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Killehuset ligger i Svedala kommun som är markerat på kartan. 

Killehuset (markerat med grått) ligger mitt i Bara utmed Möllebergavägen. 



 
Killehuset 

5 

Inledning 

Killehuset ägs av Svedala kommun sedan omkring 1980-talet då en stor del av 
Bara bebyggdes med småhus. Byggbolaget överlät Killehuset till kommunen i 
samband med att småhusen stod klara. Killehuset, Aggarps kvarn och andra 
kommunala fastigheter förvaltades fram till 2014 av kommunens fastighetskontor. 
De flesta kommunala fastigheter övertogs av Svedalahems dotterbolag SVEDAB 
och samtidigt flyttades personal från fastighetskontoret till SVEDAB. En del av 
de kommunala fastigheter som SVEDAB inte tog över vid årsskiftet 2014 kom-
mer ändå att förvaltas av bolaget via ett förvaltningsavtal med kommunen. Det 
gäller exempelvis kommunens idrottsplatser, bad och kulturfastigheter. 

Killehuset är en av dessa kulturfastigheter som numera förvaltas via ett av-
tal. Förvaltarrollen har tagits över av kommunens kultur- och fritidskontor på 
utbildningsenheten och ansvarig för byggnaderna är nuvarande kulturchef  Karin 
Leeb-Lundberg. Då kultur- och fritidskontoret inte besitter några kunskaper om 
hur kulturfastigheterna bör skötas har Regiomuseet Kristianstad getts i uppgift att 
utföra en vård- och underhållsplan för Killehuset som ska ligga till grund för 
framtida skötsel av huset så att dess värden inte går förlorade. 

Killehuset låg i byn Värby i Bara socken och ingick i Värby nr 39, ”Värby 
källa”, i en större fastighet med flera andra byggnader. Ägare var Torups gods 
ända fram 1970 då slottet och dess ägor tillföll Malmö kommun. Torups gods har 
haft många byggander i sin ägo vilka ännu idag är bevarade i landskapet. Den 
största ansamlingen finns i närheten av Torups slott och består av varierad be-
byggelse med skilda funktioner och status. De små torpen ligger mer perifert och 
är utspridda i landskapet vilket ger en bild av det forna godslandskapet. Torpen 
utgörs av enkla och små byggnader uppförda i korsvirke med stråtak. 

 

Administrativa uppgifter 

Objekt   ”Killehuset”, Värby 44:82 
Socken   Bara 
Kommun   Svedala 
Regionmuseets diarienummer L12.20-161-15, 1358 
Byggherre/beställare Svedala kommun 
Antikvarisk expert Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Anna Rabow 
Inventering av byggnaden 2016-04-11 
Rapport granskad av Linn Ljunggren  
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Skydd av Killehuset 

Killehuset har sedan 1910-talet uppmärksammats som kulturhistoriskt värdefull 
och föreslagits skydd i flera inventeringar. Den första uppmätningen gjordes re-
dan 1916 då gården mättes upp av blivande lantbyggmästare vid Hvilans folkhög-
skola. Det äldsta daterade fotot på Killehuset är taget 1929 av G Beijer. I Skåne-
inveteringen som utfördes 1951-1954 av C G Lekholm dokumenterades och fo-
tograferades 47 objekt i dåvarande Bara kommun varav Killehuset var ett av dem.  

En ny inventering företogs 1972 då omkring 500 fastigheter uppförda före 
1930 inventerades. Genom denna inventering hade fokus förskjutits från enstaka 
byggnader till större enheter, bebyggelsemiljöer så som miljön kring Bara kyrka 
och Torups godsmiljö. Killehuset ansågs även i denna inventering, som resulte-
rade i skriften Närmiljö i Bara: kulturhistoriska byggnadsmiljöer i Bara kommun, utgöra 
en kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Killehuset skyddades i en detaljplan från 1976 som vann laga kraft 30 au-
gusti 1978. Fastigheten betecknas i planen med ett K vilket betyder ”Område för 
kulturreservat”. K torde motsvaras av förbudet mot förvanskning, 8 kap 13 §, 
enligt nuvarande PBL som lyder: En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 

I Länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Skåne, del Malmöhus län, 
från 1984 är Killehuset omnämnt som enstaka objekt i Svedala kommun. (Bara 
kommun gick upp i Svedala kommun 1977.) 

I den uppdaterade kommunala inventeringen Gamla Svedala, Kulturmiljöer i 
Svedala kommun från 1993 klassificerades Killehuset med klass II. Enligt beteck-
ningen är det en värdefull byggnad som har tydliga kvaliteter vad gäller byggnadsskick, histo-
risk tillkomst och användning. 

