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Prästgården ligger i Burlövs kyrkby öster om Burlöv 

Burlövs kommun  
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Takbjälke innan renoveringen       Tak, mur och stöttad takbjälke innan renoveringen 
Takbjälke efter renoveringen       Källaren och trappan efter avslutad renovering 

 

Inledning 

Den antikvariska medverkan vid källarrenoveringen i Burlövs gamla prästgård är 
utförd av Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av 
Bara härads hembygdsförening. Eftersom prästgården är byggnadsminne och 
renovering utförts med hjälp av byggnadsvårdsmedel ställer Länsstyrelsen krav på 
att arbetet utförs under antikvarisk medverkan. Dokumentationen består av fo-
ton, minnesanteckningar från byggmöten samt iakttagelser på plats. Antikvariskt 
medverkande har varit arkitekt SAR/MSA Ingela Blomén. 

Sammanfattning av utförda åtgärder 

En gammal syll och tre gamla takbjälkar byttes ut mot nya. Lagning och uppmur-
ningsarbete utfördes. Åtgärderna genomfördes i omgångar från november 2010 
fram till slutbesiktningen i juni 2011.  
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Prästgården sedd från öster med kyrkogården i förgrunden 

Administrativa uppgifter 
Objekt:  Burlövs gamla prästgård, Burlöv 1:3 
Socken:  Burlöv 
Kommun:  Burlöv 
Länsstyrelsens beslut: 432-67922-09, 434-67929-09 
Regionmuseets dnr: L12.20-521-09, 1204 
Byggherre/beställare: Bara härads hembygdsförening 
Entreprenör:  Olle Zahn, Snickarolle 
Antikvarisk medverkan: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Lund genom arki-

tekt SAR/MSA Ingela Blomén 
Andel bidrag 90% av de kulturhistoriskt motiverade överkostnaderna, max 

342 000 kr samt för antikvarisk medverkan 
Byggtid: November 2010 – Juni 2011 
Slutbesiktning: 2011-06-09 
 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet.  

Burlövs gamla prästgård uppfördes i korsvirke 1773-74 av kyrkoherden Anders 
Kjellman. Den 45 meter långa längan rymde hela 17 rum. Bostadshuset ska ligga 
på samma plats som en äldre prästgård och i källaren finns rester från av en 
grund som sannolikt är från 1500-talet.  
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De nya bjälkarna på plats under pågående renovering 

Anläggningen speglade församlingens rikedom och var nog ännu mer im-
ponerande medan ekonomilängorna ännu fanns. De låg söder om boningshuset 
men revs 1905 då jordbruket på prästgården upphörde. 

Gården har tillhört Bara härads hembygdsförening sedan 1928. Under en 
tid hyrdes boningsdelen ut till inneboende och det var troligtvis då som den östra 
delen av längan gjordes om till kök och fick en egen ingång. 

Prästgårdens fasader är stänkputsade och slevdragna med släta fönsterom-
fattningar. Den västra delen där vagnsporten och drängkamrarna ligger har syn-
ligt korsvirke med fack av tegel. Gråstenssockeln är putsad och taket är täckt med  
vass. Samtliga fönster, dörrar, portar och gavelpaneler är rödmålade.  

Byggnaden har varit byggnadsminne sedan 1964 och fungerar idag som 
museum. Under 1980- och 1990-talen utgick bidrag för renovering av fasaderna 
och omläggning av taket. Den västra korsvirkesgaveln putsades så sent som om-
kring 1990. Undre våren 2009 utfördes putslagningar på gavlarna och snickerier-
na målades. 

Gamla prästgårdens betydelse för Burlövs kyrkby  

Burlövs kyrkby är representativ för de gamla skånska byarna där kyrka, prästgård 
och skola ligger i nära varandra i byns centrum. Bebyggelsen ligger delvis kvar på 
äldre tomtplatser och visar på platskontinuitet. Ett viktigt inslag i de gamla byarna  
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Prästgården från trädgårdssidan med den stora kastanjen i förgrunden 

var byadammen. I Burlöv benämns den även Vanningen och ligger strax norr om 
bebyggelsen.  

Tornet till den romanska kyrkan uppfördes under slutet av 1200-talet men 
påbyggdes omkring 1400. Under senromansk tid tillfogades vapenhuset. Nykyr-
kan norr om långhuset tillkom i början av 1800-talet. Prästgårdens vitkalkade och 
halmtäckta boningslänga uppfördes 1773. Den tillhörande trädgården är anlagd 
efter ålderdomligt mönster på 1920-talet. 

