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Källor och underlag 

Litteratur 
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Bjuvs kultur- och fritidsnämnd i samarbete med Billesholmstraktens 
hembygdsförening, Bjuv, 2015 

Program och rapporter 

Bjuvs kyrka – Sammanställt material av kontraktsprosten Lars Håkansson, 1992 

Prästkragen – Kulturhistorisk värdering, beskrivning och rekommendationer, 

framtagen av byggnadsförvaltningen på uppdrag av Byggnadsnämnden, Bjuvs 

kommun, 2018 

Länsstyrelsen i Skånes kulturmiljöprogram, planeringsunderlag, 2006 

Bevarandeplan för Bjuvs kommun, bevarandeplan beslutad i Kommunfullmäktige 

1998-10-29, § 87 

Arkiv 

Bjuvs kommun: plan- och bygglovshandlingar 

Lantmäteriet: ortofoton och Historiska kartor 

Foton 

Foton är, om inget annat anges, tagna av Kathleen Lundblad 2020-09-07 och 2020-

09-21, vid dokumentation av bostadsområdet Prästkragen 2018-02-05 och 

Prästgården 2018-02-15. 
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Inledning 

Bakgrund 

Byggnadsnämnden i Bjuvs kommun har fått uppdraget att ta fram ny detaljplan för 

fastigheten Bjuv 4:4. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse 

samt tillgodose behovet av ett nytt LSS-boende. I samband med framtagandet av en 

ny detaljplan har detta dokument tagits fram för att beskriva områdets historik, 

identifiera platsens kulturvärden samt kortfattat utreda ny bebyggelses påverkan på 

områdets kulturhistoriska värden. Dokumentet kan även användas som ett 

kunskapsunderlag vid framtida plan- och byggprocesser. 

Avgränsning och omfattning 

Det aktuella planområdet består av fastigheten Bjuv 4:4 som är belägen i östra delen 

av Bjuvs tätort och består idag av en obebyggd grönyta intill Bjuvs kyrka. 

Planområdet omgärdas av Prästgatan i väster, Almgatan i norr och Kyrkvägen som 

sträcker sig längs planområdets södra del. Kyrkogården ramas in av en kyrkomur. 

Den nya bebyggelsen planeras på mark som idag utgörs av grönytan utanför 

kyrkomurens sträckning.   

Undersökningen har omfattat arkiv- och litteraturstudier, platsbesök och 

fotodokumentation. Bebyggelsen som ligger i nära anslutning till planområdet har 

också beskrivits för att ge en helhetsbild av platsen. 

Bjuvs tätort med planområdet markerat med orange linje. Ortofoto Lantmäteriet. 
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Gällande plan 

Gällande detaljplan är antagen 1980. Fastigheten har beteckning K = område för 

begravningsplats. 

Pågående planarbete 

Planförslaget ska möjliggöra bostäder på den grönyta söder och väster om 

kyrkogården. Projektet består i dagsläget av två delar; ny radhusbebyggelse i två 

våningar fördelade i ett flertal längor samt uppförande av LSS-boende i en våning. 

Kulturhistoriskt skydd 

Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 

Kulturvärden tillhör de allmänna intressena och om en plan medför konsekvenser för 

dessa ska det klarläggas enligt PBL 4 kap. 33 §. 

Vid planläggning ska hänsyn tas till platsens kulturvärden vilket regleras i PBL 2 kap. 

3 §. 

Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 

till stads- och landskapsbilden samt natur och kulturvärdena på platsen enligt PBL 

2 kap. 6 §.   

Allmänna platser, byggnader, anläggningar, tomter och bebyggelseområden som är 

särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 

får inte förvanskas. Detta regleras i PBL 8 kap. 13 §. 

Kulturmiljölag, KML (1988:950) 

Bjuvs kyrka skyddas enligt KML 4 kap. Kyrkliga kulturminnen. Även kyrkobyggnader 

och begravningsplatser omfattas av skyddet i KML. 

Utsnitt till vänster: Det aktuella planområdets avgränsning. Ortofoto Lantmäteriet. 

