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Inledning 

Den antikvariska medverkan vid renoveringsarbetet på Norra Vrams prästgård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av 
föreningen Billesholmstraktens hembygdsförening. Eftersom prästgården sedan 
1995 är byggnadsminne ställer Länsstyrelsen krav på att renoveringsarbeten ut-
förs under antikvarisk medverkan. Dokumentationen består av foton, minnesan-
teckningar från byggmöten samt iakttagelser på plats. Antikvariskt medverkande 
har varit byggnadsantikvarier Anna Rabow och Helene Stalin-Åkesson samt arki-
tekt SAR/MSA Ingela Blomén. 

Sammanfattning av utförda åtgärder 

Utvändig målning av 18 stora fönster på övervåningens långsidor, målning av 
fem vindsfönster samt ommålning av fris på norra gaveln har genomförts. 

Administrativa uppgifter 
Objekt:  Norra Vrams prästgård, Norra Vram 32:4 
Socken:  Norra Vram, 1316 
Kommun:  Bjuv 
Länsstyrelsens beslut: 434-75198-09 
Regionmuseets dnr: L12.20-501-09, 1316 
Byggherre/beställare: Billesholmstraktens hembygdsförening 
Entreprenör:  Ulf Sävström, Målericenter AB i Åstorp AB 
Antikvarisk medverkan: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Lund genom arki-

tekt SAR/MSA Ingela Blomén 
Byggtid: september - oktober 2010 
Slutbesiktning: 2010-10-13 
  

Byggnadshistorik med relevans för ärende.  

Den nya kyrkoherdebostaden byggdes 1816 och ersatte då en gammal fyrlängad 
prästgård som lång strax söder om den befintliga. De gamla byggnaderna är nu-
mera rivna. 

Prästgården är uppförd i ståndsmässig herrgårdsstil med en hög sockel av 
gråsten och ovanvåning av rött tegel. Taket är halvvalmat och idag täckt med rött 
tegel. Tegelvalven ovanför fönstren på nedre botten är synliga på framsidan me-
dan de är överputsade på övriga fasader. Gråstensmuren är markerad med en ut-
kragande putsad list. 

Byggnaden är välbevarad, både exteriört och interiört. Jämfört med syne-
protokoll från 1820-talet har den ursprungliga planlösningen förändrats mycket 
lite och både kakelugnar och snickerier finns kvar. Inte heller utvändigt har några  
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Vägen norrut        Vägen söderut 
Norra Vrams Prästgård omkring 1910, Fönstren är målade i en mörk kulör och taket är pappklätt 
 

större förändringar skett. Äldre foton talar för att de stora gråstenarna alltid varit 
synliga medan de grova fogarna varit putsade och avfärgade i vitt.  

Fönstren har dock varit målade i en mörkare färg. På det ena vindsfönstrets 
karm hittades vid renoveringen 2009 spår av både röd och grön färg. De flesta av 
fönstren, alla fall de på övervåningen har bytts ut och samtliga fönster har från 
åtminstone tidigt 1900-tal varit avfärgade i vitt. Någon besiktning, mer än okulärt 
från marken, eller färgundersökning av fönstren har inte gjorts. Fönstren på bot-
tenvåningen, varav de flesta troligen är i originalskick, avfärgades vid renovering-
en 2009 i brutet vitt, se Regionmuseets arkivrapport 37/2009. 

Taket var ursprungligen spåntäckt. Ena takfallet var senare under en kort 
period i början av 1900-talet pappklätt. Sedan dess har tagel varit belagt med te-
gel. 
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Prästgårdens västra fasad efter ommålningen 

Norra Vrams prästgård finns med i prästgårdsinventeringen från 1970-talet. En-
ligt denna speglade prästgårdsanläggningens ståndsmässiga karaktär inflytande 
från samtidens herrgårdsideal. Även den yttre miljön, det vill säga trädgården, och 
det omgivande odlingslandskapet bedömdes ha stort kulturhistoriskt och miljö-
mässigt värde. Byggnaden klassificerades till grupp 1, det vill säga gruppen med 
de högsta kulturhistoriska värdena. Sedan 1995 är prästgården byggandsminne. 

Föreningens förmedlande insatser 

Billeholmstraktens Hembygdsförening äger sedan 1993 prästgården efter att ha 
hyrt den sedan 1982. 

Prästgården är öppen för allmänheten varje lördag året om, då kan man be-
söka museet som finns uppe på vinden, botanisera bland böckerna i antikvariatet, 
leta i arkivet eller bara dricka en kopp kaffe. Föreningen arrangerar även markna-
der, utställningar och kulturdagar i den gamla prästgården. 
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Fönster på övre våningen innan renoveringen      Nymålade fönster, på övre våningen och på vinden 

Utförda åtgärder  

Ursprungligen föreslagna åtgärder 

Underhållsmålning och kittning av fönster på övervåningens långsidor samt mål-
ning av fris under takfoten var de åtgärder som föreningen sökt bidrag för att 
genomföra under hösten 2010. 

Regionmuseet anser att de utförda åtgärderna var väl motiverade. Byggna-
den har ett stort kulturhistoriskt värde, både som prästgård och som en del i 
socken- och godsmiljön. Det är länge sedan målning av fönstren utfördes och till 
följd av eftersatt underhåll byttes ett par äldre fönster för några år sedan.  

Flera av de aktuella fönstren, på andra våningen, är inte ursprungliga men 
de har ett värde då de är utformade i enlighet med de äldre fönstren vad gäller 
spröjs- och postindelning.  