Utförda åtgärder 

Källaren besiktigades i april 2009 av Regionmuseets representant tillsammans 
med föreningen och entreprenören för fjolårets arbeten, Olle Zahn. Under hös-
ten 2009 ansökte Bara härads hembygdsförening om medel för att renovera den. 
Arbetet ingår som etapp 2 i prästgårdens underhållsplan.  

Bjälklaget var då i så dåligt skick att det fanns risk att det inte skulle hålla så 
särskilt länge till. Inga skador märkets ovanifrån, inga sättningar har märkts eller 
att golvet gett sig i de ovanförliggande rummen. Det fuktiga klimatet är svårt att 
bemästra eftersom källaren numera är ouppvärmd. En avfuktare kan vara en bra 
idé och eventuellt ett framtida villkor.  

Både de befintliga bjälkarna och syllen längs södra ytterväggen är sannolikt 
är detta originalbjälkar. Dock är det endast de provisoriska lagningarna och stött-
ningarna som tills idag hållit taket uppe. 
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Innan renovering påbörjats: 

Stöttad rutten bjälke      Takbjälke i dålig kondition, murken och skadedjursangripen 
Södra yttermuren mot trappan      Provisorisk stöttning och plåtförstärkning 
Södra yttermuren        Taket var till stor del friskt 
 

De befintliga bjälkarna och syllen är av ek och bilade och de nya har di-
mensioner som de gamla. Undertaket är i gott skick och kommer att sparas, röt-
skadade delar ersättas med spontade brädor.  

I fjolårets arbeten ingick att dränera den östra gaveln för att få bort fukt 
från fasad och källare, se Regionmuseets rapport 2009:79. Vid den tidpunkten 
saknades medel för det relativt omfattande projektet att åtgärda källaren.  
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Under renoveringen 

Ny bjälke uppstämpad      Renovering pågår 
Ilagning av källarmur och stöttning av bjälkar     Syllpapp och underfyllning 
 

Vattnet leddes då bort från östra gaveln och den ofta fuktiga källaren ge-
nom att östra gaveln dränerades, ner genom grindöppningen vid byggnadens 
sydvästra hörn och vidare ner mot trädgården där marken sluttar nedåt. En ca 30 
gånger 30 cm stor ränna grävde, microduk och natursten lades i botten och 
ovanpå detta ett plaströr. Dräneringen har haft en positiv effekt och när renove-
ringsarbetena i källaren startade var källaren förhållandevis torr.  

Fuktproblemen är gamla och för ett par decennier sedan lagades bjälklaget 
provisoriskt med nya stöttor och plank. Det finns även spår av tidigare lagningar 
med återvunnet virke. En del av taket är skyddat med stålplåt och tegel vilket tro-
ligtvis satts upp då källaren fungerade som pannrum.   

Startmötet hölls redan i november 2010 och innan dess hade källaren röjts 
på gammal bråte.  

Direkt efter mötet beställde entreprenören både syll och ekbjälkar med di-
mensionerna 225 x 250 x5800 mm av Kalle Melin på Knadrik Kulturbygg. Eken 
har både vuxit och bilats i norra Skåne. virket levererades först i maj eftersom 
vintern var ovanligt lång och kall och gjorde det omöjligt att klyva det frusna träet 
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Vid slutbesiktningen efter avslutad renovering 

Yttermur med underfyllning och ny syll       Tak, och de nya bjälkarna 
Nya bjälkar vilande på källarmuren       Tunt lager kalkbruk 

 

Innan de gamla bjälkarna kunde tas bort hade källartaket provisoriskt stäm-
pats upp med hjälp av en järnkonstruktion. Denna är svetsad och bär upp taket 
så att bjälkar och syll frigörs.  

Efter att de gamla bjälkarna och syllarna tagits bort har de nya ekbjälkarna 
tagits in i källaren med hjälp av domkraft genom det befintliga öppningsbara käl-
larfönstret. Ett fönster som är ungefär 50 cm brett och 40 cm högt. Ingen åver-
kan uppstod på fönsterkarmen. Det tunga arbetet med att få de nya bjälkarna och 
syllen på plats har genomförts enligt planen och inga oväntade problem uppstod. 

De tre nya frihängande takbjälkarna vilar vid ytterväggen på den nya syllen 
och vid innerväggen på den befintliga muren som troligen är från 1600-talet. 
Mellan träet och grundstenen ligger numera en grov syllpapp för att förhindra 
fuktvandring.  

Lagningar av murverket har utförts dels där skador uppstått på grund av na-
turligt slitage, dels av de skador som uppstått då de gamla bjälkarna avlägsnades. 
Innan renoveringen uppvisade källarmurarna en del skador, puts som fallit av, 
bommar osv., även lösa stenar förekom. Dessa skador har nu åtgärdats. 

