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Bilfirma N H Nilssson ligger i Hammenhög, vilket var ett strategiskt läge för en verksamhet med Österlen i fokus. 

Hammenhög ligger i Simrishamns kommun. 
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Bilfirma N. H. Nilsson i korsningen Smedstorpsvägen – Simrishamnsvägen inne i Hammenhög. Här syns boningsdelen. 

Inledning 

Länsstyrelsen inledde diskussionen om en eventuell byggnadsminnesutredning av 
Bilfirma N. H. Nilsson under våren 2009. I maj kontaktades Regionmuseet och 
ombads då presentera ett specificerat kostnadsförslag på vad en byggnadsmin-
nesutredning skulle kunna omfatta. Initialt var tanken att såväl omvärldsanalys 
som föremålsdokumentation skulle uppta en förhållandevis stor del av undersök-
ningen. Omfattningen av arbetet kom senare att ändras. Länsstyrelsen beslutade 
att utesluta föremålsdokumentationen och att lägga något mindre vikt vid om-
världsanalysen. Det bestämdes att utredningen skulle koncentreras på de delar av 
anläggningen som användes för bilhallens verksamhet. Boningsdelen är därmed 
perifer. Kvarvarande föremål från bilfirman omnämns men behandlas inte under 
egen rubrik i rapporten. 

Länsstyrelsen ansåg det viktigt att utreda om Bilfirma N. H. Nilsson har 
kulturhistoriska värden som motiverar en byggnadsminnesförklaring, särskilt vik-
tigt då Skåne hittills saknar byggnadsminnen från bilismen. Uppdraget var intres-
sant för Regionmuseet och då Regionmuseet parallellt arbetar med projektet Kva-
litetsGranskning av Byggnadsminnen (KGB) kunde bilfirman få extra genomlysning.  
 



Bilfirma N. H. Nilsson – internationellt automobilpalats på Österlen 
 
 

6 

 

Verkstaden och gårdsplanen som tillsammans med huvudbyggnaden bildar anläggningen Bilfirma N. H. Nilsson i Hamn-
menhög.  

Sammanfattning 

Bilfirma N. H. Nilsson representerar en hel anläggning men också en viktig epok 
– bilismens barndom och glansperiod. Verksamheten avknoppades från en cykel-
tillverkning av märket Trygg år 1928. Entreprenören Nils Herman Nilsson hade 
då fått kontrakt med General Motors och kunde tack vare det uppföra en bilhall 
med boningsdel vägg i vägg samt en friliggande verkstad som också inrymde 
monteringshall. Generationsskiftet gjordes år 1941 och trots att GM inte kunde 
leverera bilar under pågående krig lyckades sonen Folke Nilsson och hans hustru 
Elsa, tack vare handel med begagnade bilar, hålla företaget igång. Karaktäristiskt 
för bilfirman är att den behöll sina ursprungliga lokaler och att de, med undantag 
av den modernisering som gjordes efter krigsslutet, bevarades i originalskick. Bil-
firma N. H. Nilsson drevs fram till 1988, då Folke Nilsson avled 72 år gammal. 
Elsa Nilsson bodde kvar och vårdade anläggningen fram till 2007. Dödsboet sål-
de fastigheten under våren 2009 och de nya ägarnas ambition är att bevara an-
läggningens karaktär. Tyngdpunkten i byggnadsminnesutredningen ligger på den 
exteriöra miljön samt på de lokaler som omfattades av företagets verksamhet. Dit 
hör bilhall, kontor, verkstad, monteringshall, reservdelslager, däcklager och biut-
rymmen för personal.  
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Bilfirma N. H. Nilssons grundare Nils Herman Nilsson (född 1880) och hans hustru Hilda (med flicknamnet Hansson). 
Mot bakgrund av att sonen Folke och hans hustru Elsa drev bilfirman tillsammans kan man fundera över om inte Hilda 
Nilsson också utgjorde en betydelsefull affärspartner. Både cykeltillverkning av märket Trygg och sedermera Bilfirma N H 
Nilsson byggdes upp makarnas tid tillsammans. Säkert krävdes både uppoffringar och hårt arbete av dem båda.  

 
Därutöver ingår också boningsdelens trapphall i utredningen, då den ofta besök-
tes av bilkunder som efter ett genomfört bilköp bjöds på kaffe i salongen. Om-
sorgen om trapphallen skiljer sig från boningsdelens övriga rumsenheter, då här 
både finns marmoreringar och väggmålningar. För att kunna bifoga en statusbe-
skrivning av den utsmyckade trapphallen har Regionmuseet här tagit hjälp av en 
extern målerikonservator. Detta bedömdes angeläget då skadebilden är komplex. 

Kraven på vad som ska skyddas om Bilfirma N H Nilsson blir byggnads-
minne handlar till stor del om att bevara anläggningens exteriör, så att dess ur-
sprungliga användning fortsatt kan avläsas i byggnaderna men också i delar av 
den yttre miljön. Interiören i de lokaler som utgjorde bilfirman är därtill viktig. 
Regionmuseet har mot bakgrund av utredningens resultat tagit fram förslag på 
skyddskriterier. De skyddskriterier som presenteras har utgått från anläggningens 
värdekärna och vägts mot möjligheterna att ge anläggningen nya funktioner. Ett 
långsiktigt bevarande av Bilfirma N. H. Nilsson förutsätter att ägarna både kan 
bo och verka i lokalerna.   
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Bilfirma N. H. Nilsson ligger strategiskt i korsningen Simrishamnsvägen – Smedstorpsvägen. Ursprungligen var anlägg-
ningen inte så exponerad som den är idag, då träd tidigare avgränsade fastigheten från gatumiljön.  

Bakgrund 

Under våren 2009 väckte en dansk arkitekt fråga om att byggnadsminnesförklara 
Bilfirma N H Nilsson. En tid senare sålde dödsboet fastigheten till nuvarande 
ägare. Länsstyrelsen underrättade då de nya ägarna om att fråga var väckt. De fick 
också meddelande om att en byggnadsminnesutredning av anläggningen skulle 
genomföras och att de därför borde avvakta med eventuella förändringar av an-
läggningen till dess. Regionmuseet kontaktades och besökte N. H. Nilsson un-
debr juni månad. I samband med besöket gjordes en översiktlig dokumentation 
av bilhall, kontor, trapphall och verkstad. Museet hade vid besöket även med en 
målerikonservator, för att i tidigt skede av utredningen kunna få en bild av statu-
sen på de väggmålningar och den marmorering som finns i anläggningens trapp-
hall.  

Eftersom del av anläggningen redan under sommaren 2009 åter började an-
vändas som bostad, fick ägarna ett preliminärt löfte om att göra vid ytskikten där 
inne. Deras intresse för att bevara anläggningens ursprungliga karaktär, gör att 
Regionmuseet genom hela utredningen har haft en positiv dialog och god hjälp 
av ägarna.   
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Kanske står en Opel Kadett, som den i annonsen intill, i skyltfönstret på Nils och Hugo Strids väggmålning av Bilfirma N. 
H. Nilsson. Elsa och Folke Nilsson var måna om att spara tidningsurklipp och uppförstorade kopior av dem har senare 
använts för att berätta om anläggningens historia.   

Historik 

I Hammenhög tillverkades cyklar av märket Trygg. Bakom namnet stod Nils 
Herman Nilsson. I bilens barndom kom han relativt fort att ändra inriktning på 
sin verksamhet, från cykel till bil. Som en av få fick Nils Herman år 1928 kontrakt 
med General Motors och började samma år att uppföra en hel anläggning, med 
verkstad, bilhall och i anslutning till den även en bostad. De utrymmen som initi-
alt inte togs i anspråk av verksamheten inreddes till två butikslokaler. Den ena 
hyrdes ut till en herrekipering och i den andra fanns en fiskbutik och senare en 
blomsterhandel. Det gav Herman Nilsson extra inkomster under de första åren.  

Bilar var 1928 fortfarande ovanliga liksom återförsäljare av desamma. Servi-
ceinrättningar som hörde till bilismen, såsom bensinstation och körskola fanns 
därför också i Bilfirma N. H. Nilssons verksamhet. Hela familjen var engagerad. 
Efter Nils Herman tog sonen Folke och dennes hustru Elsa över bilhallen. Då 
hade familjeföretaget redan fått en avknoppning i form av Sture Nilsson Bil AB. 
Det var Folkes äldre bror Sture som år 1937 beslutade sig för att öppna eget. Un-
der flera decennier drev bröderna Nilsson varsin bilhall i Hammenhög. I likhet 
med Folke hade även Sture en bred verksamhet med verkstad, bensinmack och 
körskola. Det som skilde dem åt var bilmärkena. Medan Folke fortsatt vårdade 
sin fars kontrakt med GM, sålde Sture Austin och bilar från Industrieverband 
Fahrzeugbau (IFA). 
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Verkstaden/monteringshallen med sina smörjgropar var en viktig del i verksamheten eftersom Bilfirma N. H. Nilsson inte 
bara handlade med nya bilar utan även tog emot inbytesbilar. Under krigsåren utgjorde begagnatmarknaden periodvis 
verksamhetens enda möjlighet att överleva. 

 
När andra världskriget pågick kunde nya bilar inte levereras. I stället handlade 
Folke liksom andra bilhandlare med begagnade bilar. Även de vara svåra att få tag 
i och av den anledningen Folke och Elsa många och långa resor runt om i Sveri-
ge. När kriget tog slut väntade en period av återhämtning och i slutet av 1940-
talet gick det åter bra för bilfirman. Efter många år med goda bilaffärer minskade 
verksamheten under 1980-talet. När Folke dog år 1988 upphörde den helt. Bro-
dern Sture hade avlidigt redan 1968 men hans företag finns fortfarande kvar och 
ägs numera av ett danskt bolag som är specialiserade på bilar av märket Peugeot.  

Vid Folkes bortgång auktionerades en del lösöre ut men mycket blev kvar. 
Dessa föremål liksom byggnaderna vårdades av Elsa, som bodde kvar i fastighe-
ten fram tills för ett par år sedan. Elsa dog år 2008. Det lösöre som dödsboet då 
bedömde som särskilt intressant såldes på auktion. Ägarna, som tillträdde först 
efter auktionen var dock med och ropade bland annat in den Esso-kanna som 
Elsa vattnade blommorna i bilhallen med. Även den sittgrupp i stålrör och galon 
som ursprungligen stod i bilhallen ropades in och har återförts av de nya ägarna. 
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Huvudentréns rusticerade och putsade omfattning med tempelmotiv utgör förmodligen det allra tydligaste exemplet på 1920-
talets klassicistiska ideal. Dörrtrycket är förvisso stramt men har kvar något av jugendstilens och nationalromantikens mer 
organiska formspråk. 

  

Byggmästaren och arkitekten Elvir Mårtensson 

Uppdraget att rita Bilfirma N. H. Nilssons anläggning gick till Elvir Mårtensson. 
Han föddes 1891 i Ystad och var verksam som byggmästare och självlärd arkitekt 
i Skåne. Hantverkskunnandet hade säkerligen gått i arv från fadern, Nils Mårtens-
son, som var snickare. 

När ritningarna för bilfirman togs fram år 1928 hade Elvir Mårtensson åt-
minstone under en period kontoret förlagt till Skurup. Att uppdraget var viktigt 
kan utläsas i anläggningens exteriörer, framförallt i huvudbyggnadens. Elvir på-
verkades av tidens ideal. Hans skapelse Bilfirma N. H. Nilsson uppvisar en tids-
typisk tegelarkitektur med flera av 1920-talets klassiserande element i fasaden. 
Takfotsgesims, fönster- och dörromfattningar liksom mönstermurade partier i 
anslutning till balkonger visar den stora omsorg som lades ner på uppdraget och 
sedan byggandet av anläggningen. Bilfirman som helhet berättar också om bygg-
herrens ambition att åstadkomma något bestående och genomtänkt.  
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Huvudbyggnaden sedd från innergården med ramp in till bilhallen. Anläggningen var skräddarsydd för ändamålet, vilket är 
tydligt i källarplanet, då endast en smal gång förbinder källaren till vänster med den till höger. Under bilhallen fanns av 
hållfasthetsskäl inte någon källare.  

Exteriör beskrivning 

Huvudbyggnad 

Huvudbyggnaden är uppförd i vinkel och inrymmer bilhall och bostad. Ur-
sprungligen fanns två butiklokaler. Butiken i entréplan hyrdes ut till en herrekipe-
ring och medan källarbutiken först hyste fiskbutik och senare en blomsterhandel. 
När bilfirmans affärer tog fart efter kriget beslutade man sig för att expandera, 
vilket innebar att butikslokalerna omvandlades till kontor respektive däcklager.  

Huvudbyggnadens sockel är gjuten och det handslagna teglet murat i ett 
förband som ligger någonstans mitt emellan ett blockförband och ett vilt för-
band. Takfotsgesimsen och gavelpartierna har fått särskild omsorg. Entréerna ut 
mot gatan har omfattningar i form av putsade rusticeringar och överstycken med 
tydligt klassicistiskt formspråk. Putsen på rusticeringarna är grovkornig och utgör 
en form av terrazzo genom inblandning av mörkare stenbitar. Bilhallens fönster 
är stora med låg bröstning, för mesta möjliga exponering av bilarna. Blecken på 
dessa fönster är rödmålade. Resterande fönster i markplan är spröjsade med mitt-
post. Ovanvåningens fönster är av olika storlek och varierar något i form. Samtli-
ga fönster har spröjs och är vitmålade. Även blecken är målade vita.  
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Verkstadens västra gavel ut mot Smedstorpsvägen och den östra med hemlighusen in mot gården. Av de ursprungliga tre 
utedassen blev två sammanslagna och ombyggda till hönshus. Notera den lilla hönsdörren i det i den numera igensatt dörren.  

