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DETTA ÄR EN ÖGONBLICKSBILD SOM SKA ANVÄNDAS 

SOM ARKIVHANDLING.  

Simrishamns Arkitektur- och kulturmiljöprogram 
Ett tillägg till översiktsplanen, Framtiden 

Detta är Simrishamns Arkitektur- och kulturmiljöprogram, ett program som är till tillägg till 

kommunens översiktsplan Framtiden. Det innebär att detta program ska läsas tillsammans 

med kapitlet om Natur- och kulturmiljövärden i översiktsplanen. För de områden som är 

utpekade som särskilt värdefulla kulturmiljöer gäller vad som pekas ut i detta program och 

ingenting annat. Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet ska användas som kunskapsunderlag 

för att ta välgrundade beslut i plan- och byggprocesser, så att kvalitéer som gör platsen unik 

bevaras och att vi utvecklar kommunen med hänsyn och omsorg till det unika. 

I arkitektur- och kulturmiljöprogrammet beskrivs ett urval av de offentliga byggnader och 

miljöer som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla eller arkitektoniskt intressanta. 

En kulturmiljö kan förklaras som en miljö som påverkats av mänsklig aktivitet. Det kan 

exempelvis handla om en plats som en hamn eller ett torg men det kan också vara en eller 

flera byggnader som i sitt sammanhang är kulturhistoriskt intressant. Ibland finns tydliga spår 

kvar och ibland inte. Vi i Simrishamns kommun är väldigt stolta över våra kulturmiljöer. 

Läshänvisning 
Detta dokument är en PDF version av en webb- baserad GIS-karta, så kallad storymap. 

Poängteras bör därför att detta program läses med fördel på webben, denna handling är 

framtagen för att visa på en ögonblicksbild som kan arkiveras.  

Länk till Simrishamns kommuns Arkitetur – och kulturmiljöprogram: 

https://simrishamn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b1545ccde0ee4adab5

fca017ec7de3dc 
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Välkommen läsare!
Den här berättelsen skapades med Esris Story Map-journal.

Läs den interaktiva versionen på webben på https://arcg.is/1ryuWq.

Detta är Simrishamns Arkitektur- och kulturmiljöprogram, ett program som är till tillägg till kommunens

översiktsplan Framtiden. Det innebär att detta program ska läsas tillsammans med kapitlet om Natur- och

kulturmiljövärden i översiktsplanen. För de områden som är utpekade som särskilt värdefulla kulturmiljöer gäller

vad som pekas ut i detta program och ingenting annat. Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet ska användas som

kunskapsunderlag för att ta välgrundade beslut i plan- och byggprocesser, så att kvalitéer som gör platsen unik

bevaras och att vi utvecklar kommunen med hänsyn och omsorg till det unika.

I arkitektur- och kulturmiljöprogrammet beskrivs ett urval av de offentliga byggnader och miljöer som bedöms vara

särskilt kulturhistoriskt värdefulla eller arkitektoniskt intressanta. En kulturmiljö kan förklaras som en miljö som

påverkats av mänsklig aktivitet. Det kan exempelvis handla om en plats som en hamn eller ett torg men det kan
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också vara en eller flera byggnader som i sitt sammanhang är kulturhistoriskt intressant. Ibland finns tydliga spår

kvar och ibland inte. Vi i Simrishamns kommun är väldigt stolta över våra kulturmiljöer.

 
Varför behövs ett Arkitektur- och kulturmiljöprogram? (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

Vad innehåller Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet? (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

Så här använder jag Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet  (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
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Varför tar man fram ett Arkitektur- och kulturmiljöprogram?

Simrishamns kommun har många höga kulturvärden i form av såväl byggnader och miljöer som är viktiga för

kommunens identitet – någonting som Simrishamns kommun är stolt över och vill värna om. Därför tar vi nu fram

ett arkitektur- och kulturmiljöprogram som ska tydliggöra kommunens inriktning i arkitektur- och

gestaltningsfrågor.

 
Med hjälp av den historiska utvecklingen kan vi förstå ortens framväxt och varför den ser ut som den gör idag. Att

förstå den plats man lever på kan öka livskvalitén genom att man känner stolthet och förankring till platsen. Hög

medvetenhet om platsens historia och karaktär stärker också ortens identitet och attraktivitet för både bosatta och

besökare.

 
 
Från globala mål till lokalt program.

När kommunens översiktsplan, Framtiden, behövde förtydligas och fördjupas beträffande förståelsen av

kulturmiljöernas värde så växte idén med att ta fram ett kommunövergripande program som behandlar dessa

frågor – därför har vi nu tagit fram ett kommunövergripande Arkitektur- och kulturmiljöprogram. Men att arbeta

med arkitektur- och kulturmiljöfrågor är inte unikt för Simrishamns kommun, de är någonting som lyfts på den

globala agendan.
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Ur ett globalt perspektiv så har man genom Agenda 2030 lyft dessa frågor bland annat i mål 11 - Hållbara städer

och samhällen där det framgår att man vill Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och

naturarv.

 

På nationell nivå finns miljömål där flera mål, framförallt god bebyggd miljö, är relevant. Målet är att ”Det

kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser

och landskap ska bevaras, användas och utvecklas.” För att kunna följa upp att kommuner jobbar mot målen har

indikatorer tagits fram av regeringen. En indikator är att kommunen ska ha tillgång till planeringsunderlag för

kulturmiljön för en långsiktig hållbar förvaltning av bebyggelsens kulturhistoriska värden. Ett sådant

planeringsunderlag är till exempel ett arkitektur- och kulturmiljöprogram

 
Region Skåne har genom denna nya politik tagit fram en strategi för gestaltad livsmiljö – arkitektur, form och

design som har en hög ambitionsnivå när det gäller långsiktiga investeringar där arkitektur, form och design verkar

hälsofrämjande och skapar mervärde för individen och för Skåne.

 
Med draghjälp från såväl globala och nationella miljömål har alltså Simrishamns kommun tagit fram ett

kommunövergripande arkitektur- och kulturmiljöprogram. Nedan kommer en redogörelse för hur vi har jobbat.

 
Arbetet började med en fältinventering under sensommaren 2019 där två byggnadsantikvarier inventerade

bebyggelse i utvalda orter genom att fotografera och markera intressanta byggnader och miljöer med offentlig

karaktär på en karta. Efter litteraturstudier, analys av historiska kartor och fotografier samt samtal med

referenspersoner, har ett urval av byggnader och miljöer tagits fram med fokus på offentliga byggnader. Urvalet

har sedan diskuterats och stämts av i en referensgrupp bestående av såväl tjänstepersoner som politiker i

Simrishamns kommun. Därefter fortsatte ytterligare en fältinventering under sommaren 2020. Totalt har 37 orter

inklusive Simrishamns stad inventerats.

 
 

Ställningstagande från översiktsplanen: ”Vi ska både skapa nya kulturmiljöer och bevara vårt kulturarv”
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Vad innehåller Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet?

Programmet ska tydliggöra kommunens inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor, samt stimulera till dialog om

de värden som kan skapas genom god arkitektur. I detta program avser Simrishamns kommun redogöra för

bevarande och utveckling av befintliga arkitektur- och kulturvärden. Programmet identifierar inte bara ut enstaka

byggnader utan även hela miljöer i form av kulturmiljöer och landskap. Vidare ger även programmet förslag på hur

ett säkerställande av kulturmiljön kan ske genom strategiska riktlinjer och råd.

 
Programmet ska kunna användas som ett verktyg av alla berörda; tjänstemän, privata aktörer och intresserade

medborgare och besökare. Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet innehåller bilder och illustrationer för att

kommunicera väl med läsaren.

 
Flikarna 

Välkommen läsare! - Här får du en kort bakgrund till hur programmet vuxit fram.

 
Riksintresse - Här finns information i form av text och karta över de nationellt utpekade områdena för riksintresse

för kulturmiljövård. Totalt har vi 8 områden som berörs. Här finns kommunens ställningstaganden för att inte
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riksintresset påtagligt skall skadas. Våra byggnadsminnen finns även presenterade under denna flik

representerade. 

 
Regionala intressen - Här finns information i form av text och karta över de regionalt utpekade områdena för

särskild värdefulla kulturmiljöer samt kulturmiljöstråk. 

 
Landskapsanalys - Här finns information i form av text och karta över tre landskapstyper i vår kommun.

Landskapsanalysen och temalandskapen i nästa flik fångar upp landskapen mellan de inventerade orterna. 

 
Temalandskap - Under denna flik redogörs det för 11 temalandskap som berättar delar av Simrishamns kommuns

bakgrundshistorisk och förklaringar till varför landskapet ser ut som det gör idag. Tillsammans med

landskapsanalysen fångas landskapen mellan de inventerade orterna upp. 

 
Arkitekturstilar - Här presenteras exempel på arkitekturstilar från olika tidsepoker som finns representerade i

Simrishamns kommun.

 
Orter A-Ö -  Under denna flik får du en kulturhistorisk tillbakablick samt en nutidsbild över respektive ort följt

av riktlinjer och karaktärsdrag som kan ge inspiration till hur du kan bygga nytt eller bygga om. Varje ort har även

utpekade områden som visar särskilt värdefull miljö (Plan- och bygglagen PBL  §8:13). Även temalandskap och

arkitekturstilar finns presenterade för varje ort.

 
Riktlinjer takkupor och takfönster - gäller våra kustnära orter. 

 
Översiktskarta - här finns all data samlad som presenteras under de olika flikarna. Här kan du tända och släcka

olika lager för att se vad som berör just det område som intresserar dig. Här kan du också läsa mer om olika

funktioner i kartan och hur du kan navigera i kartmaterialet

 
Tyck till här- under samrådstiden har du möjlighet att lämna dina synpunkter här.

 

Ställningstaganden i översiktsplanen:

”Kommunens främsta resurs (natur- och kulturlandskapet) måste värnas och ses som en tillgång som tillhör alla”
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Så här använder jag Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet

Programmet, som är ett tillägg till översiktsplanen, ska kunna användas som ett verktyg av alla berörda;

tjänsteperson, privata aktörer och intresserade medborgare och besökare. Tanken är att Arkitektur- och

kulturmiljöprogrammet ska användas som kunskapskälla, användningsområdena är flera, inte minst som

diskussionsunderlag i frågor som berör arkitektur och kulturmiljöfrågor.

 
I den sista fliken, översiktskarta, kan du läsa mer om olika funktioner i kartan och hur du kan navigera i

kartmaterialet.
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Riksintressen för kulturmiljövården
Den här berättelsen skapades med Esris Story Map-journal.

Läs den interaktiva versionen på webben på https://arcg.is/1K09Lv.

Ett riksintresse är ett geografiskt utpekat område som pekats ut för att det innehåller nationellt viktiga värden och

kvaliteter. Områden kan vara av intresse för riket både gällande bevarande men även exploatering. Riksintressen

för kulturmiljövården behandlas i Miljöbalken (MB) 3 kap. 6 § och enligt denna skall dessa områden skyddas mot

åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Detta ska tillämpas vid prövningar av verksamheter och åtgärder

enligt miljöbalken, vid beslut om områdesskydd enligt miljöbalken samt vid planläggning enligt Plan- och bygglagen

(PBL). 

 
Riksintresse för kulturmiljövården kan handla om bruksmiljöer, stadskärnor, äldre brukningslandskap och

efterkrigstidens bebyggelse. Genom tydliga exempel på olika historiska verksamheter och processer ska
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riksintresseområdena tillsammans avspegla hela landets historia. I kartan intill finns de områden som är som är

utpekade som riksintresse för kulturmiljövård i Simrishamns kommun markerade. Genom att klicka på de olika

markeringarna kan du läsa mer om de olika geografiska områdena.  

Den nationella uppsikten över riksintresse för kulturmiljövården har Riksantikvarieämbetet, det är hos dem som

det fattas beslut om nya områden, om något område ska utgå eller om revideringar behöver göras av utpekade

områden. Den regionala uppsikten har länsstyrelsen, i detta fall Länsstyrelsen Skåne, hos dem kan det också

komma förslag med olika revideringar. Simrishamns kommun, har liksom alla landets kommuner, i uppgift att i

respektive översiktsplan redogöra för hur riksintressen ska tillgodoses. I Simrishamns översiktsplan, Framtiden

redogörs det för våra kulturmiljöer i kapitel 2B (Natur- och kulturmiljövärden). Detta tillägg, Simrishamns

Arkitektur- och kulturmiljöprogram, är en fördjupning av detta kapitel. Här hittar du riktlinjer som redogör för vad

man ska tänka på när man bygger om eller bygger nytt i de orter (fliken orter A-Ö) som ingår i programmet samt

generellt och kommunövergripande (fliken temalandskap). 

 
Våra utpekade områden och ställningstaganden 

För varje utpekat riksintresse för kulturmiljöer, har Länsstyrelsen formulerat en värdebeskrivning. Denna ska

beaktas vid planläggning och prövning av bygglov.  

 
Baskemölla   

Motivering: Fiskeläge där kombinationen fiske och jordbruk tydligt framträder.   

Uttryck för riksintresse: Bebyggelse från 1800-tal och 1900-tal utmed eller nära gatan och fyrlängade gårdar med

friare läge. Hamnanläggning med torkplats för garnen. I området ingår även Tjörnedalagård av traditionell skånsk

1800-talskaraktär omgiven av ett landskap format av bete och slåtter.  

 
Kommunens ställningstaganden för att inte riksintresset påtagligt skall skadas: Baskemöllas identitet och

kulturhistoriska värden ska värnas vid om- och tillbyggnad, karaktäristiska detaljer är bland annat bebyggelse från

1800-tal och 1900-tal utmed eller nära gatan och fyrlängade gårdar med friare läge, den tydliga kombinationen av

fiske och jordbruk ska fortsatt gå att utläsa. Väsentligt är att ett landskap av slåtter och bete i området kring

Tjörnedalagård bibehålls. 

Antikvarisk utredning ska göras i samband med planläggning som berör Riksintresse för kulturmiljövård.  

