nederländerna var tidigt 
ute med industriellt tillverkat tegel . Istället för att använda den med-
eltida tekniken med tegel på ytan och kalkbruksmassa i mitten kunde 
man nu tillverka homogena tegelstenar . En av orsakerna till att det 
inte gick snabbt att bygga tegelbyggnader i Skåne hängde samman 
med områdets fattigdom på träd . Korsvirkestekniken var populär på 
kontinenten, där man hade större tillgång till virke . Att bränna tegel 
var också dyrt . Mot slutet av 1700-talet och under det tidiga 1800-talet 
fanns det knappast något virke kvar i Skåne . Hushållen blev tvungna 
att elda med torkad gödsel26 . Att bygga i tegel var i stort sett begränsat 
till adeln, som hade sina egna tegelbruk (bilden) .

Att bygga i tegel fordrade både kapital och kunskap . Detta var i bör-
jan förbehållet kungen och kyrkan och senare adeln . Mot mitten av 
1800-talet blev teglet ”allemans-material”, både för fattiga och rika, 
använt likväl till uthus som till kyrkor . Under nationalromantiken, 
mellan åren 1890 och 1920, fick teglet sitt fulla genombrott i arkitek-
turen . Länge hade man byggt enkla enplanshus i korsvirke, där vir-
ket blev allt klenare och de mellanliggande facken försågs med mer 
26 .  Hidemark, Ove (1982), S . 151 .

lättförgängliga risflätningar och lerklining i takt med att folk blev fat-
tigare27 . När teglet slog igenom runt mitten av 1800-talet, så var det i 
hög grad p .g .a . det höga virkespriset . Det nya materialet spreds från 
byarna till de mindre städerna . Det användes överallt, t .o .m . i de enk-
lare bostäderna och i statarlängorna . En annan viktig orsak till teglets 
snabba spridning hänger samman med utvecklingen av jordbruket . 
Nedgrävda tegelrör gjorde det enklare med utdikning och torrlägg-
ning av åkrar . Tegel blev också använt till att stöpa tegelformade rör-
system för avledning av vatten generellt . Denna teknik prövades i 
England redan under 1820- och 40-talen i Sverige . År 1879 kom det 
t .o .m . en lag om utdikning .

Under åren 1850-1985 fanns det 278 olika ställen där man framställde 
tegel i Skåne28 . Tegelbruket i Skurup som startade år 1899 produce-
27 .  Idem .
28 .  Skåne Hembygdsförbund (1984), S . 40 . Bara i Skurups kommun framställdes  tegel vid Näsby-
holms  godsbruk (1870-90), i Saritslöv (1890-1900), i Skurup (1900-1968), i Svaneholm (1870-tallet), 
på Skönabecks godsbruk (1900-1970), på Östratorp nr 6 vid Jöns Ekberg (1870-1880), i Lindby nr . 7 

Foto: Lars Månsson,
Börringe kloster 2011 .
Här hade man ett eget 
tegelbruk .
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rade som mest 3,6 miljoner tegelvaror per år . Andra kända tegelbruk 
i Skåne var Minnesberg, Börringe, Veberöd, Skromberga, Rögle och 
Helsingborg . Det mest kända tegelbruket, som låg i trakten av Lands-
krona, var kanske Svaneholms tegelbruk under ledning av konsul Jör-
gen C .M . Schmidt29 .

Under 20- och 30-talen var tegelbruken på tillbakagång . Lönerna 
hade stigit efter första världskriget och utgjorde nu 20 % av kostnaden 
i motsats till 10 % tidigare . Också elpriset gick upp . Betongen blev 
den nya stora konkurrenten till tegel och trä . I takt med att lastbilen 
ersatte en stor del av de transporter som tidigare gick med tåg blev det 
faktum av att hålla till i närheten av järnvägen av mindre strategisk 
betydelse30 . 

1.5.1 SKURUPS TEGELBRUK

Hans Andersson startade firman Skurups Tegelbruk år 1899, och året ef-
ter var den i full drift . Bruket drevs av sonen Nils August Andersson . 
Hans Andersson gick bort 1910, Han var då 83 år gammal . Förut hade 
teglet kommit från ställen som Börringe, Yddinge, Minnesberg m .fl . 
Hans Andersson hade drivit ett företag i stationssamhället sedan 1881 
och firman räknas idag som Skurups äldsta kvarvarande företag . Hans 
Andersson startade sina affärer med spannmål och timmer i Småland 
och expanderade sedan med en filial i Skurup . Huvudaffären var i Al-
stad . 

Långugnen hade år 1923 14 brännkammare och varje kammare kunde 
rymma 7000-8000 tegelstenar . Senare utökade man till 20 kammare . 
Under 1940-talet gjorde man också tegelpannor . Den ursprungliga 
lertäkten låg på platsen där Flintebrohemmet ligger idag . Detta ut

(1870-1880), i Öremölla nr 3 (1870-tallet), Torsjö (1850-1870), i Rydsgård vid M . Hallenborg (1850-
1880), och i Mossby 1850-1900) . Godsen gjorde i stort sett bara tegel för eget bruk .
29 . Inte att förväxlas med tegelbruket på godset Svaneholm i Skurups kommun, som var betydligt 
mindre, men dessto viktigare lokalt . Det låg i närheten av slottet .
30 . Affärslivet lokaliserat till stationsamhället har sedan förlorat marknadsandelar  till de nya stora 
affärsområdena lokaliserade ute vid de trafikerade genomfartslederna . Denna utveckling är i stor 
grad förorsakad av att bilen har ersatt tåget somkommunikationsmedel . Skurup av i dag er i större 
grad lokaliserat runt de stora vägnäten . Hur det blir i framtiden vet vi ännu inte .

Foto: Ur Hans Sernerts fotoarkiv .  

tömdes på 1930-talet, varvid man tog upp en ny täkt vid Nyvångs 
gård . På 1960-talet var också detta tömt varpå man tog upp ny lera vid 
Näsbyholm . År 1935 hade tegelbruket 27 anställda . 

1.6 TEGELARKITEKTUREN I STATIONSSAMHÄLLET SKURUP 

Konsthistorikern Johnny Roosval menar att den nationalromantiska 
inspirationen huvudsakligen kommer från England och Tyskland31 . I 
England var det ett uttryck för en strävan mot enklare former, lett av 
män som John Ruskin och August Welby Pugin . Det finns också ett 
hus i denna stil i Skurup, på Södergatan 70 . Enligt Whittick är det 
annars den holländska stilen som står den svenska närmast32; enkla 
tegelfasader och sparsmakad ornamentik . Denna stil är t .ex . typisk för 
byggmästare Nordén .

Tegelarkitekturen i Skåne präglas av kreativitet, livsglädje och fram-
tidsoptimism . Detta var en tid då byarna löstes upp och järnvägen sig-
nalerade nya möjligheter . Många tegelbyggnader var antingen byggda 
eller påverkade av danskar och tyskar, antingen i form av kringresan-
de byggmästare eller via rikt illustrerade handböcker och förlagsblad . 

31 .  Roosval, Johnny (1938) .
32 .  Whittick, Arnold (1974) .
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Foto: Ur Hans Sernerts fotoarkiv .  
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31 .  Roosval, Johnny (1938) .
32 .  Whittick, Arnold (1974) .
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Mycket av tegeltillverkningen var präglad av tysk kunskap . Också 
den mekanisering som tilltog under 1870-talet var huvudsakligen ba-
serad på tyska uppfinningar . 

Det var ovanligt att man anlitade arkitekter när man skulle bygga hus 
i stationssamhället . Som regel var slutresultatet en kombination av 
önskemål från byggherren i samråd med byggmästaren, vilket även 
är fallet idag . Man hade inte så många byggmästare från starten heller . 
Nordén, som antagligen är en av de två mest betydelsefulla byggmäs-
tarna i Skurups historia, startade med att etablera en såg- och snickeri-
verkstad i tätorten . Nordén var också en mecenat för den gryende ar-
betarrörelsen . Bl .a . förvärvade han fastigheten Linnéa vid Smalgatan, 
där arbetarna kunde ha sina möten33 . Han gav senare mark till Folkets 
Park och byggde Folkets Hus år 192534 . Detta placerar Nils H Nordén 
i en särställning som Skurupsbo i ortens historia . Den andre av de två, 
Jöns Jönsson, började som murare . Jönsson blev senare känd för att 
försöka lätta upp de stora tunga tegelhusen med ljusa färger och rika 
dekorationer, ex . med tegelband i avvikande färger . De båda bygg-
mästarna byggde också en rad hus utanför stationssamhället .

De som byggde stationssamhället ville visa att Skurup kunde bli ett 
”riktigt samhälle” . Allra helst skulle det de byggde likna samhälle-
na på kontinenten . Därför byggde man som i städerna trots att man 
bodde ute på landet . Hans Janstad kallar järnvägsarkitekturen för Sku-

rups-gotiken . Det ursprungliga uttrycket var Eslövs-gotik och myntades 
av Lundabor i nedsättande betydelse . Detta kan verka lite konstigt då 
man i Lund hade flera tegelbyggnader av samma eller liknande karak-
tär . Det var och är väl så att teglet inte är lika påfallande i småsamhäl-
lena . Under 1910-talet ser man ett starkt inflytande från jugendstilen, 
nordisk renässans, och nordisk sengotik . Man behövde inte resa läng-
re än till Malmö för att finna exempel på storslagna renässanstegelhus . 
De stora förebilderna i Malmö fanns längs med stråket Östergatan, 
Adelgatan, och Västergatan . Kompanihuset byggdes 1539 eller 1540, 

33 .  Mårtensson, Eric (1991), S . 17 .
34 .  I motsats till Nordén var Eric Wickström känd som en person som aktivt motarbetade arbetar-
rörelsens frammarsch .