 



Burlövs gamla prästgård – renovering av källare 
 
 

  12 

   

Källaren är klar       Ny bjälke som vilar på syllen 

 

Underfyllnad under den nya syllen och ovanpå muren där bjälkarna vilar har 
utförts med hård A cement, för att kunna ta tryckkrafter uppifrån. Efter brän-
ningen har murarna där så behövts strukits med ett tunt lager kalkbruk.  

Avvikelser från handlingarna 

• Avfuktare är ännu inte installerad eftersom källaren i nuläget känns torr.  
• Lösa stenar i trappan har murats fast och fallrisken undanröjts. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Arbetet är välgjort och omsorgsfullt utfört med hänsyn tagen till byggnadens kul-
turhistoriska värde. Utförandet efterliknar det befintliga och troligen ursprungliga 
utseendet.   

Iakttagelser under renoveringen 

Den antikvariska kontrollanten är mycket imponerad av att det gick att få in bjäl-
karna utan att ta upp hål i källarmuren och att det komplicerade arbetet höll tid-
planen.  

Redan innan arbetet med källaren var avslutat beslöts att golvet i pigornas 
rum skulle åtgärdas. Detta är ett mindre arbete som kommer att rapporteras sepa-
rat. 
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Källor 

Tryckta källor 

Anna Rabow: Burlövs gamla prästgård, Regionmuseet i Kristianstad, 2009 

Muntliga källor 

Einar Malmström, Bara Härads Hembygdsförening 
Alf Knutsson, Bara Härads Hembygdsförening 
Olle Zahn, entreprenör 

Hemsidor 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/sarskilt-vardefulla-kulturmiljoer-
i-skane/burlov/Pages/Burlov.asp 

 

 

Lund 2011-10-05 

Ingela Blomén  
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4. Hässlunda kyrka – invändig ändring, Hässlunda sn, AM/AK, Lotta Eriksson & Maria Sträng, 

2009-2011 
5. Halmstads kyrka – yttre renovering, Halmstads sn, AK, Petter Jansson och Kerstin Börjesson, 

2007-2008 
6. N. H. Nilsson i Hammenhög – nytt tak på automobilpalatset, Hammenhögs sn, AM, Helene 

Stalin Åkesson, 2010-2011 
7. Reslövs kvarn – omläggning av tak, Reslövs sn, AM, Ingela Blomén, 2010-2011 
8. Aosehus, Åhus sn, kompletterande undersökning SU, J Juhlin Alftberg/H Lilja, 2010 
9. Kävlinge gamla kyrka, -konserveringsarbeten etapp 1-3, Kävlinge sn, AK/AM, Petter Jansson & 

Ingela Blomén, 2008-2010 
10. Ångfärjestationen – en plats för möten och minnen, Helsingborgs sn, BMU, Maria Sträng & In-

gela Blomén, 2011 
11. Hovby smedja – Elvings värld, Norra Åsum sn, BMU, Ingela Blomén, Paul Hansson & Linnea 

Stolle 
12. Vårdplan Alunbruket, Andrarum sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg & Helene Stalin Åkesson, 2011 
13. Fleninge kyrka – renovering av tornet, Fleninge sn, AM, Maria Sträng 2010-2011 
14. Vårdplan Månsas, Vånga sn, VP, Heikki Ranta, Åsa Jakobsson, Jimmy Juhlin Alftberg och Ciss-

sela Olsson, 2011 
15. Tjörnedalagården – analys av kunskapsunderlaget, Gladsax sn, KA, Heikki Ranta, 2011 
16. KGB i Skåne – KvalitetsGranskning av Byggnadsminnen utifrån kunskapsunderlaget, PJ, Kris-

tina Nilén, Anna Rabow och Heikki Ranta, 2010-2011  
17. Landskapet som trädgård – Pilalléer och pilevallar på Söderslätt, PJ, Patrik Olsson, 2011 
18. Lackalänga kyrka – renovering av tornspirans tak, AM, Maria Sträng 2011 
19. Gamlegård, Dagstorp 5:2 – omläggning av halmtak, Dagstorps sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
20. Ballingstorp och Per-Ols, Kviinge sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
21. Burlövs gamla prästgård – renovering av källare, Burlövs sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
 

 
 
 

 

 

Förkortningar:  
AF- antikvarisk förundersökning 
AK- antikvarisk kontroll 
AM- antikvarisk medverkan 
AU- arkeologisk utredning 
DK- dokumentation, övrigt 
FU- arkeologisk förundersökning     
KA- kulturhistorisk analys 
MD- murverksdokumentation 
OU- osteologisk undersökning 
PJ- projektrapport 
VP- vårdplan 
UN- arkeologisk undersökning 
BD- byggnadsdokumentation 
BAD- byggn-ark-dokumentation 
BMU- byggnadsminnesutredning 
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