Bild till höger: Gällande detaljplan för fastigheten. Planhandling Bjuvs kommun. 
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Bevarandeplan 

Bjuvs kommuns bevarandeplan är antagen 1998 (Kf 1998-10-29,§ 87) och gäller 

som riktlinjer vid förändringar inom dess utpekade områden. Bevarandeplanen pekar 

dels ut områden med bevarandeintresse men anger även specifika objekt och 

avgränsade områden som är särskilt värdefulla, enskilda miljöer med höga 

kulturhistoriska värden. Fastigheten som planförslaget avser ligger inom område med 

bevarandeintresse där ett antal objekt i detta område är särskilt utpekade. Dessa 

objekt är kyrkan, prästgården och folkskolan. 

 

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram i Skåne 

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram beskriver kortfattat Bjuvs kyrka med dess 

omgivningar. Kulturmiljöprogrammet belyser att sambandet mellan kyrka, prästgård 

och skola är värdefullt och visar på Bjuvs tid som mindre by och sockencentrum.  

  

Ur Bevarandeplan för Bjuvs kommun, sida 32. Område med bevarandeintresse markerat 

med streckad linje. Objekt som är utpekade som särskilt värdefulla, miljöer med höga 

kulturhistoriska värden är svartmarkerade.  
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Historik och nulägesbeskrivning  

Bjuv 

Bjuv är en tätort belägen i nordvästra Skåne öster om Helsingborg. Under sent 1800-

tal växte samhället som gruvort då stenkolsbrytningen igångsattes i stor skala i Bjuv, 

Billesholm, Skromberga och Gunnarstorp. Gruvsamhällena industrialiserades 

efterhand och järnvägslinjens dragning hade en betydande roll för orternas 

utveckling. Under 1900-talet har gruvsamhällena successivt avvecklats och istället 

har andra näringar varit viktiga för samhället, bland annat Skånska Fruktvin & 

Likörfabriken AB (senare Findus) som etablerades i Bjuv år 1903. 

Bjuvs kyrka med omgivning 

Bjuvs kyrka är byggd någon gång på 1160-

talet. På 1540-talet utgjorde Norra Vrams 

och Bjuvs församling ett pastorat där Norra 

Vram till en början var moderförsamling. I 

vardera församlingen fanns en kyrka med 

anor från medeltiden. Högst troligt har den 

nuvarande stenkyrkan i Bjuv haft en 

föregångare i trä på samma plats. Kyrkan 

som ersatte träkyrkan på 1160-talet är 

uppförd som en traditionell medeltida kyrka 

med murar av gråsten. Den är byggd i öster-

västerriktning med koret i öster. Kyrkan 

består idag av ett torn, mittskepp, kor,  

sakristia och sidoskepp mot norr. Den har en 

vitkalkad fasad med svartmålat plåttak och 

gråmålade fönster. Porten är medeltida och 

är flyttad från det tidigare vapenhuset till den 

nya ingången. Vid tolkning av kyrkans 

ursprungliga storlek uppskattas 

församlingens invånarantal till 100 

personer. År 1830 var befolkningen 688 

personer.  

Kyrkan har sedan uppförandet byggts om och till för att anpassas till 

befolkningsökningen. Under 1400-talet byggdes kyrkan till med torn och vapenhus. 

Bjuvs kyrka, foto hämtat ur Bevarandeplan för 

Bjuvs kommun. 
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I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet genomfördes större förändringar där 

norrsidans mur öppnas upp inför tillbyggnaden av det nuvarande sidoskeppet och 

vapenhuset på kyrkans södra sida rivs. Den senaste större utvändiga förändringen 

skedde 1867 då den nuvarande sakristian byggdes. Sedan dess har kyrkan 

genomgått exteriöra renoveringar samt mindre förändringar och restaureringar 

interiört. Kyrkan omgärdas idag av höga, uppvuxna kastanjeträd. 

Miljön kring kyrkan har under åren förändrats i takt med tätortens expansion. 

Folkskolan nordöst om kyrkan byggdes 1902 som ersatte en äldre kyrkskola som då 

var placerad på nuvarande kyrkogården. Den gamla kyrkskolan revs i samband med 

att den nya folkskolan byggdes. En äldre prästgård har tidigare varit placerad på den 

nuvarande kyrkogårdens västra del. Denna har någon gång rivits, troligen i samband 

med att kyrkogårdens yta vidgades. Kyrkogårdens yta planerades att utökas 

ytterligare fram till Prästgatan, behovet för detta har dock inte uppstått. Den nya 

prästgården fick sin nuvarande placering 1918 längre västerut om kyrkogården och 

ritades av gruvbolagets arkitekt Martin Cronsiö.  

