
   Storgatan 11 i Falsterbo – en av stadens äldsta gårdar. 

        Del 1. Inventeringsfas och beskrivning av gårdens historia.  

 

                         

 

Den gamla korsvirkesbyggnaden vid Storgatan har länge framstått som en av 

Falsterbos äldsta gårdar genom sina annorlunda proportioner. Den låga fasaden, 

de små fönstren och golvet mycket nära marken, berättar tillsammans med den 

begränsade husbredden 5,5 meter om att detta huset var det första i sitt kvarter. 

Gårdsfasaden har fortfarande sitt korsvirke synligt, medan gatufasaden fått en 

puts som täcker korsvirkesstommen.  

I samband med den ombyggnad som vi nu utför åren 2018- 2019 har vi fått 

möjlighet att spåra husets äldsta historia genom att analysera dess tekniska 

sammansättning och de förändringar som gjorts i senare tid. Huset har nu till sist 

fått möjlighet att själv berätta om sitt förflutna. Nåväl, kanske med lite hjälp av 

mig och Lars Dufbergs Falsterbogårdarna, där även dess invånare får komma 

till tals! Låt oss höra vad väggarna viskar! 



Falsterbo drabbades under slutet av 1500-talet av våldsamma sandstormar som 

begravde det gamla samhället, som låg betydligt närmare strandkanten – under 

sandbackarna i närheten av kyrkan och Falsterbo museibyggnad. Klimatet 

ändrades från medeltidens värmeperiod till den lilla istid som skulle hålla 

befolkningen i ett järngrepp under 1600-talet och början av 1700-talet. Man fick 

i all hast överge sina gamla hus och börja med uppbyggnaden av ett nytt 

Falsterbo lite längre från havet, på den höjdrygg där Skånemarknaden hade 

bedrivit sin handel och försäljning under sillatidens högkonjunktur (idag 

Skoltorget). Marknaden hade tynat bort, också detta som en konsekvens av det 

förändrade klimatet. Sillen sökte sig istället längre söderut, ner mot Holland. 

De första nya husen byggdes respektfullt i en ring runt marknadsplatsen, till de 

få hus som vi kan datera till slutet av 1600-talet hör Andreas Lundberga-gården i 

dess östra kant vid nuvarande Östergatan och – troligen – Storgatan 11 i dess 

västra kant. Dessa hus var inga bondgårdar av det slag som funnits tidigare när 

det fanns mark att odla, åkrarna låg täckta med sand och de få invånare som 

valde att bo kvar var fiskare, sjömän och skeppare. Gårdarnas fåtaliga kreatur 

drevs gemensamt ut på de betesmarker som var användbara av stadens herde, 

hören. Fruarna fick sköta hushåll, barn och djur medan männen var på ute havet.  

De hus man då byggde var inte stora, men även människorna var små. 

Rumshöjden i vårt hus var ursprungligen inte mer än 200 cm, för att inte slå 

huvudet i de synliga takbalkarna fick man inte vara längre än 185 cm. Men 

medellängden var knappast över 165 cm, så ingen upplevde det som ett problem. 

Den äldsta ägarlängden har vi i Falsterbo genom gård nr 1, Andreas Lundberga-

gården vid Östergatan, som anses ha en ägarlängd från år 1658. Storgatan 11 har 

också gårdsnummer 11, men saknar ägarlängder från tiden före år 1800. Enligt 

en inventering år 1661 hade Falsterbo då 13 gårdar. Efter freden i Roskilde 

1658, då Skåne blev svenskt, försökte danskarna att återta Skåne 1678, något 

som misslyckades. Som repressalie fick den danske härföraren Frederik von 

Ahrensdorf order att bränna ner bl.a. Skanör och Falsterbo. Några byggnader 

som är äldre än detta årtal känner vi därför inte till med säkerhet.  

En datering kan därför bara göras genom en bedömning av deras byggnadsskick. 

Avgörande där är de byggnadstekniska detaljerna och husets dimensioner. 