Jörgen Kocks hus byggdes 1525, och Rosenvingehuset byggdes 1534 . 
När Stortorget i Malmö anlades började man också bygga ett nytt råd-
hus . Det blev färdigt 1546 . Huset har sedan byggts om flera gånger och 
fick sin nuvarande utformning 1863 . Detta var förebilder som var till-
gängliga för alla att se inom mindre än en timmes tågresa från Skurup . 

De skånska förebilderna skiljer sig betydligt från de vi finner norr 
om Hallandsåsen . I Skåne finns ytterst lite av det fornnordiska eller 
drakstilen, som man ser i Stockholm och framförallt i Norge (ett litet 
undantag är Prästgården i Skurup) . Stilen är ej heller uppenbart natio-
nalromantisk, men kontinental . Den präglas inte av det skandinavis-
ka, ej heller av Carl Larssons hemtrevliga stil . Det som är gemensamt 
är ett starkt romantiskt drag, längtan efter det historiska, det känslo-
fyllda, ett drömmande som bryter med tidigare stilar och regler . Det är 
denna romantiska idé som ger utslag i en till synes obegränsade känsla 
av frihet och framtidstro . 

I Skåne, Danmark och Tyskland rådde murarglädje, medan det norr 
om Hallandsåsen rådde snickarglädje . Åttakantiga torn, som vi finner 
på Kyrkogatan, för associationerna till renässansens Italien . Fasaden 
var allt, med den skulle man visa vem man var, vad man tänkte .  Här 
finns också ett inslag av lekfullhet och äventyrlig inspiration . Se till 
exempel serien av miniatyrtorn på fastigheten Svanen 9 .  

Man ville bygga som i staden, men budgeten var som regel mycket 
lägre . Det man inte kunde bygga på höjden tog man därmed igen i 
fantasifullheten . Det är också något av den pompösa uppkomlingen 
i denna arkitektur, på gränsen till det lätt komiska . Många av de spe-
ciella utsmyckningarna har genom tiderna dämpats eller tagits bort . 
Torsten Hägerstrand talade i Svenska turistföreningens årsskrift om 
en stadsmässighet som aldrig nåtts . Stationssamhället var ett slags vilda 
västern och byggnaderna med sina små uthus på baksidan för ofta tan-
karna till Hollywoods fasader i västernfilmer .

En stor del av den ursprungliga tegelarkitekturen i stationssamhället 
har försvunnit genom rivningar, ny-, om- och tillbyggnader . Det vi ser 
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i dag är med andra ord bara en del av det som en gång har varit . De 
flesta av de stora monumentalbyggnaderna finns kvar, med undantag 
av till exempel hotellet och brandstationen med sitt dominerande 
torn . I en del av husen byttes fönsterna ut, till så kallade perspek-
tivfönster, en typ av vridfönster med horisontell axel och stor glasyta 
utan spröjsar, som introducerades på 1930-talet . Dessa var billiga och 
sparade uppvärmningskostnader, eftersom de ofta var tvåglasfönster . 
Detta medförde inte endast att man bröt med den ursprungliga stilen 
på huset, men man bröt också med proportionerna . Från ett estetiskt 
och kulturhistoriskt perspektiv kan man säga att de flesta ändringarna 
har gjort mer skada än nytta . Samtidigt finns det mycket nog kvar av 
den ursprungliga stilen för att byggnaderna ska vara värda att se . Man 
kan också uppmuntra folk till att renovera tillbaka, vilket också görs av 
några fastighetsägare i Skurup idag . Huset där Porla Kusin finns och 
Hansahuset är två exempel på detta .

1.7 BYGGMÄSTARE OCH ARKITEKTER

Före stationssamhällets utbyggnad stod för det mesta amatörer för 
byggandet och det skedde säsongsvis . Oftast var det husägaren själv 
som byggde . Det var livsnödvändiga kunskaper som gick i arv, något 
man hade sett och varit en del av redan som barn . Källare hade man 
som regel inte . Husen byggdes på en grund som bestod av stenar . 
Med införandet av teglet blev byggnadsproceduren mer komplicerad . 
Det krävde större insatser från ett större antal individer . I och med att 
byggnaderna blev högre och tyngre måste man göra hållfasthetsbe-
räkningar etcetera . Ett eget byggnadstekniskt fackområde växte på 
detta sätt fram . Husen kunde spricka, murputsen kunde falla av och 
bjälklagren svaja35 . Då var det nödvändigt att ha en erfaren byggmäs-
tare till hjälp . I en klass för sig bland Skurups byggmästare stod Nils H 
Nordén och Jöns Jönsson . Andra betydliga byggmästare var Per Mår-
tensson och A . Olsson . Arkitekter var det värre med . Det räknades 
ännu som en lyx och kom ofta utifrån . Den mest kända av dem var 
antagligen Axel Stenberg . 

35 .  Hidemark, Ove (1982), S . 154 .

Axel Stenberg var en svensk arkitekt, byggmästare och biografä-
gare, född i Lund och för det mesta verksam i Malmö . Stenberg ritade 
bland annat Folkhögskolan i Skurup .
Störst inflytande på tegelarkitekturen i Skåne generellt under 
1800-talet hade arkitektursforskaren och professorn i grekiska Carl 
Georg Brunius . Hans experiment med kyrkor och ladugårdar under 
1830–50-talen bildade överallt skola, till exempel ritade han ladu-
gården på Jordberga som är från 1844 . En annan med stort inflytande 
var Axel Harald Boklund, född den 28 mars 1868, död den 20 mars 
1924 i Malmö . Boklund var arkitekt och skriftställare . Harald Bok-
lund studerade arkitektur i Berlin, och drev sedan August Lindvalls 
arkitektkontor i Malmö 1895-1900 (Lindvall & Boklund) . De ritade 
bland annat järnvägsstationen Trelleborgs Nedre (senare benämnd 
Trelleborgs C) och Teleborgs slott utanför Växjö (idag en del av uni-
versitetet) . Boklund ritade också en rad byggnader i Malmö som till 
exempel Apoteket Lejonet (med Lindvall), Hamnkontoret och Pil-
dammstornet36 . Tinnar och torn var typiskt för Boklunds tyskinspire-
rade byggnadsstil . Man känner igen en del av detta i Skurup om än i 
något mindre format .
För de skånska brukens utveckling betydde kunskapsimporten av te-
gelmästare från Westfalen, som skedde genom årtiondena vid mitten 
av 1800-talet, mycket37 . På denna tid blev också tegelverksamheten 

36 .  http://sv .wikipedia .org/wiki/Harald_Boklund (2011-08-09) .
37 .  Hidemark, Ove (1982), S . 173 .

Axel Stenberg, foto: Wikipedia
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en helårssysselsättning . Hela professionen var i utveckling . Teglets 
format höll i Skåne i stort sett måttet 25x12 x 6,5 cm . Detta hade san-
nolikt tyska förebilder och kom med de tyska tegelmästarna . I Preus-
sen blev det ett standardmått år 1870 . Det uppsvenska, liksom det ti-
digare skånska formatet, var 28 x 14 x 8 cm med anor från medeltiden .

Fourniertegel hade en speciell yta av lera som vid bränning kunde 
bli brun, vit eller grå-blå, allt efter lertyp och bränningstemperatur38 . 
Fram mot sekelskifte kom också svart, brunt eller grönglaserat tegel 
för dekor eller för särskilda klimatutsatta byggnader . För statusmässi-
ga ansiktslyftningar erbjöd man så kallade Chicagoförbländer, en tunn 
sten som kunde spikas fast i underlaget . Detta var strömningar som 
också påverkade tegelarkitekturen i stationssamhället Skurup . 

För att allt detta inte bara ska bli teori inviteras läsaren till att följa 
med på två rundvandringar i Skurup . Dessa presenteras i del två i 
denna bok .

38 .  Idem, s . 176 .

2.0 RUNDVANDRINGAR I SKURUP

För att beskåda tegelarkitekturen i Skurup med egna ögon finns det 
inget bättre sätt än att ta en promenad . Då kan det vara värdefullt att 
veta lite om var man kan gå för att få se sevärdheterna, även om det 
självklart inte finns någon promenad som i princip är bättre än någon 
annan . Det är avhängigt av smak och tycke .

