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Simdshåmn 11Kdt rmågåslnef
Bygpaden på Simrisharnn 1 q..rnmer idag Ystads museers samlingar.
Yerksam.heten iir arpassad eter de speciella fiirutsäthiugar byggladen ger,
samtidigt som den ger verksamheten en extra dimension av kulturhistodsld stort

I Kulturmagasinet hms fotfarande tydliga spår av den tid

då byggnaden
Iungerade som srail; tråpeiare, originalftinster på andra våningen, rum frir
stallvakt, vinsch och luckor ftir höhantering m.m. Det finns även minnen från
senare epoker i husets historia, som klotter ftån v:implilliga som längtar efter
muck, imik tiilttork, vapelkassuner m.m, Bygger man om huset, fo$vinner
dessa viktiga spar av en slunnen tid. Tyviirr iir detta sedan liinge en pågående
process som redan fiirändrat flera av byggnadema pä Regementsområdet och de
unika miljöerna är på väg att forsvirula helt.
T.ex. genomgick nedeivåningcns exteriör redan under regementets sista 1id
lorändriagar i form av nya fiinster och dörrar. En ombyggnad som innebiir att
iier döu- och 6nsteröppningar ias upp kommer att foir,tuiska iasaden bei) dligi.
Verksamheten som kulturmagasin iir den bästa garanten lor ett varsamt och
låLngsiktigt användande av en mycket specieil miljö.

Ystads museels samlingar, som beslår av foremål ftarr Ystads
Fomminnesöreniag, Ystads Konstmuseum och stiftelsen Charlotte Berlins
museum, fllttades till Simrishamn 1 år 2000, dä med Vasallen AB som
äF åsvtud" Niir ioreir.get sk1llle såljå äv byggnådcråå på Regctucfitsorfådet
valde Ystads museer att viinda sig till det kommuDala Ystads Industrifastigheter
lcr aI l-å er IsEgsil{1ig. kommunal hiresli'd. Byggneden kom al -r.:lls:
"Kultunnagasinet", ett namn som valdes även med tanke på den unika
kuiiurrriijii son lrnns mnt byggraderr ocir en lårgsiltig iösning ined positiva
effektei ftr såväl kulturmiljön, byggnaden och samlingatua kändes då helt rätl,
De museala samlingarna 1§äver varsam hartering och anpassade miljöer liir att
inte lofaras - upprcpatie ityttar sliter pä sarniingama.
Verksamheten består, ftjrutom ftirvaltning av Ystads minnen i form av
kulturhistoriska och arkeologiska samlingar, konst, fotografior och arkiv, även
av utdeponering av konst till kommunens fdrvaltningar, utstiillningsbyggaade
lor Klostret i Ystad och Ystads Konstmuseum, hjä]p til1 intresserade fomkar€,
joumalister, fiirfattare, museikoilegor m.fl. samt service till äldreboende och
skolor i fcnn av utlåning av minnes- och skollådor. Kultxnagasinet är. efter
tidsbokning, öppet ftir besök ftån allmiinleten. En vorksamhet som med räit
resurser har alla möjligheter att utvecklas och diidgenom ge liv, kulturhistorisk
balans och koliurelit viirdefull stabilitct åt oiniådet som stai inf;ii oiiiiattandc
omgestaltning.

Öster om Kulturmagasinet finns Sandskogen. en vikiig del av rekreationen for
Ystadsbor oeh tilL'esta, Åven deli nriJjöh kommer att påverkas av bostäder i
Kulturmagasinet vilket kräver varsamhet.
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Regementet byggradsmimesftirklarades ar 1995. Detta ändrades till enskilt
byggnadsminne år 1998 niir Vasallen AB tog över området. Två år senare tog
Länss{.Telsen bofi byggnadsminnesförklaringen eftersom lomtsättningama för
områciets bevarancie iörändrades när ndiiiärelra iåturatie piaiscu ciic' i00 å1.
Eftersom skyddsbestä$melsema i detal,jplanen bättre ansågs tillvarata omrädets
turhistoriska värdeu ansåg Länsstyrelsen att d€taljplarer gav ett nöjaktigt
s§dd och byggnadsnrinnet kunde ta-q bo . Dess kulh.u- och byggnadshistoriska
status har dock inte nervärderais, sägs det i konrmunens tidigare planprogram.
Att man nu frå,n kommunens sida verkligen fiargar detta är högst
anmärkningsr,,iirt. Att bygga bod de for regementsmiijön så viktiga öppna
platsema med sina sÄtlinjer tyder på kortsiktighet och hiinsynslöshet i
fcjrhållande till en viktig <iei av Ystads historia och historiska mitöer. Här har
Ystad eit
ki regcmeirisområds ftån fiiisia kvartalet av 1900-talet. Det hnm
inte många, om ens något, sådant kvar i Sverige. Det gör att Regementsonfådet
it intessant även för Ystads turister vilket bör vaxa centualt i den framtida

h

u

fiirvaltningen.
Den öppna platsen utanfdr Kultwmagasjnet utgör en betydelsefull del av
kultumriljön med de o)ika f.d. stallbyggnadema placerade nrnt om. Platsen
Josephssons Torg tu åven deu viktig ftir kultrrn.fljön och ilte minsl frir de olika
skoioma i närheten som 8nvänder den. På torget plaaterade Plantcringsvmle;:ra
en björk till minne av den björk miiitfuema aarränt som riktmärke vid
uppställningar, även dot ett starkt minne av områdets tid som regemente.
Som historiker, kulturhistoriker, arkitekturhistoriker, arkeologer m.m. så anser
vi med vår kunskap och utbildn:ing att Simrishamn 1, Bcnrby 1 och 2 m.m. utgör
en viktig hrlnrrhistorisk miljö som måste hevaras i ruvarande skjck och stä1ler
oss starkt ifiågasättande till de många gånger okiinsliga fdrslagen i Detaljplan
lör Simrishanin 1 och Bonby 1 och 2 m.m. Områdei iir en bctydeisefuli del av
Ystads byggnads- och kulturhistoria och det enda av sltt slag som finns bevarat.

Ingela Bergils, antikvarie och Kristina Buhrgard, museiintendent
Ystads museer
Hlresgilster i Simrishamn
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