 
Läs mer om Baskemölla under fliken “orter a-ö” där finns Riktlinjer och karaktärsdrag som kan ge inspiration till

hur du kan bygga nytt eller bygga om i Gladsax. Tjärnedalagård är ett utpekat byggnadsminne, det kan du läsa mer

i kapitlet om byggnadsminnen som du finner under fliken riksintressen. För regler och riktlinjer för uppförandet av

takkupor och takfönster, se fliken för riktlinjer för takkupor och takfönster. 

 
 
Gladsax  

Motivering: Odlingslandskap med fornlämning och kyrkby (Fornlämningsmiljö).   

Uttryck för riksintressset: Hällrista, gravhögar, stensättningar, skålgrop och hällristningslokal, bland annat med en

större mansfigur. Gladsax kyrkby med samlad bebyggelse bestående av tre-och fyrlängade gårdar och gathus.
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Nära den under 1800-talet ombyggda medeltidskyrkan finns lämningar efter en medeltida befäst kungsgård,

Gladsaxhus.  

 
Kommunens ställningstaganden för att inte riksintresset påtagligt skall skadas: Gladsaxs identitet och

kulturhistoriska värden ska värnas vid om- och tillbyggnad, särskilt ska fornlämningsmiljön beaktas och kan med

fördel framträda och bli mer läsbar i landskapet. En väsentlig del av värdet utgörs av det sammanhängande

bebyggelse bestående av tre- och fyrlängade gårdar och gatuhus. 

 Antikvarisk utredning ska göras i samband med planläggning som berör Riksintresse för kulturmiljövård. 

 
Läs mer om Gladsax under fliken “orter a-ö” där finns Riktlinjer och karaktärsdrag som kan ge inspiration till hur

du kan bygga nytt eller bygga om i Gladsax. 

 
Glimmingehus  

Motivering: Glimmingehus är en av Nordens bästa bevarade medeltidsborgar i landet. (Borgmiljö). 

Uttryck för riksintresse: Borgen är uppförd i sten i fyra våningar lenna åren 1499-1506. Den låg då på en holme

omgiven av vallgrav och sankmarker. Idag ligger den monumentalt exponerad i det öppna odlingslandskapet.  

 
Kommunens ställningstaganden för att inte riksintresset påtagligt skall skadas: Väsentligt är att den

monumentala exponeringen av Glimmingehus och borgmiljön ska bevaras genom att bibehålla det öppna

odlingslandskapet. Vid exploatering som kan påverka borgens monumentala exponering i landskapet ska

närmare antikvarisk utredning göras.  

Antikvarisk utredning ska göras i samband med planläggning som berör Riksintresse för kulturmiljövård. 

 
Haväng-Vitemölla  

Motivering: Kulstlandskap med kyrkbyar, fiskelägen, strandängar, ålabodar och förhistoriska gravar.

(Fornlämningsmiljö, Fasta fisken).   

Uttryck för riksintresset: Kyrkomiljöerna Vitaby och Ravlunda, Vitemölla fiskeläge och den

välbevarade Skepparpsgården. Järnåldersgravfält med ett 70-tal resta stenar, en hög och en domarring i betat

hedlandskap, den så kallade Havängsdösen. Den fasta laxfiskeanläggningen Öradekaren vid Verkaån. I området

ingår även sätestården Torup och de utksiftade gårdarna.  

 
Kommunens ställningstaganden för att inte riksintresset påtagligt skall skadas: En väsentlig del av värdet utgörs

av det öppna kustlandskapet, strandängar och ålabodar. Karaktäristiska detaljer är bland annat den välbevarade

Skeppsgården, järnåldergravfält och en domarring i betat hedlandskap samt den fasta laxfiskeanläggningen.  

Antikvarisk utredning ska göras i samband med planläggning som berör Riksintresse för kulturmiljövård. 

 
Läs mer om Vitemölla och Vitaby under fliken “orter a-ö” där finns Riktlinjer och karaktärsdrag som kan ge

inspiration till hur du kan bygga nytt eller bygga om i Vitemölla eller Vitaby. För regler och riktlinjer för uppförandet

av takkupor och takfönster, se fliken för riktlinjer för takkupor och takfönster. 
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Kivik  

Motivering: A. Fiskeläge med välbevarand bebyggelsekärna från 1800-talet.   

B. Märklig och unik fornlämningsmiljö, bland annat med landets största röse med hällristningar centralt i graven.   

Uttryck för riksintresset: A. Oregelbundet gatunät med smala gator och hus i tegel och korsvirke. Hamnanläggning,

marknadsplats och fruktodlingar. B. Fornlämningsmiljö med det unika gravmonumentet från bronsålderns, landet

största röse 75 m i diameter den s.k. Kiviksgraven även kallad Bredarör eller Kungagraven med helt unika

hällristningar i hällkistor centralt i röset samt gravfältet Ängakåsen och Koarum. 

 
Kommunens ställningstaganden för att inte riksintresset påtagligt skall skadas:  

A: Kiviks identitet och kulturhistoriska värden ska värnas vid om- och tillbyggnad. En väsentlig del av värdet utgörs

av den välbevarad bebyggelsekärna från 1800-talet. Karaktäristiska detaljer är bland annat oregelbundet gatunät

med smala gator och hus i tegel och korsvirke. Väsentligt är att hamnanläggning, marknadsplats och

fruktodlingar bibehålls 

B: Väsentligt är att fornlämningsmiljöerna bevaras i sin helhet, en väsentlig del av värdet utgörs

av Kiviksgraven som är karaktäristiskt för platsen.  

Antikvarisk utredning ska göras i samband med planläggning som berör Riksintresse för kulturmiljövård. 

 
Läs mer om Kivik under fliken “orter a-ö” där finns Riktlinjer och karaktärsdrag som kan ge inspiration till hur du

kan bygga nytt eller bygga om i Kivik. För regler och riktlinjer för uppförandet av takkupor och takfönster, se fliken

för riktlinjer för takkupor och takfönster. 

 
Simrishamn  

Motivering: Småstadsmiljö med bevarade medeltida karaktär och prägel av sjöfart och fiske.   

Uttryck för riksintresset: Tät, småskalig putsad bebyggelse huvudsakligen från 1800-talet och oregelbundet gatunät

med medeletida anor. St. Nicolaikyrkan från 1200-talets första hälft, gärdar för handelsmän, enkla gårdar och hus

för hantverkare och sjöfolk, torgmiljö med storstadsmässiga bebyggelseinslag från 1800-talets senare del,

hamnbebyggelse, parkanläggningar samt gatukaraktären med stenläggning och plank. 

 
Kommunens ställningstaganden för att inte riksintresset påtagligt skall skadas: Simrishamns identitet och

kulturhistoriska värden ska värnas vid om- och tillbyggnad, särskilt ska hänsyn tas till småstadsmiljön i

stadskärnan. Karaktäristiska detaljer är bland annat den täta, småskaliga putsade bebyggelsen och det

oregelbundna gatunätet. Väsentligt är att bevara den medeltida karaktären och prägeln av sjöfart och fiske

bibehålls. Vidare även St. Nicolaikyrkan från 1200-talets första hälft, gärdar för handelsmän, enkla gårdar och hus

för hantverkare och sjöfolk, torgmiljö med storstadsmässiga bebyggelseinslag från 1800-talets senare del,

hamnbebyggelse, parkanläggningar samt gatukaraktären med stenläggning och plank. 

Antikvarisk utredning ska göras i samband med planläggning som berör Riksintresse för kulturmiljövård. 

 
Läs mer om Simrishamn under fliken “orter a-ö” där finns Riktlinjer och karaktärsdrag som kan ge inspiration till

hur du kan bygga nytt eller bygga om i Simrishamns stad. I Simrishamns stad finns flera utpekade

byggnadsminnen, du kan läsa mer om det i kapitlet om byggnadsminnen som finns under fliken riksintressen. För

regler och riktlinjer för uppförandet av takkupor och takfönster, se fliken för riktlinjer för takkupor och takfönster. 
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Skillinge-Brantevik  

Motivering: Kustmiljö med fiskelägena Skillinge och Brantevik som berättar om 1800-talets uppsving för skutfarten

och som utgjorde två av landets mest betydande sjöfartsamhällen i fråga om segelfartyg.  

Utryck för riksintresset: Välbevarat gatunät, byggnadsbestånd från 1800-talet, bland annat kaptensgårdar samt

hamnanläggningar och betade strandängar.  

 
Kommunens ställningstaganden för att inte riksintresset påtagligt skall skadas: Skillinges respektive Branteviks

identitet och kulturhistoriska värden ska värnas vid om- och tillbyggnad. Karaktäristiska detaljer är bland annat det

välbevarade gatunätet och byggnadsbeståndet från 1800-talet, det är väsentligt att kaptensgårdar,

hamnanläggningar och betande strandängar bibehålls.  

 
Läs mer om Skillinge och Brantevik under fliken “orter a-ö” där finns Riktlinjer och karaktärsdrag som kan ge

inspiration till hur du kan bygga nytt eller bygga om i Skillinge och Brantevik. För regler och riktlinjer för

uppförandet av takkupor och takfönster, se fliken för riktlinjer för takkupor och takfönster.  

 
Vik  

Motivering: Fiskeläge där kombinationen fiske och jordbruk tydligt framtråder i bebyggelsen.   

Uttryck för riksintresset: Oregelbundet gatunät med smala gator som ofta kantas av låga stenmurar. Korsvirke och

tegelhus från 1800-talet samt hamnanläggning med bodar och torkplats för garn. Förutom beskrivningarna ovan

finns fördjupningar att hämta från Länsstyrelsens kulturmiljöprogram ”Från Bjäre till Österlen”. 

 
Kommunens ställningstaganden för att inte riksintresset påtagligt skall skadas:  Viks identitet och

kulturhistoriska värden ska värnas vid om- och tillbyggnad. En väsentlig del av värdet utgörs av det oregelbundna

gatunätet med smala gator och låga stenmurar. Karaktäristiska detaljer är bland annat att kombinationen av fiske

och jordbruk tydligt framträder i bebyggelsen. Väsentligt är att korsvirke och tegelhus från 1800-talet samt

hamnanläggning med bodar och torkplats för garn bibehålls 

 
Läs mer om Vik under fliken “orter a-ö” där finns Riktlinjer och karaktärsdrag som kan ge inspiration till hur du

kan bygga nytt eller bygga om i Vik. För regler och riktlinjer för uppförandet av takkupor och takfönster, se fliken

för riktlinjer för takkupor och takfönster. 
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Byggnadsminnen

Byggnadsminnen
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan skyddas som byggnadsminnen.

Byggnadsminnena har stor spännvidd i tid och rum från medeltida borgar till modern bebyggelse från 1900-talet.

Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har stor betydelse för förståelsen av dagens och

morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet.  Byggnadsminnen är

kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer av nationellt intresse. Regelverk och lagar finns till för att skydda

och bevara vårt kulturarv. Byggnadsminnen är det starkaste kulturhistoriska skyddet en byggnad kan ha där

byggnads-, arkitektur-, teknik-, social-, och samhällsorienterade värden är kriterier. I skyddsföreskrifter till

byggnadsminnen klargörs vilken eller vilka delar av byggnaden som är skyddad. I Simrishamn kommun finns sju

byggnadsminnen som presenteras nedan

 
 
Bergengrenska gården (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
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I början på 1800-talet byggdes Bergengrenska gården vid Stortorget i Simrishamn. Den trelängade gården

uppfördes 1817 och strax efter tillkom den fristående ekonomibyggnaden. Från Stortorget syns mangården i två

våningar och längs Lübergränd ligger mangårdens kompletterande byggnad i ett plan. Den tredje längan innehöll

packhus och vagnbodar. Bakom gården breder den mycket välbevarade trädgården ut sig. 

 
Samtliga byggnader är av korsvirkeskonstruktion och fick ursprungligen Karl-Johan färgsättning. Denna finns

bevarad på alla byggnader utom fasaden mot torget som putsades i nyklassicistiskt rött, vita gesimser (yttre

listverk) och rusticerande hörnkedjor.

 
Den välbevarade ämbetesmannagården tillsammans med den välbevarade trädgården byggminnesförklarades

1965.
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Fasad mot Stortorget. Den röda fasaden är inspirerad av England och bär putsfasad i engelskt rött på framsidan. Den tvåvånings höga
byggnadens frontfasad skiljer sig från dess baksida i synligt korsvirke som syns till höger i "huvudbild"
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Fasaden mot Lübeckergränd fortsätter i röd puts fast med färre detaljer. I envåningsbyggnaden, integrerad med mangården, fanns
tidigare kök.
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En bit från mangården ligger stallgården, även den i synligt korsvirke
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Det gamla packhuset
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Bergengrenska gården
 
 

Fischerska gården (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Längs den gamla Lübeckergränd står den monokroma korsvirkesgården, Fischerska gården. Gården är en av
Simrishamns äldsta korsvirkeshus och har den klassiska färgsättningen med svart timra och vitkalkade fyllningar.
Det svenska namnet på färgsättningen är Karl-Johan och följer empirestilen som var mycket dominerande i början
på 1800-talet. 
 

Från början tillhörde gården en större hantverksgård bestående av tre längor. Dessa ägdes av Ehrnbergska släkten
som drev verksamheten i Läderfabriken. 
 

År 1840 fick gården sitt nuvarande utseende och 1981 byggnadsminnesförklarades den. Enligt
skyddsföreskrifterna handlar det om byggnadens exteriör och trädgård som gränsar till Bergengrenska
trädgården. 
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Fischerska gården med sitt brutna sadeltak, mansardtak, som ger extra utrymme på vindsvåningen
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Karl-Johan-färgsättningen i fasad ger en tydlig indelning av korsvirkeskonstruktionen
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Fischerska- och Bergengrenska gården ligger intill varandra på Lübecker gränd. Vy från taket på Bergengrenska gården. Bild från
Österlens museum
 

Fischerska gården
 
 

Gyllebo slott (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
I början av 1400-talet anlade Lauritz Knob udden till Gyllebosjön med en fyrlängad medeltidsborg som han kallade
Gyllebohuset. Idag kan man ana hur det var att vistas i borgen då ruinerna finns kvar av den då två-våningshöga
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Gyllebohuset. Idag kan man ana hur det var att vistas i borgen då ruinerna finns kvar av den då två våningshöga
borgen.
 