Slutligen torde Killehuset även ingå i riksintresset för kulturmiljö Görslöv - 
Bara -Torup - Hyby [M116] (delen i Bara, Hyby och Bjärshög socknar) som kom 
till 1987. Området utgörs bland annat av ett odlingslandskap präglat av stor-
godsens förvaltning där Torup är ett av godsen. Torup har en välbevarad arbetar- 
och ekonomibebyggelse från tiden mellan 1700- och 1900-talet. Arbetarbebyggel-
sen består av torp och statarlängor, bland annat omnämns korsvirkestorpen från 
tidigt 1800-tal vid Bara kyrka.  
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Byggnadshistorik 

Killehuset uppfördes som ett litet torp troligtvis på 1820-talet under den dåva-
rande ägaren till Torup, friherre G J Coyet. En teori har varit att torpet ska vara 
redan från 1700-talet. Vi den här tiden betecknades ”torp” som ett litet jordbruk 
som ingick i en mer omfattande jordegendom. Torparen betalade hyra till ägaren 
genom dagsverken på godset. Mot slutet av 1800-talet minskade antalet torp i 
Sverige drastiskt och betalning genom dagsverken ersattes med kontant betalning 
i arrende. Så småningom likställdes dagsverken med kontanta löner varmed torp-
arens ställning stärktes och många torp friköptes. Genom en lag 1943 förbjöds 
dagsverksarbeten och ordet torp miste sin betydelse som arrendeform.  

Enligt storskifteskartan över Värby bys marker tillhörde en del av den östra 
vången där Killehuset uppfördes Torup. Den resterande delen av den östra 
vången tillhörde Bara prästgård. Byns marker gränsade i norr till Skammarp och 
Bara, i väster till Hyby och Torups säteri, i söder till Sönnarp och Ryd och i väster 
till Storp. Där Killehuset ligger fanns inga hus utmarkerade men den krökta sti-
gen som löpte i nordsydlig riktning ner till byns huvudväg torde ha samma 
sträckning som den nuvarande vägen.  

Karta från 1794 över Värby visar byn (markerad med mörkgrönt) och dess vångar. Där Killehuset ligger idag, invid den 
streckade stigen norr om byn, fanns ingen bebyggelse vid denna tid. Killehuset anses ha uppförts först på 1820-talet. 
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Det var vanligt att bondgårdar och torp som tillhörde de stora godsen uppfördes 
i en för bygden något annorlunda byggnadstradition. Inspiration togs från andra 
delar av landet eller byggnadsstilar som inte var så vanliga på den skånska lands-
bygden. På så sätt skilde sig deras byggnader från exempelvis de självägande bön-
dernas bebyggelse. Det gällde alltifrån en regelbunden placering till mer exklusiva 
material eller ovanliga byggnadssätt. Killehusets nästan kvadratiska plan och det 
valmade resliga taket för tankarna till Danmark där sådana tak är vanliga. Mindre 
godsägda hus hade ofta, förutom en särskild funktion så som jakthus och grind-
hus, ett visst utseende i syfte att utgöra pittoreska inslag i landskapet. Flera andra 
byggnader som också låg under Torups gods uppvisar samma byggnadssätt. De 
så kallade fyrkapporna vid Grönatorp, drängbostaden på Spångholm, redskaps-
huset (den före detta gårdssmedjan) vid Paradisgården på Torup nr 1 och tvätthu-
set på samma fastighet hade kvadratisk form och valmat tak. Kvadratiska hus har 
kallats fyrkappor efter spannmålsmåttet med samma namn. 

Killehuset ligger i anslutning till en gammal offerkälla, ”killa” på skånska. 
Enligt en uppteckning från 1942 var den så kallade offerkällan i Värby en delvis 
raserad brunn. Det var brukligt sedan medeltiden att dricka det hälsobringande 
vattnet och offra i källan. På denna plats ska det ha legat ett kapell som tillhörde 
Börringe kloster, det revs i samband med reformationen. Traditionen att offra 
kring midsommar höll i sig ända fram till 1800-talet. Samtidigt som man offrade 
passade man på att ha midsommardans här. Folk kom ifrån hela häradet för att 
offra men huvudsyftet med resan var att skapa nya bekantskaper och roa sig. 