Entrédörrarna mot gatan är av trä och rödmålade i likhet med köksdörren inne 
på gården och den dubbla porten, genom vilken bilarna rullades in.  

Hängrännor liksom stuprör är av rödmålad, fabrikslackerad plåt med krökta 
rörvinklar. Taket är täckt med enkupigt lertegel, troligen av märket Cimbrishamn. 
Skorstenarna är murade med rött tegel. Upptill kragar det översta skiftet ut och 
bildar en dekorativ kant. Takkupornas plåt är rödmålad. 

Verkstad 

I likhet med huvudbyggnaden har även verkstaden en gjuten grund och murar av 
rött tegel. Förbandet är detsamma och takfotsgesimsen likaså. Verkstadens portar 
är av trä liksom de mindre gångportarna. Samtliga är målade i ljust grönt, troligen 
kromoxidgrönt med inblandning av mycket vitt. På verkstadens gavel finns två 
dörrar, varav den ena har snedställda lameller i ovandelen. Bakom denna dörr 
finns fortfarande ett torrdass. Rummet bredvid utgjorde ursprungligen två rums-
enheter, där man åtminstone enligt ursprungsritningen hade planerat klosetter. 
Om dessa någonsin installerades är osäkert, troligen blev det torrdass istället. 
Däremot vet man att det senare inrättades ett hönshus där. Då togs skiljeväggen 
bort och ena dörren murades igen och försågs med ett mindre fönster samt en 
lucka genom vilken hönsen kunde passera. Dörren in till hönshuset hade tidigare 
likadana lameller som torrdassets dörr. Lamellerna avlägsnades och ersattes av ett 
glas. Nertill är dörren skivtäckt, en åtgärd som förmodligen gjordes för att lättare 
att hålla rent. 

Taktäckningen är densamma som på huvudbyggnaden, enkupigt lertegel. 
Hängrännor och stuprör är av rödmålad plåt med krökta rörvinklar. 
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Den asfalterade trottoaren har successivt gjorts bredare på bekostnad av den ursprungliga gatumiljön som avgränsade bilfir-
mans fastighet från den allmänna färdvägen. Asfalten påverkar inte bara kulturmiljön utan inverkar i högsta grad på 
bebyggelsen i sin helhet.  

Hårdgjorda markytor 

Fastighetens obebyggda mark utgörs till största delen av hårdgjorda ytor. Bilarna 
skulle kunna ställas upp både ut mot gatan och inne på gården. Marktäckningen 
på innergården är omväxlande betong och singel. Betongen är märkt av slitage 
och skador orsakade av tjäle. I sprickorna trivs gräs och ogräs. Skiktet med singel 
är tunt. En viktig del av de hårdgjorda ytorna utgörs av den ramp i betong som 
leder upp till bilhallens dubbelport.  

Ut mot gatan har den asfalterade trottoaren dragits upp mot fasaden. I 
praktiken löper fastighetsgränsen för Hammenhög 25:27 mitt i asfalteringen. 
Från början var markytan utanför bilhallen grusad och när man första gången 
ersatte den med asfalt är osäkert liksom när gränsen mellan den privata fastighe-
ten och den allmänna gatumarken försvann. Asfaltsytan har relativt nyligen gjorts 
om och enligt uppgift från nuvarande fastighetsägaren utökades då den asfaltera-
de ytan. Flera skikt av asfalt ovanpå varandra har resulterat i att marknivån höjts, 
vilket fått till följd att trappsteg utanför en av entréerna nästan täckts av asfalt.  

Åtgärden har enligt uppgift från nuvarande ägare utförts av Vägverket på 
uppdrag av Simrishamns kommun. Huruvida entreprenören förutom trottoaren 
också har fått i uppdrag att åtgärda Hammenhög 25:27 är oklart. Stora samman-
hängande, hårdgjorda ytor kräver tillfredsställande lösningar avseende avvattning. 
Regionmuseet misstänker att problemen med dagvatten i källaren har förvärrats.  
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Den gjutna bassängen på baksidan (åt norr) av verkstaden var strategiskt placerad i anslutning till utedassen och fungerade 
som gödselhög. Funktionen fick den behålla även sedan hönshuset ersatte två av dassen. Bilden till höger visar hönsens 
ingång. 

 
Istället för att tränga ner i marken rinner dagvattnet idag in mot huvudbyggna-
den. Flera rum i källaren har återkommande problem med inträngande vatten. 
Fastighetsägarna vill ta bort asfaltsytan inom fastigheten och återställa ursprung-
lig marknivå samt att återgå till singel. Det fordrar dock en välgenomtänkt dräne-
ring liksom någon form av låg mur upp mot den numera högre trottoaren.    

Trädgård 

Trädgården utgör en mindre del av fastigheten. Det saknas uppgifter om hur 
trädgården ursprungligen var planerad. I ritningsmaterialet nämns inte några väx-
ter. Idag består trädgården mestadels av gräsmatta med inslag av träd, framförallt 
mot Simrishamnsvägen. Där fungerar de som en barriär mellan den tidigare 
kundparkeringen och fastighetens grönytor. Rabatter saknas men kanske finns 
fler växter gömda under gräset. I takt med att huset bebos och trädgården konti-
nuerligt används och sköts, kan eventuellt äldre perenner dyka upp. Därför kan 
det vara bra att vänta med att genomföra stora förändringar, till dess att trädgår-
den har fått visa vilket växtmaterial som finns att utgå ifrån. Den del av trädgår-
den som ansluter till verkstaden har tidigare använts som hönsgård och förmod-
ligen också som nyttoträdgård.  
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Skåp med lådor och fack för reservdelar till bilar. Trots att en hel del hade sålts av från fastigheten förvaltar nuvarande 
ägare en del mer eller mindre fast inredning som hörde till bilfirman. 

Interiör beskrivning av huvudbyggnaden 

Tack vare att den tidigare ägaren, Elsa Nilsson, bodde kvar i fastigheten och vår-
dade anläggningen, har nästan ingenting förändrats sedan nedläggningen. I de 
publika delarna är tidsskikten från 1928 respektive 1951 lätt avläsbara och kan 
kopplas samman med företagets historia. I bostadsdelen finns också flera tids-
skikt. Dessa kommer bara översiktligt att beröras, då byggnadsminnesfrågan i 
första handlar om anläggningens exteriör och de lokaler som hör samman med 
den tidigare verksamheten. Trapphallen i bostadsdelen utgör dock ett undantag. 
Skälet är att kunderna vid viktiga bilaffärer enligt uppgift bjöds in på kaffe i sa-
longen och då kom den vägen. Sannolikt var det en bidragande anledning till att 
man i trapphallen fick både väggmålningar och marmorering. 

Källare (000) 

Källarplanet (se bilaga 1.) är mindre till ytan i jämförelse med övriga plan, efter-
som bilhallen krävde en förstärkt grund. Gång 010 utgör en smal förbindelselänk 
mellan källarens båda sidor. I likhet med markplanet har även källaren varit upp-
delad i en privat och en offentlig del. Vid sidan om den egna verksamheten hyrde 
man ut en butikslokal, rum 014. 
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Källaren är en upplevelse i sig med ursprunglig rumsdisposition, skyltar, hyllor och en och annan kvarbliven reservdel. Den 
blå kulören går igen i verkstaden. Den omsorgsfullt ådringsmålade dörren till höger öppnas in till den gång som förbinder 
källarens båda delar. 

Korridor 000 
Golv  betong 
Sockel  - 
Vägg  ljusmålad puts och stående panel, blåmålad 
Snickerier  blåmålade 
Tak puts, vitmålat 
Dörr trä, blåmålad 

Hall 001 
Golv  betong 
Sockel  - 
Vägg  puts, ljusmålad 
Snickerier  - 
Tak puts, vitmålad 
Dörr trä, blåmålad 
Fönster - 

Förråd 002 
Golv  betong 
Sockel  - 
Vägg  puts, mestadels omålad 
Snickerier  - 
Tak puts, vitmålat 
Dörr trä, blåmålad 
Fönster trä, enlufts, blåmålat 
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Den tidigare butikslokalen (013) i källarens östra del har hyst såväl fiskbutik som blomsteraffär. Sannolikt användes 
utrymmet till vänster (012) som kylrum för fisk. Längst in i rummet står fortfarande en bänk med marmorskiva, vilken 
kanske användes för att lägga upp fisken på. På väggen till höger (010) går det ännu att skönja ett dekormåleri.  

Förråd 003 
Golv  betong 
Sockel  - 
Vägg  puts, mestadels omålad 
Snickerier  - 
Tak puts, vitmålat 
Dörr trä, blåmålad 
Fönster - 

Reservdelslager 004 
Golv  betong 
Sockel  - 
Vägg  puts, ljusmålad 
Snickerier  - 
Tak puts, vitmålat 
Dörr trä, blåmålad 
Fönster trä, enlufts, brunmålat 

Tvättstuga/värmesystem 005 
Golv  betong 
Sockel  - 
Vägg  puts, ljusmålad 
Snickerier  - 
Tak puts, vitmålat 
Dörr trä, blåmålad 
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Källarens butikslokal (013) har förutom fiskbutik och blomsterhandel använts som däcklager. Troligtvis är det fortfarande 
fiskbutiken som präglar interiören. Det rejält tilltagna ljusschaktet mot Simrishamnsvägen erbjöd arbetsljus för den som stod 
och skulle filea fisk eller senare binda blomsterbuketter. Idag uppvisar rummet problem med inträngande vatten på grund av 
brister i avvattningen från fastigheten.   

Lager 006 
Golv  betong 
Sockel  - 
Vägg  puts, ljusmålad 
Snickerier   
Tak puts, vitmålat 
Dörr trä, blåmålad, pardörr 
Fönster trä, enlufts, brunmålat 

Förråd med trappa 007 
Golv  betong 
Sockel  - 
Vägg  puts, ljusmålad 
Snickerier  - 
Tak puts, vitmålat 
Dörr - 
Fönster trä, enlufts, flerfärgat 
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Även i källarens butikslokal (013) finns flera exempel på hur rikt utsmyckade väggarna tidigare var. Här kan utsmyck-
ningar från olika tidsperioder ses, en storskalig marmorering i grått samt en bård med tillhörande fläckmönster i koboltblått 
och mörkockra.  

Förråd/genomgångsrum 008 
Golv  betong 
Sockel  - 
Vägg  puts, ljusmålad 
Snickerier  - 
Tak puts, vitmålat 
Dörr - 
Fönster - 

Gång under bilhall 009 
Golv  betong 
Sockel  - 
Vägg  puts, vitmålad 
Snickerier  ådringsmålade 
Tak puts, vitmålat 
Dörr trä, ådringsmålad 
Fönster - 
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Lager 010 
Golv  betong 
Sockel  - 
Vägg  puts, ockra, grågrönt m fl, notera att här finns viss dekorationsmålning  
Snickerier  ljusbeige 
Tak puts, vitmålat 
Dörr trä, beigemålad respektive ådringsmålad (dörren till gång 009 mot den andra 
källardelen) 
Fönster trä, tvålufts, flerfärgat 

Förråd 011 
Golv  betong 
Sockel  - 
Vägg  puts, grönt, påväxt av alger 
Snickerier  ljusbeige 
Tak puts, vitmålat 
Dörr trä, beigemålad 
Fönster trä, enlufts, flerfärgat 

Kylrum 012 
Kylrummet byggdes förmodligen för fiskbutikens räkning men användes kanske 
även av blomsterhandeln.  
 
Golv  betong 
Sockel  - 
Vägg  puts, vitmålad 
Snickerier  trä, beigemålade 
Tak puts, vitmålat 
Dörr trä, beigemålad 
Inredning I taket finns fasta stänger av smidesjärn, vilka är målade i ljusbeige. Förmodligen 
användes de för att hänga upp kylvaror. Här finns också ett för rummet specialbyggt bord med 
marmorskiva.  

Butikslokal 013 
Butikslokalen i källarens östra del har fungerat som fiskbutik och blomsterhandel 
och under senare år även använts som däcklager. Ett väggfast bord med marmor-
skiva samt en mindre ho i rostfritt med bakomvarande vitt kakel på det anslutan-
de väggpartiet hör till rummets fasta inredning. 
  
Golv  betong 
Sockel  - 
Vägg  puts, ljusgrön, notera att här finns viss dekorationsmålning (medaljonger, prick-
målning och skissartad marmorering) 
Snickerier  trä, beigemålat 
Tak puts, vitmålat 
Dörr trä, beigemålad, glas i ovandelen 
Fönster trä, två storlekar, varav både är enlufts, beigemålade 
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Den lokal som ursprungligen hyrdes ut till en herrekipering byggdes 1951 om till kontor för bilfirman. Interiören är välbe-
varad och karaktäriseras av ett helhetstänkande med stora ljusinsläpp och fönster med etsade linjer i mellanväggarna. Från 
kontoret var uppsikten över bilhallen god. 