Denna skrifts rundvandringar är två till antalet och döpta till Den Raka 

Rundan (drr) och Den Slingriga Rundan (dsr) . Båda kan promeneras 
på mindre än en timme, oavsett var man väljer att göra ett stopp för att 
studera arkitekturen, vilket ju är avsikten . Ett alternativ är att cykla 
istället för att gå, vilket minskar tiden något, men inte ansenligt, då de 
husen som är värda att se ofta finns tätt inpå varandra . En fördel med 
cykel är att man kommer lite högre upp och kan få en bättre utsikt 
över fastigheten .

drr – också kallad turen Kyrkogatan – Södergatan – startar vid Kv Kor-
pen i det sydostliga hörnet av stationssamhället, vid hörnet av Södra 
Kungsgatan och Kyrkogatan . Om man vill gå lite längre kan man star-
ta från det gamla (lilla, medeltida) femkorset uppe vid Folkhögsko-
lan . I så fall ska man komma ihåg att se Prästgården, en tegelbyggnad 
som återuppbyggdes efter branden år 1900, med träsniderier i drakstil 
på båda gavelfälten . Denna sista variant kallas också turen gamla – nya 

femkorset . Vi går nedför Kyrkogatan till det nya femkorset och därefter 
tillbaka söderut på Södergatan till Kv Rutger och avslutar vid rondel-
len och hörnet vid Saritslövsvägen . Om man vill göra denna tur till en 
rundvandring i bokstavlig mening kan man ta av nedåt Jörgensgatan 
till Skurups Kyrka . På högra sidan finns en rad för Skurup typiska te-
gelhus, några med egna namn på fasaden . Man kan då sägas att ha gått 
en hel runda, men i form av en triangel .

DSR startar på Stortorget på hörnet av Stora Torggatan och Södra 
Torggatan . Härifrån går turen ned till Västergatan och till höger på 
Dammgatan . På turen passerar vi Kv Östberg, Svea, Sigrid, Blenda, 
Separator, och Dammen . Väl nere vid järnvägen tar vi oss över till an-
dra sidan, till Fabriksgatan och Kv Åke och Munken . 



32 33
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38 .  Idem, s . 176 .
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Det kan även vara värt att ta turen ända ner till Folkets hus där en 
av de finaste tegeldetaljerna i Skurup finns; Den keramiska Rosen 
som är inmurad i fasaden på Folkets Hus . Denna prydde en gång 
iogt:s hus på andra sidan vägen i Kv Torsten 8 (rivet) . I dag finns 
det inga byggnader kvar i Kv Torsten, som är omgjort till kombine-
rad park och parkeringsområde mellan Fabriksgatan och järnvägen .  
Den första byggnaden som förlades hit (Torsten 1) var Skurups meka-
niska verkstad . Om man inte går helt ner till Folkets Park går turen is-
tället in i Kv Munken, ut vid Södergatan, tillbaka över järnvägsspåren, 
upp till Järnvägsgatan i riktning mot Kyrkogatan . Turen slutar här, i 
korset Järnvägsgatan och Kyrkogatan . Vi har då passerat Kv Vallis, Ag-
dur, Blenda, Jumbo och Bjurling . Vill man gå en hel runda kan man gå 
upp till torget igen via Kyrkogatan . Detta är Den slingriga rundan.

Klassificeringen av byggnader med stort kulturhistoriskt värde och kul-

turhistoriskt värde följer inventeringen som utfördes 1977 . Det är påfal-
lande att en rad av de byggnader som klassificerades med kulturhisto-

riskt värde år 1977 revs senare . Det är också påfallande att en rad hus 
av liknande art kan ha olika klassificering . Andra hus som inte klas-
sificerades med kulturhistoriskt värde år 1977 kan ha värde idag, så det 
ligger nära till hands att göra en ny inventering .

den raka rundan – drr 
den slingriga rundan – dsr

Kv Korpen

Kv Hilma

Kv Svanen
Kv 
Anna

Kv Bjurling

Kv Parken

Kv Mårten

Kv Fredrik
Kv 
Macklean

Kv Vallis

Kv 
Blenda

Kv 
Jumbo

Kv 
Sigfrid

Kv 
SveaKv Separator

Kv Dammen

Kv Johan Agdur

Kv Åke

Kv Munken

Kv Julius

Kv 
Österberg

Kv Rutger

Kv Tofs Lärkan

Kv Näktergalen

Kv Ringaren

Kv Ruth
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2.1 DEN RAKA RUNDAN

Kyrkogatan (Från söder till norr)
drr startar vid gränsen mellan Skurup nr 1, nr 2 och Skurup nr 3, det 
vill säga i korsningen Kyrkogatan och Södra Kungsgatan . Skiljelinjen 
mellan Skurup nr 1, nr 2 och Skurup nr 3 gick på sin tid i en rak linje 
från Vaktgatan till Prästgatan, en linje som i mitten delas av tomt-
gränsen mellan Rutgerskolan och Mackleanskolan . drr startar alltså i 
södra delen av Kyrkogatan och går i första omgången ner till stations-
samhället, den vägen folk skulle ha åkt för att ta sig från kyrkosamhäl-
let och ner till den nya järnvägen . Detta är också den vägen många kör 
idag på väg till jobbet från platser som Abbekås och Skivarp om de 
arbetar i Skurup eller pendlar till Malmö eller Lund . drr inkluderar 
foto / teckningar och beskrivningar av 46 existerande byggnader och 
några som är rivna . 

Kv Korpen 

byggnad nr 1: Kyrkogatan 57 (kulturhistoriskt värde)

Korpen 341 och 342, Kyrkogatan 57 . Huset som kallas Nyhem byggdes 
1907 efter ritningar av N . H . Nordén på dennes egen tomt, antagligen 
med inspiration av och en variant av Axel Stenbergs hus på Kv Sigrid 
3 . Byggnaden som är ett privathus, är en av tre liknande konstruk-
tioner på samma gata . De båda andra är byggda av Jöns Jönsson . De 

är alla inspirerade av medeltidsborgar och genomförda i nygotisk stil . 
De två andra exemplen på borgtorn liknande två våningar finner vi 
på Kyrkotagan 43 och 45 och 13 och 15 . Dessa har båda åttakantiga 
torn . På Kykgotagan 57 finner vi ingen krenelering som på de två an-
dra fastigheterna . Här har istället funnits en liten takplattform med 
räcken i smide .

byggnad nr 2: Södra Kungsgatan 2 (stort kulturhistorisk värde)

Korpen 340 . Huset är byggt ca 1906-08 . Detta välbevarade hus är rikt 
utsmyckat med tandad gesims, tegeldeltaljer och -bårder i gult tegel39 . 
Vi urskiljer två typiska solsymboler på var gavel . Själva solen formas 
av 8 tegelstenar, varav 6 st . är tillskurna och inmurade i olika riktning-
ar i förhållande till det övriga tegelverket . 

Detalj: Solsymboler i ljust tegel .

39 .  En gesims är ett utskjutande horisontalt listverk som avslutar en fasad eller väggyta .

 p

 p
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Kv Hilma

byggnad nr 3: Södra Kungsgatan 3 och 4 (kulturhistoriskt värde)

Byggnaden är ett parhus . Parhus är privatbostäder som är lodrätt de-
lade i oftast två (lika stora) delar . Detta gjordes ofta för att sänka kost-
naderna för bygget, eventuellt hyran, och för ett mer effektivt utnytt-
jande av tomten . Kv Hilma har flera sådana parhus .  

byggnad nr 4: Kyrkogatan 53 (kulturhistoriskt värde)

Huset är i rött tegel, utbyggt 1972 (terrass mot trädgården) . 

byggnad nr 5: Kyrkogatan 51 (stort kulturhistoriskt värde)

Huset byggdes av N . H . Nordén och byggdes om år 1948 .

byggnad nr 6: Kyrkogatan 49 (kulturhistoriskt värde)

 p
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Huset tillhörde och var länge bebott av Östen Lindelöv . 
Detalj: Smidesräcke på balkongen på andra våningen . Harpan och 
musikmotivet i dekorationen går igen på båda balkongerna på andra 
och tredje våningen . 

byggnad nr 7: Kyrkogatan 45 och 47 (kulturhistoriskt värde)

Ett parhus byggt av N . H . Nordén år 1910 på hans egen mark (bygglov 
1905) . De två husen kan ha byggts för modellsnickare N . Nordkvist 
och snickare O . Olsson . Nr 45 kan ha bebotts av predikant August W . 
Bäckström . Här bodde senare lärarfamiljen Herlof Lindström . Nr 47 
rymmer Hans Backmans tandläkarpraktik . 

byggnad nr 8: Kyrkogatan 43 (stort kulturhistoriskt värde)

Denna teckning av Kyrkogatan 43 
med unionsflaggan gjordes år 1901 
för en bygglovsansökan . 

Foto: Olof Tufvesson eller Tora Larsson ur Hans Sernerts fotoarkiv .

Kyrkogatan 43 så som det såg ut när byggnaden var klar . 

Kyrkogatan 43 idag . Huset har beteckningen Hilma 1 och byggdes 
som boningshus för byggmästare J .O . Jönsson i Skurup . Jönsson bygg-
de en rad tegelhus i Skurup och var byns mest kände murarmästare . 
År 1957 byggdes huset om och tornets krenelering togs bort . Man har 
också bytt fönster, byggt en ny bredare kupa på taket och murat igen 
en dörr . Byggnaden har inhyst den kommunala förvaltningen . Här 
höll kommunen till under flera decennier före det nya kommunhuset 
byggdes i Kv Jumbo . För att få en idé om hur det borttagna fönstret på 
gaveln har sett ut, kan man titta på gaveln som vetter mot Tegelgatan . 
Denna gavel är i stort sett bevarad i sin ursprungliga form . Det runda 
motivet i glas fanns också i den ursprungliga huvuddörren som nu är 
borta . (Jfr ritningen) . 
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byggnad nr 9: Tegelgatan 4 och 6 (kulturhistoriskt värde

Ritning från 1905 från byggnadslovsansökan .  