Avstyckningskarta från 1942. Delar av Torups ägor gick i arv inom familjen och styckades upp i sju lotter varav Killehuset 
(vid litt. 23) var en lott (litt. I2). 
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Den siste dagsverkstorparen Karl Larsson bodde i Killehuset före år 1900. Han 
hade stall i uthuslängan för ett par kor och en gris och något tunnland jord. Där-
efter var det ända fram till 1940-talet lantarbetarbostad till Värbygård. Huset fun-
gerade som sommarbostad och hyrdes ut i perioder fram till omkring 1960-talet. 
Boendet var mycket enkelt, det fanns elektricitet, men inga andra bekvämligheter. 
Värmen kom från en kamin och den vedeldade köksspisen, det fanns utedass och 
vattnet pumpades för hand. Tvätt utfördes i brygghuset och då fick man gå 75 
meter för att hämta vatten från brunnen på andra sidan vägen. 

På 1960-talet startade planeringen av utbyggnaden av Värby. Landsantikva-
riens synpunkter att den gamla vägsträckningen mellan Värby och Mölleberga 
och att området vid Värby källa skulle bevaras beaktades. Vägen som gör en kraf-
tig krök förbi källan hade haft samma sträckning sedan åtminstone 1700-talet. 
Tätorten som började byggas 1964 fick sitt namn efter Bara kyrkby som ligger i 
nordöst. Bebyggelsen uppfördes norr om de hus och gårdar som tidigare ut-
gjorde byn Värby och väster om Killehuset. Villabebyggelsen närmast Killehuset 
uppfördes i ”skånsk tradition” med vita fasader och sadeltak. Killehuset, dess 
ekonomibyggnad och marken närmast byggnaderna betecknas enligt detaljplanen 
från 1976 som kulturreservat medan själva källan utgör fornminne.  

Sedan slutet av 1960-talet sköttes Killehuset av Bara kommuns hembygds-
förening med anslag från kommunen. Enligt en artikel i dagspressen från 1971 
hade föreninen arbetat med att rusta upp huset, både med anslag och med egna 
pengar. Till taket användes otröskad råghalm. När villabebyggelsen stod klar 1976 
överlät AB Villaproduktion Killehuset som gåva till Bara kommun. Följande år 
gick Bara upp i Svedala kommun, sedan dess har Killehuset ägts av kommunen. 

Foto på Killehuset taget vid Skåneinventeringen 1951 av C G Lekholm. Till huset verkar det ha funnits en liten trädgård 
och de träd som står framför huset kan utgöra en del av den träddunge som finns idag. 
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Under mitten av 1980-talet genomgick Killehuset en genomgripande renovering 
med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen. Vad som gjordes är inte dokumenterat. 

2008 målades och putslagades Killehuset. Arbetena ska ha utförts av företa-
get Leif  Ekström Måleri AB.  

2014 ryggades taket om av företaget Vass på tak. Taket var troligen omlagt 
med vass sedan tidigare. Den otröskade så kallade råghalmen som lades på 1970-
talet höll inte särskilt länge och därefter blev många tak omlagda med vass som 
generellt sett håller längre än halm. Ryggningen är dock gjord med löspressad 
halm som brukar användas till ryggning.  

Längst upp: Killehuset innan bebyggelsen tillkom på 1970-talet. Ovan: 1970-talsbebyggelsen som uppfördes i enlighet med 
så kallad skånsk byggnadstraition. 
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Killehusets södra och östra fasad enligt uppmätning från 1916. 

Killehusets södra fasad och dess uthus. 

Killehusets östra och norra fasad som vetter åt Möllebergavägen. 
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Beskrivning 

Killehuset har en nästan kvadratisk plan och är uppfört i korsvirke med fack av 
kline, lersten och tegel. Timran är synlig och rödmålad medan facken är putsade 
och avfärgade i vitt. Taket är valmat och täckt med vass. I vinkel ligger ett litet 
uthus i korsvirke med putsade fack, panel och sadeltak. 

Skadebild Killehuset 

Exteriör 

Grund: Låg kallmurad grund av fältsten, varav en del stenar ligger utanför själva 
grunden. Den södra sidan är delvis fogad med olika sorters hårda bruk, kalkce-
ment- eller cementbruk. Den östra sidan är väldigt låg och ej fogad. Den norra är 
så låg att den inte syns ovanför marknivån. Den västra sidan är helt gjuten i be-
tong. 

Betongklackar är gjutna vid de flesta av stolparna längs den södra, östra och 
norra sidan (se vidare under ”korsvirke”). 

Längs den södra fasadens västra halva finns en rabatt med vårlökar, stock-
rosor och liljor som växer alldeles intill husgrunden. 
Skador: Fogningen är skadad på den södra sidan, delvis på grund av växtligheten. 
Med växtlighet nära fasaden finns risk för putsskador, och det är svårt att hålla 
uppsikt över byggnadens skick. Marken längs den östra och främst den norra är 
något hög vilket lett till rötskador på fotträet. 
Åtgärder snarast: Den södra fasadens grund bör rensas från löst sittande puts-
fog och fogas om med hydrauliskt kalkbruk med avfasad kant för god avrinning. 