År 1817 uppförde Hedvig Sofia von Schantz, som då styrde Gyllebo härresäte, Gyllebo slott intill den gamla
borgruinen. Inspiration till slottet hämtade hon från Frankrike där resultatet blev huvudbyggnaden i en
herrgårdsanläggning. Slottet följer den nyklassicistiska arkitekturstilen med den gulputsade empirefasaden och
symmetriska uppbyggnad. Portiken (den pelarburna förhallen) med de doriska kolonnerna för tankarna till
Pantheon i Rom, som var en vanlig förebild på den tiden.
 

År 1981 byggnadsminnesförklarades Gyllebo slott där skyddsföreskrifterna omfattar exteriör, invändig stomme
och omgivande markområde på borgholmen. 
 

Entrén till slottsträdgården, i fonden skymtas Gyllebosjön. Marken runt slottet är byggnadsminnesförklarad
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Borgruinen ligger i slottets trädgård



2021-02-25 Riksintressen för kulturmiljövården

https://simrishamn.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/resources/tpl/viewer/print/print.html?appid=19702d59ec014a6c94a6c8596f21c147 18/33

Den ljusgula fasaden med vita gesimser är fin kontrast till den övervuxna borgruinen

Gyllebo slott uppfördes ursprungligen med rödputsade fasader och vita fönsternischer. Bild från Österlens muséum
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Gyllebo slott
 
 

Magasinet (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Magasinet i kvarter Ålen är Simrishamns äldst bevarade, profana stenbyggnad. Endast kyrkliga byggnader är alltså
äldre. Troligtvis har handelsgården sina rötter från medeltidens sillmarknad. Efter flera bränder återuppbyggdes
den i sten och stod färdig 1749. Samma år besökte Carl von Linné Simrishamn och skrev om den resliga
stenbyggnaden bakom de låga fiskebyggnaderna. 
Från början ingick magasinet i en trelängad gård som på 1860 talet byggdes ut till en fyrlänga. På 1960-talet revs
allt på Stadsfullmäktiges begäran. Det enda som fick stå kvar var magasinsbyggnaden, som då kallades
Borgmästaregården, på Riksantikvarieämbetets vädjan. 
Magasinets grund är byggd av sandsten med fasader av både av korsvirke och puts. Bottenplan användes som
malthus för ölproduktion. 1976 byggnadsminnesförklarades magasinets exteriör som ett minnesmärke för
Simrishamns byggnads- och näringshistoria. 
 

Den höga magasinsbyggnaden skiljer sig från kringliggande låga bebyggelse
Gaveln mot Storgatan och fasaden mot trädgården är putsad. På övriga två fasader är korsvirket med
mellanliggande tegel synligt 
  
Det synliga korsvirket med tegelfyllningar är välbevarat och är byggnadsminnesförklarat
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Den höga magasinsbyggnaden skiljer sig från kringliggande låga bebyggelse

Gaveln mot Storgatan och fasaden mot trädgården är putsad. På övriga två fasader är korsvirket med mellanliggande tegel synligt
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Det synliga korsvirket med tegelfyllningar är välbevarat och är byggnadsminnesförklarat
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Magasinet

 
 

Hafvreborg (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
År 1848 byggde handlaren Lars Johan Björkegren ett sädesmagasin som kom att bli Simrishamns största byggnad i
ett sekel framöver med sina fem våningar. I folkmun kallades sädesmagasinet för Hafvreborg och blev ett
flaggskepp i staden då det syntes långt över den i övrigt låga bebyggelsen. 
 

Med rutter till Västindien och Sydamerika hade Björkegrensfamiljen Sveriges största segelfartygsrederi där man
exporterade spannmål från Hafreborg. Utanför Hafreborg stod bönderna i kö för att sälja sina spannmål. 
 

Innan Simrishamn reste sin fyr strandade många fartyg utanför kusten. Den blöta säden köpte Björkegrenska
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y g yg p j g
billigt för att torka men för att få plats med detta byggdes 1870 en torkria. Idag saknar rian sin topp som agerade
skorsten när säden röktes torr.
 

År 1965 byggnadsminnesförklarades Hafreborgs exteriör och trädgård.  
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Gaveln mot Storgatan skiljer sig från övriga fasader med den gula putsen, hörnkedjorna och fönstrens karaktär

Historisk bild från Österlens muséum. Rian med sin mekaniskt rörliga skorsten
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Den gamla rian, som idag saknar sin skorsten.
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Österlens museum bedriver sin verksamhet inom Hafreborgs originalkonstruktion. De tätt placerade balkarna krävdes för att hålla
uppe den tunga vikten av säd som låg på tork
 
 

Hafreborg
 
 

Tingshuset i Hammenhög (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Hammenhög utgjorde tidigare en centralort på Österlen vilket förklarar varför det finns ett tingshus i just
Hammenhög. Sedan Skåne blev svenskt är detta faktiskt det tredje tingshuset på platsen. Det första byggdes 1694,
alltså strax efter rättsväsendet i Skåne integrerades i det svenska. 
 

I Hammenhögs centrala delar domineras arkitekturen av rött tegel. Däribland återfinns Hammenhögs Tingshus,
ritat av Ystads stadsarkitekt Peter Boisen på senare 1800-tal. Den danske arkitekten ritade även Simrishamns
rådhus där många kopplingar kan dras. Tidsenligt skulle byggnadens arkitektur spegla dess roll i samhället men till
skillnad från tidigare var det möjligt för arkitekterna att blanda olika stilar. Boisen drog nytta av detta och
inspirerades bland annat av skånska medeltidsborgar den skånsk-danska byggnadstraditionen och gotiken i form
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inspirerades bland annat av skånska medeltidsborgar, den skånsk-danska byggnadstraditionen och gotiken i form
av de spetsbågiga fönstren. 
 

Två tillbyggnader har tillkommit på baksidan i början av 1900-talet, i övrigt är exteriören i ursprungligt skick. År
1985 byggnadsminnesförklarades Hammenhögs Tingshus där skyddsföreskrifterna omfattar exteriören,
tingssalens och två fångcellers interiörer och omgivande tomtområde.
 
 

Planritning av Peter Boisen över Tingshuset i Hammenhög. Bild från "Byggnadsminnen i Simrishamns kommun" av Bengt Celander
och Eric Tenland
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Entréfasaden utgör ett auktoritärt uttryck enhetligt med den offentliga byggnadens dåtida roll i samhället. Strävpelare på fasadens
yttersida är hämtat från gotiken och detaljer som vattenavrinning genom byggnadens tinnar visar på Boisens arkitektoniska
stilblandningar och detaljfokus
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Tingshusets östra entré. De olika trappgavelmotiven kan associeras med den skånsk-danska byggnadstraditionen och medeltida
borgar.
 
 

Hammenhögs tingshus

 
 

Tjörnedalagården (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
Efter att bröderna Nils och Jeppa Svenssons 1600-tals gård brunnit ner bestämde de sig för att bygga var sin gård
istället. År 1784 stod Nils gård färdig som kom att bli den karaktäristiska Tjörnedalagården. En kvadratisk stensatt
gård, helt omgärdad av byggnadskropparna i vitkalkade fasader och halmtak kännetecknar gården strax utanför
Baskemölla. 
 

Jordbruket för bröderna gick knapert efter uppdelningen av gårdarna. Jeppa Svensson tog då initiativet att vandra
hela vägen till Stockholm, detta för att köpa rätten till ålafiske i Tjörnedala av kungen. 
 

Från mitten av 1600-talet till 1944 har Tjörnedalagården samt dess nedbrunna föregångare ägts av samma släkt.
Efter det köptes gård och mark upp av Gösta Ehrnberg som med varsam hand restaurerade befintliga byggnader
samt uppförde en tillbyggnad. 
 

År 1965 byggnadsminnesförklarades Tjörnedala med skyddsföreskrifter omfattande byggnadernas exteriör,
gårdsutrymme, trädgård och tillhörande markområde.
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gårdsutrymme, trädgård och tillhörande markområde.
 
 

Den vitkalkade fasaden och det karaktäristiska halmtaket utmärker Tjörnedalagården i landskapet mot Baskemölla
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Innergården är i ursprungsskick och enligt skyddsföreskrifterna byggnadsminnesförklarad.

 

På sin resa på Österlen besökte Carl von Linné den gamla 1600-talsgården. I den externa byggnaden har han fått ett rum uppkallat
efter sig
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År 1944 uppförde Gösta Ehrnberg en omsorgsfull tillbyggnad på boningslängan
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Tjörnedalagården
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Regionala intressen
Den här berättelsen skapades med Esris Story Map-journal.

Läs den interaktiva versionen på webben på https://arcg.is/0GiHqz.

Det regionala Kulturmiljöprogrammet är från 2006 och är ett regionalt kunskapsunderlag som ger stöd vid

planering och regional utveckling för tjänstepersoner på kommuner, Trafikverket, konsulter och andra utövare i det

skånska landskapet. Det regionala Kulturmiljöprogrammet är framtaget av Länsstyrelsen Skåne, du läsa

programmet i sin helhet här. 

 
Genom att klicka på de olika markerade ytorna i kartan kan du läsa mer om det utpekade området som är särskilt

kulturhistoriskt värdefull ut ett regionalt perspektiv. Även kulturmiljöstråk finns utpekade. 

Örnahusen
Östra Hoby Kvarnby

Simris
Stiby

Svinaberga
Rörum

Östra Nöbbelöv

Ravlunda

Vemmerlöv

Kivik

LST - Särskilt värdefulla kulturmiljöer LST - Kulturmiljöstråk

Earthstar Geographics
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Simrishamns kulturlandskap
Den här berättelsen skapades med Esris Story Map-journal.

Läs den interaktiva versionen på webben på https://arcg.is/vX9mO.

Landskapet i kommunen består i stora drag av fem landskapstyper: havet, backlandskapet, slätten, skogen och

bebyggelsen. Det österlenska landskapet är unikt och är en av kommunens största tillgångar. I vår kommun har

man historiskt sett varit mycket duktig på att placera byggnader vid sidan av jordbruksmarken, längs slingrande

byvägar, i grupper intill järnvägen och på platser där bebyggelsen passar in i landskapet. Det har skapat en miljö

där de olika delarna bildar en  

harmonisk helhet. I denna flik kan du läsa om de olika landskapstyperna samt vad du ska tänka på när du bygger

nytt. 

 

ÖppenÖppen

SkogSkog

FruktFrukt

ÅlakustÅlakust

Den blå ånDen blå ån

VidsträcktVidsträckt

Backlandskap

Backlandskap

Kustlandskap

Kustlandskap

Slättlandskap

Slättlandskap

Earthstar Geographics | SDFE, Esri, HERE, Garmin, ME…
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Husets placering i en lucka mellan befintliga hus i en radby samt husets placering utkanten av en kyrkby.

 
När det gäller att välja plats för en nytt hus kan man med fördel välja att placera huset på samma sätt som de

befintliga husen och gårdarna på landet. Traditionellt sett har husen byggts i anslutning till träddungar, vid

skogsbryn och vid foten av kuperingar i landskapet. På så vis smälter byggnationen in i omgivningen och dessutom

erbjuder platsen en vacker utsikt och huset får ett bra skydd. Denna filosofi kan fungera bra som inspiration även

för dagens byggande. Det är även en fördel om platsen för ditt framtida hus ligger i anslutning till en väg och gärna

i anslutning till befintlig bebyggelse. Kom i håg att på landet värderas landskapet högt. 
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Husets placering tillsammans med befintlig bebyggelse

Husets placering i skogsbrynet där skogen skyddar mot väder och vind samt Husets placering i luckan mellan andra hus.

Vid byggnation av nya hus på landet är kommunens önskemål att befintliga områden förtätas – främst för att

kunna erbjuda bra kommunikationsmöjligheter, vägar, vatten och avlopp samt trygghet, men även för att

obebyggda områden ska bevaras och vara tillgängliga för alla. Förtätning kan göras genom att marken i

mellanrummen mellan befintliga byggnader bebyggs och skapar en sammanhängande helhet. Genom att förtäta i

eller i närheten av någon av våra vackra byar får du i många fall fördel av närhet till service som exempelvis

mataffär, busstrafik och återvinningsstation. 

 
Se inte platsen för ditt nya hus som en isolerad ö, utan tänk på relationen till omkringliggande bebyggelse och
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naturen. Vi ser gärna att platsen för ditt nya hus har en så naturlig avgränsning som möjligt i förhållande till

landskapet. Rummet mellan byggnader är lika viktigt som husens utformning.

 
Kulturlandskapet  

Simrishamn en del av sydöstra Skåne som allmänt benämns som Österlen.  Österlens varierande geologi och

växtliga förutsättningar har gett upphov till en mosaik av landskapstyper. Dessa har lockat människan till

skapandet av olika kulturlandskap, en skapandeprocess som vi deltar i idag. Viljan att förstå sitt kulturlandskap är

en vilja att berika istället för att utarma.  

 
 
Simrishamns kulturlandskap har byggts upp av många skilda näringar men i grunden är det fisket, sädesodling,

och kreatursskötseln. Dessa tre har tre skilda utbredningar i landskapet, kustlandskapet, slättlandskapet och

backlandskapet. Specialiseringen som här har kunnat utvecklas går att läsa i dagens landskap genom de lämningar

och kulturmiljöer som vi ofta tar för givet.  
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Kustlandskapet

Kustlandskapet

 
Det kulturhistoriska kustlandskapet utgörs av en smal remsa längs med östkusten intill Östersjön och ner under

havet. Det är på havsbottnen vi finner resterna av de tidigaste stenåldersbosättningarna. Det är en nära på sju mil

lång kust från ålabukten i norr till bränningarna centralt och den växande sandstranden i söder. Östersjöns

utbredning har varierat och kommer att variera med tiden. Det vilar en osäkerhet kring hur havsnivåhöjningarna

kommer att påverka kusten. 