Markplan (100) 

Den interiöra beskrivningen (se bilaga 2.) omfattar samtliga rum men beskriv-
ningen koncentrerar sig dock på de lokaler som aktivt hörde till företagets verk-
samhet. Det är dessa lokaler som ur ett kulturhistoriskt perspektiv är mest intres-
santa. 

Hall 100 
På den nordöstra gaveln finns en entré in till en mindre hall.  
 
Golv  grönt linoleum, golvet är lagt i skivor (påminnande om kolmårdsmarmor) 
Sockel  trä, ca 8 cm, slät, lackad 
Vägg  putsad, vitmålad 
Snickerier  ådringsmålat och lackat trä respektive gabon 
Tak putsat, vitmålat 
Dörr Ytterdörr ådringsmålad och försedd med råglas i ovandelen samt ett mindre 
spröjsat ovanljusfönster. Innerdörr i gabon även den med glas och ovanljusfönster, dock ej 
spröjsade.  
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Bilfirmans ursprungliga kontor från 1928 är näst intill bevarat i originalskick. Även från detta kontor hade man uppsikt 
över besökarna i bilhallen. Kontoret är också förbundet med bostadsdelen via köksfarstun, vilket säkert underlättade kom-
munikationen när kunderna skulle bjudas på kaffe.  

Trappa 100 B 
Trappan som utgör en del av hallen 100 är gjuten och har ett ytskikt av terrazzo, 
slipad betong med inblandning av mindre stenbitar.  
 
Trappa  gjuten, ytskikt av terrazzo och ledstång i trä, lackat 
Sockel  trä, ca 8 cm, slät, lackad 
Vägg  putsad, vitmålad. På en höjd motsvarande en trappans vangstycke har väggen 
målats grå, i en kulör som överensstämmer med trappans terrazzo. 
Snickerier  - 
Tak putsat, vitmålat 
Fönster trä, vitmålat, tvålufts 

Toalett 101 
Golv  grönt linoleum, golvet är lagt i skivor (påminnande om kolmårdsmarmor) 
Sockel  - 
Vägg  turkost kakel upp till 2/3, 1/3 putsad och vitmålad 
Snickerier  - 
Tak putsat, vitmålat 
Dörr trä, ådringsmålad 
Inredning handfatet är kvar i original, 1950-tal. Toalettstolen är av senare modell, sannolikt 

1970-tal. 
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Kontorsrum 102 

Bakom skrivbordet i sitt kontor kunde Folke prata ostört med kunderna. På väg-
gen hänger fortfarande utmärkelser för de goda resultat som Folke uppnådde. 
Här finns också fotografier av föräldrarna, hans far Nils Herman och mor Hilda.  
 
Golv  ekparkett, fiskbensmönstrad 
Sockel  trä (troligtvis gabon), ca 8 cm, slät, lackad 
Vägg  putsad, vitmålad 
Snickerier  trä, lackat, gabon 
Tak akustikplattor, vita 

Dörr funkis, gabonfanér, etsat glas 

Fönster trä, lackat 

Inredning hyllor, värt att notera är fläkten i väggen. Troligtvis är den från 1951, då kontoret 

inreddes. 

Kontor/kundmottagning 103 

När tillgång och efterfrågan på bilar återhämtade sig efter kriget blev det gamla 
kontoret för litet. De lokaler som tidigare varit uthyrda till herrekipering fick läm-
na plats för ett nytt kontor. I likhet med det äldre kontoret är även det något 
upphöjt och förbundet med bilhallen via stora glasrutor med frostade linjer, vilka 
samtidigt skapar en avskärmning. 
 
Golv  ekparkett, fiskbensmönstrad 
Sockel  trä (troligtvis gabon), ca 8 cm, slät, lackad 
Vägg  putsad, vitmålad 
Snickerier  trä, lackat, gabon 
Tak akustikplattor, vita 

Dörr   funkis, gabonfanér, frostat glas 

Fönster trä, lackad 

Inredning kunddisk (ek), fasta och infällda hyllor, fönsterbänkar av grå marmor 

Farstu 103A 
Golv  sten, kolmårdsmarmor 
Sockel  trä, ca 8 cm, slät, lackad  
Vägg  puts, vitmålad 
Snickerier  trä, lackat 
Tak puts, vitmålat 
Dörr Ytterdörr ådringsmålad och försedd med råglas i ovandelen samt ett mindre 
ovanljusfönster med diagonala spröjs. Innerdörr i gabon även den med glas och ovanljusfönster, 
dock ej spröjsade.  
Fönster - 
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Bilhallen är bevarad i originalskick. Utmärkande för lokalen är de stora skyltfönstren ut mot Simrishamnsvägen, golvets 
Höganäsklinker, de ådringsmålade snickerierna och mellanväggarnas fönster. Dessa fönster är antingen försedda med visst 
insynsskydd i form av etsade linjer och logotyper. På bilden nyttjas bilhallen tillfälligtvis för loppisförsäljning. 

Bilhall 104 

Bilhallen hölls alltid i vad engelsmän kallar mint condition. Folke Nilsson ska ha 
avslutat varje dag med att gå runt och se till att allt var i perfekt ordning. Det var 
viktigt eftersom hallen med dess aktuella bilar var företagets ansikte utåt. Bilarna 
skulle glänsa och i fönstren kunde visas tillbehör eller bilder på olika bilmodeller. 
Bilhallen kännetecknas av golv med Höganäsklinker, putsade väggar som målats i 
beige och snickerier som har ådringsmålats för att passa till 1950-talets fanérdör-
rar. Karaktäristiskt är också de fönster som förbinder såväl det äldre som det yng-
re kontoret med bilhallen.  

 
Golv  Höganäsklinker, ljusbrun, troligen tillverkade i Skromberga 
Sockel  ca 8 cm 
Vägg  putsad, målad ljusbeige 
Snickerier  ådringsmålade (ekimitation) 
Tak vita akustikplattor 

Dörr ådringsmålad, ekimitation 

Fönster ådringsmålade, lackade 
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Kontor 105 

Det ursprungliga kontoret ligger mitt i byggnaden och saknar därför egna fönster 
ut. Istället har kontoret två fönster in mot bilhallen. Kontoret ligger ett trappsteg 
högre än hallen. Det är också förbundet med en farstu (112) in mot gården, via 
vilken man också kan nå bostadens kök. 
  
Golv  grå linoleum 
Sockel  trä, ca 8 cm, målad i grönt 
Vägg  putsad, målad beige upp till 2/3, blomsterbård och 1/3 vitmålad 
Snickerier  målade i grönt 
Tak putsat, vitmålat 

Dörr gabon 

Fönster trä, grönmålade, enlufts (mellan kontoret och bilhallen) 

Inredning Kassaskåp, grönt och troligen 1920-tal, väggfasta hyllor 

Farstu 106 

På den sydvästra fasaden finns en entré, med vilken både bilhallen och den priva-
ta bostaden är förbundna. I farstun har de putsade väggarna senare målats i en 
starkt rosa kulör. Sannolikt var väggarna tidigare vit- eller beigemålade. På golvet 
ligger tidstypiska klinkerplattor i rött och grått (schackmönster). Taket är putsat 
och vitmålat. Sockeln är övermålad med rosa färg men där under gömmer sig 
samma ådringsmålning som på övriga snickerier.  
 
Golv  klinkerplattor i rött och grått, troligen original från 1928 
Sockel  trä, ca 8 cm, målad i rosa  
Vägg  putsad, målad rosa 
Snickerier  ådringsmålade, ekimitation  
Tak putsat, vitmålat 
Dörr ådringsmålad, ekimitation 
Inredning brytare i bakelit och transparent plast, takarmatur som kan vara ursprunglig 
 

Klädgarderob 106A 
Golv  klinkerplattor i rött och grått 
Sockel  trä, ådringsmålad, ekimitation 
Vägg  puts 
Snickerier  ådrigsmålade, ekimitation 
Tak puts, vitmålat 
Dörr trä, ådringsmålat, ekimitation 
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Trapphallen utformades med stor omsorg. Väggarnas bröstningar liksom trappan i sin helhet marmorerades medan de övre 
väggfälten smyckades med väggmålningar. Motiven hämtades dels lokalt och dels från fantasin. 

Trapphall 107 

Trapphallen tillhör egentligen anläggningens privatbostad men eftersom den 
ibland användes för att ta emot bilkunder, länkar den samman den offentliga och 
privata sfären. Detta understryks av den omsorg som lades ner på trappans lik-
som bröstningens marmoreringar och väggmålningarna. Den marmor man har 
använt som förebild skulle kunna vara Rosso Asiago, en marmor med rödbruna 
och gyllene kulörer med inslag av vitt.  

Väggmålningarna gjordes av Nils och Hugo Strid. De var far och son och 
verksamma runt om i Skåne. I hallen finns ett motiv med utblick över Österlens 
kust norrifrån. I fonden syns troligen Stenshuvud.  
 
Golv  ekparkett, fiskbensmönstrad 
Sockel  ca 8 cm, ådringsmålad, profilerad  
Vägg  marmorerad bröstning, där ovanför väggmålningar 
Snickerier  marmorerade 
Tak putsat, vitmålat 
Dörr trä, speglar, (par- respektive enkeldörrar), dekormålade, marmorerade samt fält i 
grönt och guld  
Fönster trä, tvålufts, spröjs, vitmålat 
Inredning trappan, trä, marmorerad (se beskrivning ovan) 
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Väggmålningarna finns både i den nedre trapphallen (107) och i den övre (200). Flera av målningarna uppvisar mögel-
fläckar, vilket sannolikt kommer av ojämn inomhustemperatur med bitvis hög fukthalt. Väggmålningarna mot yttervägg 
och vind är särskilt drabbade. 

Herrum 108 
Hit inbjöds bilkunder efter avgjord affär.  
 
Golv  ekparkett, fiskbensmönstrad  
Sockel  trä, ca 8 cm, grönmålad, profilerad 
Vägg  tapet, ljus, uppskattningsvis 1970-tal 
Snickerier  vit- respektive grönmålade. Tapetens ovandel avdelas från den vitmålade över-
gången till taket av en grönmålad, smal list 
Tak putsat, vitmålat 
Dörr trä, speglar, pardörrar, dekormålade och marmorerade samt fält i grönt och guld 
Fönster trä, tvålufts, spröjs, vitmålade 

Salong 109 
Rum nr 109 ligger i fil med rum nr 108 och står även i förbindelse med rum 110  
 
Golv  ekparkett, fiskbensmönstrad 
Sockel  trä, ca 8 cm, vitmålad, profilerad 
Vägg  tapet, ljus, uppskattningsvis 1970-tal 
Snickerier  vitmålade och grönmålade. Grönmålad list på vägg 8se beskrivning för rum 108) 
Tak putsat, vitmålat 
Dörr trä, speglar, vitmålade 
Fönster trä, tvålufts, spröjs, vitmålade 
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Från väggmålningens arkad blickar man ut över ett kuperat landskap med skånska trappstegsgavlar och tempelmotiv, 
någonstans mellan dröm och verklighet. 

Matsal 110 
Golv  ekparkett, fiskbensmönstrad  
Sockel  trä, ca 8 cm, vitmålad, profilerad 
Vägg  tapet, ljus, uppskattningsvis 1970-/-80-tal 
Snickerier  vitmålade 
Tak puts, vitmålat 
Dörr trä, speglar, vitmålad 
Fönster trä, tvålufts, spröjs, vitmålade 

Kök 111 
Köket uppvisar inredning från flera tidsskeden. Värt att notera är bänken i kom-
bination med vask i terrazzo. Ytskiktet har inte underhållits varför större stenbitar 
kommer i dagen, vilket ger en svårunderhållen yta. Det går dock att åtgärda. 
 
Golv  plastmatta, ljusbeige 
Sockel  trä, ca 8 cm, vitmålad, profilerad 
Vägg  tapet, ljus (vit och ljusblå), uppskattningsvis 1980-/-90-tal 
Snickerier  vitmålade 
Tak putsat, vitmålat 

Dörr trä, speglar, vitmålad 

Inredning bänk och vask av terrazzo, vittrad 
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Kökets (111) diskbänk och vask i terrazzo till vänster och farstuns (106) ursprungliga brytare i bakelit och transparent 
plast till höger.  

Skafferi 111 A 
Golv  linoleum, gulbrunt 
Sockel  trä, ca 8 cm, polykrom, profilerad 
Vägg  putsad, vitmålad 
Snickerier  vitmålade 
Tak putsat, vitmålat 
Dörr trä, speglar, vitmålad 
Inredning väggfasta hyllor 

Serveringsgång 111 B 
Golv  linoleum 
Sockel  trä, ca 8 cm, vitmålad, profilerad 
Vägg  tapet, ljus 
Snickerier  vitmålade 
Tak puts, vitmålad 
Dörr trä, speglar, vitmålad 

Farstu 112 
Golv  linoleum 
Sockel  trä, ca 8 cm, vitmålad, profilerad 
Vägg  puts, vitmålad 
Snickerier  vitmålade 
Tak puts, vitmålat 
Dörr trä, speglar, vitmålade. Ytterdörr med spröjsat glas i ovandel.   
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Den övre trapphallens dominerande väggfält med bilfirman i ena hörnet. Dispositionen av motivet kan eventuellt ha berott 
på att de ursprungliga ägarna ville kunna möblera framför och då inte täcka motivet. 