Hilma 15, från 1905, är ett parhus byggt för tunnbindare M . Palm och 
filare A . Norling . Om du har tid så gå runt hörnet till Tegelgatan där 
det finns ett annat av Nordéns hus, Hilma 13, byggt år 1908. 

Kv Ruth

byggnad nr 10: Kyrkogatan 50 (stort kulturhistoriskt värde)

Teckning från 1912 till bygglovsansökan . Huset byggdes till J .E .V 
Jönsson samma år .

Fastigheten som går under beteckningen Ruth 14 och 15 är inte bara 
en av de finaste, men också bland de bäst bevarade tegelvillorna i 
stationssamhället . Ytterväggarna är byggda som kanalmurar med ut-
vändig helsten och invändig halvsten . Huset tillhörde under lång tid 
lantbrukare Larsson . Grannhuset Ruth 12 byggdes år 1909 för sten-
huggare K . Sjösten .

 p  p



42 43

byggnad nr 9: Tegelgatan 4 och 6 (kulturhistoriskt värde

Ritning från 1905 från byggnadslovsansökan .  

Hilma 15, från 1905, är ett parhus byggt för tunnbindare M . Palm och 
filare A . Norling . Om du har tid så gå runt hörnet till Tegelgatan där 
det finns ett annat av Nordéns hus, Hilma 13, byggt år 1908. 

Kv Ruth

byggnad nr 10: Kyrkogatan 50 (stort kulturhistoriskt värde)

Teckning från 1912 till bygglovsansökan . Huset byggdes till J .E .V 
Jönsson samma år .

Fastigheten som går under beteckningen Ruth 14 och 15 är inte bara 
en av de finaste, men också bland de bäst bevarade tegelvillorna i 
stationssamhället . Ytterväggarna är byggda som kanalmurar med ut-
vändig helsten och invändig halvsten . Huset tillhörde under lång tid 
lantbrukare Larsson . Grannhuset Ruth 12 byggdes år 1909 för sten-
huggare K . Sjösten .

 p  p



44 45

byggnad nr 11: Kyrkogatan 46 (kulturhistoriskt värde

Ritning från bygglovsansökan .

Kv Ruth 25 som kallas Högaholm fick bygglov år 1896 . Ritningen gjor-
des av N . Selander för H . Norberg . Huset är ett gott exempel på vari-
anten verkstad-på-baksidan (i motsats till butik-på-framsidan) . Bygg-
naden har länge varit bostad med tillhörande glasmästeri . 

byggnad nr 12: Kyrkogatan 44

Ritningen är från bygglovsansökan som beviljades år 1943 .
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Kyrkogatan 44 är byggt med tanke på att det skulle vara tandpolikli-
nik det vill säga folktandvården i huset . Under lång tid var här även en 
privat tandläkarmottagning (Gellström) . Folkhögskolan har haft stu-
dentrum för uthyrning på andra och tredje våningen . 
Byggnaden klassades som utan värde år 1977 . Denna klassning bör re-
videras . Byggnaden är en tidig representant för den minimalism som 
utvecklades under efterkrigstiden och är unik för Skurup . 

byggnad nr 13: Kyrkogatan 42

Ritning i förbindelse med bygglovsansökan för ändringar av huset . 

Villa Rutsbo, en patriciervilla uppförd av byggmästare J Jönsson om-
kring år 1908 . Trappstegen gick ursprungligen inte rakt upp till dör-
ren utan följde väggen från nedre högra sidan upp till dörren . Kupan 
byggdes i efterhand (ändring år 1937) . Här bodde Birger Andersson 
som hade beklädnadsaffär på Lilla Torggatan . Byggnaden klassades 
som utan värde år 1977 . Taget i beaktande byggnadens detaljrikedom 
och det faktum att arkitekturen liknar många av de husen som är klas-
sade med stort värde bör en omklassificering övervägas .

byggnad nr 14: Kyrkogatan 44 (stort kulturhistoriskt värde)

Kv Ruth 2 byggdes år 1896 till Hans Andersson, ägaren av spannmåls-
firman längre ner på gatan (Kyrkogatan 25) . Ombyggd 1941 av N . H . 
Nordén . Den vänstra delen var sedan länge bostadshus, medan den 
högra var affär . Stuvboden sålde tyger och garn och drevs av Willy Sjö-
sten . Från de två terrasserna kunde man sitta ner i lugn och ro och titta 
på de förbipasserande, i varje fall tills bilen kom . Vi finner återigen 
den samma arkitektoniska formen och de samma detaljerade tegelut-
smyckningarna i Kv Åke 41 och Kv Mårten 13 . 
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Kv. Svanen

byggnad nr 15: Kyrkogatan 41 (stort kulturhistoriskt värde)

Svanen 9 . Stilen är nygotik med moriska drag . Åtta tureller (miniatyr-
torn) kröner en på höjden förlängd fasad som sträcker sig över takets 
nedersta del . Hörnfronten är utformad med spetsbåge och blindering-
ar, som ser ut som tomma tavelramar i betong och är ett gemensamt 
drag för många hus i Skurup . Åskådaren förväntar sig en bild där och 
tänker att det kanske ska komma . Hörnhuset byggdes av Nils August 
Andersson år 1904 (eller 1909) . Janstad kallar huset den stolta Svanen . 
Här bodde Folke Norling, som hade en vulkaniseringsverkstad i käl-
laren . Huset övertogs av sonen Göran Norling . 

Det var populärt att bygga på hörntomter då detta gav större kommer-
siell exponering . Vi ser att huset byggdes något längre in på trottoaren 
än grannhuset . Detta visar planen på en bredare, modernare aveny . I 
samme kvarter: År 1903 startade Bröderna Anderssons Gjuteri & Me-
kaniska verkstad i Kv Svanen 12 och 14 . Bostadshuset revs senare . 
Anderssons var konkurrent till Haakers .  

Kv Anna

byggnad nr 16: Södra Torggatan 2 (kulturhistoriskt värde)

En gång fanns biblioteket här och här bodde och verkade korgma-
kare La Roche . Även bibliotekarie Nils Nilsson Thorsén, författare 
till Kulturbilder från gamla Ströland (1956) bodde i huset . Byggnaden 
som är av gul med röde bårder och kanter är unikt i sitt formspråk . 
Ljust umbragröna snickerier präglar dörrar och fönster . Fasaden är i 
gult handslaget tegel . Huset klassades som av kulturhistoriskt värde år 
1977 . Uppgradering i klassificeringen bör övervägas . 

I grannhuset som i dag är rivet (Kyrkogata 36, Anna 2) hade Fräls-
ningsarmén sina lokaler . Byggnaden var ett ett-och ett-halvplanshus 
i Skurupstegel . 
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byggnad nr 17: Kyrkogatan 34 

Foto: Ur Hans Sernerts fotoarkiv .

Huset är i slätputs och byggt år 1911 . Det byggdes för H . J . Andersson 
som drev manufaktur- och kolonialaffär här . Ombyggt enligt bygg-
nadslov år 1930 . Senare fanns Julius Hanssons speceriaffär med di-
versehandel och spannmål . Huset klassades som utan värde år 1977 . 

Omklassificering bör övervägas . Idag framstår det som ett exempel på 
ett hus som restaurerats med omtanke . Här får man en inblick i hur 
husen i Skurup såg ut tidigare .

I Kv Anna stod tidigare två andra byggnader med kulturhistoriskt värde, 
Anna 4 och Anna 5 . Anna 4 var fotoateljé och affär . Anna 5 byggdes 
före 1887 . Båda var i gott skick under besiktningen år 1977 . 

Kv Bjurling 

byggnad nr 18: Kyrkogatan 32 (kulturhistoriskt värde)

Foto: Ur Hans Sernerts fotoarkiv

Bjurling 9, byggdes 1908 i Skurupstegel . Här låg en gång gården Sku-
rup nr 3 . Boningslängan är fortfarande synlig på bakgården . De två 
övriga längorna revs för att ge plats till Apotekshuset . 

Detalj från karta från år 1888: Den västra 
längan finns fortfarande idag . Det som skulle 
bli Kyrkogatan gick rakt genom innergården, 
vilket inte var ovanligt förr .
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Detalj 2: Längan på bakgården är från den ursprungliga gården från år 

1786, klassificerad som kulturhistoriskt värdefull . Konstruktionen är i 
korsvirke .  

Det gamla Apotekshuset byggdes av Salomon Smith, som var apote-
kare i Ystad . Huset hade från början två våningar, men fick en tredje 
våning 1924 . Ingången till apoteket vette mot Kyrkogatan . Här fanns 
också Skurups första biograf, där Lilla Galleriet finns idag och en ci-
garraffär på hörnet etablerad av Johan Nilsson år 1912 . Han hade ock-
så herrekiperingsvaror . En tid hette det också Carl Carlssons Cigarr 
& Herrekipering . Fotograf Hans Sernert föddes i detta hus . Hans far 
övertog tobaksaffären . Länge drevs den av Hans Sernerts mor, Hulda 
Nilsson . Stället kallades allmänt för Huldas hörna . Rakt över gatan 
skymtar man Hugo Hanssons Conditori (nu rivet) . 