Marken närmast byggnaden på den norra sidan bör schaktas något/föras 
bort från grunden. En stenläggning med kullersten som skyddar fasaden från röta 
bör läggas utmed denna sida. Även den södra sidan bör ha en stenläggning närm-
ast fasaden så att växterna kan planteras utanför denna. Liljorna bör begränsas 
eftersom de sprider sig lätt och förstör grunden.  

T.v: Den södra grunden har sprickor och fotträet är delvis överputsat. T.h: Grunden på den östra sidan är väldigt låg. 
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Korsvirke: Korsvirkesstommen är oregelbunden och avfärgad med röd slamfärg. 
Den består av fotträn, stolpar med oregelbundna avstånd, löshult mellan en del 
stolpar, snedsträvor på fyra ställen, remstycken och takbjälkar. På den södra fasa-
dens västra hörn är fotträet lagat genom halvning. En del av korsvirket är anting-
en överputsat eller borttaget. En del löshultar kan ha tagits bort när fönstren bytt-
tes. På den södra fasaden finns löshultar ovanför det lilla västra fönstret och 
ovanför de två dörrarna. På den västra fasaden är samtliga stolpar, utom hörn-
stolparna, och även syllen överputsade. Nästan alla stolpar är stöttade med järn-
stag som är fästa i mark med betongklackar och med kraftiga smidda spik i stol-
parna. Hörnstolparna är uppstagade med dubbla järnstag och/eller horisontella 
plattjärn. Takbjälkarna som är trädda i stolparna genom urtag i stolpändarna har 
kraftiga knutskallar med huggna kanter. En bjälkände/bjälke, huggna kanter, på 
den norra fasaden och omkring en meter av remstycket har nyligen bytts. (Se be-
nämningar på korsvirkesstomme i bilaga 1.)  
Skador korsvirke: Fotträet längs den södra fasaden är delvis dolt av puts som 
ligger för långt upp och på vissa ställen är grunden inte tillräckligt avfasad. 
Fotträet blir i längden rötskadat, dels på grund av att putsen binder fukten och 
dels genom att det är dålig avrinning. Den östra fasadens fotträ är rötskadat, 
främst delen närmast mark, men hela fotträet är troligtvis inte helt uttjänt. Den 
norra fasadens fotträ är skadat av röta och insektsangrepp och bitvis rötskadat. 

Korsvirkesstommen har många håligheter som fyllts i med bruk, men mest utsatt är fotträna och stolparnas nedre delar. 
T.v. ses stolpen till höger om ingången till uthusdelen och t.h. ses den mellersta stolpen på den norra fasaden. 



 
Killehuset 
 
 
 

14 

Åtgärder 2-5 år: Den norra fasadens fotträ som är skadat bör bytas mot nytt 
bilat ektimmer som skarvas genom horisontell bladning. Så lite som möjligt av 
fotträet bör bytas. Samtidigt bör mellersta (fjärde från öster) stolpens nedre hälft 
bytas genom iskarvning i den befintliga stolpen. Stolpjärnet kan återanvändas och 
eventuellt fästas i fotträet. Om omgjutning för järnet görs måste denna vara un-
der fotträets nivå och avskilt genom papp. 

Ännu har ingen sättning av fasaden skett, men det kan bero på att fasaden 
är ommurad och putsad med hårt bruk. Generellt bör korsvirkesstommen hållas 
fri från puts och växtlighet och under uppsikt så att inte sättningar sker. 
 
Fack: Fack är troligen ursprungligen fyllda med lerklining eller lertegel och en del 
har ersatts med bränt tegel. Lertegel och bränt tegel kan ses på insidan av uthus-
delens yttervägg. Några fack är helt eller delvis putsade med ler- eller kalkputs 
som avfärgats med vit kalkfärg ett flertal gånger så att ytan blivit jämn och matt. 
Resterande fack är lagade eller helt omputsade med en hård kalkcementputs eller 
ren cementputs. En del fack är så tjockt putsade att de inte är i liv med korsvirket. 
Hela den västra fasaden är putsad med storkornig ballast som kvastats medan 
indelningar i form av stolpar och snedsträvor är släta. De senare är avfärgade 
med rödfärg medan resterande fasad är avfärgad med vit kalkcementfärg eller 
latexinblandad så kallad naturstensfärg.  