Ovanvåning (200) 

Ovanvåningen (se bilaga 3.) utgörs nästan enbart av privata utrymmen. Ur-
sprungligen var dessa uppdelade på bostadens sovrumsavdelning samt en mindre 
lägenhet om två rum och kök. Nils Herman med maka bodde i den stora bosta-
den och när Folke gifte sig med Elsa flyttade de till en början in i lägenheten. 

Trapphall 200 

I likhet med trapphallen på entréplanet (rumsenhet nr 107) omfattas även den 
övre trapphallen av väggmålningar och marmoreringar. Det största väggfältet har 
en målning av anläggningen Bilfirma N H Nilsson. Underligt nog använde måla-
ren bara en liten del av ytan. Kanske var det tänkt att motivet skulle kompletteras 
med text eller så gjordes det för att kunna möblera framför. Övriga väggmålning-
ar visar exempelvis segelbåt på spegelbank sjö samt skogslandskap.  
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Väggmålningarnas kulturhistoriska värde ligger i deras lokala anknytning samt det 
faktum att de med största sannolikhet är målade på plats. Bevarandet av dem är 
viktigt för anläggningens helhetskaraktär. Trapphallen representerar en gräns mel-
lan den privata och offentliga delen av bilfirman. Därtill berättar den något om 
hur verksamheten drevs och i hur stor utsträckning företaget präglade familjeli-
vet. 

Flera av målningarna uppvisar spår från tidigare läckage i taket liksom mö-
gelfläckar till följd av fukt i väggarna. Skadorna ger ett oroligt och smutsigt in-
tryck. En viktig del av bevarandet utgörs därför av åtgärder som tonar ner ska-
dorna och istället skapar en helhet i målningarna. Se Väggmålningarnas värde och 
tekniska status. 

 
Golv  ekparkett, fiskbensmönstrad 
Sockel  trä, ca 8 cm, ådringsmålad, profilerad 
Vägg  marmorerad bröstning, där ovanför väggmålningar (se beskrivning rum 107) 
Snickerier  marmorerade 
Tak putsat, vitmålat 
Dörr dekormålad, marmorerad samt fält i grönt och guldfärg  
Fönster trä, fyrlufts, spröjs, vitmålade 
Inredning trappa, trappräcke i trä, marmorerat 

Garderob 201 
Garderoben är spännande då den utgör ett av de få ställen där profilerade dörr-
foder och socklar är omålade. 
 
Golv  linoleum, gulbrun 
Sockel  trä, ca 8 cm, omålad, profilerad 
Vägg  putsade, vitmålade 
Snickerier  omålade 
Tak bräder, omålade 
Dörr trä, omålad 
Fönster - 

Sovrum (master bedroom) 202 
Förmodligen utgjorde detta familjens master bedroom, eftersom man kan nå bad-
rummet direkt från sovrummet. Rummet har även två garderober, på respektive 
sida av takfallen. 
 
Golv  ekparkett, fiskbensmönstrad 
Sockel  trä, ca 8 cm, vitmålad, profilerad 
Vägg  tapet, ljusblå 
Snickerier  vitmålade 
Tak putsat, vitmålat 
Dörr trä, vitmålad 
Balkongdörr trä, vitmålad med glas i ovandelen 
Fönster trä, tvålufts, spröjs, vitmålat 
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I sovrummen på ovanvåningen har ägarna frilagt delar av väggarnas handtryckta mönster.  

Badrum 203 
Badrummet kan nås både från sovrummet (202) och från trapphallen (200). Tro-
ligen har badrummet som helhet inretts på 1950-talet. På ursprungsritningarna är 
det inte så omfattande, huruvida badrummet ändrades i byggskedet framgår ej.  
 
Golv  kolmårdsmarmor 
Sockel  saknas, eftersom marmorgolvet direkt möter väggkaklet 
Vägg  vitt kakel, ca 15 X 15 cm 
Snickerier  vitmålade 
Tak putsat, vitmålat 
Dörr trä, vitmålad 
Fönster trä, enlufts, spröjs, vitmålat 
Inredning badrumsporslin i vitt 

Hall till sovrumsavdelning 204 

Sovrumsavdelningens hall förbinder tre sovrum och biutrymmen. Väggarna röd-
blommiga tapet påminner om amerikanskt 1950- eller 60-tal, vilket inte är otänk-
bart då makarna Nilsson genom GM fick resa dit. Tapeten är väl bibehållen. 
 
Golv  ekparkett, fiskbensmönstrad. 
Sockel  ca 8 cm, ådringsmålad (ekimitation) 
Vägg  marmorerad bröstning, där ovanför väggmålningar 
Snickerier  marmorerade 
Tak putsat, vitmålat 
Dörr dekormålad, marmorerad samt fält i grönt och guld  
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Tapet från sovrumsavdelningens hall (204) är synnerligen välbevarad och kommer enligt de nuvarande ägarna att få sitta 
kvar. 
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Sovrum 205 
Sovrum 206 har balkong i hörnet av huvudbyggnaden. Därifrån kan man blicka 
både längs med Simrishamnsvägen och Smedstorpsvägen.  
 
Golv  ekparkett, fiskbensmönstrad 
Sockel  trä, ca 8 cm, vitmålad, profilerad 
Vägg  tapet, i flera skikt bl a handtryckt. Det handtryckta är sannolikt samtida med 
huset, d v s från 1928-1929 
Snickerier  vitmålade 
Tak putsat, vitmålat 
Dörr trä, speglar, vitmålad 
Fönster vitmålade 
Balkongdörr vitmålad 

Sovrum 206 
Golv  ekparkett, fiskbensmönstrad 
Sockel  trä, ca 8 cm, vitmålad 
Vägg  tapet, i flera skikt, bl a handtryckt. Det handtryckta är sannolikt samtida med 
huset, d v s från 1928-1929 
Snickerier  vitmålade 
Tak puts, vitmålat 
Dörr trä, speglar, vitmålad 
Fönster vitmålade 

Förråd och vindsuppgång 207 
Förrådet som också härbärgerar vindstrappan har förmodligen även varit plats 
för klädvård, såsom strykning, eftersom ytan där är väl tilltagen. Vinden är enorm 
och kan ha nyttjats som torkvind, åtminstone under den kalla årstiden. Idag är 
uppgången liksom vinden i stort helt tomma, undantaget enstaka koffertar.  
 
Golv  bräder 
Sockel  trä, ca 8 cm, omålad, profilerad 
Vägg  bräder, omålade 
Snickerier  omålade 
Tak bräder, omålade 
Dörr trä, speglar, omålad 
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Sovrum 208 
Golv  ekparkett, fiskbensmönstrad 
Sockel  trä, ca 8 cm, vitmålad, profilerad 
Vägg  tapet i flera skikt, bl a handtryckt 
Snickerier  vitmålade 
Tak puts, vitmålat 
Dörr vitmålad 
Fönster vitmålat 

Sovrum 209 
Golv  ekparkett, fiskbensmönstrad 
Sockel  trä, ca 8 cm, vitmålad, profilerad 
Vägg  tapet, ljus 
Snickerier  vitmålade 
Tak puts, vitmålat 
Dörr vitmålade 
Fönster vitmålat 

Rum/salong 210 
Golv  ekparkett, fiskbensmönstrad 
Sockel  ca 8 cm, vitmålad, profilerad 
Vägg  tapet, ljus 
Snickerier  vitmålade 
Tak puts, vitmålat 
Dörr vitmålade 
Fönster vitmålat 

Hall 211 
Golv  linoleum, grön, imitation av Kolmårdsmarmor 
Sockel  trä, ca 8 cm lackad  
Vägg  puts, vitmålad 
Snickerier  vitmålade 
Tak puts, vitmålat 
Dörr vitmålade 
Fönster vitmålat 

Kök 212 
Golv  ekparkett, fiskbensmönstrad 
Sockel  trä, ca 8 cm, vitmålad, profilerad 
Vägg  puts, vitmålad 
Snickerier  vitmålade 
Tak puts, vitmålat 
Dörr vitmålade 
Fönster vitmålat 
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Skafferi 212A 
Golv  linoleum 
Sockel  trä, ca 8 cm, vitmålad 
Vägg  puts, vitmålad 
Snickerier  vitmålade 
Tak puts, vitmålat 
Dörr vitmålad 
Fönster - 

Badrum med vindstrappa 213 
Golv  grå klinkerplattor 
Sockel  saknas då golvets klinker direkt möter väggens kakel  
Vägg  kakel, grönturkos upp till brösthöjd, där ovan puts som vitmålats 
Snickerier  vitmålade 
Tak puts, vitmålat 
Dörr trä, seglar, vitmålad 
Fönster takfönster, enlufts, vitmålat   

Vind (300) 

Vind 300 
Golv  bräder 
Sockel  - 
Vägg  råspont 
Snickerier  - 
Tak öppen läkt, takstickor 
Dörr - 
Fönster trä, omålade, runda  
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Trapphallens (107) marmorerade bröstning uppvisar flera partier där färgskiktet spricker upp, flagnar och faller av. 

 

Väggmålningarnas värde, tekniska status och möjligheter till åtgärder 

Trapphallens väggmålningar liksom dess marmoreringar bedömdes i tidigt skede 
höra till anläggningens mest skyddsvärde rumsenheter. Då skadebilden i ytskikten 
är omfattande anlitades målerikonservator Carmen Deas för att lämna en be-
skrivning av ytskiktens material och tekniska status samt förslag på åtgärder. Re-
gionmuseet ansåg att det var angeläget att få en bild av möjliga åtgärder redan 
under arbetet av byggnadsminnesutredningen.  

Väggmålningarna har gjorts av Nils och Hugo Strid, far och son. Huruvida 
de även har utfört marmoreringarna är oklart men högst troligt. Målningarna lik-
som marmoreringarna är förmodligen samtida med anläggningen. Yrkesmålare 
under 1920-talet hade stor bredd. Utöver traditionellt målningsarbete gjorde de 
också marmoreringar, ådringsmålning och dekorationsmålning. Troligtvis var Nils 
och Hugo Strid yrkesmålare från trakten. 

Marmoreringarna omfattar bröstningarna i trapphallen liksom trappans 
vangstycken, dess sätt- och plansteg samt tillhörande räcke. Arbetet har gjorts 
med oljefärger i bruna, röda och ockrafärgade kulörer. Det finns även inslag av 
vitt. Ytterväggarnas marmoreringar har gjorts på puts som först grundats med 
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vitt linoljespackel medan innerväggarnas marmorering har masonitskivor som 
underlag, även de har grundats med linoljespackel. 
För att uppnå en högglansig yta slutströks marmoreringarna med lack som med 
tiden har mörknat. Idag uppvisar marmoreringarna, framförallt de som finns på 
ytterväggen, flera partier där målningskiktet har lossnat från underlaget och 
spruckit upp i flagor. Lackskitet är hårt och tätt, vilket kan ha bidragit till den om-
fattande skadebilden. Rörelser i huset har resulterat i sprickor och fukt har hind-
rats från att vandra. Skadorna har funnits under lång tid och på flera ställen syns 
spår av tidigare retuscheringar.   

Väggmålningarna uppvisar en blandning av kända motiv från närområdet, 
bland annat Bilfirma N H Nilsson, och fantasilandskap med romantiserande 
byggnader. Motiven ramas in av slingor med ornament. Målningarna har gjorts 
med limfärg på masonitskivor som först har bredspacklats. För att sammanfoga 
skivorna har man limmat remsor av gasbinda över skarvarna. En gasbinda har 
inte den flexibilitet som glasfiberväv erbjuder, vilket innebär att skarvarna har 
spruckit. På skivorna finns däremot inte någon utpräglad sprickbildning. Skador-
na handlar istället om mögelangrepp och fuktdroppar. Att mögel har fått fäste på 
målningarna men inte på marmoreringarna beror på att det animaliska lim som 
ingår i limfärgen lätt angrips av mögel, särskilt som det i det aktuella rummet har 
funnits en hög luftfuktighet och fluktuation av temperaturen. Värst angripna är 
de målningar som finns på eller i anslutning till ytterväggen.  

Den komplicerade skadebilden och de ömtåliga ytskikten kräver både kon-
serverings- och restaureringsinsatser. Åtgärderna som föreslås syftar till att före-
bygga ytterligare skador samt att skapa en estetisk helhet i ett rum som idag upp-
levs som oroligt på grund av skadorna. Innan åtgärder påbörjas bör fukt- och 
temperaturmätningar göras i den aktuella lokalen.  
 

Åtgärdsförslag för marmoreringarna 

Marmoreringarnas färgflagor bör fästas mot underlaget med MFC (Medium for 
Consolidation, av märket Lascaux, eller med Acronal 300D. MFC har god inträ-
nings- och vidhäftningsförmåga medan Acronal 300D resistent mot klimatom-
växling och åldrande. Ytterligare ett alternativ kan vara PVAC lim.  