Foto: Ur Hans Sernerts foto-
arkiv . Carl Carlssons Cigarr & 
Herr ekiperingsaffär .

byggnad nr 19: Kyrkogatan 30 (kulturhistorisk värde)

Bjurling 10 byggdes 1912, efter ritningar av Albert Flygare . Huset 
byggdes som en liten particiervilla, vilket inte är lätt att se idag . Vi ser 
av första våningen och ingångspartiet att de är mer påkostade med rika 
tegelmönster . Byggmästare var N . H . Nordén . Huset byggdes senare 
om till affärslokaler . Här hade ägghandlare August Larsson sin butik . 
Dottern, Signe Larsson, driver fortfarande affären till höger i bilden . 
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Kv Parken 

byggnad nr 20: Kyrkogatan 25 (kulturhistorisk värde)

Foto: Ur Hans Sernerts fotoarkiv . 

Byggnaden var en av de första affärslokalerna på Kyrkogatan, startat 
av den tidigare omtalade Hans Andersson .  Man känner igen element 
från drakstilen i träsniderierna på taket och i gavelfältet .  Omklas-
sificering bör värderas . På tomten vid sidan av Parken 1, har det en 
gång stått två olika monumentalbyggnader . Först en bank sedan ett 
bostadshus med en bank i bottenvåningen . 

byggnad nr. 20b: Parken 1 (rivet)

Foto: Ur Hans 
Sernerts fotoarkiv . 

Byggnaden i ungrenässans rymde Skånska Handelsbolagets kontor, 
där Eric Wickström blev platschef . Wickström var därmed samhällets 
starke man, med butiker som sålde spannmål, timmer, mat, alkohol, 
och järnvaror . År 1914 köpte han Brodda gård . Handelsbolagets kon-
tor revs för att ge plats åt ett större boningshus (se under) . 

byggnad 20c: Parken 1 (rivet)

Ur Skurups kommunarkiv .

Ritning från bygglovsansökan . Huset byggdes 1904 som boningshus 
åt grosshandlare Nyberg som tog över Hans Anderssons spannmåls-
företag . Nyberg var född i Skanörtrakten och gifte sig med Hans An-
derssons dotter Sofia . Han blev delägare i firman år 1897 . Handels-
banken hade lokaler i första våningen . Byggnaden fanns fortfarande 
under inventeringen år 1977, men var då i dåligt skick . 
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Kv Mårten

byggnad nr 21: Kyrkogatan 19 (kulturhistorisk värde)

Ur Skurups kommunarkiv .

Ritning från bygglovsansökan . Huset är byggt av handslaget tegel . 
Här låg en gång Nygrens Möbelaffär . Butiksinnehavaren bodde själv 
på andra våningen . 

byggnad nr 22: Kyrkogatan 49 och 50 (kulturhistorisk värde)

Det Thulinska huset byggdes i gult tegel 1914-15 av J . Jönsson för hand-
lare F . Christiansens (Christiansson) räkning . Bottenvåningen kläd-
des 1965 med turkos mosaik ovanför fönsterna . Anders S Thulin drev 
inte bara guldsmedsaffär i byggnaden men också en bio, Metropol-
Teatern . Den startade år 1919 . Biografen låg inne på själva gården, där 
byggnaden står än idag (22) . Vid tiden för stumfilmen hade man också 
ett orkesterdike i biosalongen . Bion var i drift till år 1965 då den stäng-
des på grund av bristande publikintresse . Både huset och biografen är 
klassade som kulturhistoriskt värdefulla .

byggnad nr 23: Kyrkogatan 15 (stort kulturhistoriskt värde)

Byggnaden, som finns på bakgården, har varit ett gammalt häststall 
och tillhör fastighet nr 15 . Här höll en gång cykelreparatör Larsson till . 
Han hyrde av urmakare Persson som hade butiken ute vid gatan .  
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byggnad nr 24: Kyrkogatan 13 och 15 (stort kulturhistoriskt värde)

Ur Skurups kommunarkiv .

Ritning från bygglovsansökan .

Foto: Ur Hans Sernerts fotoarkiv .

I den vänstra delen (13) fanns Lindelövs pappershandel . I den högra 
delen (15) urmakare Persson . På andra sidan av vägen i Kv Vallis, Kyr-
kogatan 20, hade A M Nethling frisersalong på början av 1900-talet . 
Idag finns Skomagasinet i byggnaden . 

byggnad nr 25: Norra skolgatan 6

Längre bort på Norra Skolgatan låg Philadelfiahuset med sina väckel-
sesmöten . Hit drogs många skurupspågar av ren nyfikenhet . Det var 
lite av en hobby för unga pojkar att smita in under gudstjänsterna . När 
stämningen blev hög och församlingen började med tungomål roade 
sig pojkarna så mycket att de ibland blev utkastade av prästen . Huset 
uppfördes av N . H . Nordén år 1909-10 . 
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Kv Fredrik

byggnad nr 26: Kyrkogatan 11 (kulturhistoriskt värde)

Fredrik 3, en stor fastighet med vindkupoler och gesims, rikt ut-
smyckade med tandfris i glaserat tegel i blått och gult . Åtta medal-

jonger med glaserat tegel i blått, gult och rött utmärker fasaden . Här 
låg L . Mattssons Charkuteri & Köttaffär . Sedan övertogs affären av 
Johansson . Djuren levererades på baksidan och slaktade på stället . På 
en äldre bild poserar en stolt ägare på balkongen . Detta var en gång en 
av Skurups ståtligaste affärsbyggnader . 

Foto: Ur Hans 
Sernerts fotoarkiv .

Ändringen till stora fönster i andra och tredje våningen kom till i för-
bindelse med bygglovsansökan som godkändes år 1966 .
Kyrkogatan 3 (rivet) . Här hade Helgesson charkuteriaffär . Senare 
fanns det en fiskaffär där . 

Ritning från bygglovsansökan . 

Kv Macklean 

Det var Macklean på Svaneholms gods som gav namn till kvarteret . 
Det var här han bestämde sig för att realisera sina planer om att bygga 
en sockenskola .

byggnad nr 27: Kyrkogatan 18

Foto: Ur Hans 
Ser nerts fotoarkiv . 
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Foto: Ur Hans 
Ser nerts fotoarkiv . 
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På Kyrkogatan 18 låg Tvålhuset Resia . Runt 1900-talets början fanns 
det en modeaffär här . Andra våningen har ändrats betydligt sedan 
dess .

byggnad nr 28: Kyrkogatan 10 (stort kulturhistoriskt värde)

Kyrkogatan 10 är ett av Skurups äldsta hus och antagligen det mest 
värdefulla rent kulturhistoriskt . Här blev Rutger Mackleanskolan 
uppförd med ett grågult handslaget tegel från godset år 1846 till en 
kostnad av 200 Rd . I och med denna byggnad rörde man sig bort från 
lerklinehus, ofta kallad mackelerade hus (inte deriverat från namnet 
Macklean) . Detta var nytt byggnadstekniskt territorium så det är inte 
konstigt om man först inte lyckades helt . Redan år 1853 renoverades 
huset på grund av fuktskador .

På en stenplatta på norra gaveln står texten:
RUTGER MACLEANS
              SKOLA
       BYGGD ÅR 1846

Innan skolan blev byggdes samlade man barnen i så kallade omgångs-
skolor, det vill säga läraren och barnen samlades i stugorna hos bönder 
och torpare, vilka var skyldiga att stå för undervisningen en viss tid, 

1-14 dagar, beroende på ställets storlek . Rutger Macklean undervisa-
de själv på detta sätt efter Pestalozzis pedagogik vars metoder han lär 
ha studerat på ort och ställe .

Det gula teglet visar på rikt kalkinnehåll . På kontinenten kände man 
inte till att det gick an att bränna sådant tegel40 . Två byggnader på 
bakgården klassades också som kulturhistoriskt värdefulla . Så är också 
den grannfastighet som går under beteckningen Macklean 8 . År 1926 
flyttade skolan till huset i Kv Östberg varpå det gamla skolhuset bygg-
des om till butikslokaler . Här låg länge Hanssons livsmedelsaffär . 

byggnad nr 29: Kyrkogatan 2 (kulturhistoriskt värde)

Foto: Ur Hans Sernerts fotoarkiv . 

Vi är nu vid det nya femkorset, stationssamhällets ursprung . Getrud 
Hansson hade herrekipering på första våningen, senare övertog Gus-
tav Alfred Nilsson affären . På skylten står det Beklädnads-kompaniet . 
Till vänster ser vi Wickströms Järnhandel . Wickström hade också en 
lokal för Utminutering av Vin och Spirituosa på motsatt sida av gatan (där 
fotografiet är taget från) . Senare fanns här Nergaards Cykelmagasi-

40 .  Hidemark, Ove (1982), S . 150 .
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net . Dagens systembolag finns på andra sidan av gatan på Södergatan . 
Wickström kom från Gärdslövs socken och startade sin speceriaffär 
vid femkorset 1873, då det beslutades att järnvägen skulle gå alldeles 
i närheten .

Ett nytt yttertak kom till efter bygglovsansökan år 1943 . Runt hörnet i 
sydväst finns ett spektakulärt entréparti med rundbågsöppning i run-
dat listtegel . 

Detalj . Entrén kröns av tre keramiska 
snäckor och smidesjärnsdekorationer .  