T.v: Den södra fasadens västra hörn har tidigare lagats men en ny spricka har uppstått bredvid fönstret. T.h: Den nord-
västra stolpen är förstärkt med flera järn. Den västra fasaden (t.h. i bild) är helt putsad, eventuella fotträ, snedstävor och 
stolpar är överputsade. Målningen i rött är gjord på slätputsad, glättad yta. 
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Skador: Facken är överlag i gott skick vilket delvis beror på den hårda putsen. En 
del fack har bom men så länge de inte har några synliga skador behöver inte 
några åtgärder göras. Endast den södra fasadens västra fack har en synlig spricka. 
Åtgärder vid skador: Vid putsning bör man återgå till att laga facken med tradit-
ionella material och metoder. Endast de delar som fallit ner och som sitter löst i 
anslutning till putsbortfallet bör lagas, resten kan sitta kvar tills behov av lagning 
uppstått. Facken bör putsas likt äldre putslager, om något sådant påträffas, med 
antingen ler- eller kalkbruk. Putsmetod och verktyg bör anpassas efter äldre puts-
påslag och sammansättning av puts likaså. Teglade fack bör fogas och putslagas 
med hydrauliskt bruk medan lerklinade fack/lertegelsfack bör lagas med lerbruk. 
Partier vid fönster bör tätas med lindrev före putsning. Putsade fack avfärgas med 
vit kalkfärg i flera lager tills färgen är täckande. 
 
Fönster och dörrar: Det finns sammanlagt nio träfönster varav fem är dubbel-
kopplade tvåluftsfönster med tre rutor per båge. Två av tvåluftsfönstren finns på 
den södra fasaden och tre på den norra fasaden. Ett fönster på den södra fasaden 
är ett dubbelkopplat enluftsfönster med tre rutor. Två fönster på den östra fasa-
den är liggande enluftsfönster med gångjärn på ovansidan. På den södra fasaden 
finns även en homeja i form av en spröjsad halvrund båge med två rutor. Samt-
liga fönster är öppningsbara och har gångjärn, haspar och fönsterbleck. Fönstren 
är avfärgade med en grå alkydoljefärg och fönsterblecken är lackerade i svart.  

På Killehuset är alla fönster bytta mot dubbelkopplade en- och tvåluftsfönster med spröjsar och dörrarna är bytta mot nya 
regeldörrar med snedställd panel. Enligt ritningen från 1916 var dörren t.v. smalare och uthusdörren t.h. var en bräddörr. 
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Homejans fönster är inte öppningsbart och avfärgat i vitt. Fönstren är sekundära 
och har tillkommit i samband med renoveringen på 1980-talet, eller senare. 

De två dörrarna på den södra fasaden är också sekundära och utgörs av re-
gelverksdörrar klädda med snedställd spontpanel. Dörrarna har karmar och mo-
derna lås och trycken och är avfärgade med grå alkydoljefärg. 
Skador: Fönster och dörrar är i gott skick. 
Åtgärder vart 5-10 år: Avfärgning av fönster och dörrar genom skrapning av löst 
sittande färg, tvättning och målning. Samtidigt bör tätlister och gångjärn ses över. 
 
Tak: Taket är täckt med vass och ryggningen består av löshalm och ryggaträn av 
ek. Taket är bundet med ståltråd över sågad fur- eller granläkt. Ryggaträna är fästa 
i varandra med tjock järntråd. En extra läkt ovanpå nedersta läkt gör att taket är 
skalkat. Skorstenen är murad i tegel, putsad och har avfasad bas och plåttäckt 
krona. Under skorsten finns tre överlappande brädor. 

Takkonstruktionen består av glest placerade sparrar och har förstärkt med 
bärläkt mellan sparrana, diagonala strävor, stöttor och hanband. På det norra och 
östra takfallet finns skyddsduk under taktäckningen. Hela vinden är täckt med 
glasfiberisolering. Springorna mellan tak och fasad är täckta med masonitskivor 
och brädor som ligger under isoleringen. 
Skador: Taket är i gott skick.  

Skorstenens brädning har sjunkit ner i takt med att stråtäckningen utsatts för slitage. T.h: Takkonstruktionen är förstärkt 
med bärläkt, snedsträvor och handband. Till höger skymtar det norra takfallets skyddsduk. 
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Åtgärder 2-5 år: Taket ryggas om med ny löshalm. Ryggaträna återanvänds och 
ses över vad gäller infästning. Eventuellt rötskadade ekträn ersätts med nya 
kluvna ekträn och upprostad ståltråd ersätts med ny.  
Framtida åtgärder: Då isoleringen inte är hygroskopisk och ett läckande stråtak 
snabbt kan ge upphov till skador bör nuvarande isolering på sikt ersättas med 
linullsmatta eller dylikt. En linullsmatta kan ta upp fukt men också avge fukt. För 
regelbunden översyn av taket samt bör antingen skivmaterial läggas över isole-
ringen eller en landgång byggas så att inspektion kan göras utan att isoleringen 
förstörs. 