Sextonhundratalets byggnader ser normalt ut som små dockhus i jämförelse med 

sina efterföljare. De ursprungligen begränsade husbredderna runt 5 meter växte 

senare med hjälp av kraftigare virkesdimensioner till 6 meter och däröver.  



Man kan dela in gårdens historia i några distinkta faser: 

- Dess utseende från tillkomsten, som vi kan uppskatta till slutet av 1600-

talet, alternativt tidigt 1700-tal. Gatuhuset var då 5 meter kortare och 

saknade sannolikt större gårdshus. Dess invånare var sjömän och 

skeppare. Gårdens mark omfattar då i stort sett hela det nuvarande 

kvarteret. Marken har använts för husbehovsodling, normalt främst kål. 

- År 1832 köper Jöns Månsson gården av sin mor Johanna Svensson. 

Gården delas i tre tomter (Storgatan 9, Storgatan 11 och Norra Tvärgatan 

8). Jöns lämnar, 30 år gammal, sjömansyrket och blir lantbrukare. Nu 

byggs gården om till en storskalig bondgård med de uthuslängor som 

skulle forma den nu försvunna kringbyggda gården. 

- År 1887 tar sonen Olaus Jönsson över gården och jordbruket. 

Tillsammans med hustrun Sofia Mattsson får de tre söner och tre döttrar. 

Gatuhuset förlängs norrut och byggs om i söder, sannolikt efter branden 

1911. Familjen Jönsson övertog namnet Bergendorff efter hustruns far. 

Sofia dog 1914 och vi kan utgå ifrån att Olaus då hade lagt ner sitt 

jordbruk. Gårdslängorna bör ha rivits strax därefter. Möjligen orsakade 

den närliggande branden skador som gjorde det meningslöst att bevara 

och reparera. Sönerna sökte säkert en modernare tillvaro. 

 

                



 

Om vi återgår till den första och äldsta fasen, så kan vi tolka vissa spår i den nu 

framtagna konstruktionen. Jag rekonstruerar husets ursprungliga planlösning till, 

från söder räknat, sterset (grovkök) med bakugnen, stugan och förstugan mot 

gatan resp. kammaren mot gården. Den norra, ouppvärmda delen bör ha 

innehållit uthusfunktioner och kanske fähus för smådjur och någon ko. 

 

                  

Rekonstruktionsskiss som visar husets sannolika utseende under 1700-talet. En illustration 

ser vi på Frans Lindbergs tavla från 1800-talets Skånegårdar (spegelvänd jämfört med 

planskissen). Skorstenen var placerad ovanför själva köket, där askgropen finns bevarad. 

Med trädörrar kunde man stänga för den öppna skorstenen när den inte användes. 



 

Ytterväggarna har varit en korsvirkeskonstruktion med tunna väggar (c:a 15 

cm), där facken fyllts med lerkline på störar, infästa mellan löshulten (de 

tvärgående förbindningarna mellan stolparna) och lejden i ovankant. Under 

löshulten har enbart lerkline använts, på grund av den äldre byggtekniken med 

stolparna satta direkt på en större grundsten. Därför saknas en syll att fästa 

störarna i, endast mindre grundstenar har fyllt ut grundläggningen mellan de 

större stenarna för stolparna. En grund i modern bemärkelse saknas genom att 

grundstenarna placerats ytligt, i princip direkt på marken, och på platsen 

befintlig strandsand fyllts ända upp till golvtiljorna. Dessa senare har lagts på 

bjälkar, inkapslade i samma sand. Sterset och uthusdelen har sannolikt bara haft 

en lerslamning som golv, direkt på sanden. 

 

 

   

Detalj ur korsvirkesväggarna som visar de stabiliserande störarna under lerklinet (vänster) 

och det halmarmerade lerklinet (höger). Huggmärken i virket respektive randning av klinet 

gjordes för att få bättre vidhäftning av nästa klinelager. 