Församlingshemmet, placerad öster om kyrkan, har byggts om och byggts till under 

senare hälften av 1900-talet och har idag en U-form i varierade stilar. 

  

Ritning till vänster: Den medeltida grundplanen. 

Ritning till höger: Kyrkans plan hur den såg ut år 1867. Båda ritningar hämtade ur skrift 

sammanställd av Lars Håkansson. 

Församlingshemmet med 

tillbyggnader uppförda 

under senare delen av 

1900-talet. 
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Beskrivning av omkringliggande bostadsområden 

Området kring Bjuvs kyrka har bebyggts med bostadsbebyggelse i olika skeden. På 

1950-talet växte ett nytt centrum fram längs Södra Storgatan som är huvudstråket i 

Bjuvs tätort. Centrumbebyggelsen söder om Södra Storgatan består av 

flerbostadshus i tre våningar. Längs norra sidan av Södra Storgatan har 

byggnaderna lokaler för handel och restauranger i bottenvåning, längre ut från 

centrum ligger den äldre villabebyggelsen samt Findus gamla arbetarbostäder, 

Selleberga, ritade av Arthur Von Schmalensee. Bjuvs tätort har därmed vuxit österut 

Flygfoto, överst: Bjuvs kyrka med omgivningar, Historiska flygfoton 1955-1967, Eniro. 

Kartbild till vänster: Bjuvs kyrka med omgivningar, Häradsekonomiska kartan 1910-1915. 

Lantmäteriets historiska kartor. 

Kartbild till höger: Bjuvs kyrka med omgivningar, Ekonomiska kartan 1969. Lantmäteriets 

historiska kartor. 
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från järnvägen och den äldre kärnan, mot kyrkan och dess omgivningar. Öster om 

kyrkans område är främst olika typer av industriområden belägna, bland annat 

Findus tidigare verksamhetsområde, idag Foodhills. 

 

Prästkragen 

Den kanske mest utmärkande och kända bostadsbebyggelsen kring Bjuvs kyrka är 

Prästkragen som är ett grupphusområde bestående av 45 kedjehus i en våning. 

Kedjehusen är uppdelade i sju lätt svängda rader utmed fyra gator. Bebyggelsen 

uppfördes under åren 1957 - 58 på en gammal bytomt strax norr om Bjuvs kyrka. 

Kyrkans begravningsområde och Prästkragen avgränsas av en körväg. Idéerna för 

denna typ av bebyggelse stod de två danska arkitekterna Ib Mögelvang och Jörn 

Utzon för. Prästkragens bebyggelse består av atriumhus, placerade i vinkel kring de 

privata trädgårdarna som är öppna mot himlen. De trappstegsformade gavlarna 

avslutas med inåtlutande taktegel. Murar omgärdar trädgårdarna men är lägre mot 

grönområdet bakom husen. Fasaderna och murarna är uppförda i gult tegel med 

räfflad yta eller rött tegel med borstad yta. Prästkragen är utpekat i Bjuvs kommuns 

bevarandeplan och omnämnt i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram i Skåne. 

Redovisning av Bjuv 4:4 och omkringliggande bebyggelse. Kartbild hämtad från Bjuvs 

kommuns grundkarta. 
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Prästgården med omkringliggande bostadsbebyggelse 

Prästgården är placerad väster om Bjuvs kyrka och är uppförd efter ritningar av 

gruvbolagets arkitekt Martin Cronsiö som ritat flera av gruvbolagets arbetarbostäder, 

däribland området Gunnarstorp och ”Freden” i Bjuv. På 1920-talet byggdes 

prästgården till med pastorsexpedition. Byggnaden är uppförd i två våningar med vit 

puts och taktäckningsmaterial av röda tegelpannor. På byggnaden återfinns 

karakteristiska detaljer så som tre vertikala blinderingar, takgesimser och ankarslut 

på fasad. De nationalromantiska detaljerna blandas med 20-talsklassicism och är 

representativ för Cronsiös arkitekturstil. Byggnaden är välbevarad men har inte 

längre den ursprungliga friliggande placeringen då marken kring prästgården i början 

av 1990-talet bebyggdes med radhus, uppförda i en-två våningar i ljust grönmålad 

träpanel. Den gamla prästgården inrymmer idag flera lägenheter och är numera 

integrerad med bostadsbebyggelsen som tillkom i början av 1990-talet. 