Interiör 

Killehusets interiör har troligtvis blivit moderniserad kring sekelskiftet 1900. Den 
gamla bakugnen är ersatt med gjutjärnsspis, väggarna i bostadsdelen har putsats 
på insidan, dörrar har bytts, köket har moderniserats med ny skåpsinredning och 
vatten dragits in. En dörr i förstugan har satts igen och en dörr in till köket har 
tagits upp. Enstaka byggnadsdetaljer så som takbjälkar, plankgolv och dörrarna 
till spiskammare är äldre.   
 
Förstuga: Enligt uppmätningsritningen från 1916 har förstugan en gång varit 
förbunden med uthusdelen genom en dörr mittför dörren till stugan. Golv av 
kvadratiska tegelplattor fogade med bruk, putsade och vitmålade väggar, brädtak 
av obehandlade brädor. Delvis synligt korsvirke/stomme i väggar. Två dörrar 
med profilerade dörrfoder i vitt leder till stugan och köket. På väggen mot köket 
en fast hatthylla i gråmålat trä. Plafondbelysning med kupat glas.  

Plan och sektion över Killehuset, efter uppmätning från 1916. 



 
Killehuset 
 
 
 

18 

Stuga: Fernissat brädgolv, profilerade lister i brutet vitt, putsade och vitmålade 
och putsade väggar och tak av vit pärlspontspanel fäst med smal hålkälslist. Synlig 
takbjälke med tjockt lager alkydoljefärg, äldre färglager syns vid borttagen dosa. 
Från förstugan en bred dörr med profilerat dörrfoder, tre fasade speglar, varav 
den mellersta är större, rundat mässingstycke med avlång skylt och skjutregel un-
der skylten. Två kopplade och vitmålade fönster mot söder med fönsterkarm av 
trä. En gjutjärnskamin i det nordöstra hörnet står på rödmålad plåt. Tavellister 
längs rummets taklister och spotlights på båda sidor om takbjälken. 
Skador: Den yttre golvbrädan mot söder är rötskadad/angripen av or. Takets 
pärlspontspanel har torkat så att glipor uppstått vid sponten. En del brädor sitter 
löst och bör fästas upp. Taket har tidigare varit avfärgat i grått. 
Åtgärder: Golvplankan kan bytas i samband med att yttre grundarbeten görs. 
Lösa takbrädor bör fästas upp och gliporna kan målas in. 
 
Kistekammare: Sedan uppmätningsritningen gjordes 1916 har detta rum fått 
förbindelse med kammaren. Golv av kvadratiska tegelplattor som inte är lagda i 
bruk, vitmålade och putsade väggar och tak av obehandlade brädor. Väggarnas 
puts följer underlagets ojämnheter. En ursprunglig dörr i brutet vitt med enkel 
karm och en bräddörr med infällda narar, bandgångjärn och klinka på ena sidan 
och enkelt trycke på den andra. Dörr mot kammare har profilerat dörrfoder. Ett 
kopplat och vitmålat fönster mot söder med en båge. Spotlights på taklister. 

T.v: Förstugan har förbindelse med stuga och kök. T.h: Stugan har förbindelse med förstuga, kistekammare och kammare. 
Dörröppningen till kammaren (bilden) har inte någon dörr. 
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Skador: Golvet har omkring tio frostskadade tegelplattor. 
Åtgärder: De skadade tegelplattorna byts mot nya. Ett lager med plattorna finns 
i uthusdelen. 
 
Kammare: Enligt uppmätningsritning från 1916 har detta rum inte haft någon 
förbindelse med kistekammaren tidigare. Fernissat brädgolv med generalskarv, 
profilerade lister i brutet vitt, putsade och vitmålade väggar och tak med synliga 
vitmålade bjälkar och vit pärlspontspanel fäst med smal hålkälslist. Till rummet 
finns två dörröppningar, endast den till kistekammaren har dörr. Dörr med enkel 
karm, dörrblad med fasade speglar och kammarlås med nyckel. Två kopplade och 
vitmålade fönster mot norr med fönsterkarmar av trä. Spotlights på tak lister och 
takbjälkar.  
Skador: Två fönsterhakar, ett på vartdera fönstret, är delvis sönder. 
Åtgärder: Trasiga fönsterhakar bör bytas. 
 