Använd metod 

Fönstren på övre våningen liksom de flesta av vindsvåningens fönster var i stort 
behov av utvändig målning och kittning. Mycket av kittet hade fallit bort och fär-
gen flagnade. När arbetet påbörjades hade inga andra kulörer än vitt upptäckts. 
Någon noggrannare undersökning har dock inte genomförts.  
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Norra gaveln innan renoveringen        Norra gaveln ommålad 
Detalj av nymålad fönsterkarm       Nymålat vindsfönster på södra gaveln 
 

Innan målningsarbetet påbörjades justerades de fönster som så behövde med 
hjälp av hyvel och därefter behandlades det trärena träet med grundolja, det vill 
säga linolja utblandad med lacknafta. 
Målning utfördes på samma vis som 2009 då bottenvåningens fönster målades, 
med skrapning till fast underlag, kittning och avfärgning med linoljefärg. Efter-
som fönstren på bottenvåningen varit målade med alkydoljefärg, har troligen även 
övervånings fönster varit det. Inga rötskador påträffades. Fönstren har målats 
med linoljefärgen Beckers Tradition i kulör 0502-Y, lika som bottenvåningens föns-
ter.  

Även snickerier på takets underslag avfärgades med linoljefärg.  
Den putsade frisen vilken var i gott skick har även den varit målad med al-

kydoljefärg. Den har nu avfärgats två gånger med Beckers Kivisil fasadgrund som 
är en vattenburen silikonbaserad grundfärg som har god vidhäftningsförmåga på 
alkydoljefärg. Kulören är oxidgul bruten med grön umbra, den togs från med 
hjälp av färgprov för att stämma överens med gavelfasadens befintliga kulör. 
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Prästgården från trädgårdssidan efter avslutad ommålning, östra trädgårdsdörren målades 2009 

Kompletterande ätgärder 

Dubbeldörren på södra fasaden avfärgades med en ljusbrun alkydoljefärg, lika 
den som användes till den östra trädgårddörren som målades 2009.  

Använd metod 

Dörren var i stort behov av ommålning och entreprenören hade tid och färg 
över. Dörren behandlades på samma sätt den östra trädgårdsdörren gjordes 2009. 
Det vill säga att den torrskrapades från löst sittande färg och målades med en 
något ljusare brun kulör än den senaste färgen. Under den befintliga mörkbruna 
färgen fanns en ljusare, mer rödaktig färg, som kan ha varit en linoljefärg. Inga 
andra kulörer syntes. Eftersom dörren inte renskrapades målades den återigen 
med en alkydoljefärg.  

Avvikelser från handlingarna 

Ommålningen av den södra dubbeldörren ingick ursprungligen inte men kunde 
genomföras inom tid- och kostnadsramen.  
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Södra porten ommålad       Nymålad fönsterkarm 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Regionmuseet anser att de utförda åtgärderna är väl utförda. Målning av såväl 
fönster, dörrar som gesims är genomförd med hänsyn tagen till byggnadens kul-
turhistoriska värde. Målningen är utförd med utgångspunkt i tidigare använda 
medel och material. Kulörerna är valda för att så långt det är möjligt överens-
stämma med befintliga. 

Iakttagelser under renoveringen 

Sprickor i murverket runt fönstren som påpekats tidigare har åtgärdats. 

Källor 

Tryckta källor 

Rabow, Anna: Norra Vrams prästgård, Regionmuseet Kristianstad, Arkivrapport 
37/2009 
Billeholmstraktens hembygdsförening: Prästgården i Norra Vram och dess föregångar,; 
Grufvan 2-1983, Billeholmstraktens hembygdsförening, 1983. 
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Nymålat vindsfönster på södra gaveln 

Hemsidor 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/amnan/Kulturmiljo/, 2010-07-01 
http://www.bthf.nu/page1.php 
 
 
 

Lund 2010-11-26 

Ingela Blomén 
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DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 
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2010 
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19. Tullstorpsåprojektet, Trelleborgs kn, KA, Bertil Helgesson & Cissela Olsson, 2010 
20. Örnanäs – arbeten 2009 – 2010, Örkened sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
21. Örtofta slott vid Bråån – kulturhistorisk utredning i samband med våtmarksprojekt, Örtofta sn, Kristina Ni-
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2010  
35. Östra Karup kyrkogård, Östra karup sn, DK, Lotta Eriksson, 2010 
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Carlsson & Helene Stalin Åkesson, 2009 – 2010 
37. Mejeriet Skarhults gods – takrenovering, Skarhult sn, AM, Kristina Nilén, 2010 
38. Saltkokningshuset - utvändig ommålning, Karlskrona, AM, Emelie Petersson, 2010 
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42. Ballingstorps trädgårdar, Kviinge sn, DK, Cissela Olsson, Emelie Petersson & Brita Tronde, 2010 
43. Södra Mellby mölla – tre vingar och en vingbalk, Södra Mellby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2008-2010 
44. Bondrumsgården 2010, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
45. Torsebro krutbruk 2010 – murnings- och snickeriarbeten, Färlöv sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
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46. Ekestad folketspark – arbeten i fyllecellerna, Österslöv sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2010 
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51. Västra Strö kyrka – utvändig renovering, Västra Strö sn, AK, Helen Carlsson (med bidrag av Maria Sträng), 

2008 
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Ranta, 2008-2009 
57. Fjärestads kyrka – renovering av tornet, Fjärestads socken, AM, Heikki Ranta, 2009 
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FU- arkeologisk förundersökning     
KA- kulturhistorisk analys 
MD- murverksdokumentation 
OU- osteologisk undersökning 
PJ- projektrapport 
VP- vårdplan 
UN- arkeologisk undersökning 
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BAD- byggn-ark-dokumentation 
BMU- byggnadsminnesutredning 
 



 

 