 

Foto till vänster: Prästkragen i gult tegelutförande. 

Foto till höger: Prästkragen i rött tegelutförande. 

Foto till vänster: Den f.d. prästbostaden ritad av Martin Cronsiö, idag lägenheter.  

Foto till höger: Den f.d. Prästgården under renovering, bostadsbebyggelsen från tidigt 

1990-tal till höger i bild.  
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Bjuv 3:3 mfl. 

Öster om Kyrkvägen växer ett nytt bostadsområde fram och är delvis färdigställt. 

Detaljplanen för detta område antogs 2017. Bebyggelsen inom området har en 

blandad utformning bestående av radhus och kedjehus i vit puts och bygglov är i 

dagsläget beviljat för tre flerbostadshus. Dessa planeras att uppföras i tre våningar 

med loftgångsutformning, sadeltak med svart fasad- och takbeklädnad.  

 

 

 

Gårdsbebyggelsen och odlingsmarken söder om Bjuvs kyrka 

Byggnaderna och gården på jordbruksfastigheten söder om Bjuvs kyrka är uppförda i 

början av 1900-talet. Gårdsbebyggelsen finns inte med på Häradsekonomiska kartan 

från 1910-1915. Ladugården har en T-form och är framträdande i landskapet söder 

om kyrkan. Bostadshuset är uppfört i två våningar med ljusgul putsad fasad med 

klassicistiska dekorativa inslag på fasaden.  

  

Bostadsområdet som byggts under 2010-talet som är delvis färdigställt. På 

fotot syns bebyggelsen närmast kyrkan, vitputsad radhusbebyggelse i ett plan. 

 

Den gula gårdsbyggnaden och 

röda ladugårdsbyggnaden höger i 

bild. 
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Värdering, bedömning och diskussion 

Identifiering av byggnadernas och områdets kulturhistoriska värden 

Bjuvs kyrka återspeglar den typiska medeltidskyrkan som byggdes kring slutet av 

1100-talet. Dess förändringar och om- och tillbyggnader kan också anses vara 

representativa för kyrkans vidare utveckling – bygden växte och därmed även 

kyrkan. Landskapet kring kyrkan har också förändrats. I samband med tätortens 

expansion österut och förändringar i områdets vegetation upplevs kyrkan idag som 

integrerad i tätorten. Dess höga läge i förhållande till omgivningen har även den 

förändrats, bland annat i och med höjning av mark vid entrén på 1980-talet för att 

möta nya krav på tillgänglighet. Uppvuxna buskar och kastanjeträd bidrar också till 

brutna siktlinjer mot kyrkan.  

En äldre prästbostad har rivits och församlingshemmet har under senare hälften av 

1900-talet byggts till. En äldre kyrkskola revs när folkskolan uppfördes 1902. 

Ändringarna och tilläggen i landskapet kan ses som viktiga årsringar som ger en 

förståelse av församlingens och Bjuvs tillväxt. Den nya prästbostaden från 1918, 

folkskolan från 1902 och den äldre kyrkvägen utgör tillsammans med kyrkan den mer 

ursprungliga strukturen som bidrar till platsens avläsbarhet. 

Under senare delen av 1900-talet har bebyggelse tillkommit kring Bjuvs kyrka och 

därmed har kyrkans tidigare fria läge i landskapet gjorts anspråk på. I takt med att 

Bjuvs tätort expanderat har bebyggelse i omgångar och i olika omfattning vuxit fram. 

Det som idag är det framträdande landmärket för Bjuvs tätort är vattentornet, byggd 

på 1960-talet. De radhus som tillkom i början av 1990-talet kring prästgården har 

placerats på ett sådant sätt att prästgården idag är integrerad i bostadsbebyggelsen. 