ÅlakustÅlakust

Kustlandskap

Kustlandskap
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Himmel och hav med stora horisonter, det är ett till största delen öppet landskap. Även om trädridåer och

skogsområden förekommer. Idag i huvudsak ett fritidenslandskap dit man rör sig för rekreation, men kusten

försörjer även ett antal fiskare.  

 
Berggrunden utgörs av sandsten och lersten, en variation av sandiga kalkhaltiga moränjordar är huvudsaklig

jordart. Detta har gett upphov till den ovanliga sandstäppen som återfinns i området. Stora delar av kustremsan

som ligger öster om väg 9 är en del av littorinavallen. En vall av klappersten och svämmad sand som visar på en

tidigare havskant. Kiviks kungagrav är med stor sannolikhet ursprungligen byggd av littorinavallens lämningar.

Havsbotten är i kommunalt vatten främst en mjukbotten av sand och ler.

 
Skånes hela kustband är av nationellt intresse och utpekas som ett nationallandskap av Länstyrelsen i Skånelän

och region Skåne, man lutar sig på miljöbalkens 4 kap.  
 
 
Havsbotten

Det är svårt att föreställa sig att det under havets vågor vilar några av våra äldsta fornlämningar. Foto Ebba Gyllenhak.

 
Viktiga karaktärsdrag 
Havsbotten har en avsaknad av höjder ovan vattenytan men det finns stora terrängvariationer under ytan.

Havsbottnen utgörs främst av mjuka bottnar. Ålgräs, blåstång, rödalger och blåmusslor är huvudsaklig vegetation

blandat med rester av urtidsskogar. Östersjön har bräckt vatten och havsbottnen är mycket syrefattig, detta utgör

en ovanligt god bevarandemiljö för fornlämningar. 

 
Lämningar av våra tidigaste kulturlandskap och bosättningar återfinns på havsbottnen i Simrishamnskommun. Då

havsnivån låg långt under dagens nivå och det som idag är land tillstordel täcktes av inlandsisen, ungefär för 11000

- 9000 år sedan.

 
Dåtidens stränder ligger nu i ett band 20 meter under havsnivån. Utanför Verkeån har man hittat spår av

mänskliga bosättningar från jägarstenåldern och fiskeanläggningar i hasselträ som liknar dagens ryssjor. De är

daterade som 9000 år gamla vilket är den äldsta kända fiskeanläggningar av trä. Spår av urskogar finns det både

vid Verkaån och utanför Mälarhustranden. 
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Fyndplatser som bosättningar, båt och skeppsvrak förekommer, med ett tidsspann från stenåldern till våra dagar. I

vilken omfattning är svårt att veta då marinarkeologiska undersökningar sker punktvis och inte översiktligt. 

 
Skeppskyrkogården, resterna av urskogar och sandrevlar i kombination med bränningar har skapat en attraktiv

miljö för marinarkeologer och sportdykare. 
 
Kulturhistoriska värden

Kända och okända fornlämningar

 
Riksintressen 
RI Yrkesfiske hav 3:5 

RI högexploaterad kust MB 4:4 

RI Totalförsvarets militära del 

Friluftsliv MB 3:6  

RI naturvård MB 3:6 

RI kulturmiljövård MB 3:6 

RI rörligt friluftsliv MB 4:1-2 

Habitatdirektivet natura 2000

 
Temalandskap 
Industrins landskap, representeras här av fiskeindustrin.  

Kustens landskap, som forntida kust och som fiskeboplats.  

Skogens landskap, resterna av urskogar.  

Krigets landskap, med all tänkbar säkerhet vilar det många krigsskepp på havsbottnen.

 

Dykare inventerar urskogar på havsbottnen utanför Verkeån. Källa: landscapes lost.
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Kustlandskapet

Knäbackahusens nya placering i landskapet lämnar en del att önska för läsningen av åla bodar. En igenväxt slänt som möter havet. Foto Ebba
Gyllenhak.

Viktiga karaktärsdrag
Kusten har varit bebodd i omgångar. Men kontinuerligt har man använt kustremsan som betesmark och till

tångtäckt. I förhistorisk tid har den lokala tillgången på flinta och bärnsten varit viktig för handeln. Fisket har

bedrivits som en bisyssla i historisk tid. Havets tillgångar har utgjort ett komplement till jordbruket fram tills 1800

talet då kustsamhällena får egen bärighet och bebos permanent. 
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Hanöbukten som börjar i Kristianstadskommun och slutar i Stenshuvud. Karta ritad med höjddata (c) lantmäteriet och Häraldsekonomen 1926-
34.

 
Kustremsan utgörs av en variation av sandstrand, sandstenshällar och något lite granit. Den stora ytan obebyggd

kustremsa är kanske det viktigaste karaktärsdraget. Området är till stora delar ett jordbrukslandskap med bete och

åkrar avbrutet av fiskelägena och de många bäckar och åar som rinner ut i Östersjön. Denna kustremsa som idag

anses ovanligt vacker är även av stor vikt för flora och fauna. Enda höjdpunkten är stenshuvudnationalpark som

utgör en utsiktspost över ett igenväxande kulturlandskap. 

 
Landskapets stora öppenhet och betade utryck har ett långt kulturhistoriskt djup vilket visar på områdets tidiga

avskogning. Stora delar av kustremsan har utgjorts av sandstäpp och ljungbevuxen hedmark. I dagens landskap

pågår en igenväxning både planerad och oplanerad. Tallplanteringar mot sandflykt har här förekommit sedan här

1800-talet och är en planerad igenväxning. Den oplanerade igenväxningen är när tomtgränser med träd inte hålls

efter skapar en ny form av sluten kust. Den förut så närvarande havskanten döljs mer och mer av växtlighet. 
 
Innan ålens bestånd sjönk har ålafisket utgjort en viktig näring. Rättigheterna till fisket har varit indelade i drätter

som hyrts ut till fattiga fiskare. I Hanöbukten som även kallas Ålakusten var fångsten störst och åladrätterna här är
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knutna till större fastigheter främst till gods. I södra delarna var åladrätterna lokalt ägda av bönder som hyrde ut

dessa till fiskare på kusten. Friköpning av åladrätter har förekommit under 1900-talet. Redskap och bebyggelse

från tiden är representerade i ett antal hommor ett slags nät och torkplatser till dessa och ett 60tal åla bodar i

tjärad panel, främst byggda i backar

 
Kustlandskapets bebyggelse är främst knuten till fiskelägen, här ligger husen ofta i ett gytter, målet att stoppa

vinden. Männen arbetade till havs och det var viktigt för byns alla medlemmar att se båtarna komma hem. Om

dom kom hem. Därför är det i kustlandskapet av gammal hävd att varje fastighet har möjlighet att se havet.

Gemensamma ytor som byarna hade är viktiga för förståelsen av byarnas samhällsliv. Man valde att leva tätt inpå

varandra för skydd och samarbete. Ytorna mellan byarna hölls öppna av fiskarbönder och bönder. Dessa utmarker

gav tång till gödsel och gott bete långt in på hösten. 

 
Östkusten saknar här skydd från havsvindar och vågor, det finns knappt någon naturlig hamn utan båtar drogs

upp på sanden och på sina håll byggdes kajer och kåsor för att underlätta uppdragandet och skydda båtarna.

Flertalet stormar har likväl krossat båtar och bebyggelse nära havsbandet.

 
Landskapet kring kusten är sedan 1800-talet väldokumenterat som en vallfärdsort för konstnärer och friluftslivets

pionjärer.

 

En liten kaj av okänd ålder i Gislövshammar. Foto Ebba Gyllenhak.

 
Kulturhistoriska värden
 

Spåren efter förhistoriska boplatser, gravplatser och dylikt. 

Lämningar av fiskeriverksamhet i form av torkplatser för nät, båtar, kåser, kajer och bebyggelse som

åla bodar. 

Skyttevärnen i Per-Albinlinjen.
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Kustremsans öppna marker. Bete strandängar och odlingsmarker. Även tallplanteringen mot sandflykt

har ett pedagogiskt värde.

Bebyggelsens täthet i kustbyarna och spåren efter byarnas gemensamhetsytor som öppna ytor och

hamnar. 

 
Riksintresse
RI Yrkesfiske hamn 3:5 

RI högexploaterad kust MB 4:4 

RI Totalförsvarets militära del 

Friluftsliv MB 3:6  

RI naturvård MB 3:6 

RI kulturmiljövård MB 3:6 

RI rörligt friluftsliv MB 4:1–2 

Habitatdirektivet natura 2000 

RI Energimyndigheten för vindbruk 2015 MB 3:1 

Samtliga fiskeläger är upptagna i riksintresset,  
 
Temalandskap 
Kustenslandskap, byarna ålabodarna i norr (hanöbukten) och alla fiskeläger som kurar ihop sig längs med hela

kusten.  

Krigets landskap, den militära historien gör sig påmind från fornborgen på stenshuvud till Per Albinlinjens

skyttevärn längs med kusten och Ravlunda skjutfält.  

Industrins landskap kvarnstensbrottet vid Gislövshammar. Stenbrottet vid stenshuvud 

Fritidenslandskap, All konst som finns här dokumenterad den långa promenaden, friluftslivets pinojärer, samt

badinrättningar i fiskebyarna. 

Skogens landskap, tallplanteringarna i söder och stenshuvuds nationalpark med både planterad skog och

igenväxningsskog.  

Folkrörelsernas landskap, De flest kajer och hamnar är resultatet av gemensamma ansträngningar, man har även

slutit upp om båtar och ingått i båtlag. 

En båt uppdragen på stranden invid en rest av en kås och en strand full av uppspolad tång. Foto Ebba Gyllenhak.

 
Anpassning till karaktären 
Bebyggelse bör placeras i byarna och den tidigare utmarken bör hållas öppen. 
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En kulturgeografisk översyn över områdets kåsor och kajer för att kartlägga dessa och ta reda på i vilket skick de

befinner sig. En plan för om och hur man ska hantera detta kulturarv. Förmodade kåser är inte registrerade som

fornminnen eller kulturminnen. 

 
Tångtäckterna har i dagens landskap spelat ut sin roll. Det är ingen som använder detta till gödsling, halterna av

tungmetaller medför hälsofara och tången om den tas upp skickas på deponi. En naturresurs som säkert hade

kunnat tas tillvara i en sluten biogasanläggning, en vinst både för kulturlandskapet och energipolitiken.

Marsk en typ av grästorv som bildas vid havskanten, en askdunge och tång. Naturresurser som man tidigare nyttjat i landskapet. Asken till
lövtäckt, tången till gödsel och marsken som strandbete. Foto Ebba Gyllenhak.
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Backlandskapet

Backlandskap

 
Brokighet utmärker området i kommunens norra delar som utgörs av skogslandskap och miljöer av betesmarker,

åkrar, äppelodlingar samt byar och ensamgårdar. Skogens huvudsakliga utbredning är i västligriktning, landskapet
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SkogSkog

FruktFrukt

Backlandskap

Backlandskap
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öppnar sig till det öppna backlandskapet sluts centralt av ett skogsparti som sträcker sig parallellt nedåt med

kusten. I mötet med kustlandskapet sträcker sig fruktlandskapet där större delen av Sveriges äpplen odlas.

 
Backlandskapet är en del av den kulturhistoriska skånska risbygden, ibland kallas denna landskapskaraktär för

område mellan skogen och plogen. Det vill säga där varken skog eller åkrar dominerar. Ett område med till största

del träd och risbevuxen betes och ängsmark. Detta blir förklarligt när man tittar på geologin som här består i sura

berg med en del sandsten i sydost, med jordarter som främst är sandiga och steniga moräner, någon lera finns vid

dalgångar. Här har det odlats men den dominerande inkomsten varit från kreatur. Skinn såldes till städerna för

garvning. Simrishamn har en lång historia med garveriverksamhet. 
 
Skogens landskap

Bokskogsalar med viss föryngring. En modern skog med i stort sett unga likåldriga träd. Foto Ebba Gyllenhak.

 
Viktiga karaktärsdrag 
Slutenheten som den till stora delar unga skogen ger är den tydligaste karaktären. Både granåkrar och

bokskogssalar skärmar av odlingslandskapet. Tittar man närmre syns det många spår av ett öppnare landskap.

Både ljung, hasselbuskar, ängsekar, stubbskottsängar, stengärden och husgrunder. Torvtäckter i granåkrar vittnar

även de om en tidigare öppenhet. Det för backlandskapet så karaktäristiska krokiga vägarna bryts av med de

rätade asfalterade småvägar. Bebyggelsen ligger som kluster eller ensamliggande gårdar invid de öppnare

lyckorna och gläntorna.
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Häradsekonomens karta, Lantmäteriet, från 1926-34 som visar på ägo och bruksanpassning till landskapets geografi.

 
Området är till stor del kuperat och en del av urbergshorsten Linderödsåsen som slutar i stenshuvud. Marktäcket

utgörs av sand och stenhaltig morän med inslag av torvmarker och jordarterna är tillstordel podzoler – det vill säga

jordar som inte är helt lätta att odla. Berggrunden utgörs främst av granit och gnejs.

 
De många fornåkrarna från tidigare bosättningar talar om en slutnare tid med stora skogar och små gläntor där

man plockat sten och lagt i små högar. Dessa spår av gamla tiders odlingslandskap är typiskt för skogsbygder. Här

syns tydligare än på andra håll spår av de många odlingssystem som vi använt de senaste 6000 åren. Detta för att

dessa områden sällan varit helt uppodlade. Expansionsvågor av nybyggare sprider sig som vågor av olika

jordbrukssystem, sköljs upp på åsen bryter mark och återgår till slätten.  