 

Bilden nedan visar den äldsta delen av ytterväggen med de breda stolp-planken, löshulten och 

anslutande innervägg i korsvirke av furu. I stolpens överkant ser vi hålet för den ursprungliga 

takbjälken, som nu flyttats uppåt. Den nedre stenraden är grund för lerstensisoleringen 

(riven). 



 

 

 

 



 

De uppvärmda rummen har fått ett extra invändigt lager av lerkline för 

isoleringens skull, i den norra delen ser vi kalkning direkt på den tunna 

korsvirkesväggen. En korsvirkesstolpe som blivit dold vid den senare 

sammankopplingen med ladugårdslängorna, berättar att ytterväggen fortsatt med 

ett eller två fack till den nu försvunna södra gaveln, detta i samma liv som övrig 

gårdsfasad. Längans yttermått har varit 5,5 x 13 meter och i sin helhet uppförd i 

korsvirke.  

Korsvirkesstolpar finns kvar under putsen i gatufasaden, bortsett från den 

tillbyggda norra (3 meter) delen och den ombyggda södra (2 meter) delen. 

Sterset har rivits och byggts om under skede två ovan. I samband med detta har 

den gamla bakugnen rivits och ersatts med en mindre, murad spis. Spår efter 

detta ser vi i de stenar från ugnen som lagts under golvet, askgropen i marken 

som legat framför ugnens mynning och lagningarna i väggen mot stugan, där 

sättugnarnas placering kunnat avläsas. Stugans sättugn har haft två olika 

placeringar, en för den äldsta, större ugnen och en för den yngre. Den äldsta 

ugnen har legat mot ytterväggen, men invändigt. Framför en sådan ugn finns den 

öppna skorstenen, som är det egentliga köket. Den glödande askan från 

bränningen fördes in i sättugnen av järn genom en öppning i väggen, kopplad till 

kökets beredningsyta. Därefter dumpades den i ett hål i marken. Med hjälp av en 

bred trädörr kunde köket i ugnen stängas för att undvika kallras från skorstenen. 

 

  

Stenhällar i sterset från äldre bakugn (vänster), askgrop från eldningen av bakugnen (höger). 



  

Denna korsvirkesstolpe som varit inmurad sedan ladugårdens tillkomst på 1830-talet (den 

vänstra träbalken) visar originalutformningen av det ursprungliga korsvirket med sin 

infästning av takbalken, säkrad på utsidan med tränaglar. Stolpen är halverad i nederdelen 

vid den tidigare ombyggnaden. En rest av löshultets fortsättning visar att den gamla väggen 

rivits när vinkelbyggnaden tillkommit. 

  

Vy från sterset mot stugan med igenmurat hål för sättugnen i stugan ( exempelbild till höger). 



Husets innerväggar har normala, närmast kvadratiska stolpar i samma 

konstruktion som ytterväggarna. I ytterväggarna däremot har stolparna det udda 

måttet 8 x c:a 28 cm och är av äldre kärnfur. Vi ser detta tydligt i den dolda och 

därför välbevarade stolpens överdel. De har då flatan utåt. Detta är inte ett 

vanligt utförande, då så tunna stolpar lätt knäcks och böjs utåt. Förklaringen är 

specifik för Falsterbo. Falsterbo rev är medeltidens största skeppskyrkogård och 

i slutet av 1600-talet stod ett flertal tyska kompanihus i flera våningar i starkt 

förfall. Alla fartygs- och byggnadsrester tillhörde kungamakten, men under 

krigsslutets anarki försåg man sig med virke i smyg. Stolparna har mest 

sannolikt sågats till av kompanihusens bjälklagsplank, möjligen också av 

ilandflutet eller bärgat skeppsvirke från vraken. Byinvånarna var fiskare och 

visste var det fanns. 

Den nämnda stolpen visar också den ursprungliga sammanfogningen med 

takbjälken, genom stolpen och låst med tränaglar på tvärs på utsidan. Vi skall 

längre fram se på hur man hanterat detta under 1800-talet. Den oisolerade norra 

delen förefaller av löshulten att döma ha varit fönsterlös, eller försedd med 

mindre ljusinsläpp. 