Marmoreringen rengörs med balsamterpentin. Där färgskiktet har fallit bort 
lagas området med linoljespackel för att jämna till ytan. Därefter spärras lagning-
arna med schellack för att sedan retuscheras med hartsfärger, Maimeri Restauro. 
Slutligen strykes ett tunt lager klarlack med samma glansvärde som de omgivande 
färgskikten. På vissa partier där stora delar av marmoreringen saknas bör man 
överväga en rekonstruktion. Dock först efter en ingående dokumentation. 
Sprickor över skarvar mellan masonitskivorna bör inte åtgärdas eftersom dessa 
kommer att återbildas så snart det sker rörelser i byggnaden. 
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Åtgärdsförslag för väggmålningarna 

Även väggmålningarnas färgflagor bör åtgärdas med MFC (Medium for Consoli-
dation) av märket Lascaux. Valet av produkt motiveras med att detta lim är sär-
skilt lämpat för fuktkänsliga ytor. Därefter rengörs ytan med Gomma Pane, som 
suger åt sig smuts utan att slita på ytan. Mindre mögelfläckar kan eventuellt tas 
bort med syntetsvamp. Lagningarna spärras med schellack.  

På samma sätt som för marmoreringarna bör linoljespackel användas för att 
jämna till ytan där färgskikt saknas. Innan retuschering kan ske bör en provstryk-
ning göras på linoljespacklad masonitskiva. Det är viktigt för att ta reda på vilket 
lim som lämpar sig bäst avseende styrka och lyster. Benlim, fisklim och cellulosa-
lim blandat med krita och pigment bör provas. Förmodligen är cellulosalim bäst 
då det är lätt att arbeta med, inte kritar och ger en sidenmatt lyster påminnande 
om befintliga väggmålningar. 

Mögelfläckarna kommer inte att helt försvinna genom föreslagen rengöring. 
Det kommer att krävas ytterligare åtgärder men först bör mögelangreppen under-
sökas för att avgöra om de är aktiva eller inte. Skulle det visa sig att angreppen är 
aktiva bör åtgärderna även omfatta insatser för att ta bort källan till fortsatta an-
grepp. Om angreppen inte längre är aktiva kan de aktuella ytorna, målningarna 
och dekorationerna, spärras genom strykning av ett tunt lager schellack. Sedan 
målas de mögelfläckade partierna med limfärg bestående av högkvalitativa färg-
pigment, krita och lämpligt lim. Där mögelfläckar är mycket störande kan dessa 
restuscheras med torrpastell, för att inte utsätta ytan för onödig fukttillförsel. 

I hallen på bottenplan finns avtryck efter en spegel. Förhoppningsvis för-
svinner merparten av avtrycket efter rengöring med Gomma Pane, om inte bör 
ytan spärras med ett tunt lager schellack eller oljefärg och sedan målas med lim-
färg i samma kulör som den omgivande ytan.  

 

Interiör beskrivning av verkstaden 

Verkstaden är i likhet med bilhall och bostad välbevarad. Sedan 1980-talet har den 
endast använts i undantagsfall. Däremot har verktyg och maskiner i flera fall flyt-
tats ur byggnaden. Interiören präglas av putsade och vitmålade väggar samt 
snickerier och fast inredning som målats i blått. Biutrymmena, såsom torrdass 
och boningsrum, har däremot förändrats en del under det att bilfirman ännu var 
igång.   
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Ägarna driver bland annat en konstskola för barn. Under hösten 2009 har verkstaden använts som ateljé för undervisning-
en. 

Markplan (100) 

Verkstad 113 
Golv  gjuten betong 
Sockel  - 
Vägg  puts, blåmålad upp till brösthöjd, där ovan vitmålad 
Snickerier  blåmålade 
Tak puts, vitmålad 
Dörr trä, blåmålade 
Fönster blåmålade (enstaka detaljer i en underliggande brun kulör skymtar) 

Rum för bränsle 114 
Golv  gjuten betong 
Sockel  - 
Vägg  puts, blåmålad upp till brösthöjd, där ovan vitmålad 
Snickerier  blåmålade 
Tak puts, vitmålat 
Dörr trä, skjutdörr, blåmålad 
Fönster blåmålat 
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Garderob med tvättställ 115 
Golv  gjuten betong 
Sockel  - 
Vägg  puts, omålad 
Snickerier  omålade 
Tak puts 
Dörr trä, blå- och brunmålad 
Fönster brunmålat 

Monteringshall 116 
Golv  gjuten betong, samt bräder över smörjgropar (3 stycken) 
Sockel  - 
Vägg  puts, blåmålad upp till brösthöjd, där ovan vitmålad 
Snickerier  blåmålade 
Tak puts, vitmålat 
Dörr trä, blåmålade 
Fönster blåmålade 

Förråd 117 
Golv  gjuten betong 
Sockel  - 
Vägg  puts, vitmålad  
Snickerier  brunmålade 
Tak puts, vitmålat 
Dörr trä, blåmålad 
Fönster brunmålat 

Tvättstuga 118 
Golv  gjuten betong 
Sockel  - 
Vägg  puts, vitmålad 
Snickerier  - 
Tak puts, vitmålat 
Dörr trä, , speglar, brunmålad, försedd med glas med diagonal spröjs i ovandelen. 
Över dörren finns ett spröjsat ovanljusfönster. 
Fönster brunmålat 

Torrdass 119 
Golv  betong 
Sockel  - 
Vägg  puts 
Snickerier  omålade 
Tak puts 
Dörr trä, brunmålad 
Fönster - 
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Hönshus 120 

På originalritningen har verkstadens östra gavel tre små rumsenheter, vilka är 
märkt med P, Kl respektive Kl. P skulle kunna stå för pissoar och Kl kanske för 
klosett. I rumsenheten för P finns ett utedass med två sittplatser. Rummen är 
markerade med Kl och numera sammanslagna till ett. Spår i väggar liksom tak 
visar dock att det tidigare fanns en mellanvägg. Befintligt fönster sitter i en igen-
satt dörr. Däremot saknas uppgifter huruvida rummen någonsin inreddes som 
klosetter. Det finns inte heller uppgifter om när väggen togs bort och det större 
rummet anpassades till hönshus. Miniatyrdörren/luckan berättar om hönshus-
funktionen. Den utanförliggande gödselbassängen finns med på originalritning-
arna, förmodligen för att kunna användas vid tömning av torrdassen. Den gjutna 
rännan som finns i nuvarande hönshus är troligen också ursprunglig. Kanske har 
det aldrig funnits torrdass i nämnda rum utan istället två pissoarer, som nyttjade 
samma ränna. 
 
Golv  gjuten betong 
Sockel  - 
Vägg  puts, vitmålad 
Snickerier  - 
Tak puts 
Dörr trä, brunmålad, försedd med glas i ovandelen. Dörrbladet visar spår där tidigare 
snedställda lameller fanns, likt dörr till 119  
Fönster brunmålat 

Vind (200) 

Vindsrum 214 

I vindsrummet bodde förmodligen tidvis någon av de anställda i verkstaden. Idag 
finns endast spår av det tidigare möblemanget. Vindsrummet ser också ut att ha 
använts som lunch- och fikarum. Efter att verksamheten lades ner har rummet 
nyttjats som förråd. 
 
Golv  bräder 
Sockel  trä, vitmålad 
Vägg  tapet, ljus 
Snickerier  vitmålade 
Tak vitmålat 
Dörr trä, speglar, gråmålad 
Fönster gråmålade 
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Garderob 214A 

Det finns en pendang till nämnda garderob men i samband med Regionmuseets 
besök var dörren dold bakom ett flertal föremål och bråte, varför någon besikt-
ning inte gjordes. 
 
Golv  bräder 
Sockel  - 
Vägg  öppen läkt, sticketak 
Snickerier  omålade 
Tak öppen läkt, sticketak 
Dörr trär 
Fönster - 

Råvind 215 

Verkstadens råvind användes delvis som lager för verkstaden, såsom skärmar och 
bilinredning. Här fanns också en mindre slipmaskin, som visserligen kan ha stått 
nere i verkstaden tidigare. Fönstren är målade i en brun kulör, vilken också åter-
finns på undanskymda snickerier i verkstaden. Det tyder att den bruna kulören är 
ursprunglig och den blå sekundär. Ommålningen bör dock ha skett relativt tidigt, 
då även den blå färgen har målats om. 
 
Golv  bräder 
Vägg  öppen läkt, sticketak 
Snickerier  - 
Tak öppen läkt, sticketak 
Fönster brunmålade 
 

Omvärldsanalys  

Byggnadsminnen från bilismen 

Byggnadsminnen som visar bilismens historia är ännu få. Bilismens äldre miljöer 
är förvisso funktionsmässigt föråldrade men fortfarande inte tillräckligt gamla för 
att vi ska ha en självklar distans till dem och därmed lättare att se dem som kul-
turmiljöer. Kanske upplever många också en tveksamhet inför att se bilismense 
miljöer ur ett kulturhistoriskt perspektiv, ungefär på samma sätt som äldre indu-
strier av och till har betraktats med stor skepsis. De har helt enkelt inte ansetts 
vara riktigt rumsrena. Trots detta finns det idag flera byggnadsminnen som hör 
till bilismen. Det begränsade urvalet visar på bredd såsom ett parkeringshus, en 
bensinmack med tillhörande verkstad och boningshus, en turiststation samt en 
vägsträcka.    
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Automobilpalatset i Jönköping 

Philipsons automobilaktiebolag lät 1930 bygga det så kallade Automobilpalatset i 
Jönköping. Byggnaden ritades av ingenjör Birger Lindström och blev en av de 
allra första riktiga funkisbyggnader i staden. Konstruktionen bygger på pelare av 
armerad betong mellan vilka stora, sammanhängande fönsterband placerades. 

Parallellerna med N. H. Nilssons bilhall är flera. På entréplan fanns utställ-
ningshall, försäljning, reservdelslager och butik. Den tillhörande bensinstationen 
låg indragen på hörnet. En placering som kom att bli relativt vanlig under de 
kommande decennierna men som numera inte är tillåten. De fyra våningarna 
ovanför utgjordes av varmgarage. Platserna hyrdes både av företag och av privat-
personer. Idag har bilvårdsanläggningen avvecklats och lokalerna i markplan 
byggts om till vanlig butiksyta. Varmgaraget är dock alltjämt intakt och fungerar 
som parkeringshus med uthyrda platser. 

Automobilpalatset är ett uppskattat inslag i bebyggelsen och brukar ingå i 
stadsvandringar. Som bevis på dess arkitektoniska kvaliteter och teknikhistoriska 
värde blev anläggningen byggnadsminnesförklarad år 2001. 

Skålans bensinstation utanför Klövsjö 

Skålan i Klövsjö socken, fick 1952 en bilverkstad. Verkstaden inrymdes i bostads-
husets källare. Bensintapp med tillhörande tank installerades på gårdsplanen och 
följande år kompletterades anläggningen med en bensinstationsbyggnad. Huset 
var av typhusmodell från Y-tonghus i Stockholm medan fastighetsägaren själv, 
Zackris Handler, ritade bensinstationen. Anläggningen är karaktäristisk samtidigt 
som den är traditionell. Bostadshuset uppfördes med prefabricerade byggelement 
medan bensinstationens byggdes av fastighetsägaren själv. Vilka förebilder han 
använde vet vi inte men anläggningens art och det generösa skärmtaket gör att 
det finns paralleller till Arne Jacobsens bensinstation på Kystvejen i Skovshoved 
en bit utanför Köpenhamn.  

Tack vare att bensinstationen hade en och samma ägare fram till 1996, då 
verksamheten avvecklades, är miljön i stort sett intakt. Intresset för att bevara 
bensinstationen väcktes på flera håll och år 2000 kunde bensinstationen och bo-
stadshuset på fastigheten Skålan 1:46 byggnadsminnesförklaras. Som första ben-
sinstation att bli byggnadsminne har Skålan ett stort symbolvärde. Bostadshuset 
har kvar sin ursprungliga funktion medan bensinstationens kioskbyggnad bevaras 
som den är.  

Turiststationen i Jävre 

För att välkomna bilturister till Norrbotten lät Norrbottens Turisttrafikförbund i 
samarbete Piteå kommun och Arbetsmarknadsstyrelsen år 1966/1967 uppföra 
Jävre Turiststation. Arkitekten Gunnar Lethipalos ursprungsidé var en turiststa-
tion över motorvägen. I Italien hade liknande anläggningar byggts på flera ställen 
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men i Sverige var man ännu inte mottaglig för vägbrobyggnader. Lethipalos tan-
kar fick inte Vägverkets samtycke och istället placerades turiststationen vid sidan 
av vägen. Lethipalo var före sin tid eftersom det omkring tjugo år senare uppför-
des vägbrobyggnader på flera platser i Sverige, exempelvis Nyköpingsbro och 
Gävle bro. Flera köpcenter uppvisar liknande lösningar, såsom A6 Köpcenter i 
Jönköping. 

Turiststationen i Jävre kännetecknas av den valvbåge i armerad betong som 
bär upp anläggningen. Byggnaden i sin tur utmärks av stora glasytor i kombina-
tion av korrugerad plåt som fasadmaterial. Det flacka taket spelar en underord-
nad roll för exteriören istället är texten på fasaden desto mer framträdande. Med 
versaler upplyses bilisterna om byggnadens ändamål, TOURIST-CENTER, 
NORRBOTTEN och TURIST-INFORMATION. Anläggningen är sällsynt väl-
dokumenterad i samtida reklamfoton, vilket beror på att fotografen Gunnar 
Bergbom under en tid fick i uppdrag att marknadsföra bilden av turiststationen 
som den perfekta inkörsporten till en bilsemester i Norrbotten.  