Södergatan

Byggnaden i Kv Munken och Åke på högra sidan av Södergatan be-
handlas tillsammans med Den Slingriga Rundan . Vi hoppar därför 
snabbt vidare från Macklean och Vallis till Kv Magnus och Blenda . 
Bostadshusen i Kv Magnus var i huvudsak av en enklare typ, byggda 
under stationssamhällets första år . Inget av dessa är med på listan över 
hus som bör bevaras till eftervärlden . 

byggnad nr 30: Södergatan 3

Huset som är i rött skurupstegel har länge varit i elhandlare Lindahls 
familj . Omklassificering bör övervägas trots att huset tidigare beskrivs 
som enkelt . Huset är nyligen renoverat . 

Kv Vallis

byggnad nr 31: 
Södergatan 11 

(kulturhistoriskt värde)

Foto: Ur Hans Sernerts fotoarkiv . 
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Huset byggdes år 1908 åt handlare N . Håkansson . Över fönsterna 
finns utsmyckning med halvrunda formtegel . Omklassificering bör 
övervägas . Byggnaden är en av samhällets mest spektakulära tegelvil-
lor . 

Mellan huset och järnvägen stod ett godsmagasin i rött lockpanel som 
i dag finns på Johanna Museet . 

Kv Blenda

Södergatan 20 var ursprungligen ett trähus, som är klätt med eternit-
plattor .

byggnad nr 32: Södergatan 21

Systembolaget fanns länge på första våningen och bibliotek på andra 
våningen . På tredje våningen bodde familjen Sandgren som drev sys-
tembolaget . En klassificering av husets kulturhistoriska värde bör gö-
ras .

Kv Sigrid

byggnad nr 33: Södergatan 25 (stort kulturhistoriskt värde)

Huset byggdes år 1905 efter ritningar av Angelin Nilsson i Malmö . 
Här fanns först J .O . Lindahls skoaffär . Sedan bodde advokat Torsten 
Truedsson med familj här . Huset var då också advokatkontor . Den 
stora gaveln är i barockstil . 

Kv Separator

I Kv Separator byggdes Skurups andelsmejeri år 1894 . Efter en snabb 
expansion av verksamheten kom utbyggnader till år 1900 och 1902 . 

byggnad nr 34: Södergatan 26 (stort kulturhistoriskt värde)

 p

 p

 p



66 67

Huset byggdes år 1908 åt handlare N . Håkansson . Över fönsterna 
finns utsmyckning med halvrunda formtegel . Omklassificering bör 
övervägas . Byggnaden är en av samhällets mest spektakulära tegelvil-
lor . 

Mellan huset och järnvägen stod ett godsmagasin i rött lockpanel som 
i dag finns på Johanna Museet . 

Kv Blenda

Södergatan 20 var ursprungligen ett trähus, som är klätt med eternit-
plattor .

byggnad nr 32: Södergatan 21

Systembolaget fanns länge på första våningen och bibliotek på andra 
våningen . På tredje våningen bodde familjen Sandgren som drev sys-
tembolaget . En klassificering av husets kulturhistoriska värde bör gö-
ras .

Kv Sigrid

byggnad nr 33: Södergatan 25 (stort kulturhistoriskt värde)

Huset byggdes år 1905 efter ritningar av Angelin Nilsson i Malmö . 
Här fanns först J .O . Lindahls skoaffär . Sedan bodde advokat Torsten 
Truedsson med familj här . Huset var då också advokatkontor . Den 
stora gaveln är i barockstil . 

Kv Separator

I Kv Separator byggdes Skurups andelsmejeri år 1894 . Efter en snabb 
expansion av verksamheten kom utbyggnader till år 1900 och 1902 . 

byggnad nr 34: Södergatan 26 (stort kulturhistoriskt värde)

 p

 p

 p



68 69

Kv Separator 5 byggdes av J . Jönsson, som fick bygglov år 1905 . Här 
bodde möbelsnickare Skissen . Tegelbyggnaden har ett utpräglat gal-
lerverk av trä i frontespisspetsen41 . 

byggnad nr 35: Södergatan 26

Huset byggdes 1919 av byggmästare Nordén . Här låg Gustav Nygrens 
affär . Här har också varit, enligt en skylt av järn, Sadelmakeri G. Lind-

berg - Tapetserare Verkstad . Originalfönster och mönster är ändrade . 

Kv Julius

byggnad nr 36: Södergatan 32 (kulturhistoriskt värde)

41 .  En Frontespis är en ovanför taklisten uppskjutande, oftast gavelprytt parti, som ofta markerar 
mitten på en byggnad .

Julius 2 är ett bostadshus . Här bodde en gång Magnus Persson 
(Nemo), en känd Skurupsprofil och journalist på ya . Persson arbetade 
också på den socialdemokratiska tidningen Aurora, som gavs ut i hela 
sydöstra Skåne . Nemo räknas som Folkets Parks grundare .

Kv Rutger

byggnad nr 37: Södergatan 40 (kulturhistoriskt värde)

Rutger 7 byggdes 1916 och benämndes länge som Toffel-Bengtssons 

hus . Vi ser den igenmurade ingången till butiken på hörnet .  

Kv Ringaren

byggnad nr 38: Södergatan 55
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Här bodde länge veterinär Nilsson som bland annat arbetade i An-
derslöv . Teglet i huset, som är mycket påkostat, är av en tunnare och 
smalare typ och satt på plats med extra mycket murbruk .

Kv Tofslärkan

Kvarteret bjuder på Skurups finaste villor i jugendstil . När vi beger 
oss in i det sista kvarteret omges vi av hus från slutet av den mest 
intensiva byggfasen i stationssamhällets historia . Efter att dessa hus 
byggdes ebbade kraften i stationssamhället ut och Sverige och väst-
världen gick in i en tid av ekonomiska nedgångar . En omklassificering 
av husens kulturhistoriska värden bör övervägas .

byggnad nr 39: Södergatan 52 (kulturhistoriskt värde)

Villa Lugnet byggdes 1907 av J . Jönsson . Här bodde Nils M . Larsson . 

byggnad nr 40: Södergatan 54

Villa Hembo byggdes 1910 eller 1916-18 . Huset hade fram till 1976 
tjärpapptak .

byggnad nr 41: Södergatan 56

Foto: Ur Hans Sernerts fotoarkiv .

Villa Fridhem . Här bodde Nils Nilsson med sin fru sedan de var i 
70-årsåldern . Nilsson hade tidigare arrenderat Skurups prästgård i 22 
år 42 .

42 .  http://people .sys .kth .se/~bwilner/andeques .ff .html (2011-08-12) .
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byggnad nr 42: Södergatan 58

Detta är ett ett- och ett halvplanshus i slätputs . Uthuset byggdes 1939 . 
Här bodde ägaren av Kullenbergs Järnaffär . 

byggnad nr 43: Södergatan 60

Detta var en gång lärare Jeppssons hus . Jeppsson arbetade på Skurups 
Folkhögskola .

byggnad nr 44: Södergatan 62

Detta hus tillhörde länge Wemmenhögsbolaget som var ägare av Sku-
rups elverk . Här bodde också Chrisander som var ägare av en järnhan-
del .

Kv Näktergalen

byggnad nr 45: Södergatan 66

Ett av samhällets bästa exempel på jugendstil, en villa med kontinen-
tala proportioner .
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byggnad nr 46: Södergatan 70

Södergatan 70 . Ett utmärkt exempel på den engelska Arts and Crafts-

stilen och med den avslutas den raka rundan .

2.2 DEN SLINGRANDE RUNDAN

Runt Stortorget

Stortorget avgränsas av Stora Torggatan i väster, Vaktgatan i öster, 
Södra Torggatan i söder och Lilla Torggatan i norr . Härifrån kan man 
också ta en avstickare för att titta på den största tegelbyggnaden i Sku-
rup; Rutgerskolan . 

Foto: Skurups kommun43 . 

Rutgerskolan byggdes 1924-26 med handslaget tegel och är klassifi-
cerat som kulturhistoriskt värdefullt . Det är ritat av arkitekt U . S:son 
Claes från Helsingborg och huset var J . Jönssons sista stora verk . 

Den slingriga rundan täcker 43 utvalda byggnader . Den raka rundan 
har 46 byggnader . På detta sätt har vi ungefär lika långa rundor . Så 
beror ju självklart ens egna peronliga preferenser på hur lång tid var 
runda kan ta .

43 .  http://www .skurup .se/10447 (2011-08-12) .
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Kv Östberg

byggnad nr 1: Södra Torggatan 9 och 10 (kulturhistoriskt värde)

Foto: Ur Hans Sernerts fotoarkiv . 

Sparbankshuset byggdes år 1898 av byggmästarna Jöns och Ola Jöns-
son . Arkitekt var Axel Stenberg . Gatufasaden har tandade gesimser 
och frontonen en rundbågad entréöppning som i dag är igenmurad44 . 
Också huset till vänster som bestod av bostäder var byggt av J Jönsson .

Kv Svea

byggnad nr 2: Torggatan 12 (kulturhistoriskt värde)

Foto: Ur Hans
Sernerts fotoarkiv

44 . En Fronton är ursprungligen den triangulära gaveländan på ett grekiskt tempel med sadeltak . 
Senare i betydelsen dekor i liknande gavlar .