 
Avskogningen här beror på att detta område omfattades av en stor industri på sent 1600 tal till tidigt 1800-tal,

Alunbruket. Att framställa alun var mycket bränslekrävande och hela backlandskapet tvingades bidra med virke.

Rester från hushållningen av virke är synlig i landskapet dels genom avsaknad av äldre grövre träd. 

 
Hjortar och rådjur skapar beteshorisonter i skogsbrynen. Hjortdjurens närvaro i skogarna är enbart en rest från de

skånska godsens jakttraditioner, utan den fredning som ett fåtal gods har utfärdat hade dessa djur varit utrotade i

Sverige. I västra delarna finns många mossmarker och granåkrar. Granen är ett nytt inslag i landskapet då detta är

söder om granens utbredning. 

 
Ett slutet landskap som påminner om norra Skånes skogsbygder. Med den skillnaden att bebyggelsemönstret i

stort saknar hus av knuttimer och skiftesverk. Korsvirke som sparar på virket är det gott om. Korsvirkeshusen är

låga ofta med rödmålad panel och är byggda på stenfot, ladugårdar har även gråstensmurar. Virkesbristen här har

även satt sina spår i hägnadssystem. Här är rishägnader och inte hankegärden en borttynad men levande

tradition. Åkrar vallodlingar och bete förekommer fortsatt.  
 
Detta är ett av få områden i kommunen som fortfarande är relativt tyst och stjärnklart. 
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Beteshorisont, här är det inte hägnat för något betesdjur så man kan anta att det är hjortdjur som ätit av löven och kvistarna närmst marken.
Foto Ebba Gyllenhak.

 
Kulturhistoriska värden
 

Landskapselement som berättar om en tidigare öppenhet. Den skuggkänsliga hasseln, före detta

ängsekar. Stubbskottsängar och hamlade träd. Kulturlandskap som växer igen och stenmurar som

faller isär försvårar läsningen.

Naturbetesmarker har högt kulturhistoriskt värde. 

Kulturhistorisk tradition av hägnader, rishägnader som ibland byggdes på stengärden ibland rätt på

backen med dubbla rader störar och ris inemellan.

Vägarnas böljande framfart talar om en tid då hastigheten kunde följa landskapet. Äldre vägnät har ett

kulturhistoriskt värde.

Torvmossarna har lokalt kulturhistoriskt värde både som fysiskt bibliotek av lokalhistorisk vegetation i

form av pollen och som viktig resurs i vår energifattiga historia där torvtäkter är synliga

manifestationer av detta. 

Den landskapsanpassade bebyggelsen har kulturhistoriskt värde. 

Avsaknaden av ljus och ljudföroreningar har ett pedagogiskt värde för förståelsen av kulturhistorien.
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Förmodat stubbskottsträd av lind, rishägn och en ängsek som tappar sin krona på grund av ökad beskuggning. Foto Ebba Gyllenhak.

 
Riksintressen  
RI högexploaterad kust MB 4:4 

RI Totalförsvarets militära del 

RI naturvård MB 3:6 

RI rörligt friluftsliv MB 4:1-2 

Habitatdirektivet natura 2000

 
Temalandskap 
Skogens landskap 

Ett trädbärande landskap med många näringar kopplade till vedväxter. Torvtäkter i Gedingsmosse. 

Industrins landskap 

Som en del av Alunbrukets avverkningsområde har området präglats i hög grad av industrin.  

Jordbrukets landskap 

Mindre jordbruk och rester av jordbruksmark finns representerat. 

Kommunikationernas landskap, hur vägnät är uppbyggda talar väldigt mycket om hur landskapet brukats. Här är
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det slingrande äldre vägar och större modernare rakare asfalterade vägar, AK vägar.  
 
Anpassning till karaktären 
Bebyggelsen bör placeras invid skogen gärna längs en av de många byvägarna som ibland bildar avstickare till de

uträtade vägarna. Vidare bör man anpassa bebyggelse till det levande kulturarvet som hamlade träd ängsmarker

och stubbskottsängar utgör. Det är önskvärt att materialval styrs av platsen, sågad panel på korsvirke är en

förankrad byggnadstradition på platsen. 

 
Kulturhistoriska värden är ofta bristfälligt dokumenterade i skogslandskap. En snabb blick på terrängskuggning i

området visar på många möjliga fornlämningar och kulturhistoriska spår. Fornlämningar skyddas av

kulturmiljölagen och det är fastighetsägares skyldighet att inte skada även okända fornlämningar. Okunskap är

inte gångbart försvar enligt kulturmiljölagen som säger att ansvaret för vårt kulturarv är gemensamt och delas av

envar.

 
Täppa till avrinningsdiken från för mossmarker för att bevara torven samtidigt som man sänker koldioxidutsläpp. 

 

Här syns höjdata © lantmäteriet, dagens ortofoto och Häraldsekonomen (1926–34) över samma område. Utöver stengärden som tydligt
avtecknar sig (punkt 1 i bilden) syns också spår av vad som kan ha varit ängavvattning i den nuvarnade vallen men tidigare ängen (punkt 2) och
fornåker med sina kullar i form av röjningsrösen (punkt 3).

 
Det öppna backlandskapet
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Det öppna backlandskapet åkrar kantas av skogen.

 
Viktiga karaktärsdrag
 
Det öppna backlandskapet har alltid en skoglig inramning. Backlandskapet har en lång historia som betat och

risbärande(risbevuxet). Även om det runt tätorterna finns fina åkermarker. Gårdarna ligger utspridda i ett tydligt

skifteslandskap som tätorterna och järnvägen bryter av.

 
Marktäcket utgörs främst av sandjordar med inslag av isälvsavlagringar, jorden har god mullhalt och räknas då till

brunjordar.

 
Detta är ett bondens landskap, makten har varit lokalt förankrad med många gårdar som efter skiftena ligger jämt

spritt. 

 
Längs med åarna och bäckarna finns det många rester av kvarn verksamheter. Främst skvaltkvarnar men även

större (fallkvarnar) som i Sträntemölla naturreservat.

 
Bebyggelsemönstret är främst stadsmässigt i tätorterna och traditionellt på landsbygden. I landskapet syns gårdar

och gatuhus, ladugårdarna är stora på de öppnare markerna. Bebyggelsen skiljer sig från skogsbygden genom att

flertalet hus både är högre och mer stadsmässiga. Få hus är faluröda, många har synligt skiftesverk, putsade eller

helt i tegel.
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Man bygger på längden och man bygger i slänten. Husen döljs av terrängen, de tar inte över den.

Här förekommer naturbetesmarker. Hägnadssytem i sten och ett fåtal risgärden. Levande kulturarv i form av träd

som hamlats eller skattats på ved förekommer. 

 
Skifteslandskapet i området har inte lika tydligt kvadratiskt rutnät som slättens skifteslandskap. Här har

linjeelement till större del fått vika sig för landskapets topografi och geologiska förutsättningar. En viss

rationalisering till större åkrar har skett på bekostnad av äng och betesmarker.

 
Pilgrimsleden är en historisk vandringsled som glömts bort och nyligen återuppstått till viss del i ny sträckning. Den

knyter ihop Sankt Olov till sträckan Trondheim via Vadstena med Santiago de la Compostela. Leden har sin

huvudutbredning i detta område men sträcker sig igen stora delar av kommunen. Längs med leden finns rika

kulturmarker. 
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De större fälten i det öppna backlandskapet följer terrängen. Kartutsnitt från härdsekonomen, Lantmäteriet, 1924–36.

 
Kulturhistoriskt värde 
 

Naturbetesmarker och bibehållandet av de mindre fälten. 

Trädbärande marker som även här visar på lövtäckt och stubbskottsängar och kieske (topphuggna

bokar). 

Bebyggelsestrukturer, vattendragens alla möllor. Delvis bevarade hägnadsstrukturer i sten.

Gränsmiljöer har stort kulturhistoriskt värde dessa gynnar även den biologiska mångfalden.

Traditionen att bygga risstaket är välkomna inslag som skapar en förankring i kulturhistorien. 

Pilgrimsledens sträckning.

Den smalspåriga järnvägen och ångloket.

 
Riksintresse  
RI högexploaterad kust MB 4:4 

Friluftsliv MB 3:6  

RI naturvård MB 3:6 

RI kulturmiljövård MB 3:6 

RI rörligt friluftsliv MB 4:1 - 2 

Habitatdirektivet natura 2000
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Temalandskap  
Järnvägenslandskap, den brukade rälsen mellan Sankt Olav och Brösarp samt alla byggnationer som hör till. 

Jordbrukets landskap, det mosaikartade odlingslandskapet är på många sätt ålderdomligt och har många

kulturhistoriskt intressanta landskapselement.  

Religiösa landskapet, pilgrimsleden, kyrkorna och heliga källor. 

Kommunikationernas landskap, vägnätet, stigar och järnvägar, här finns pilgrimsleder och fägator kvar. Dessa talar

både om långväga kommunikation och högst lokal.

 
Anpassning till karaktärsområdet 
Nybyggnation ska förhålla sig till topologin, för att inte störa siktlinjer och påverkas av de hårdare vindarna på

höjderna. Bortsett från kyrkor byggs det inte på höjder. Här läggs bebyggelsen i lä av en höjd eller av en dunge.

Den stör inte sikten.  

Anpassning till bebyggelsen kan vara putsad och stommen bör vara både i trä och lera eller tegel.

Verksamhetsbyggnader och ladugårdar av gråsten är önskvärd. Där traditionell bebyggelse förekommer bör

utbyggnad av befintliga byggnader ske med förlängning, detta är skånelängans landskap. Medan man i stadsmiljö

har detaljplaner att förhålla sig till.

 

Trädrad som tidigare varit hävdad har nu växt upp till en mur. Terraserade åkrar som omvandlats till bete med stensatt gräns som faller ihop
och fägata. Foto Ebba Gyllenhak.

 
 
Fruktlandskapet
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Äldre äppleträd i höstfärger. Foto Ebba Gyllenhak

 
Viktiga karaktärsdrag 
En del av både det öppna och det slutna backlandskapet. Äppleodlingarnas rosavita blomning är här lika självklar

som vitsippeblomningen på andra håll i landet. På 1970-talet var större delen av åkerarealen från Ravlunda till

Baskemölla upptagen av äppleodlingar. Spår av äldre äppelodlingar syns på flera håll främst intill tätorterna i

landskapet. Detta är en för Sveriges del unik landskapskaraktär som visserligen återfinns på annat håll men aldrig

så dominant som här.

 
Marktäcket är en blandning av issälvsavlagringar och sandhaltig morän på sandsten. Det milda havsklimatet

lämpar sig till äppelodling. 

 
Sandstäppen som återfinns i området är nationellt intressant som biotop och kulturarv. Här bedrevs ett

lindejordbruk där man odlade något år för att sen lägga marken i träda och låta grässvålen växa till.  Den långa

trädan motverkade jorderosionen och de regelbundna sandblottorna lät arter etablera sig som annars hade

försvunnit från vårt odlingslandskap.  

 
Fruktodling går under trädgårdsodling, industri eller jordbruksmark. För mellanbygdens och skogsbygdens bönder

har fruktodling varit en bisyssla främst i nordöstra Skåne. Dokumenterat sedan 1656, då skriver Dansken Arennt

Berntsen att i hela riket (Danmark och Norge) hör frukt och humleodling främst till nordöstra Skåne. Detta område

ligger strax söder om det tidigaste fruktodlingsdistriktet.
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Lagerlokal för fruktodlare

Äpple har växt längs med stengärden, på steniga sämre marker och slänter innan de flyttades till åkrarna. Parallellt

med detta har träden krympt, från imponerande kronträd till moderna spaljéträd som liknar buskar. Ibland har

träden stått fritt i åkern och samsats med potatis och spannmål. Av ekonomiksa skäl överges kronträden i

kommersiel odling. Det är högre tidsåtgång att plocka frukterna och mer tidskrävande att beskära

 
 
Idag odlas främst sju sorters äpplen och varje fält utgörs av en sort. I förra seklet blandade man sorter för en

längre jämnare blomning. Äppelodlare hyr idag in bisamhällen för att sköta pollineringen. Det ger således ingen

extra pollen åt våra vilda pollinationer vilket de igenväxande övergivna odlingarna gör. 

 
Kiviksmarknad är en rest av Hansans handelsmonopol under medeltiden, den har nu kommit att bli en högtid för

äppelälskare. Besökstrycket märks i landskapet kanske främst genom att det håller sandstäppen fri från

igenväxning. Det är på sandstäppen som marknaden håller hus.

 
Kulturhistoriska värden

Sandstäppsområden som hålls levande genom markslitage. 

Det biologiska kulturarvet som äppelodlingarna utgör med sin mångfald av sorter och former håller

både identietsvärde för landskapet och skapar en attraktiv besöksmiljö. Blomningen, skördetiden och

de om vintern nakna trädsilhuetterna.

Bebyggelse kopplat till äppelindustrin som lagerlokaler, musteri och arbetsbodar skiljer sig från andra

näringar i jordbruket och utgör även de ett läsbart kulturhistoriskt värde.

Utöver äpplen finns det andra kulturgrödor som odlats i de sandiga jordarna, nämnas bör bovete.

Lavar, mossor och polinatrörer knutna till kulturlandskapets kronträd har högt värde både estetiskt

och för fortbeståndet av detta landskap. 

Kronträden i sig besitter ett kulturhistoriskt värde som landskapselement. Förståelsen för äpplen som

trädväxter riskerar i framtiden att suddas ut då trenden är lägre buskar. 

 
Riksintressen 
RI högexploaterad kust MB 4:4 

Friluftsliv MB 3:6  

RI naturvård MB 3:6
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RI kulturmiljövård MB 3:6 

RI rörligt friluftsliv MB 4:1-2 

Habitatdirektivet natura 2000 

RI Energimyndigheten för vindbruk 2015, MB 3:1 
 

Spaljéodling nysatt

 
Anpassning till karaktärsområdet 
Bebyggelse bör inte påverka äppelträdens bestånd. Genom sin blomning, växtfysiologi och som

spridningskorridorer besitter dessa högt vetenskapligt värde för kultur och naturvårdsforskning. För Simrishamns

del kan äppleodlingarna potentiellt utgöra en möjlighet att bidra till den biologiska mångfalden i närområdet

samtidigt som man värnar kulturhistorien och besöksnäringen. 