Kök: Obehandlat brädgolv, profilerade lister i brutet vitt, vitmålade och putsade 
väggar och tak med obehandlad takbjälke och obehandlade takbrädor. Några 
brädor närmast den norra väggen är nyligen bytta. Sedan uppmätningsritningen 
gjordes 1916 har en ny dörr tagits upp mot stugan. Från förstugan en smal spe-
geldörr med släta speglar och förzinkat kammarlås med litet trycke. Från stugan 
en smal spegeldörr med profilerade lister och kammarlås med litet mässings- 

T.v: Kistekammaren har tegelgolv och förbindelse till kammare och stuga. T.h: Kammaren har likt stugan fernissat trägolv 
och pärlspontstak.  
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trycke. Dörrarna har profilerade dörrfoder och ektrösklar med patina. Ett kopplat 
och vitmålat fönster mot norr med fönsterkarm av trä. Murstock i den södra de-
len av rummet och till den är en gjutjärnsspis ansluten. Spisen vilar på uppmurat 
tegel och golvet skyddas av rödmålad plåt. Modern köksinredning med släta 
luckor. I övrigt är rummet möblerat i allmogestil med kökssoffa, slagbord och 
hörnskåp. 
 
Spiskammare: Golv av kvadratiska tegelplattor som är fogade, vitmålade och 
putsade väggar med synligt korsvirke, synlig takbjälke och tak av obehandlade 
brädor. Väggarnas putsning följer underlagets ojämnheter. Rummet har en bräd-
dörr, troligen ursprunglig i brutet vitt med enkel karm, infällda narar, bandgång-
järn och knopphandtag. Mot köket har dörren profilerat dörrfoder och hasp. 
Skador: Litet hål i taket, övertäckt med skyddspapp under isoleringen. 
 
Förråd: Sedan uppmätningsritningen gjordes 1916 har skiljeväggen mellan det 
inre och det yttre utrymmet delvis tagits bort, endast takbjälke och stolpar är kvar. 
Golv av kvadratiska tegelplattor, vitkalkade och delvis putsade väggar med synligt 
korsvirke och lertegel, synlig takbjälke och tak av obehandlade brädor.  

T.v: Köket har en järnspis som är kopplad till mustocken. T.h: Spiskammarens dörr, sett inifrån rummet. 
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T.v: Förrådet har uppgång till vinden. Det inre rummet har enligt planlösning från 1916 varit avdelat. T.h: Dörren mellan 
kök och stuga har en sprucken spegel men för övrigt är den funktionsduglig. 

T.v: Den yttre golvbrädan i stugan är angripen av or och rötskadad vilket kan ha med grundens utvändiga skick att göra. 
T.h: Porten mellan Killehuset och dess uthus. 
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Port: Mellan huvudhuset och uthuset finns en rödfärgad port av reglar och panel 
med klinga och handtag i smide. Portens virke, liksom bandgångjärn och stjärn-
skruvar är nya medan klingan och handtaget troligen är återanvända. 
Åtgärder: Klingan och handtaget bör få smidda spik och gångjärnen rödfärgas. 

Skadebild uthuset  

Exteriör  

Grund: Låg betongsockel längs den norra delen av huset med synligt korsvirke. 
Grunden på den södra delen av huset är dold av liggande panel och rödmålad 
korrugerad plåt. 
 
Korsvirke: Den östra fasadens norra del har synligt korsvirke som är avfärgad 
med röd slamfärg. En del av korsvirket är sekundärt, så som den södra stolpen 
invid dörren och den södra snedsträvan. Fotträet är antingen dolt av betong-
grunden eller obefintligt (det finns korsvirkeskonstruktioner med stolpar direkt 
på grunden). 
Skador korsvirke: En anledning till varför fotträet inte är synligt kan vara att det 
varit i dåligt skick och man valt att putsa över i stället för att laga det. Om fotträ 
finns bakom den putsade grunden kan det ha blivit ytterligare skadat då putsen 
binder fukten. Även det synliga korsviket är delvis igenfyllt med bruk, t.ex. som 
på den nedre delen av dörrens norra stolpe. 

Husets sydöstra hörn har ett stuprör som leder vattnet direkt ner i marken. 
Den skyddande panelen längs grunden på den östra fasadens södra del är helt 
upprutten varmed hörnstolpen blottats. Huset har även satt sig i detta hörn. 
Åtgärder: Hörnstolpen bör lagas med nytt timmer så att inte huset raseras. 
 