Utvecklingen för turiststationen såg ljus ut till en början men när Sverige 
övergick till högertrafik den 3 september 1967 befanns anläggningen plötsligt på 
”fel” sida vägen för dem som var på väg till Norrbotten. År 1978 stängdes turist-
stationen. Anläggningen förföll fram till 1999, då kommunen meddelade att man 
avsåg att riva byggnaden. En opinion för att bevara anläggningen väcktes och 
tack vare agerande på bred front från Länsstyrelsen och länsmuseet i Norrbottens 
län samt Vägverket inleddes diskussioner om en ny användning. Jävre turiststation 
återinvigdes och byggnadsminnesförklarades år 2003. Då hade anläggningen re-
staurerats och en ny rastplats hade anlagts intill byggnaden. Förutom Vägverket 
bidrog även Piteå och Skellefteå kommun, EU:s strukturfond samt Länsstyrelsen 
med medel till insatserna. Turiststationen i Jävre utgör idag ett besöksmål längs 
vägen och omnämns flitigt på nätet.      
    

Åsens vägminne utanför Ljungskile 

Den viktigaste delen av bilismens bebyggelse är vägnätet. Varje vägsträcka är re-
sultat av noggrann planering, oavsett om det var bonden själv som utförde arbe-
tet eller om det handlar om stora infrastrukturella satsningar. Precis som i bygg-
nader kan olika tidsepoker avläsas i vägnätet. Åsens vägminne är en del av gamla 
Riksväg 2. Vägen anlades 1901 men egentligen går dess historik tillbaka till mitten 
av 1700-talet. Då fanns ett gästgiveri på platsen för den senare så uppmärksam-
made vägsträckan. Under 1930-talets kunde vägen stensättas med hjälp av AK-
arbeten. Gatstenarna representerar idag en betydelsefull del av kulturmiljön lik-
som den stenvalvsbro som också ingår i det vägområde som byggnadsminnesför-
klarades år 1998.   
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Ytterligare exempel på bilismens kulturmiljöer 

Bilpalatset i Stockholm 

Philipsons automobilaktiebolag har fortfarande sitt säte i Stockholm även om 
man inte längre befinner sig i Bilpalatsets lokaler. Anläggningen uppfördes samti-
digt som Automobilpalatset i Jönköping, år 1930. Volymen är här avsevärt större.  
Det finns likheter i arkitekturen även om fönsterbanden på Bilpalatset i Stock-
holms inte har samma framträdande roll som i Automobilpalatset i Jönköping.  

Caltexmacken – A-B. Carl Westberg i Mörarp  

Vid färdvägen genom Mörarp, gamla Riksväg 2 – Bjuvsleden 26 B, ligger A-B. 
Carl Westbergs mack. Anläggningen byggdes 1936-37 av Texacobolaget och ka-
raktäriseras av ett för samtida mackar klassiskt pulpettak som kragar ut över ben-
sinpumparna. Till anläggningen hörde förutom bensinmack också bilverkstad och 
cykelaffär. Ägaren till macken, Carl Westberg, drev verksamheten fram till 1981. 
Därefter tog en tidigare anställd över verksamheten och lade slutligen ner rörel-
sen i slutet av 1980-talet. Numera hyser macken Lennart Perssons samling av bil-
tillbehör från verksamhetens storhetstid. Tack vare tidigare liksom nuvarande 
ägares medvetenhet om anläggningens kulturhistoriska värde och engagemang i 
dess vård- och underhåll, har Mörarp ännu idag kvar en karaktärsskapande kul-
turmiljö. Genom det centrala läget är det många som stannar till för att titta in 
genom skyltfönstren och njuta av samlingen.  

Åkes bilskrot på Kyrkö mosse utanför Ryd i Småland 

Kan Åkes bilskrot vara en kulturmiljö frågade sig många, när de rostangripna 
bilvraken uppmärksammades av journalisterna Staffan Bengtsson och Göran Wil-
lis under 1990-talet. Nyfikenheten var stor och busslaster av intresserade klev 
runt för att njuta och förfäras av bilarnas förfall. Åke Danielsson började med att 
ta upp torv på mossen men utvecklade under 1940-talet även en bilskrot på plat-
sen. Verksamheten pågick under drygt 40 år. När rörelsen lades ner blev lämna-
des bilvraken kvar. Idag är bilskroten sedan länge ett besöksmål. Tidvis har till-
strömningen av nyfikna människor varit så stor att frågan om hur parkeringen 
skulle lösas har fått handläggas på myndighetsnivå.  

Eurostop i Jönköping 

På fyra platser i Sverige byggdes under slutet av 1980-talet anläggningar med 
namnet Eurostop, i Halmstad, Jönköping, Örebro och Arlanda. Samtliga Eurostop 
placerades strategiskt vid en motorvägsavfart/påfart. Hösten 1989 invigdes Eu-
rostop i Jönköping. Under ett tak erbjöds bensinmack, restaurang, hotell, toalett 
och dusch, kemtvätt, post, lekrum för barn liksom flera butiker. Genom att kom-
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binera olika funktioner ville man skapa mervärden för besökaren. Till en början 
höll flera verksamheter inom anläggningen öppet dygnet runt. Eurostop skulle 
vara ”framtidens mötesplats för folk på väg”. Karaktäristiskt för Eurostops an-
läggningar är en låg huvudbyggnad med en anslutande hög byggnadskropp. Den 
senare inrymmer hotellrum och fungerar samtidigt som reklampelare för anlägg-
ningarna. Skylten Eurostop kan ses på långt håll och lyses upp i mörkret. Förutom 
de praktiska funktionerna utvecklades anläggningarna till mötesplatser. Parallel-
lerna med stora tågstationer är många. En del kunder blev stamgäster. Tack vare 
stora ytor kunde gäster i lugn och ro koppla av och hämta nya krafter. Den dyg-
netruntöppna verksamheten gjorde också att Eurostop ibland kom att fungera 
som en plats där människor sökte sällskap och social gemenskap. 

Bensinmackarna (idag Statoil tidigare BP) tillsammans med hotellen på Eu-
rostops anläggningar representerar kärnverksamheten, men med allt fler natt-
öppna mackar blev konkurrensen hård. I Jönköping slår Statoil numera upp por-
tarna först 06.00 och stänger 24.00. Därtill har utbudet av köpcentra intensifie-
rats, vilket har inneburit täta byten av hyresgäster i butikslokalerna. Efter tjugo år 
är Eurostops anläggning en annan; restaurangen är stängd, öppettiderna har 
minskat och på hemsidan annonserar man att det finns lediga lokaler att hyra. Av 
de tio Eurostop som ursprungligen var planerade runt om i Sverige kom bara fyra 
att uppföras.   

Din Bil – Volkswagen i Lund 

I Lund invigde Din Bil - Volkswagen Group i oktober år 2005 en anläggning på 
Gastelyckans företagsområde. Byggnaden består av en publik del med utställ-
ningshall, reception och kontor samt en verkstadsdel. Karaktäristiskt för anlägg-
ningen är de stora uppglasade ytorna, de snedställda fasaderna och det visuellt 
utkragande pulpettaket. Interiören präglas av sten, glas och ljus. Kvällstid blir 
byggnaden till en lysande kub. Utmärkande för verkstadslokalen är en betydligt 
mer sluten fasad. Interiören är däremot nästan lika välpolerad som i den publika 
delen. Arkitekturen och konceptet är gemensamt för många av Volkswagens an-
läggningar. När anläggningen på Gastelyckan invigdes hölls en stor fest. På in-
bjudningarna betonas själva festen medan uppmärksamheten på bilarna tillfälligt 
tonas ner. ”Välkommen till en magisk premiär fylld av stjärnglans” är ett exempel 
på hur man vill skapa en festkänsla och kittla köplusten hos potentiella bilköpare. 
Volkswagen arrangerar även särskilda bildagar eller dagar för däckskifte. Då har 
inbjudan ofta en mer familjeorienterad ton och barnen erbjuds särskilda aktivite-
ter. Ett besök på Din Bil ska erbjuda upplevelser för hela familjen. Din Bil ska 
vara folkligt och förtroendeingivande men samtidigt erbjuda nyheter och en käns-
la av lyx.     
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Bilismens som kulturbärare och folkligt nöje 

Bilmuseer och utställningar 

Sverige är idag rikt på bilmuseer. Här kan nämnas Gotlands bilmuseum, Saab 
Bilmuseum i Trollhättan, Svedins Bil- och Flygmuseum utanför Ugglarp, Åssa 
Industri och bilmuseum i Åtvidaberg. I Ullared finns Göran Karlssons Motormu-
seum, Hoting har Ivars Bilmuseum och norr om Ljungby finns Laganland bilmu-
seum. Kontrasterna är stora inom området. Sparreholms slott vid sjön Båvern har 
ett bilmuseum liksom High Chaparrals utanför Hillerstorp. 

Gemensamt för bilmuseerna är att de visar samlarens vurm för bilar. Bilar-
na är uppradade, putsade och flyttade ur sitt naturliga sammanhang. Till bilmuse-
um åker besökare som vill njuta av design och öka sin detaljkunskap om motorer. 
Den som söker autentiska miljöer med bilar och byggnader som får dock leta 
länge. Nordiska museet gjorde en stor satsning genom utställning Bilen år 1996. 
Där visades bilar, hela miljöer och accessoarer. En av de miljöer som byggdes 
upp var Bilfirma N. H. Nilssons bilhall och kontor. När utställningen var på pla-
neringsstadiet kontaktades Elsa Nilsson av Nordiska Museet, som undrade om 
museet möjligen kunde få låna föremål från bilhallen. Man ville bygga upp en 
rekonstruktion av bilhallen i utställningen. Elsa verkar inte ha tvekat utan svaret 
blev ja. Utställningen Bilen hör till museets välbesökta och titeln på årsboken Fa-
taburen 1997 blev Drömmen om bilen.  

Bilmässor 

Varje år äger flera bil- och motormässor rum. Inriktningen på mässorna spänner 
över allt från sportbilar till tunga lastvagnar. Flera av besökarna är troligtvis inte 
spekulanter utan bara intresserade av att se årets nyheter. Upplevelsevärdet är 
centralt. Här kan nämnas Bilsport Performance & Custom Motor Show på Elmia 
i Jönköping. På mässområdet Elmia anordnas också Elmia Future Transport, vil-
ken visar att allt större fokus läggs på miljöanpassning inom den tunga fordons-
industrin. I Kista anordnades 2009 mässan Miljö Bil, där man visade personvag-
nar med lägre miljöbelastning. Intresset från utställarna var så stort att under an-
mälningstiden tvingades byta till större lokaler.   

Den förmodligen allra största bilmässan i Europa utgörs av Internationale 
Automobile Ausstellung (IAA) i Frankfurt. Andra stora bilsalonger arrangeras i 
Genève, Paris och London. Bilindustrin har drabbats av såväl lågkonjunktur som 
höjda miljökrav. Att mässorna fortlever i framtiden är ingen självklarhet. För 
mässor över nya fordon kommer en sträng miljöprofil att vara legio. 
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Bilträffar 

Som konstrast till välpolerade bilar i mässhallar finns en mängd bilträffar att be-
vista, såsom Lastbilsträff i Ramsvik. För ägare till veteranbilar samlas likasinnade 
exempelvis på Classic Cars Show som under många år hölls på Norrvikens Träd-
gårdar utanför Båstad liksom i Svenska Kungsrallyt på Öland. Bilträffarna står för 
gemenskap och närverksbyggande. Att knyta kontakt med dem som har reservde-
lar eller kunskap om hur man rekonstruerar sådant som inte längre går att få tag i 
är värdefullt.  

Vid veteranbilsrallyn läggs routen upp längs med natursköna vägar och plat-
ser som är intressanta att besöka.  

Tidskrifter 

Utbudet av tidskrifter för bilintresserade blir allt större. Företaget Presstopp er-
bjuder en mängd biltidningar, svenska och utländska. Här kan nämnas Riksettan, 
Gasoline, Motor Trend, Auto Motor & Sport Eco drive, Grassroots Motorsports och Practi-
cal Motorhome. Två svenska biltidskrifterna har skrivit om Bilfirma N. H. Nilsson, 
Classic Motor Magasin och Klassiker – Bilar & Motorcyklar 1945 - 1989. Bil- och mo-
torintresset som helhet är stort men samtidigt indelat i olika kategorier, vilket 
också är avläsbart i utbudet av tidskrifter.  

Bilismen på internet 

Internet erbjuder i likhet med tidskriftsbranschen ett flertal bloggar och webbsi-
dor som har specialiserat sig på bilar och bilmiljöer. Många webbsidor har också 
anknytning till bilismen. Här kan nämnas Övergivna och bevarade platser som har 
vuxit inom rörelsen Urban Exploration, U.E. På hemsidan visas och berättas om 
platser, både övergivna sådana och platser som ännu används. Bland bilismens 
miljöer i södra Sverige lyfts bland annat Pratts Bensin – Standard Motor Oil mellan 
Mölle och Krapperup fram som ett exempel på den tidiga bilismens miljöer. Ben-
sinmacken utmärker sig då byggnaden är helt i trä. Anläggningen med tillhörande 
boningshus har genom åren hyst olika verksamheter, ett par år under 2000-talet 
fanns en inredningsaffär i lokalerna och längre tillbaka har det sålts böcker på 
platsen.    