 
 
Att återta äldre traditioner av att låta gamla sorter få bli kantzoonsbildande kan ytterligare höja besöksattraktionen

för området. Till nytta för både flora och fauna. Innan äppelodlingarna flyttade ut på åkrarna var det bland annat

appel eller abulla som det även kallas som stod i gränser och i ängsmark- till viss del även i åkrarna. Ett framtida

sambruk av marker skulle skapa både kulturhistoriska värden samt gynna den biologiska mångfalden.  
 
Bebyggelsen i detta område är främst belägen i byar. Den utgörs av traditionell bebyggelse på landsbygden med

putsade fasader blandat med korsvirkeshus och delvis panelade längor. 
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Häradsekonomen, Lantmäteriet, visar på äpple odlingarnas utbredning 1926–34, dessa är markerade som gröna fält med prickad kant.
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Slättlandskapet

Slättlandskapet

Österlenslätten är en av många slätter i Skåne. De leriga kalkhaltiga jordarna på det vidsträckta slättlandskapet är

monumentala, högproduktiva. Men slätten är mer än stora vidder av monokulturer. Här finns den öppna himlen,

pilevallar, gränszoner, förkastningsbranter, betesmarker och grönområden. Här finns historiska vattendrag

Tommarpsåns dalgång som utgjort maktcentra i förhistorisk tid. 

 
Slättlandskapet är en del av det kulturhistoriska skånska slättlandskapet. Gemensamt för de många slätterna i

Skåne är den bördiga lerjorden. Det är på de bördigaste markerna som tidens vindar slår hårdast. Här har

Den blå ånDen blå ån

VidsträcktVidsträckt

Slättlandskap

Slättlandskap
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jordbrukets mekanisering och rationalisering haft störst genomslag, kulturhistoriska samband riskerar att bli

fragmenterade och svårtydda.  
 
 
Tommarpsåns dalgång

Förkastningsbrant och stenbrottsrest i Impans naturreservat och kor på bete i Tommarpsåns dalgång. Foto Ebba Gyllenhak.

Viktiga karaktärsdrag 
Ett böljande till flakt landskap med inslag av dramatiska förkastningsbranter och den blåa livsnerven Tommarpsån.

Ån kantas av jordbruksmark från både gods, skifteslandskap och fornlämningar. Förhistorian som de

monumentala fornminnena berättar om är något bortplogad och fragmenterad men ändå synlig. 

 
Marktäcket består i moränlera, sandmorän en viss del isälvsavlagringar. Berggrunden går från sandsten i nordöst

till lerskiffer centralt och söder över. Jordarna längs Tommarpsån är inte lika tunga som på den vidsträckta slätten.

Kanske var det därför området tidigt odlades upp.  
 
Längs med de större vattendragen har ett historiskt maktcentrum byggts upp. Här finns rester av yngre

järnålderns till vikingatida storgårdar, medeltida borgar, kloster och herrgårdar. Detta är synligt genom

fornlämningar och de större öppna fälten, alléer och skogsdungar som är knutna till godsmiljö. Slotten som har

nästan tusenårig historia har splittrat sina ägor och är numera privatbostäder med avstyckade tomter eller

museum. Klostret har för länge sen övergivits och Järrestads storgård är en del av en åker. Tommarpstorp som

norska korsfarare enligt sagan Heimskringlan försökte kristna för 900 år sen repade sig aldrig ordentligt men lever

kvar som Simrishamns föregångare. 
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Godslandskapet gör sig påmint med alléer och stora fält, en moderniserad landskapsbild iform av vindkraftverken. Träddungen i förgrunden
utgör ett skogsparti knutet till Gärsnäs slott. Foto Ebba Gyllenhak.

 
Byar större gods och gårdar utgör den kulturhistoriska bebyggelsen men även gatuhus och egnahemsbyggnader

som är kopplat till godsen avstyckningar. 

 
90 % av Skånes våtmarker har torrlagts sedan 1800 talet. Området kring Tomamarpsån är inte förskonade.

Våtängar, översilningsängar och betesmarker har fått stryka med. Till viss del har ån rätats ut men stora delar

meandrar genom landskapet. Pilevallar som man ofta förknippar med 1800 talets kamp mot sandflykt kantar

fortfarande delar av å fåran. 

Häradsekonomen, Lantmäteriet, från 1926-34 visar tydligt på karaktärsområdets olika landskapselement. Både den blandade ägofördelningen
mellan bönder och större enheter och det öppna vattendragets naturliga gränser.

Området har med sina unika sedimentära bergarter sedan 1800-talet varit en geologisk hotspot för forskare. 

 
Vägnätets sträckning är både rationaliserad och traditionell. De traditionella sträckningarna går mellan de olika

socknarna och bildar den väv av kulturella centralpunkter som binder samman området. Den rationaliserade

vägsträckningen går till de nuvarande centralpunkterna och sträcker sig längre inåt land.

 
Kulturhistoriska värden 
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Vattendragens naturliga sträckning och våtmarker, dessa är kantade av fornlämningar och i sig utgör

de ett immateriellt värde som identitetsskapare. 

Slottsmiljöer och borgar har kulturhistoriskt värde likaså den traditionella bebyggelsen och by

strukturerna. 

Tommarpsåns värde för rekreation och tidsresa.

Lerskiffrarna som utgör bergrunden är intressant vetenskapshistoriskt. 

Stenbrott och industriverksamhet som kvarnar

De få kvarvarande betesmarkerna är viktiga för kulturlandskapet. 

Kluster av fornlämningar har ett särskilt värde. Läsbarhet och förståelse för tidigare landskap

underlättas när miljöer av fornlämningar existerar ett bra exempel på detta är Jättaleden. 

1910 målade Ellen Trotzig ”En regnskur” detta landskapsmåleri visar Tommarpsåns meandrande sträckning.

 
Riksintressen 
RI naturvård MB 3:6 

RI kulturmiljövård MB 3:6 

RI rörligt friluftsliv MB 4:1-2 

RI vägnät 

RI järnväg 
 
Temalandskap 
Jordbrukets landskap, Vindmöllor, åkrar lador och betesmark. 

Järnvägens landskap, dagens järnväg går igenom området, 

Administrationens landskap, resterna av storgårdar och kyrkor är administrativa enheter som fungerat i området.  

Industrins landskap, Impans naturreservat bär på synbara spår av mineral och bergtäkt i området.  
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Religionens landskap, religiösa föreställningar från bronsåldern och fram till våra dagar finns manifesterade i

landskapet. De tidigaste utrycken för religiositet är de sten och föremåls offer som man gjort till Tommarpsån,

begravningsriter som alla gravkullar vittnar om är en rest av järnålderns föreställningsvärld av religiösitet. 

Maktens landskap, från alléer till kungsgårdar och slott. Ett påtagligt maktanspråk vilar över landskapet. 

Fritidens landskap, skogspartier som gislövsstjärna är en rest av en parkanordning okänt hur gammal men

säkerligen sen medeltiden

 
Anpassning till karaktärsområdet 
Trädrader är önskvärda att bevara och utveckla. Linjeelement är sparsamma och öppna diken, bäckar, åar och

andra gränser i den mån de finns kvar bör tillvaratas. Dels för läsningen av landskapet och för naturvärdena. Vägar

till tomter där husen inte längre står kvar är även de viktiga linjeelement. Bebyggelsen är antingen placerad i

egnahemsområden eller i byar och gatuhus. Några större gårdsenheter finns. 

 
Längs med vattendragen och i synnerhet Tommarpsån har man möjlighet att återskapa våtmarker både av

kulturhistoriska skäl och för ett tåligare landskap. 

 
Bebyggelsen är varierad och den största hänsynen man bör ta i området är fornminnen och mark med

våtmarkspotential. 

 
Främst är det kyrkor, möllor och borgar som byggts på höjder. Även om höjderna är få och inte så påtagliga som i

backlandskapet så påverkar dom vyn desto mer i det öppna landskapet. både traditionell bebyggelse och modern

samsas här, den historiska bristen på virke har medfört en byggnadstradition i kalk och lera. Materialval bör vara

lera, tegel och trä. 

 

Pilevall längs med stensträng invid Tommarpsån och en ensilagebal i förgrunden för en vindmölla. Foto Ebba Gyllenhak.

 
Det vidsträckta slättlandskapet
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Harvad åker i eftermiddagsljus. Större fält med tre trädinramade tomter i bakgrunden. Foto Ebba Gyllenhak

 
Viktiga karaktärsdrag 
Öppenheten, den stora himlen som bryts av de få vertikalerna som kyrkor träd vind och elkraftverk utgör.

Bebyggelsen finns jämnt spridd med små och medelstora vägar. En tystare slätt än många i ett regionalt

perspektiv. Inga motorvägar och närmsta landningsbana är på behörigt avstånd.  

 
Moränlera lera isälvsavlagringar är bra grund för en fullåkersbyggd. Lerskiffer utgör själva berggrunden som på

ytterst få platser kommer i dagen. Detta räknas till mycket feta goda jordar. 

Mindre traktor på ett större fält. Foto Ebba Gyllenhak.

 
Strukturomvandlingar i jordbruket blir på slätten mycket tydliga. Det gäller både skiftesreformer och

moderniseringen och rationaliseringen av jordbruket. Framtida strukturomvandlingar kommer säkerligen även de

att påverka slättlandskapet drastiskt 
 
Skifteslandskapet är mycket tydligt i form av utskiftade gårdar på rätvinkliga fält. Utmärkande för detta

slättområde är avsaknad av godsmiljöer vilket är intressant ur ett nationellt perspektiv. Här är det skattebönder
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alltså bönder som själva ägt sin mark som skapat landskapet. Tomterna placerades efter skiftet i kanten av

ägolotten. 

Häradsekonomiska kartan, Lantmäteriet, från 1926-34 som visar ett skifteslanskap på slättbygden där landskapet helt får ge vika för linjalen.

 
Endast i mötet med naturformationer som varit svårforcerade har linjerna anpassats till landskapet. Här är det

naturgivna lätt att plocka undan. I vissa fall har naturformationer blivit till åkerholmar som är ett mindre

landskapselement på upp till ett halvt Ha storlek. De flesta vattendrag ligger täckta, och höjder skalas långsamt ner

och jämnas ut av plogen. 

 
Vägnätet är rakt och ofta rätvinklig. Ibland följer de gamla vägarna dom nya och ibland ser man pilevallar som

leder till bortglömda platser i det öppna landskapet. 

 
Kulturhistoriska odlingshinder som märgelgravar och lertäckter är inte alltid utpekade. Dessa har varit av stor vikt

för bondehushållningen och kan uppfattas i landskapet som en hålighet eventuellt med en igenväxt ram av

buskvegetation vilket gör det svårt att skilja från åkerholmar.  

 
Det är mycket lite betesmark i området. 

 
Kulturhistoriska värden 

Linjeelement som trädrader, äldre tomter och vägar i det öppna landskapet.

De få öppna diken och bäckar som finns bidrar till ett kulturhistoriskt djup där tidigare landskap kan

anas. Visserligen mycket små frimärken av vad som en gång varit. 

Torvtäckter har ett lokalt värde för förståelsen av den omfattande energikris som tidigare generationer

levt i.

Märgelgravar och lertäckter har ett kulturhistoriskt värde. 

Mindre fältstrukturer som återfinns har ett kulturhistoriskt värde och ett värde för biologisk mångfald. 

Vissa åkerholmar har kulturhistoriskt värde, andra är enbart biotopsskyddade. 

 
Riksintressen 
RI högexploaterad kust MB 4:4 
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RI naturvård MB 3:6 

RI kulturmiljövård MB 3:6 

RI vägnät 

RI järnväg 
 
Temalandskap 
Jordbrukets landskap, åkrar dominerar landskapsbilden, tillsammans med andra landskapselement som

åkerholmar, bebyggelse, pilevallar, täckdikningar. 

Järnvägens landskap, den moderna järnvägen går igenom området 

Religionens landskap, på den vidsträckta slätten är det inte svårt att nästan överallt se ett kyrktorn.  

Kommunikationernas landskap, både järnväg och större vägar korsar området. Stigar av äldre tid är mycket få då

största delen av marktäcket är bortplogat är det svårt att veta hur vägarna sträckte sig innan skiftet.

 
Anpassning till karaktärsområdet 
Här har bebyggelsen allt sedan skiftesreformerna anpassats till skrivbordet snarare än till landskapet. Bebyggelsen

ligger spridd i ett rutnät med raka vägar, i kanten av sin ägolott med en trädram. I dagens landskap är det ont om

betesdjur men fågellivet är påtagligt. Ett landskap för vingar snare än för däggdjuren som kan ha svårt att ta sig

fram i dessa vidder.  

 
Trädmiljöer behöver hävd, pilevallar bör hamlas och återplanteras. Märgelgravar och lertäkter ger även dom en

förståelse för området och bör inte fyllas igen. 

 

Pilevallar, hävdad och en ohävdad. Rester från tidigare vägsträckningar. Foto Ebba Gyllenhak.
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Temalandskap
Den här berättelsen skapades med Esris Story Map-journal.

Läs den interaktiva versionen på webben på https://arcg.is/1javGT.

Här kan du lära dig mer om hur Simrishamns kommun har utvecklats och var man ser spår av olika aktiviteter i

landskapet. Temalandskapen har identifierats och beskrivits utifrån kommunspecifika förhållanden och med

exempel på byggnader och miljöer som representanterna teman. Arbetet omfattar inte en totalinventering av

samtliga miljöer utan endast exempel. Vill du veta vilken ort som tillhör vilket temalandskap klickar du dig vidare till

fliken orter där de finns representerade.  