Huset är ett av de få som är byggt i gult tegel . Det är ritat av Carl 
André, ca 1916 och rymde en gång Continental Café och Matsal . Båda 
grannhusen till Continental är rivna . De var båda klassade som kultur-
historiskt värdefulla . 

Kv Sigrid

byggnad nr 3: Västergatan 3 (kulturhistoriskt värde)
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Sigrid 4 är byggt i rött tegel . Entrén mot gatan har en grönmålad par-
dörr . 

byggnad nr 4: Västergatan 5 (kulturhistoriskt värde

Huset byggdes år 1905 och är ritat av Axel Stenberg . Fasaden har en 
ovanlig och rik mönstermurning med inslag av putsade ytor . I och 
med ett för orten ovanligt pulpettak fick huset två våningar mot gatan 
och en mot gården . 

byggnad nr 5: Västergatan 7 (kulturhistoriskt värde)

Huset byggdes år 1904 som bostad .

Kv Blenda

byggnad nr 6: Trädgårdsgatan 10 

Kv Blenda 1 . Fastigheten är byggd i handslaget tegel . Den har inget 
kulturhistoriskt värde enligt klassificeringen år 1977 . Omklassifice-
ring bör övervägas . Detta är en utmärkt representant för hyreshus i art 

déco-stil . Huset liknar således Kv Blenda 3 .  

byggnad nr 7: Västergatan 9

Mejeribyggnaden är byggd i rött nytt Skurupstegel . Man lägger mär-
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ke till de höga smala fönsterna och den avkapade dubbeldörren, båda 
detaljer som är typiska för art déco-stilen . Klassificering av byggnaden 
bör övervägas .

Kv Dammen

På andra sidan av Kv Separator vid Södergatan 22 Kv Magnus, star-
tade fabrikör Ringius ett färgeri år 1875 . Färgdammen låg då vid det 
som i dag är Dammgatan, som har gett namn åt kvarteret . 

byggnad nr 8: Dammgatan 3 (kulturhistoriskt värde)

Foto: Ur Hans Sernerts fotoarkiv

Huset var en gång Betels församlingshus, byggt år 1904 (invigt den 
2:a oktober) . Byggnaden som gick under beteckningen Betel-kapellet 

är i rött Skurupstegel . Tornet med blinderingar på alla sidor, hade ur-
sprungligen ett högt tälttak med spira .

De många missions- och bönehusen måste ses mot bakgrund av den 
svenska nykterhetsrörelsens utbredning, som också sammanföll med 
en ny väckelserörelse och med arbetarrörelsen framväxt . Bonde- och 
industrisamhället hade tidigt upplevt konsekvenserna av en alltför 
hög alkoholkonsumtion bland befolkningen . Det nya samhället hade 
behov av arbetarna som kunde koncentrera sig på mer krävande ar-
betsuppgifter . De nya sjukförsäkringsförordningarna som växte fram 
i Sverige på slutet av 1800-talet gjorde det dessutom tydligare vilket 
samband som råder mellan minskad alkoholism och högre skatter . 
Mycket gjordes därför för att hjälpa folk att få kontroll på sina alkohol-
vanor . Affärsmännen var ledande i detta arbete, som i hög grad byggde 
på frivillighetsarbete, eller vad vi skulle kalla pro bono, en anda vi idag 
finner inom föreningslivet, speciellt inom idrotten . Om Kv Dammen 
och Kv Johan representerar den nya religiositeten, så kan man säga att 
Kv Torsten, Kv Åke och Kv Munken representerar den nya industria-
lismen och arbetarrörelsen .

Kv Johan Agdur  

byggnad nr 9: Järnvägsgatan 3 (stort kulturhistoriskt värde)

Fastigheten Johan 133 byggdes år 1908 med ett missionshus i norr och 
pastorsbostad i söder . Detta var den Evangeliska Fosterlandsstiftel-

 p

 p



80 81

ke till de höga smala fönsterna och den avkapade dubbeldörren, båda 
detaljer som är typiska för art déco-stilen . Klassificering av byggnaden 
bör övervägas .

Kv Dammen

På andra sidan av Kv Separator vid Södergatan 22 Kv Magnus, star-
tade fabrikör Ringius ett färgeri år 1875 . Färgdammen låg då vid det 
som i dag är Dammgatan, som har gett namn åt kvarteret . 

byggnad nr 8: Dammgatan 3 (kulturhistoriskt värde)

Foto: Ur Hans Sernerts fotoarkiv

Huset var en gång Betels församlingshus, byggt år 1904 (invigt den 
2:a oktober) . Byggnaden som gick under beteckningen Betel-kapellet 

är i rött Skurupstegel . Tornet med blinderingar på alla sidor, hade ur-
sprungligen ett högt tälttak med spira .

De många missions- och bönehusen måste ses mot bakgrund av den 
svenska nykterhetsrörelsens utbredning, som också sammanföll med 
en ny väckelserörelse och med arbetarrörelsen framväxt . Bonde- och 
industrisamhället hade tidigt upplevt konsekvenserna av en alltför 
hög alkoholkonsumtion bland befolkningen . Det nya samhället hade 
behov av arbetarna som kunde koncentrera sig på mer krävande ar-
betsuppgifter . De nya sjukförsäkringsförordningarna som växte fram 
i Sverige på slutet av 1800-talet gjorde det dessutom tydligare vilket 
samband som råder mellan minskad alkoholism och högre skatter . 
Mycket gjordes därför för att hjälpa folk att få kontroll på sina alkohol-
vanor . Affärsmännen var ledande i detta arbete, som i hög grad byggde 
på frivillighetsarbete, eller vad vi skulle kalla pro bono, en anda vi idag 
finner inom föreningslivet, speciellt inom idrotten . Om Kv Dammen 
och Kv Johan representerar den nya religiositeten, så kan man säga att 
Kv Torsten, Kv Åke och Kv Munken representerar den nya industria-
lismen och arbetarrörelsen .

Kv Johan Agdur  

byggnad nr 9: Järnvägsgatan 3 (stort kulturhistoriskt värde)

Fastigheten Johan 133 byggdes år 1908 med ett missionshus i norr och 
pastorsbostad i söder . Detta var den Evangeliska Fosterlandsstiftel-

 p

 p



82 83

sens lokaler i Skurup . Frikyrkorna, som det fanns fyra av i samhället, 
representerar Skurupsteglets storhetstid . 

Vi korsar järnvägsspåren och är då i industrialismens kärnområde . Fa-
briksgatan befolkades av arbetare och tjänstemän knutna till järnvä-
gen och gjuteriet det vill säga Skurups Gjuteri & Mekaniska verkstad 
som grundlades år 1886 i Kv Torsten . Det övertogs i sin helhet år 1890 
av F W Hakers . I Kv Åke fanns N H Nordéns snickeriverkstad, byggt 
runt sekelskiftet . Carl Malmborg hade också en smedja i Munkaholm .

Kv Åke 

byggnad nr 10: Fabriksgatan 4 a (stort kulturhistoriskt värde)

På fastighet 4 a i Kv Åke 41 byggde gjuteriägare Frans Wilhelm Ha-
kers sitt bostadshus . Huset har en konsollburen spetsbågefris . Mu-
ren till höger tillhör den byggnad som en gång var försäkringskassa . 
Grannhuset till vänster (utanför bilden) byggdes år 1896 .  

byggnad nr 11: Fabriksgatan 10 (kulturhistoriskt värde) 

Fastigheten Åke 31 är byggt av rött Skurupstegel . Huset har gesims 
med dubbel tandad list . Frontespisen har en unik form . På bakgården 
finns garage och uthus . (På bilden ses Lars Månsson och Per Josefs-
son, under en besiktningstur på cykel sommaren 2011) . 

byggnadg nr 12: Fabriksgatan 16 (kulturhistoriskt värde)

Fastigheten Åke 33 byggdes runt 1900-talets början och rymde då en 
affär . Gesimsen består av tandad list . Formtegel finns kring dörrar och 
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fönster samt vid sockeln . Garaget på bakgården är från ca 1940 . Vid si-
dan av ligger ett gammalt stall där Nils Persson, kreaturshandlare och 
slaktare, en gång hade sina lokaler45 .

byggnad nr 13: Munkgatan 1 (kulturhistoriskt värde)

Munkgatan 1 byggdes på 1870-talet . Huset byggdes om åren 1922-
23 och restaurerades år 1973 . Stommen är av tegel och lersten . Det 
är Eric Mårtenssons hem . Han var tidigare lärare vid Folkhögskolan i 
Skurup och lokalhistoriker .

byggnad nr 14: Folkets Hus

Foto: 
Skurups
kommun .

45 .  Far till Knut Persson, grundare av Knut Pers AB .

Folkets Hus byggdes år 1925 av byggmästare Nils H Nordén . Nordén 
hade först snickeriverkstad i Kv Torsten 9, rätt över på andra sidan av 
gatan från Folkets Hus . Snickeriverkstaden är nu riven och här finns 
idag en parkeringsplats . Själva parken anlades den 1 maj 1909 och är 
ett exempel på gott samarbete mellan arbetarrörelsen och ortens af-
färsmän . Det skulle ta många år med hårda ordstrider innan det blev 
bestämt av politikerna att det var här marknaden skulle placeras . Det 
skedde först år 1957 . Stället var ett populärt tillhåll och en viktig mark-
nadsplats fram till 1970-talet då den omtalade folkparksdöden började .  