Under den andra fasen, större delen av 1800-talet, har familjen fått nog av 

sjömanslivet. Man drabbades svårt av sjömännens höga dödstal, alltför många 

gick bort i sin bästa ålder på det stormiga havet och familjerna fick problem med 

försörjningen. Med början med Jöns Månsson satsade man istället på det, i och 

för sig, magra jordbruket. Men man behöll ändå livet. Under denna fas rivs det 

gamla sterset med bakugnen och huset förlängs söderut till sin nuvarande gavel. 

Nya korsvirkeslängor byggs på alla tre sidor om gårdsplatsen, vilket indikerar att 

boskapshållningen nu var viktig. Betesmarkerna låg på Flommarna och via 

Fädriften vallades korna mellan ladugården och den gemensamma utmarken. 

Familjen växte och den stora tomten delades i tre delar, så även nya 

familjemedlemmar kunde bygga sina hus.  

Den driftige Jöns är säkerligen mannen bakom den första moderniseringen av 

bostadshuset. Väggarna fick extra isolering genom påbyggnad med lersten 

(obränt tegel) och nya fönster sattes in i stugan och det ombyggda sterset. Det är 

min bedömning att de fyra blyspröjsade fönstren suttit i stugan under 1700-talet 

och nu sattes åt sidan. Fönstren fick nu lösa innerbågar som kunde sättas upp 

under den kalla årstiden. De större fönstren medförde att ytterväggen mot gatan 

fick byggas om med lersten mellan stolparna istället för de lerklinade störarna 

och högt sittande löshulten. Man slätputsade innerväggarna med lerbruk och 



dekorationsmålade  med oljefärger. De kalla utrymmena var fortfarande 

vitkalkade. Alla gårdens längor hade stråtak.  

 

Ytterväggen sett inifrån. Vi ser korsvirkesstolpen längst in, därefter extra lerklining, extra 

isolering genom lersten på flatan, lerstyrykning och ytterst målning (blå färg). 



  

 

Under 1800-talet var väggarna målade i två färger, de ouppvärmda rummen var vitkalkade. 

Takbalkarna visar genom sina hål, borrade för störarna, var tidigare väggar stått. För att 

öka rumshöjden lyftes taket upp genom att dubbla takbalkar lades på varandra. 



De blyspröjsade fönstren satt sannolikt i stugan under 1700-talet, men fick ny placering när 

de nya med lösa innerbågar installerades under mitten av 1800-talet. 

 

 

Samtidigt hade man tröttnat på den låga rumshöjden och höjde innertaket genom 

att lägga nya takbalkar ovanpå de gamla, det gav en ny rumshöjd om 215 cm 

istället. Man tog dock en konstruktiv risk med detta, förbanden mellan 

takstolarna och korsvirkestimran kapades och lappades ihop efter förmåga.  

Vinden var inte inredd utan användes som förrådsloft. Stråtaken, ofta blandat 

halm och vass, med nocktäckning av torvremsor fanns på alla hus i Falsterbo 

fram till de stora bränderna 1896 och 1911, därefter förbjöds de på grund av 

brandrisken. Detta medförde problem, eftersom husets enda isolering uppåt 

utgjordes av de ofta tjocka stråtaken. Sannolikt saknade sterset mellanbjälklag 

helt och var öppet till nock. 

Stugan, förstugan och kammaren hade trägolv, lagda på träbalkar försänkta i 

strandsanden, som fylldes på ända upp till trägolvens undersida.  

 



                

 

Den tredje fasen inleds sannolikt i och med Olaus Jönssons (född 1850) 

övertagande av gårdens arbete. Renoveringar med det nya materialet bränt tegel 

kan vi nog tillskriva honom, det hade blivit vanligt som byggmaterial efter 

bränderna i Skanör 1885, då hela stadskärnan byggdes upp på nytt med tegelhus. 