 
Administrativa landskap (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

Folkrörelsens landskap (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

Fritidens landskap (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

Industrins landskap (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

Jordbrukets landskap (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

Kommunikationernas landskap (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

Krigets landskap (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

Kustens landskap (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

Örnahusen
Sandby

Östra Hoby Kvarnby

Simris
Östra Herrestad

Stiby

Svinaberga

Rörum

Gröstorp

Östra Nöbbelöv

GislövshammarHannas

Bolshög
Vallby

Ravlunda
Vitemölla

Vemmerlöv
Baskemölla

Borrby

Sankt Olof

Kivik

Vik

Vitaby

Earthstar Geographics
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Religiösa landskap (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

Skogens landskap (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)

Stadens landskap (länken är endast tillgänglig i onlineberättelsen)
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Administrativa landskap

Administration handlar om avgränsning och styrning men också hur vi hanterar ekonomi, utbildning,
vård och gemensam ordning och säkerhet. Även infrastruktur som vatten, avlopp och elektricitet
brukar räknas in i administration, under benämningen kommunaltekniska verk. Hur detta kommer
till uttryck i landskapet kan vara subtilt som en trädrad i en socken- eller tomtgräns, anslående som
ett rådhus eller storskaligt som en högspänningsledning vilken drar fram genom landskapet.
Merparten anläggningar kopplade till administration hör samman med 1900-talet och framför allt
med välfärdssamhällets utbyggnad från 1950-talet.
 
Landskommuner 
Nuvarande Simrishamns kommun bestod sedan medeltiden av socknarna Bolshög, Borrby, Gladsax,
Hammenhög, Hannas, Järrestad, Ravlunda, Rörum, Sankt Olof, Simris, Stiby, Södra Mellby, Vallby,
Vitaby, Östra Herrestad, Östra Hoby, Östra Nöbbelöv, Östra Tommarp och Östra Vemmerlöv samt
Simrishamns stad. Genom 1862 års kommunalförfattningar blev varje socken en egen
landskommun och den borgerliga kommunen bröts ut från kyrkans hägn och blev på så vis en egen
förvaltningsenhet. Den kyrkliga kommunen, församlingen, skulle därefter enbart sköta de rent
kyrkliga ärendena – till en början även skolan – och kommunalstämma allt övrigt inom den
borgerliga kommunen.

Örnahusen
Sandby

Östra Hoby Kvarnby

Simris
Östra Herrestad
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Östra Nöbbelöv
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Bolshögs socken blev landskommun 1862. Foto (1935) från Kulturen.

Det som framför allt skilde staden från landskommunerna var att den hade egen jurisdiktion kallad
rådhusrätt, till skillnad från landskommunerna vilka lydde under häradsrätter. I Simrishamn fanns
således ett rådhus – nuvarande är från 1867 och ritat av Ystads stadsarkitekt Peter Boisen – medan
tingsplats med häradsrätt gemensamt för häraderna Järrestad och Ingelstad var Hammenhög.
Även här fick Peter Boisen rita en förvaltningsbyggnad, nämligen tingshuset som invigdes 1881 och
ersatte en äldre 1700-talsbyggnad. Albo härad i norra delen av kommunen hade gemensam
tingsplats och häradsrätt med Villands och Gärds härader i nuvarande Kristianstads kommun.
 
Landskommunerna manifesterades sällan i specifika byggnader. Man fortsatte att använda samma
lokaler som tidigare, vanligen sockenstugan om sådan fanns. De byggnadsuppgifter som ålåg
landskommunerna var i första hand fattighus/ålderdomshem och så småningom även andra
vårdinrättningar. Andra kommunala frågor var vägunderhåll och brandförsvar. Det senare hade från
början bestått av en vagn och en brandspruta som förvarades i någon bod invid kyrkan, men i
början av 1900-talet byggdes det gott om nya brandstationer med plats för en brandbil och med ett
högt torn att hänga slangar i, att torka efter användning. Man skulle kunna beskriva dem som ett
tegelgarage med ett högt torn som gärna fick beklädnad av eternit – man ville ju inte att
brandkårens egna byggnader skulle brinna upp! Brandstationer av den här typen är karaktäristiska
och återfinns i flertalet byar, som Tommarp och Gladsax.
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Brandstation, Tommarp

Bankväsende 
Bankerna, som anlades ungefär samtidigt med att landskommunerna bildades, hade annars inte så
mycket med landskommunerna att göra, möjligen med undantag av att det kunde vara samma
gubbbar (det var alltid män vid den här tiden) i kommunens och bankens ledning och möjligen att
även verksamhetsområdet sammanföll, åtminstone från början.
 
Verksamheten startade på lokal nivå med att sparbanker och hypoteksföreningar bildades.
Investeringar i jordbruk, industri och järnvägar var omfattande och bankerna upplevde en guldålder
som manifesterade sig i påkostade kontorsbyggnader, inte sällan kallade bankpalats. Även på
landsbygden kunde bankerna bygga kontor så att det syntes att här var det någon med både
ambitioner och pengar som var byggherre. Ett gott exempel är sparbanken i Borrby, ett av ortens
mest påkostade hus. 
 

Borrby sparbank uppfördes 1908
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Elektrifiering 
Inte heller för elförsörjningens utbyggnad i början av 1900-talet var landskommunerna direkt
involverade. Det var privata kraftbolag, i östra Skåne Hemsjöbolaget med vattenkraftverk i Blekinge
och Torsebro utanför Kristianstad, som drog ner elledningar till Simrishamn och Ystad. Man beslöt
sig även för att elektrifiera delar av landsbygden, som man ändå passerade med sina
högspänningsledningar. För ändamålet uppfördes 15 likadana transformatorstationer, utförda som
små kyrktorn med vitputsade fasader, trappgavlar och röda tegeltak. Ett sådant torn finns kvar och
står i Tommarp.
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Transformatorstation i Tommarp från 1914.

Undervisning
Församlingarna svarade för undervisning och skolhus fram till riksdagsbeslut 1930 om att folkskolan
och fortsättningsskolan skulle skötas av den borgerliga kommunen. Det är därför man vanligen
återfinner den gamla folkskolan i kyrkbyn, som i exempelvis Vitaby trots att det närbelägna
stationssamhället med samma namn snabbt växte förbi kyrkbyn. Obligatorisk skolgång infördes
med den allmänna folkskolan 1842 då varje socken skulle inrätta minst en skola med godkänd
lärare. Folkskolestadgan fastslog vidare att skolan skulle förläggas nära bostaden till ordföranden i
skolstyrelsen. Och ordförande skulle kyrkoherden vara.
 
Skolhusen var från början rätt enkla men från slutet av 1800-talet utarbetades typritningar och
skolorna började få en egen form, inte sällan en röd tegelbyggnad med offentlig karaktär och med
en eller två tjänstebostäder på vindsvåningen eller i separat lärarbostad. I likhet med
brandstationerna är det karaktäristiska byggnader och återfinns i flertalet byar, som exempel kan
nämnas Östra Herrestad, Glimminge och Komstad.
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Östra Herrestads lärarbostad. Skolan från 1926 skymtar till höger

Storkommuner och välfärd 
I takt med att de kommunala åtagandena ökade stod det klart att de små landskommunerna inte
mäktade med detta. I Sverige genomfördes en storkommunreform 1952 med syfte att skapa
tillräckligt stora kommuner med ett invånarantal av minst 2 000 personer och på så vis få ett
tillräckligt skatteunderlag.
 
Vid kommunreformen 1952 bildades storkommunerna Borrby (av Borrby och Östra Hoby), Brösarp
(av Andrarum, Brösarp, Eljaröd, Fågeltofta och Ravlunda), Hammenhög (av Hammenhög, Hannas,
Vallby, Östra Herrestad och Östra Ingelstad), Kivik (av Rörum, Sankt Olof, Södra Mellby och Vitaby)
samt Tommarp (av Bolshög, Stiby, Östra Tommarp och Östra Vemmerlöv). Samtidigt uppgick
landskommunerna Gladsax, Järrestad och Simris–Nöbbelöv i Simrishamns stad.
 
Framväxten av välfärdssamhället var den andra faktorn som starkt påverkade den kommunala
utvecklingen. Det var först efter storkommunreformen 1952 som den kommunala förvaltningen
började byggas ut. Det byggdes nya kommunalhus i Kivik, Hammenhög och Gärsnäs (som var
största tätorten i Tommarps storkommun).
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De nya kommunalhusen var sakliga och enkla med ändå representativa förvaltningsbyggnader. Det
var dessutom en obligatorisk arkitektuppgift och inget som lämnades till ortens byggmästare.
Kommunalhuset i Gärsnäs ritades av arkitekten Bror Thornberg från Malmö och innehöll även
tandläkarmottagning, poliskontor och bibliotek – tidstypiska välfärdssatsningar. Thornberg ritade
för övrigt även Centralskolan, samtida med kommunalhuset, i Gärsnäs. I Simrishamn byggdes ett
nytt stadshus 1953, ritat av Hans Westman i Lund.

Kommunalhus i Gärsnäs. Foto (1962) från Kulturen.

Även vårdinrättningar byggdes ut vid den här tiden. I Simrishamn byggdes ett helt nytt lasarett med
service och tjänstebostäder 1958 som ersättare för det 90 år gamla lasarettet. I de större byarna
anlades ålderdomshem och pensionärsbostäder, vårdcentraler och tandkliniker. På de större
skolorna fanns det skolsköterska.
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Simrishamns lasarett. Foto (1967) från Kulturen.

För att möta utbyggnaden av välfärdssamhället, människors ökade krav och för att förmå folk att bo
kvar eller attrahera nya invånare köpte kommunerna in mark, byggde bostäder, skolor,
äldreboenden och anlade vatten och avlopp. Vattentorn brukar vara anslående byggnadsverk från
den här perioden men inom nuvarande kommunområdet är det endast det i Stiby, byggt 1965, som
har tornform medan övriga är utformade som vattenreservoarer i höjdlägen.
 
 
Kommunblock 
Ökad välfärd, reformer och lagkrav påverkade inom de olika sektorerna och snart nog var även
storkommunerna för små. 1964 beslutade riksdagen att genomföra en ny kommunindelning
baserad på så kallade kommunblock. De nya kommunblocken skulle ha ett befolkningsunderlag på
minst 8 000 invånare för att anses kunna klara av sina uppgifter. Ett kommunblock skulle bestå av en
centralort av sådan storlek och med ett sådant läge att den kunde svara för den kommunala
servicen.
 
Sammanläggningen av kommunerna började genomföras omgående och skulle vara helt
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genomförd 1974. För Simrishamns del innebar det att de befintliga storkommunerna Tommarp och
Borrby samt en del ur då upplösta Brösarps storkommun (Ravlunda församling) och delar ur då
upplösta Hammenhögs storkommun (Hammenhögs, Hannas, Vallby och Östra Herrestads
församlingar) 1971 slogs samman med staden, som ombildades till kommun. 1974 införlivades
Kiviks storkommun i Simrishamns kommun och därmed var kommunreformen genomförd.
 
Råd och rekommendationer avseende Administrativa landskap:
·        Planläggning ska ske med hänsyn till natur- och kulturvärden och främja en ändamålsenlig
struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och
kommunikationsleder (PBL 2: 3).
 
·        Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.
 
·        Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och
trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur.
 
·        Flera miljöer och objekt kopplade till Administrativa landskap ingår i riksintresse
kulturmiljövård och/eller ingår i Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram. Hammenhögs
tingshus är byggnadsminne. Äldre gränser kan vara skyddade som fornlämningar.
 
·        Kommunalhus, rådhus, tingshus, brandstationer, vattentorn och banker samt
transformatorstationer och skolor byggda före 1960 har generellt ett högt kulturhistoriskt värde
kopplat till administration genom informationsinnehåll, tidskontext samt möjligheter till förståelse
och kunskap.
 
·        Vid ändring av särskilt värdefull byggnad, allmän plats eller bebyggelseområde kan det vara
motiverat med antikvarisk förundersökning i samband med bygglovsprövning. Det är byggherrens
ansvar att inkomma med de uppgifter som behövs för prövningen (PBL 9: 21). Antikvarisk
förundersökning upprättas av certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL 2) och dessa finns listade på
Boverkets hemsida.
 
·        Av inventerade 19 byar har Glimminge, Grevlunda, Hannas, Järrestad, Komstad, Stiby, Vallby,
Vitaby kyrkby och Östra Hoby koppling till Administrativa landskap genom skolor. 
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Folkrörelsens landskap

Under 1800-talet moderniserades Sverige i snabb takt. Det började med skiftesreformerna inom
jordbruket, handeln liberaliserades, ståndssamhället avskaffades, järnvägarna byggdes ut och
industrialiseringen tog fart. Samtidigt skedde en omfattande befolkningsökning, särskilt på
landbygden. Genom nyodling och hemmansklyvning kunde en del stanna kvar som självförsörjande
bönder, fler blev kvar som daglönare eller lantarbetare, andra kunde få utkomst vid de gamla
hantverksnäringarna. Befolkningsökningen var dock större än vad landsbygden kunde svälja och det
uppstod ett landsbygdsproletariat. Dessa kunde "välja" att stanna som obesuttna på landsbygden,
att emigrera eller att flytta in till staden eller stationssamhället där de spirande industrierna fanns.
Staden och särskilt de nya stations- och industriorterna var ett slags nybyggarsamhällen där
inflyttare fick söka sig nya lojaliteter, vilka man ofta fann i de nybildade folkrörelserna.
 
Alla folkrörelserna hade en starkt idealistiskt inriktning och strävade att skapa bättre villkor och ett
bättre samhälle. Det kunde vara ett kristet samhälle, ett helnyktert samhälle eller ett samhälle där
arbetarna eller staten tog över produktionsmedlen för att skapa social rättvisa. Influenserna kom
från kontinenten och således fick de i ett tidigt genomslag i Skåne.
 