Detalj . I en nisch på gaveln till Folkets Hus finns det en keramisk 
solros inmurad . Den var nykterhetslogen Enighetens symbol . Den 
murades in den 28 april 1989 i förbindelse med öppningen av den 
nya dansbanan . Rosen fanns ursprungligen på Godtemplarlogens och 
iogts ordenshus i Kv Torsten 8 . Den satt inte över ingången, men på 
baksidan av huset, högt uppe på väggen under fönstret så att de som 
kom resande med tåget skulle se den . Logen var del av den inter-
nationella nykterhetsrörelsen46 . Idag räknas den som en av de finaste 
enskilda detaljerna i Skurupsarkitekturen .

46 .  Lars-Eric Sjöberg i i Janstad, Hans, Larsson, Jörgen, Sjöberg, Lars–Eric (1994), S . 103 .
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Kv Munken

De flesta byggnader värda att bevara i Kv Munken byggdes före 1885, 
det vill säga före järnvägens tillkomst . Mycket av råteglet som använ-
des kom från Saritslövs gamla tegelbruk47 . Dessa byggnader skall ses 
som en spridning från Munkaholmsgården i riktning mot sockensko-
lan . Denna sträckning representerar Skurups första utbyggnadspro-
jekt . Uthusen spelar en stor roll för atmosfären i Munkaholmsmiljön . 
Tjänstebostadshusen var mindre påkostade och liknade landsbyg-
dens arbetarbostäder . Dessa hade ofta måtten 6 m x 8-10 m, enplans-
hus, vitkalkade lerstenshus med eller utan tillskott av tegel . De kun-
de också vara sammanbyggda så kallade  tvillinghus, (som t .ex . i Kv 
Magnus 4, 5 och 6) eller som tre lägenheter (som t .ex . Kv Johan 134, 
135, 136) . De hade ofta ett fristående uthus som användes som brygg- 
och brännhus . Dessa flerfamiljshus var en förbättrad variant av statar-
längorna där var familj hade sin egen entré .

byggnad nr 15: Munkgatan 7 och 14 (stort kulturhistoriskt värde)

Bilden visar Munkgatan 14 . Munkaholmsgården kom till efter enskif-
tet från Saritslövs by åren 1785-86 . Gården byggdes år 1786 . De två 
diagonala längorna var tidigare lika långa, före huset Munken 3 bygg-
des år 1914 . 
47 .  Mårtensson, Eric (1991), S . 7 .

byggnad nr 16: Vinkelgatan 21 

Fastighet Åke 15 . 

byggnad nr 17: Vinkelgatan 19 (kulturhistoriskt värde)

Fastighet Åke 14 kallas Vinkeldalen . Här bodde i början av 1900-talet 
Fader Bergh (Andreas Bergh, 1845-1929), skomakare och ”Skurups 
förste socialist”48 . Mårtensson skriver att huset var samlingspunkt för 
48 .  Enligt en historisk kommentar i Byggnadsinventeringen från 1977 .
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tidens agitatorer, bland andra Axel Danielsson, Fredrik Thorsson och 
Per-Albin Hansson49 .

byggnad nr 18: Vinkelgatan 17 (kulturhistoriskt värde)

Åke 37 byggdes i lera och tegel före år 1885 . 

byggnad nr 19: Vinkelgatan 15 (kulturhistoriskt värde)

Fastighet Åke 38 är fullständigt ombyggd sedan 1977 . Man har här 
likväl klarat att återskapa den skånska lantidyllen .
49 .  Mårtensson, Eric (1991), S . 8 .

byggnad nr 20 och 21: Vinkelgatan 18 och 14 (kulturhistoriskt värde)

byggnad nr 22: Vinkelgatan 13 (kulturhistoriskt värde)

Huset har en rymlig vindsvåning och en sträng symmetri mot gatan .
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byggnad nr 23: Vinkelgatan 10 (kulturhistoriskt värde)

Man känner igen de karakteristiska tvillinghusen . Också stilen är 
sparsam här . 

byggnad nr 24: Södergatan 12 (stort kulturhistoriskt värde)

Fastigheten har beteckningen Åke 27 och är ritat av arkitekten Axel 
Stenberg . Gatufasaden är den enda putsade delen av huset . Resten är 
obehandlad, rött, handslaget tegel . Huset är en gigantisk paradvilla, 

en av samhällets finaste . På baksidan gömmer det sig en trädgård av 
stora mått . 

Grannhuset Åke 28 uppfördes år 1898 och byggdes av byggmästare 
Per Mårtensson för Jacob Larsson . Byggmästare Mårtensson bodde 
också själv här senare . 

byggnad nr 25: Södergatan 13 (kulturhistoriskt värde) .

Fastigheten byggdes år 1905 efter ritningar av B . Kuttolander för 
handlare Fr . Heintze i Skurup . Fasaden är utsmyckad med glaserat 
formtegel och putsade blinderingar . 

byggnad nr 26: Järnvägsgatan 13 a (kulturhistoriskt värde)
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Byggnaden är från år 1912 . Utsmyckning med grå puts är i nygotisk 
stil . 

byggnad nr 27: Trädgårdsgatan 2 (kulturhistoriskt värde)

Fastigheten byggdes åren 1901-02 . Detta var järnsvägsinspektorns 
(stinsens) tjänstebostad . Huset har trappstegsblinderingar i fronton 
och gavelröst .  

byggnad nr 28: Järnvägsgatan 2 (kulturhistoriskt värde)

Stationshuset i sin nuvarande form härrör från en ombyggnation år 

1902 . Byggnaden är av tegel och putsades senare och målades i en 
ljusgul färg . 

byggnad nr 29: Trädgårdsgatan 4 (kulturhistoriskt värde)

Foto: Ur Hans Sernerts fotoarkiv .
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Fastigheten Kv Blenda 6 byggdes av J . Jönsson . Det är ett två- och en 
halvplanshus i rött tegel . På bakgården fanns det tidigare ett bageri 
och mot gatan ett konditori . Dekorationer i vitmålad puts . I båda fron-
tespiserna var sitt ovala fönster omslutet av elaborerade vita betong-
dekorationer .

Vid sidan av Trädgårdsgatan 2 låg tidigare ett hus med stort kulturhis-
toriskt värde, som nu är rivet . 

Kv Jumbo

Foto: Hans Sernert . 

Där kommunhuset ligger idag stod en gång Hotell Skurup eller järn-

vägshotellet som det kallades, byggt av byggmästare Per Mårtensson . 
Från år 1877 ägt av Nils Andersson . Andersson kom från Lövestad där 
han drev en cigarrfabrik . 

Foto: Hans Sernerts fotoarkiv

1934-35 fick byggnadsnämnden in ritningar till en ny biograf på Träd-
gårdsgatan . Detta skulle bli en samlingspunkt för skurupsungdomar  
de följande ca 30 åren . Byggnaden revs år 1968 för att ge plats för 
Centrumhuset . Bakom hotellet på Jumbo 10 etablerade l. p . Lidbergs 
tryckeri sin första verksamhet runt sekelskiftet . 

byggnad nr 30: Järnvägsgatan 7 & Torggatan 1 (stort kulturhistoriskt värde)

Fastigheten har en rik utsmyckning, speciellt längre upp på fasaden, 
på gesimsen . Under taket ser man en rad vitmålade medaljonger i be-
tong . I frontespisen en stor oval medaljong .

byggnad nr 31: Torggatan 3 (stort kulturhistoriskt värde)
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Fastigheten byggdes år 1896 efter ritningar av Axel Stenberg . Huset 
har slätputs med röste av enkupigt tegel . De stora spröjsade fönstren 
för tankarna tillbaka till Norra Tyskland och den Preussiska arkitek-
turen .

byggnad nr 32: Järnvägsgatan 5 

Martaboden är en av Skurups äldsta butiker . Den startade år 1885 som 
l a Ljungbergs . Byggnaden som är från år 1905 och står utan kultur-
historiskt värde i inventering från 1977 . Omklassificering bör över-
vägas . De avrundade fönstren och det röda teglet ger byggnaden en 
varm känsla .

byggnad nr 33: Järnvägsgatan 1 (kulturhistoriskt värde)

Foto: Ur Hans Sernerts fotoarkiv . 

Fastigheten har rymt en lång rad av affärer . Här fanns t .ex . Skurups 
möbelaffär, Skurups blomsterhandel, Thulins Ur & Optiks affär, Nya 
Garnboden med flera . Idag finns här Centrums bageri .
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AVSLUTANDE KOMMENTARER 

Skurup fram till 1920-talet var präglat av en hektisk byggverksamhet 
av tegelbyggnader . Sedan avtog farten . Teglet kom eftersom det var ett 
bättre och billigare material än alternativen . Det försvann eftersom det 
i sin tur blev utkonkurrerat av andra mer kostnadseffektiva alternativ, 
först och främst betongen . Högre löner och dyrare bränsle fick tegel-
priset att stiga . 

Än idag är det nog så att städer med korsvirkeshus drar flest turister . 
När man ser på den rikedom och de ambitioner som finns i tegel-
arkitekturen har dessa byggnader ingenting att skämmas för, hellre 
det motsatta . Skurup har en fin samling tegelbyggnader som kommande 
generationer bör få chansen att lära känna . De är uttryck för en ena-
stående skaparglädje och framtidsoptimism som vi ännu har något att 
lära av . 
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