Dess tidigare öppna läge med tydlig koppling till kyrkan kan ses som något bruten 

även om byggnaden i sig är ett välbevarat exempel på arkitekten Martin Cronsiös 

arkitekturstil. Den f.d. prästgården och pastorsexpeditionen från 1918 bedöms ha 

höga exteriöra byggnadshistoriska värden.  

Vy över planområdet och Bjuvs kyrka. Kyrkan är skymd bakom höga kastanjeträd. I 

bakgrunden skymtar Bjuvs vattentorn. 
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Även församlingshemmet har genomgått stora förändringar under 1900-talets senare 

hälft, har ett mycket varierat uttryck och kan därmed bedömas ha ett 

bevarandeintresse men anses inte ha särskilda värden att ta hänsyn till, även om 

delar av byggnaden är byggd under första hälften av 1900-talet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att delar av en äldre kyrkostruktur är intakt och bidrar 

till höga miljöskapande och samhällshistoriska värden. Den äldre kyrkovägen, vars 

sträckning idag består av grusväg söder om kyrkomuren har starka miljöskapande 

värden som ett spår av äldre tiders vägstruktur. I historiskt kartmaterial framträder 

denna väg som en viktig kommunikationsled till och från kyrkan.  

Planförslagets påverkan på platsens kulturvärden 

Planförslaget skulle möjliggöra ett nytt LSS- boende i ett plan samt 

radhusbebyggelse i två våningar. Bebyggelsen är tänkt att placeras i väst och syd-

väst om Bjuvs kyrka och kyrkogården, utanför kyrkomurens sträckning. Ytan är idag 

obebyggd, med olika typer av vildvuxen vegetation. Historiskt sett har området kring 

Bjuvs kyrka genomgått förändringar. I äldre dokumentation och beskrivningar av 

kyrkan och dess värden benämns ofta dess fria och höga läge i landskapet som ett 

viktigt karaktärsskapande drag och viktig att bibehålla.  

Även om bevarandeplanen trycker på vikten av att bibehålla kyrkans friliggande läge 

kan det sägas att dess placering i ett öppet landskap förändrats genom åren. Idag 

omgärdas kyrkomiljön av bostadsbebyggelse och tätorten har vuxit sig ända fram till 

kyrkans område. Öster om kyrkoområdet ligger Findus före detta 

verksamhetsområde, idag ett industriområde ägt av Foodhills AB. Planförslaget gör 

än mer anspråk på kyrkans fria läge men kan också ses som ett naturligt led i en 

tätorts utveckling. 

Planförslaget påverkar dock inte upplevelsen av kyrkans fria läge från väg 110 och 

från odlingsmarken söder om kyrkan. De uppvuxna träd och buskar som idag bryter 

denna siktlinje kan åtgärdas i form av beskärning och skötsel av vegetationen, men 

är inget som kan regleras i planförslaget.  

Råd inför hantering av kulturvärden i detaljplan 

Det aktuella planförslaget avser yta som historiskt varit obebyggd men avsedd att 

användas som begravningsområde enligt gällande detaljplan. En eventuell ny 

bebyggelse på fastigheten skulle därmed inte påverka befintliga byggnader omkring 

planområdet men påverka kyrkans någorlunda fria läge i landskapet. Ny bebyggelse 

rekommenderas därmed att inte uppföras i mer än två våningar för att följa områdets 

befintliga struktur.  

För att planförslaget ska ta hänsyn till platsens historia och för att dess struktur i 

framtiden ska vara avläsbar föreslås den gamla kyrkovägen få bibehållen status som 

obebyggd – ett område som fortsättningsvis kan vara en obebyggd 

kommunikationssträcka som markerar dess historiska funktion som kyrkoväg. Den 

gamla kyrkovägens funktion bör beskrivas i planbestämmelserna för att ge en 

förståelse kring vikten av att bibehålla sträckningen obebyggd.  
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Den gamla kyrkovägen som sträcker sig över planområdet mot kyrkan och bör lämnas 

obebyggd. Dess historiska funktion bör också tydligt framgå för att dess kulturhistoriska 

värde tydligt ska framgå vid framtida exploateringar i området. 