Frikyrko-/väckelserörelsen 
Frikyrkorörelsen fick sitt genombrott i Sverige på 1860-talet och fick också fart på en väckelserörelse
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inom Svenska kyrkan. Dominerande inom frikyrkorörelsen var Baptismsamfundet (1857),
Metodistkyrkan (1876), Missionsförbundet (1878), Frälsningsarmén (1905) och Pingströrelsen (1913).
 
Frikyrkobyggnader var ofta fria från kristna attribut och var ganska enkla byggnader med en stor
samlingssal och angränsande till denna lilla salen och ett kök. En mindre tjänstebostad på
ovanvåningen var regel.
 
Kyrktätheten i Skåne är omvittnad så behovet av frikyrkor av den anledningen (långt till kyrkan)
fanns knappast, utom möjligen i fiskelägena. I de orterna fanns också en utbredd kyrklighet som
hängde samman med den osäkra fiskenäringen ("människan spår och Gud rår"), så för att slippa
konkurrera med frikyrkorna anlades kapell inom svenska kyrkan i exempelvis Baskemölla och Kivik. I
Simrishamn byggdes genom pingströrelsen 1937 en kyrka som fick namnet Elim. Det är en
tegelbyggnad i klassicistisk stil med samlingssal i en del och bostäder i andra delen. En markerad
entré och stora fönster avslöjar att det är något slag av offentlig byggnad, annars finns inget som
visar att det är en kyrka.

Elimkyrkan i Simrishamn.

Nykterhetsrörelsen
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Nykterhetsrörelsen uppstod på 1830-talet och fick 1837 ett samlande organ i Svenska
Nykterhetssällskapet. På 1850-/60-talet fick nykterhetsrörelsen en stark koppling till frikyrkorörelsen
och 1879 bildades den första IOGT-logen. Fler ordenssällskap tillkom i slutet av 1800-talet.
Nykterhetsorden Verdandi utan religiös koppling bildades 1896 och hade starka band till
arbetarrörelsen.
 
 
Nykterhetsrörelsen byggde ordenshus från sent 1800-tal och in på 1900-talet. Dessa var i allmänhet
lika frikyrkorna. Man lockade med ett rikt utbud av verksamheter. Medlemsskaran hade en tendens
att variera med årstiderna, så att när det under sommaren fanns gott om andra nöjen lämnade
många logen, för att så återvända till helnykterheten fram på höstkanten.
 
Vad som funnits av nykterhetsrörelse i kommunen är svårt att veta. Det verkar i alla fall som att det
funnits en ordenshusförening för Templarorden i Baskemölla och en byggnadsandelsförening för
Nationalgodtemplarorden i Tommarp. Godtemplarföreningen Stiby stjärna och nykterhetslogen
Templet fanns i Gärsnäs–Stiby. Så det är väl fullt tänkbart att man haft ordenshus på dessa orter.
 
Arbetarrörelsen
Arbetarrörelsen växte fram på 1880-talet när arbetare slöt sig samman i fackföreningar. 1898 gick
flera av dessa samman i en central facklig organisation, Landsorganisationen (LO).
 
Byggandet av Folkets Hus eller Folkets Park gjordes genom en fristående förening, visserligen med
stöd från fackliga eller politiska föreningar men utan att dessa gavs något avgörande inflytande
över lokalen eller des användning. Även arbetarrörelsens samlingslokaler hade stora likheter med
de övriga folkrörelsernas byggnader. Folkparkerna var mer för nöjen och för att ge trångbodda
arbetarfamiljer en egen rekreationsmiljö.
 
Arbetarrörelsen hade en Folkets Park med Folkets Hus på en tårtbitsformad tomt mellan Storgatan
och Simrisvägen (senare avgränsad i väster av Backgatan) i västra utkanten av Simrishamn. Denna
park hade troligen tillkommit i början av 1900-talet och försvann på 1960-talet när området
bebyggdes med en bensinstation och verkstad samt ett flerbostadshus. Folkets Hus-byggnaden
finns dock kvar i östra delen av kvarteret men med annan verksamhet. Öster om Borrby fanns en
Folkets Park. Även i S:t Olof uppfördes på 1940-talet ett Folkets Hus, vilket finns kvar som
Medborgarhus.
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Folkets hus i Simrishamn
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Folkets hus i S:t Olof

Borrby Folkets park på Häradsekonomiska kartan (1926-34).

Andra föreningar och organisationer
På landsbygden hände det att man gick samman och uppförde en bygdegård, ungefär som ett
Folkets Hus men med koppling till intresseorganisationer för bönderna. Här hölls möten och
ordnades föredrag, men en bygdegård kunde även användas för exempelvis filmvisning, fester och
sammankomster. Vad som funnits (finns?) av bygdegårdar inom kommunen är okänt.
 
Idrottsföreningar och idrottsklubbar fanns i de flesta byar, ibland till och med flera olika. Dessa
uppstod i början av 1900-talet och styrdes, i likhet med folkrörelserna, genom föreningsdemokrati.
Idrotten engagerade människor från skilda samhällsskikt, men alla medlemmar hade samma
inflytande oavsett inkomst och yrke. Från 1920- och 30-talen framhölls kroppskultur och folkhälsa.
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Idrottsföreningarna/-klubbarna anlade vid denna tid ofta egna idrottsplatser, som en fotbollsplan
med klubbhus. Exempel på sådana är Tornavallen i Östra Vemmerlöv eller Vitaby IP. Senare blev det
allt mer en kommunal angelägenhet att, åtminstone i centralorten, anlägga idrottshallar, simhallar
och andra idrottsanläggningar. Jonebergshallen och Korsavadshallen i Simrishamn är typiska
exempel. 

Tornavallen Östra Vemmerlöv.

Inom kommunen verkar folkrörelserna inte ha varit särskilt utbredda. Varken industrialiseringen
eller urbaniseringen (två av de främsta grogrunderna för att söka sig till folkrörelserna) var så
omfattande. Däremot fanns det sammanslutningar för de flesta intressen. Det var föreningar för
nytta och nöje, för ekonomiska, politiska och kyrkliga ändamål, idrottsföreningar,
ungdomsföreningar och föreningar som hörde samman med jordbruket. En del var lokala och helt
fristående sammanslutningar, medan andra hade en gemensam riksorganisation. Det verkar som
att dessa verksamheter till stor del kunde bedrivas utan att man uppförde specifika byggnader eller
anläggningar, bortsett från idrott.
 
 
Råd och rekomendationer avseende Folkrörelsernas landskap: 
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·        Planläggning ska ske med hänsyn till natur- och kulturvärden och främja en ändamålsenlig
struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och
kommunikationsleder (PBL 2: 3).
 
·        Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.
 
·        Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och
trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur.
 
·        Miljöer och objekt kopplade till Folkrörelsernas landskap inom kommunen är dåligt utforskade
och kända, och i flera fall sannolikt också borta, varför de som finns kvar bör värnas extra.
 
·        Folkets hus, Folkparker, frikyrkor och idrottsplatser anlagda före 1960 har generellt ett högt
kulturhistoriskt värde kopplat till folkrörelse genom informationsinnehåll, tidskontext samt
möjligheter till förståelse och kunskap.
 
·        Vid ändring av särskilt värdefull byggnad, allmän plats eller bebyggelseområde kan det vara
motiverat med antikvarisk förundersökning i samband med bygglovsprövning. Det är byggherrens
ansvar att inkomma med de uppgifter som behövs för prövningen (PBL 9: 21). Antikvarisk
förundersökning upprättas av certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL 2) och dessa finns listade på
Boverkets hemsida.
 
·         Av inventerade 19 byar är det tveksamt om någon enda har tydlig (synlig) koppling till
Folkrörelsernas landskap mer än Gröstorp med ett föreningshus och en idrottsplats samt Järrestad 
med fotbollsplan. 
 



2021-02-25 Temalandskap

https://simrishamn.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/resources/tpl/viewer/print/print.html?appid=5c8d8bfaf7a441199527b89c3d17ee6b 21/112

Fritidens landskap

Fritid hör som begrepp samman med 1900-talet och vill man hitta ett startskott är årtalet 1938 en
bra utgångspunkt. Detta år infördes för första gången två veckors betald semester i Sverige. På
vanligt svenskt vis utreddes frågan noga: vad skulle man göra av fritiden och hur skulle man hantera
all denna lediga tid? En sak var säker: man skulle inte slöa. Gärna cykelsemester och camping eller
bygga sig en sportstuga, som fritidshus hette på den tiden.
 
Semesterlagstiftningen tillkom inte minst för att höja folkhälsan. Under 1930-talet utvecklades också
flera alternativa fritidsboende för dem som inte hade råd med eget fritidshus eller att bo på hotell
och pensionat. Under efterkrigstiden utökades den lagstiftade semestern successivt, till tre veckor
1951, fyra veckor 1963 och till minst fem veckors semester 1978. Svenskarna hade fått betydligt mer
fritid och många nya typer av rekreations- och nöjesanläggningar anlades under denna period
samtidigt som resandet utvecklades och ökade.
 
Sommargäster 
I Simrishamns kommun hade de första sommargästerna börjat dyka upp kring sekelskiftet 1900. Det
började med att konstnärer och författare som Prins Eugen och Wilhelm Ekelund "upptäckte"
Österlen. Sedan kom "vanligt folk" mest från västra Skåne, men också från huvudstaden. Till
Simrishamn kunde man åka tåg, för andra resmål som Stenshuvud eller fiskelägena fick man ta
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tåget till en närbelägen station och sedan ordna med vidare transport därifrån. Under 1920-talet
började bussar trafikera de populärare resmålen. Det var framför allt kusten som lockade med
stränder och bad, spännande natur och pittoreska byar.

Stenshuvud

Simrishamn, Kivik och Vitemölla blev något av badorter med badhotell och pensionat. I Simrishamn
anlades också ett kallbadhus. I Kivik öppnade Kvasa sol- och luftbadanstalt. Ovan entrén fanns en
skylt med texten ”Naturen Helar”. Frisk luft, sol, bad och strövtåg i naturen ansågs som allmänt
hälsosamt.
 
Bad och simning 
Strandliv, frisk luft och havsbad var viktiga komponenter i det spirande fritidslandskapet.
Simkunnigheten var dock inte så utbredd och det debatterades om det alls var lämpligt för kvinnor
att lära sig simma. 1898 bildades Svenska Livräddningssällskapet, som arbetade för att höja
simkunnigheten. Intresset för simning och kroppskultur ökade och 1935 bildades Riksföreningen för
simningens främjande och Simborgarmärket instiftades. Varje svensk skulle kunna simma minst 200
meter.
 
Det vanliga var att män och kvinnor badade under olika tider. Det dröjde dock inte länge innan folk
började bada tillsammans män, kvinnor och barn. Förutom högljudda röster som förfärades av att
män och kvinnor badade tillsammans och all kvinnohud som visades, fördes en moraliserande
diskussion om att det plötsligt inte gick det att se skillnad på ett hovrättsråd och en vaktmästare. Nu
var bad och badortsliv före införandet av två veckors semester 1938 ett utpräglat överklassnöje, så
moraliserandet gällde från början mest att kvinnor och män sågs bada tillsammans. Det var
sannolikt också en av attraktionerna med badandet.
 
Fritidshus och egen bil 
Byggandet av sommarbostäder inom Simrishamns kommun var i början av 1900-talet inte särskilt
omfattande, utan sommargästerna bodde på hotell, pensionat eller hyrde in sig hos
ortsbefolkningen. Men snart började sommargästerna köpa husen där de tidigare hyrt in sig.
Fiskelägena började ändra karaktär.
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Det var först med den ökande privatbilismen, utökad semester och allmänt stegrad levnadsstandard
under efterkrigstiden som verkligt nya fritidshusområden uppstod. Man skulle kunna kalla det
fritidens demokratisering. Från att ha varit en i det närmaste lyxprodukt för ett fåtal blev bilen en
vardagsprodukt som allt fler kunde unna sig. År 1945 fanns det 50 108 registrerade personbilar i
Sverige. Tio år senare var det 636 543. Suget efter egen bil höll i sig och ökningen fortsatte, 1965
rullade det 1 792 670 personbilar på de svenska vägarna.
 
Privatbilismens expansion möjliggjorde en exploatering av tidigare i stort sett värdelös strandnära
tallskog som planterats för att hindra sandflykt. I perifera och tidigare svårtillgängliga områden som
Mälarhusen, Borrby strand och Kyls strand byggdes fritidshus med naturtomt i strandskogen. Längre
norrut anlades Havängs sommarby med fritidshus på arrendetomter. Ett likartat område uppstod
även vid Gyllebosjön en bra bit från kusten. Husen som byggdes var merendels av karaktären
sportstuga: minimala sovrum (ibland kallade sovalkov eller liknande), små men välplanerade kök och
så ett större rum (ofta kallad storstuga) där öppen spis eller i alla fall kamin var något av ett måste.
Hela tillvaron var baserad på utevistelse, måltider kunde med fördel intas på en altan och vid sämre
väderlek under något skärmtak. Dusch och liknande saknades för det mesta, man badade ju ändå i
havet (eller i Gyllebosjön) dagligen.
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Mälarhusen

Camping och bassängbad
För de som ville till stranden men inte hade egen stuga eller hade råd med hotell, pensionat eller att
hyra rum fanns ju alltid alternativet att ta tåget eller cykeln. Ville man däremot stanna kvar över
natten uppstod på 1930-talet ett annat alternativ: camping. Det vanliga var då cykelsemester med
tält, särskilt populärt bland ungdomar. På 1950-talet kom cykeln allt mer att ersättas av privatbil och
på 1960-talet började tälten ersättas av husvagn. Husvagnssemester var ett i det närmaste okänt
begrepp ännu på 1950-talet, men under 1960-talet ökade antalet husvagnar från 6 000 till 100 000.
En sådan camping anlades i Baskemölla. Vid entrén fanns överskriften "Fritidsområde". Andra
campingplatser fanns i Borrbystrand, Vitemölla, Tobisvik och vid friluftsbadet i Hammenhög.