På Youtube finns bilturer runt om i världen, bland annat kan man åka på tur 
i Grums eller genom ett svenskt villaområde lyssnandes på jazz. Det filmas, foto-
graferas och skrivs mycket om vad man som bilist möter längs vägen. 
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Föremål med anknytning till bilismen 

Skyltar med bilmärken och föremål från bensinstationer har länge varit populära 
att samla. De säljs dyrt på auktioner och samlarmässor men även på Blocket och 
andra nätbaserade försäljningsställen. För dem som inte samlar föremålen i sitt 
eget museum används de som troféer i heminredningen. De signalerar jag-var-där-
i-tid. Föremål från bilismens guldålder får ett romantiskt skimmer över sig och blir 
symboler för en ungdomstid, när samlaren eller föräldragenerationen var ung. De 
skulle kunna ses som en form av leksaker för vuxna. På nätet och i anslutning till 
mässor spinner man vidare på föremålsvurmen och säljer t-shirt med logotyper 
och slogans.  

Vägnätets betydelse 

När bilismens olika kulturmiljöer ska lyftas fram bör även infrastrukturen näm-
nas. I takt med att bilar blev vanligare krävdes ett bättre vägnät. Anläggningsarbe-
tena utvecklades från den statliga arbetslöshetskommissionens satsningar i form 
av AK-arbeten till en stor industri. Vägarna blev inte bara bättre, de blev fler och 
bredare. Handkraft kom att ersättas av alltmer avancerade maskiner. Ibland byggs 
befintliga vägsträckor om men olika generationers vägnät hamnar också parallellt. 
Det äldre vägnätet nyttjas fortsatt lokalt och som komplement då de större vä-
garna tillfälligt är avstängda. En påtaglig skillnad mellan en modern och en äldre 
vägsträcka är kontakten med den omgivande bebyggelsen. På en äldre vägsträcka 
är den direkt då bilisten ofta färdas tvärs igenom en stad eller en mindre ort. På 
resa längs med en ny väg reduceras denna upplevelse till att handla om blåvita 
skyltar och avståndsangivelser i kilometer, riktigt nära bebyggelsen kommer man 
aldrig. Vägar med brunvit skyltning, som markerar att vägen går genom ett sär-
skilt värdefullt kulturlandskap, representerar en värdefull kontrast.  

Bilismens bebyggelse 

Förutom bilhallar och bensinmackar hör flera andra anläggningar direkt samman 
med bilismen, såsom vägkrogar liksom hamburgerkedjornas drive-through och 
skyltade rastplatser. Därutöver finns en stor grupp av anläggningar med indirekt 
koppling till bilismen, hit hör bland annat framväxten av köpcentra. Inspirerade 
av amerikanska malls läggs de utanför stadskärnan med den bilburne kundens 
behov och önskemål för ögonen.   

Bilen i språket  

När bilen kom fick även språket kompletteras. De nya orden var exempelvis bil-
tur- och bilutflykt, bilhjälm, bilhandskar, bilrock, bilfilt, bilsemester och bilbarn-
stol. Nya ord med koppling till bilismen är också rondell, på- och avfart, vändzon, 
väg- och mitträcke, rattmuff, airbag och vågstation. 
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Bilfirma N H Nilsson har använts för filminspelningar vid minst två tillfällen, nu senast i augusti 2009 av ett engelskt 
filmteam med skådespelaren Kenneth Branagh som rollfiguren poliskommissarie Kurt Wallander. Bilhallen blev då tillfälligt 
Runfeldts något ålderstigna blomsterhandel. 

Kulturhistorisk värdering  

Bilfirma N. H. Nilssons kulturhistoriska värde är komplext. Genom att använda 
delvärden, kan innehållet preciseras och skälen till varför något är kulturhistoriskt 
värdefullt blir lättare att förklara. I fallet Bilfirma N. H. Nilsson används bruks-
värde, miljöskapande värde, upplevelsevärde och teknikhistoriskt värde. 

Bruksvärde 

Bruksvärdet fokuserar på anläggningens användningsområden. I de fall anlägg-
ningen har förlorat sin ursprungliga funktion tittar man också på alternativa funk-
tioner. För Bilfirma N. H. Nilsson i Hammenhög har de nya ägarna redan börjat 
finna nya funktioner lokalerna, framförallt i verkstaden liksom i bilhallen. Där 
handlar det om relativt stora ytor, vilka erbjuder flexibilitet. Material och ytor som 
tål användning är en gemensam nämnare för många av industrins och teknikhi-
storiens byggnader. Det gör att de oftare får nya funktioner än exempelvis ett 
renodlat kontor, som kanske måste byggas om för att passa en ny användning. 

Verkstaden som hör till Bilfirma N. H. Nilsson invigdes i september som 
konsertlokal. Omkring 200 personer kom och evenemanget fungerade enligt pla-
nerna. Tack vare verkstaden många dubbelportar kunde även innergården använ-
das för evenemanget.  
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Miljöskapande värde 

Våra kulturmiljöer är uppskattade för sitt miljöskapande värde, framförallt gäller 
detta exteriörer och ofta som del i en större bebyggelse. Bilfirma N. H. Nilsson 
ett stort miljöskapande för Hammenhögs bebyggelsen. Miljövärdet kan också 
vara specifikt, det vill säga bara handla om en enskild byggnad eller anläggning. I 
det sammanhanget blir objektet ofta ett landmärke. Det miljöskapande värdet 
nyttjas ibland som sceneri, vilket nyligen var fallet när ett par scener i den engels-
ka versionen av författaren Henning Mankells rollfigur Kurt Wallander spelades i 
och utanför bilfirmans lokaler.  

Teknikhistoriskt värde 

Bilhallens liksom verkstadens välbevarade skick bidrar till en ökad förståelse för 
hur bilar såldes och vårdades från 1920-talets slut och framåt. Till anläggningens 
teknikhistoriska värde hör bland annat den ramp på vilka bilarna rullades in i bil-
hallen och naturligtvis verkstaden i sin helhet. Det teknikhistoriska värdet kan 
inte stå för sig själv utan är nära sammanlänkat med flera andra delvärden. För att 
förstå bilarnas stora betydelse har även anläggningens förhållandevis påkostade 
byggnader en viktig roll, i synnerhet bilhallens stora uppglasningar. Vidare har 
även gården del i det teknikhistoriska värdet, då dess hårdgjorda och öppna yta 
utgjorde förutsättningen för att kunna flytta bilar in och ut ur verkstaden och 
bilhallen. Till anläggningens teknikhistoriska värde hör också minnen av arbetsli-
vet på plats, såsom den integrerade bostadsdelen. Även verkstadens torrdass och 
vindsrum ingår i det teknikhistoriska värdet.  

Upplevelsevärde 

Efter företagets nedläggning stod bilhall och verkstad tomma, så när som på El-
sas kontinuerliga besök med dammtrasa och Essokanna. Hennes vårdinsatser 
bidrag till att ge anläggningen en närmast museilik ställning. Där inne stod tiden 
stilla. När Elsa något år innan sin bortgång år 2008, flyttade från sitt hus, kom 
utvecklingen till ännu en punkt. Många frågade sig vad som skulle hända med 
bilhallen. Från att ha varit en verksamhet där det ständigt pågick aktivitet, hade 
anläggningen efter Folkes bortgång blivit alltmer sluten för att till sist vara helt 
stängd. Flera personer oroade sig för att bilfirman nu riskerade omfattande för-
ändringar. För att förhindra detta och slå vakt om anläggningens kvaliteter valde 
en dansk arkitekt att väcka fråga om byggnadsminnesförklaring. De nya ägarna 
vill bevara anläggningen och deras insatser har stor betydelse för upplevelsevärdet 
eftersom byggnaderna till viss del kommer att användas publikt. Här kan nämnas 
konserter (något som redan har påbörjats), utställningar, konstskola och butik. 
Genom att bevara så mycket som möjligt och samtidigt fylla anläggningen med 
nya funktioner kommer delar av det kulturhistoriska värdet bli tillgängligt och 
kunna återupplevas.  
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Bilfirma N H Nilssons samlade kulturhistoriska värde 

Inget av de tidigare nämnda delvärdena kan undantas då en samlad bild av an-
läggningens kulturhistoriska värde ska tecknas. Bruksvärdet, att det finns lokaler 
som kan fungera för nya funktioner, är avgörande för att anläggningen ska få en 
fastighetsägare som vill och kan stanna. Det miljöbildande värdet är centralt för 
Hammenhögs stadsmässiga karaktär och värnas av många. Ett bevis på detta är 
inte minst det engelska filmteam som nyligen använde anläggningen med anled-
ning av att miljön är autentisk. Det teknikhistoriska värdet hör till det delvärde som 
tydligast har uppmärksammats i ett större sammanhang. Här kan nämnas artiklar 
i biltidningar, filminspelning om Bilfirma N. H. Nilsson och Nordiska museets 
utställning Bilen. 

Länsstyrelsens beslut om en byggnadsminnesutredning av fastigheten 
Hammenhög 25:27 (Bilfirma N H Nilsson) sker inte primärt för anläggningens 
arkitektur utan för att den representerar en av bilismens mer välbevarade anlägg-
ningar. Bilen utgör en viktig del av 1900-talets teknikhistoria.  

Upplevelsevärdet hänger nära samman med det miljöskapande värdet med den 
skillnad att upplevelsevärdet ofta innebär en mer direkt kontakt med anläggning-
en. De nuvarande ägarna bjuder generöst allmänheten på att ta upplevelsevärdet 
då man exempelvis öppnar verkstaden för konserter.   

 

Ny användning av anläggningen och nya behov 

Bilfirma N. H. Nilsson kan fungera både som byggnadsminne och som den 
kombination av privatbostad och företag, som de nuvarande ägarna planerar. Det 
förutsätter dock att man i någon form tillåts avgränsa den privata sfären från ga-
turummet utanför. I nuläget är gården öppen men fastighetsägarna har önskemål 
om att sätta upp ett plank med portar, för att tidvis kunna sluta innergården. Ett 
plank innebär visserligen en förändring av miljön men utgör samtidigt ett reversi-
belt inslag, då det inte handlar om förändring av byggnaderna. På originalritning-
arna finns dessutom mursektioner av tegel med port i smide inritade. Muren upp-
fördes aldrig men skulle kunna motivera ett plank på fastigheten. Att använda 
originalritningen som förlaga kan naturligtvis göras men då särskilt portens ut-
formning kan tyckas väl utsmyckad för vår tid, kan ett stilrent plank med körport 
i trä fungera lika bra. För att harmoniera med de röda tegelfasaderna skulle det 
förslagsvis göras med stående bräder och målas med äkta linoljefärg i engelskt 
rött.  

Ägarna funderar även över marktäckning. Idag har de innergårdens gjutna 
betongplattor spruckit upp i många små delar. På övriga ytor ligger ett tunt lager 
singel. Eftersom gårdens karaktär av bilparkering är viktig för att förstå verksam-
hetens historia, är val av marktäckningen betydelsefull. För att bevara känslan bör 
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de öppna ytorna värnas och marktäckningen på gården fortsatt vara körbar. Be-
tongplattorna kan tas bort och ersättas med singel, för att på så vis skapa en en-
hetlig marktäckning. Rampen i armerad betong representerar en nyckeldetalj för 
att förmedla bilhallens funktion och får däremot inte tas bort. Däremot kan ram-
pen behöva ilagas.   

Diskussion 

1900-talets bidrag till kulturhistorien handlar till stor del om industri- och teknik-
historia. Den bevarade bebyggelsen ger oss inte alltid den bilden, då många av 
1900-talets viktiga anläggningar hann försvinna innan synen på vad som är kul-
turhistoriskt värdefullt hann breddas. Idag möts de äldre industriernas och tek-
nikhistoriens förespråkare däremot stor förståelse för sin vilja att bevara. Anlägg-
ningarnas inneboende dynamik tillför aspekter som inte alltid finns bland övrig 
bebyggelse, inte minst på upplevelsesidan. Det är genom att samla flera goda ex-
empel på hur vårt industri- och teknikhistoriska arv kan bevaras och förmedlas, 
som ytterligare ett steg kan tas för bättre balans i urvalet av vad som ska bevaras 
av vårt kulturarv. 

Hur vi ska hantera äldre industrier och anläggningar som anknyter dit är 
inte självklart. Beroende på deras storlek och placering är detta olika lätt. I fallet 
Bilfirma N. H. Nilsson vill fastighetsägarna bevara. Spörsmålet handlar istället om 
att utforma skyddskriterier som täcker in det Bilfirma N. H. Nilsson stod för då 
verksamheten var igång. När anläggningen slog upp dörrarna år 1928 erbjöd Nils 
Herman Nilsson något helt nytt. Bilen som fordon och fenomen hade många 
aldrig tidigare varit i närheten av, inte heller hade man sett bilar presenteras i en 
bilhall. Anläggningen andades lyx och kvalitet. Bilarna i sin tur representerade 
inte bara nyhetens behag utan förändrade samhället Hammenhög för alltid. Plöts-
ligt var det inte längre bara på hästryggen, som cyklist eller som tågpassagerare 
fartens tjusning kunde upplevas. Därtill symboliserade bilarna frihet. Bilägare fick 
status och visade samtidigt en positiv inställning till det nya.  