Vi har då den fortsatta inredningen av husets norra del med ny gavel och 

förlängda långsidor, allt i tegel. Hela denna del norr om förstugan förvandlas nu 

till en separat lägenhet, med kök och skorsten för matlagning och kaminer i 

tillbyggnaden, tillsammans med en kammare mot gatan. Förstugan blir en 

tambur, gemensam för de två lägenheterna. Den nya lägenheten får en utgång 



mot gården, inskuren i det gamla korsvirket. En ny stuga bildas av de gamla 

uthusytorna, förses med isolering genom påbyggnad av lersten och kompletteras 

med nya fönster mot gatan och gården. De tre fönstren mot gatan får 1800-talets 

formspråk, inspirerat av de nya Skanörshusen. De gamla blyspröjsade fönstren 

får nu en ny placering i lägenhetens gårdsfasad. Ett placeras i det nybyggda 

gavelröstet, på andra våningen i den oinredda vinden. Inredningen blir nu allt 

mer förfinad, med tapeter på väggarna i rummen, spegeldörrar och 

profilsnickerier. 

  

Tapetrester från huset. Nedan husets nya planlösning med två lägenheter och förlängningar. 

 



Även den södra lägenheten får nu sitt nya kök, med zinkvask och järnspis för 

vedeldning. Även här muras en ny skorsten i tegel. Vickepumpen finns som 

tidigare på gården. Den södra gaveln muras om i fulltegel och sterset delas nu i 

ett nytt rum mot gatan och köket mot gården. Hela huset har nu fått trägolv, men 

med samma konstruktion som tidigare – bräder direkt på sanden.  

Genom förlängningen av gatuhuset till sin slutliga längd 18 meter, får gården sin 

huvudsakliga gatuförbindelse via en port mot väster och Gåsgatan/Fädriften. 

Den är fortfarande kringbyggd med en helt innesluten gårdsplan. Först vid nästa 

generations övertagande av gården, under början av 1900-talet, rivs 

uthuslängorna. Kanske har dessa tagit skada av branden 1911, kanske såg man 

bara inget motiv för att underhålla de stora kostnadskrävande ytorna i en tid då 

något jordbruk inte längre bedrevs. Stråtaken förbjöds efter de stora bränderna, 

så den kvarvarande bostadslängan fick nu sitt nya tak av tegel – enkupiga 

takpannor från Börringe, lagda direkt på läkt med underförskalning. 

En liten träbyggnad får bli ett nytt komplement till köket och en källare gjuts i 

denna. Den befintliga gäststugan med förråd och utedass bör ha tillkommit 

under 1930-talet.  

 

 

Storgatan 11 till höger på bilden, som bör vara tagen 1895, året innan bebyggelsen i fonden 

brann ner i den första stora branden. Utanför huset står Olaus Jönssons hustru Sofia med 

sina då fem barn och jungfrun. Kammaren har i detta skede bara ett fönster (öppet). 



Under 1950-talet delas fastigheten igen, den västra delen av tomten mot 

Gåsgatan får bli en egen fastighet. Sannolikt inser man inte problemet att 

gatuhuset bara har kvar en 60 cm bred förbindelse med Storgatan, i en smal 

gränd mot norr. Vatten- och avloppsledningar som då blir aktuella att installera 

får lösas genom servitut över den avstyckade fastigheten. Man ansluter köken 

till dessa, medan hygienen får lösas gemensamt i ett badrum i det nya gästhuset. 

 

 

När huset får nya ägare 2017 har inte mycket förändrats sedan Olaus och Sofias tid.  

 

När släkten Bergendorff, som ägt gården under de senaste två hundra åren, år 

2017 säljer den till nya, och för första gången utomstående ägare, inleds den 

genomgripande renovering som ger oss möjlighet att skildra gårdens historia 

mer i detalj. I kommande bildsvit skall vi skildra de viktigaste ingreppen och 

förklara varför! 

Peter Krabbe 

Arkitekt SAR/MSA 

December 2018. 