Bilfirma N. H. Nilsson var General Motors ansikte på Österlen. Bilfirman 
var visserligen ett till synes litet familjeföretag men för att ha kontrakt med GM 
fanns en räcka med krav att uppnå. Detta lyckades Nils Herman Nilsson och 
hans hustru Hilda och senare sonen Folke och hans hustru Elsa med tack vare 
lokaler i toppskick och vårdade kundkontakter. Relationerna med kunderna blev 
långa och många återvände i samband med bilbyten. Varje bilköp bestod av flera 
delar, där flera familjemedlemmar och anställda involverades. När verksamheten 
inom Bilfirma N. H. Nilsson beskrivs handlar det inte så mycket om det praktiska 
kunnandet om bilar utan istället om helheten och förmågan att skapa förtroende. 
Varje bilköp, i synnerhet nybilsköp, präglades av en stor del psykologi. Under det 
att kunden funderade kring den aktuella bilens prestanda och pris, var det viktigt 
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var att få den presumtiva köparen väl till mods. Besöket på Bilfirma N. H. Nils-
son skulle visa på kontinuitet och samtidigt erbjuda det senaste. Utåt sett var det 
Folke som stod för verksamheten men i praktiken var rörelsen i allra högsta grad 
ett gemensamt verk av makarna Nilsson. 

Kvalitetsgranskning av bilfirman ur ett byggnadsminnesperspektiv 

Mot bakgrund av Regionmuseets pågående projekt KvalitetsGranskning av 
Byggnadsminnen (KGB) har Bilfirma N. H. Nilsson fått extra genomlysning, 
särskilt då anläggningen representerar en bebyggelsekategori som hittills inte 
finns representerad bland rikets byggnadsminnen. Byggnadsminnesutredningen 
har också tittat på verksamheten ur genus- och generationsperspektiv. Utredning-
en lyfter fram såväl den inre som den yttre miljön. I den senare utgör grönytor 
men framförallt träd en synnerligen viktig del av bebyggelsemiljön.  

Motiv till bevarande och byggnadsminnesförklaring 

Fortfarande år 2009 känns bilismen som något halvgammalt i kulturmiljöns sam-
manhang, detta trots att den gjorde sitt intåg redan under sent 1800-tal om än i 
mycket begränsad omfattning. Förändringstakten har hela tiden varit hög, vilket 
gör att en stor del av bilismens bidrag till vår samlade kulturmiljö har hunnit för-
svinna. För att ta ett samlat grepp om det som fortfarande finns kvar bör före-
komsten av olika objekt kartläggas, så att ett tvärsnitt av anläggningar kan lyftas 
fram och förhoppningsvis resultera i ett bevarande av desamma.  

När Folke Nilssons pappa, Nils Herman Nilsson, fick kontrakt med G. M. 
och lät uppföra Bilfirma N. H. Nilsson var han en pionjär utan motsvarighet i 
trakten. För att hitta jämförbara anläggningar fick man bege sig till någon större 
stad. Anläggningen skiljer sig från samtida fristående bilverkstäder på landsbyg-
den, då Nils Herman tack vare kontraktet med G. M. kunde satsa stort redan från 
början. Vanligtvis fick anläggningar av det här slaget börja i liten skala för att se-
dan successivt utökas. När Bilfirma N. H. Nilsson senare genomförde föränd-
ringar har det handlat om interiöra ombyggnader. Byggnadskropparnas volymer 
förblev däremot intakta.  

Idag kan vi vara tacksamma för att familjen Nilsson drev rörelsen med så-
dan framgång. De behöll verksamheten i sin ägo och valde att ha kvar det lilla 
formatet, vilket innebar att de också kunde stanna i befintlig anläggning. Folke 
och Elsa tog ansvar för vård och underhåll av byggnaderna. Därför kan anlägg-
ningen idag restaureras. För trots att dödsbodelägarna sålde av en del av föremå-
len på auktion efter att Elsa hade gått bort, kan den tidigare verksamheten fortfa-
rande förstås. Här behövs inte någon rekonstruktion. 

Motiv till bevarande handlar om helheten, att Bilfirma N. H. Nilsson först 
och främst utgör ett betydelsefullt landmärke i korsningen Simrishamnsvägen – 
Smedstorpsvägen. Därtill har anläggningen en pedagogisk disposition med hu-
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vudbyggnad bestående av bilhall, kontor och privatbostad i vinkel och verkstads-
byggnad tvärs över gården. Även i den yttre miljön finns faktorer att ta fasta på, 
såsom bilhallens påfartsramp liksom innergårdens hårdgjorda och fria ytor. En 
mycket stor del av anläggningens kulturhistoriska värde finns i exteriörerna. Vård- 
och underhållsinsatser bör ske med utgångspunkt från befintliga material och 
utformningar av detaljer. I den mån detta skulle saknas finns originalritningar att 
tillgå, vilka förvaras av fastighetsägarna.  

I anläggningens interiör är det framförallt bilhallen liksom kontoren (det 
äldre från 1928 liksom det från 1951) som är viktiga att bevara. Därtill represen-
terar den sammanbindande farstun liksom den marmorerade och bemålade 
trapphallen en både intressant tillika pedagogiskt viktig del. I övrigt bör man vara 
ytterst restriktiv med att genomföra förändringar avseende rumsdispositionen, 
för även om bostadsdelen i sig inte håller byggnadsminnesklass så finns det in-
formation i dess planering som berikar berättelsen om bilfirman. För att bevara 
karaktären i byggnaden är det också viktigt att förhålla sig varsamt till snickerier 
liksom fönster och dörrar, vilka präglar rummen. Däremot anser Regionmuseet 
inte att det är befogat att gå in och detaljstyra ytskikt på innerväggar, undantaget 
bilhall, kontor, farstu och trapphall. 

Verkstadens interiör uppvisar i likhet med anläggningen i övrigt en förhål-
landevis orörd miljö, undantaget tidigare verktyg och processutrustning vilka har 
avyttrats innan nuvarande ägare tillträdde. Inte heller verkstaden håller bygg-
nadsminnesklass som enskild byggnad. Därför är det inte heller där motiverat att 
gå in och detaljstyra vad som ska bevaras samtidigt som möjligheterna att ge 
byggnaden en ny funktion begränsas. Bevarandet av verkstaden bör istället handla 
om ett skalskydd, eftersom det är verkstadens miljöskapande värde som är cent-
ralt. Ägarna bör dock uppmuntras att om möjligt bevara den råa verkstadskäns-
lan.   

Förslag till åtgärder 

Bilfirma N. H. Nilsson genomgår sedan i somras en renovering för att kunna an-
vändas som bostad och för verksamhet av de nya ägarna. Åtgärderna omfattar 
tekniska insatser såsom byte av el i hela anläggningen och installation av ett nytt 
värmesystem. Dräneringsarbeten planerades i samband med Regionmuseets inle-
dande besök. Regionmuseet har haft en kontinuerlig dialog med fastighetsägarna 
under arbetet med byggnadsminnesutredningen, framförallt i frågor som rör vad 
som får göras och vilka åtgärder som bör anstå med hänsyn till utredningens re-
sultat. Mot bakgrund av utredningen anser Regionmuseet att följande insatser har 
relevans för anläggningen: 



Bilfirma N. H. Nilsson – internationellt automobilpalats på Österlen 
 
 

58 

- Utöver de åtgärder som genomförs nu skulle kommande vårdinsatser lik-
som löpande underhåll med fördel läggas in i en vårdplan efter tidsmässig 
prioritet, val av metod och material.   

- Den del av fastigheten som ansluter till gaturummet har under senare tid 
blivit kraftigt förvanskad genom markhöjning och asfaltering. Arbete med 
att återställa den bör prioriteras liksom dialog med övriga berörda parter, 
såsom Simrishamns kommun och Vägverket. 

- Bilfirma N. H. Nilsson bör i någon form förklaras på en skylt med kort-
fattad berättelse om anläggningen och dess historia 

 

Förslag till skyddsbestämmelser 

Regionmuseet föreslår ett skalskydd för anläggningens exteriör, både huvudbygg-
naden och verkstaden. I huvudbyggnaden bör bilhall, kontor, farstu och trapphall 
skyddas avseende material och fast inredning. För byggnaden som helhet bör gäl-
la skydd av stomme och konstruktion liksom rumsdisposition. Verkstadens inte-
riör är inte motiverad att förse med särskilda skyddskriterier, då den inte håller 
byggnadsminnesklass i sig själv. Rekommendationen bör dock vara att bevara så 
mycket som möjligt utan att ägarna för den skull är helt låsta vid verkstadens be-
fintliga interiör.  

Den markytan som angränsar till gatumiljön bör återfå sin ursprungliga ka-
raktär, vilket innebär att asfalten inom fastigheten bryts upp och ytan återställs i 
form av finare singel. Planteringar av mindre träd bör göras med hänvisning till 
att träd tidigare fungerade som avgränsning mellan gaturummet och anläggning-
en.  

Innergårdens ramp in till bilhallen skyddas i sin helhet och de öppna och 
hårdgjorda ytorna behålls. Marktäckningen kan ersättas med singel för ett mjuka-
re och enhetligt uttryck. Trädgårdens träd bör i huvudsak behållas även om viss 
gallring kan motiveras. En avgränsning av innergården från gatumiljön förslagsvis 
i form av plank med körport, bör tillåtas då originalritningarna uppvisar att det 
fanns tankar om att bygga murar mellan huvudbyggnaden och verkstaden och 
vidare mot angränsande fastigheter.  
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1. Byggnaderna får ej rivas eller flyttas. 
 

2. Byggnaderna får inte byggas om, till eller på annat sätt förändras utvän-
digt. 

 
3. Ingrepp får inte göras i byggnadens stomme och konstruktion. 

 
4. Planlösningen i bilhall (rumsenhet 104), kontor (rumsenheterna 102, 103 

0ch 105), farstu (106) eller trapphall (rumsenhet 107/200) får inte ändras. 
 

5. I bilhall, kontor och trapphall får inte göras ingrepp eller ändring i den fas-
ta inredningen.   

 
6. Byggnaderna skall underhållas så att de inte förfaller. Vård- och under-

hållsarbeten skall utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet 
inte minskar. Underhållet skall ske med material och metoder som är an-
passande till anläggningens egenart. 

 
7. Det skyddsområde, här liktydigt med fastighetsgränsen, som hör till an-

läggningen får inte ytterligare bebyggas eller bli föremål för annan väsent-
lig förändring. Området skall hållas i sådant skick att byggnadsminnets ka-
raktär och utseende inte förvanskas. För fastigheten Hammenhög 25:27 
innebär skyddsområdet att befintliga träd sparas och eventuellt komplette-
ras med nya träd, för att återskapa en avgränsning mot gatumiljön. För att 
kunna sluta innergården, vilket kan styrkas i originalritningarna, bör ett 
anpassat träplank med körportar mellan verkstad och huvudbyggnad lik-
som mellan huvudbyggnadens östra gavel, längs med kundparkeringen 
och därtill ut mot respektive angränsande fastighet tillåtas.  

 
 



Bilfirma N. H. Nilsson – internationellt automobilpalats på Österlen 
 
 

60 

 

Verkstadens dubbelportar liksom tillhörande gångport och dörr in till tvättstugan är viktiga för exteriören och för miljön på 
innergården. Marktäckningen, uppsprucken betong, kan däremot ersättas med singel för att få en mer funktionsduglig plats.
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Demografisk Databas Södra Sverige 
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Ystad församling 
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Bilaga 1 – Planskiss källarplan 

 

 
 
Källarens planskiss bygger inte på exakta uppmätningar utan en uppskattning för 
att visa rumsdisposition, numrera respektive rumsenhet samt ge information om 
rummets tidigare och ibland även nuvarande funktion. 
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Bilaga 2 – Planskiss markplan 

 

 
Markplanets planskiss bygger inte på exakta uppmätningar utan en uppskattning. 
Den har gjorts för att kunna visa våningsplanets aktuella rumsdisposition, för att 
kunna numrera rumsenheterna samt visa på en del av rummens ursprungliga 
funktioner. 
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Bilaga 3 – Planskiss ovanvåning 

 

 

Ovanvåningens planskiss bygger inte på exakta uppmätningar utan en uppskatt-
ning. Den har gjorts för att kunna visa våningsplanets aktuella rumsdisposition, 
för att kunna numrera rumsenheterna på en del av rummens ursprungliga funk-
tioner. 
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Bilaga 4 – Situationsplan 

 

 



 

67 

Bilaga 5 – Fasadritningar åt väster 

 

 

Bilfirma N. H. Nilsson i Hammenhög. Del av originalritning av E Mårtensson 1 oktober 1928. 

 

 

Bilfirma N. H. Nilsson i Hammenhög. Del av originalritning av E Mårtensson 1 oktober 1928. 
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Bilaga 6 – Fasadritning åt söder 

 

Bilfirma N. H. Nilsson i Hammenhög. Del av originalritning av E Mårtensson 1 oktober 1928 



 

69 

 

 

 



 
Regionmuseets rapportserie 2009 

Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport 
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47. Arkeologi vid Gula Villan i Borgeby, Borgeby sn, FU & SU, Catherine Svensson, 2006-2008 
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