Puts fackfyllningar: Den östra fasadens korsvirkesfack är putsade medan den 
västra fasaden norra del och den norra gaveln är helt putsad. All puts är utförd 
med en grovkornig spritputs, avfärgad i vitt. Putsen är i gott skick, den är troligen 
utförd med en cementhaltig puts. Korsvirkesfacken har tjocka lager puts, de buk-
tar ut från timran. 
Skador puts: På gaveln har rödfärgen runnit ner på fasaden vilket hade avhjälpts 
med en vattbräda under gavelröstets panel. 
 
Panel: Den södra delen av huset (östra fasadens södra del, södra gaveln och 
västra fasadens södra del) och gavelröstena är klädda med olika sorters träpanel. 
Den östra fasadens har locklistpanel med underbrädor med varierande, ca 15 cm, 
bredd och locklister 1,5 x 5 cm. Den södra gaveln, inklusive gavelröstet, är klädd 
med spontad panel utan lock. Den västra fasaden är klädd med locklistpanel med 
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Uthusets östra fasad har 
en låg betonggrund och 
inget synligt fotträ.  

Uthusets sydöstra hörn 
har en rötskadad stolpe 
som bör lagas och skyd-
das. Regnvattnet bör 
ledas bort från fasaden.  

Putsen på uthusets norra 
gavel bör skyddas med 
vattbräda. 
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underbrädor med varierande, ca 15 cm, bredd och locklister 1 x 7 cm. Den nedre 
delen på både den västra och södra fasaden har ersatts med tre liggande, överlap-
pande brädor. Den norra gaveln är klädd med lockpanel utan vattbräda. All panel 
är avfärgad med röd slamfärg. 
Framtida åtgärder: Vid byte bör skadad panel bytas till locklistpanel med brädor 
av varierande bredder och locklister 1,5 x 5 cm med fasade kanter av ohyvlat fu-
ruvirke som avfärgas med traditionell röd slamfärg. Gavelröstena bör ha avslu-
tande vattbrädor. 
 

Fönster och dörrar: Det finns sammanlagt 3 liggande och spröjsade träfönster 
med gångjärn på ovansidan, haspar och fönsterbleck. Fönstren och fönsterbleck 
är avfärgade med en grå alkydoljefärg. Fönstren är sekundära och tillkomna an-
tingen i samband med renoveringen på 1980-talet eller senare. 

Den ena dörren på den östra fasaden är sekundär och utgörs av en delad 
regelverksdörr klädd med snedställd spontpanel och avfärgad med grå alkydolje-
färg. Den andra dörren på samma fasad är en enkel bräddörr med bandgångjärn, 
avfärgad med röd slamfärg. 
Skador: Fönster och dörrar är i gott skick. 
Åtgärder vart 5-10 år: Avfärgning av fönster och dörr genom skrapning av löst 
sittande färg, tvättning och målning med oljefärg/borstning av dörr och avfärg-
ning med röd slamfärg. Samtidigt bör tätningslister, gångjärn och haspar ses över 
och eventuellt ersättas. 
  
Tak: Det flacka sadeltaket är klätt med eternitskivor med fasade hörn. Även detta 
tak har enligt äldre bilder varit täckt med halm. Flera skivor har ersatts och några 
har nyligen lossnat. Taknocken är täckt med svart plåt. Vindskivorna är av vit-
lackerad plåt. Det är endast den södra fasaden som har vattenavrinning med en 
svartlackerad hängränna och stuprör vid det sydöstra hörnet. Takfoten på båda 
långsidor är täckt med en vitmålad gesimsbräda. På den södra taknocken finns en 
vindflöjel i form av en gås. 
Åtgärder: Stuprörets avslut bör förlängas/kompletteras med en utkastare och en 
brunn eller stenkista anläggas vid husets hörn.  

Vid framtida byte av takmaterial kan eterniten bytas mot svart takpapp lagd 
med trekantslist, det är ett enkelt material som passar på ett uthus. Dessutom 
bygger det inte på den nuvarande takkonstruktionen och proportionerna blir 
oförändrade. 

Interiör 

Ekonomihuset är inrett med två förrådsrum och en toalett. Det norra rummet 
har tegelgolv, putsade väggar, synliga takbjälkar och brädtak upp till nock. Den 
östra väggens korsvirke är synligt på insidan. 
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Killehusets omgivning 

Killehusets tomt är inte avgränsad med staket eller häck, marken mellan vägen 
och villabebyggelsen är grästäckt. Invid husets östra sida finns dock ett bestånd 
av lövfällande buskar och träd, bland annat två äldre fruktträd. Invid husets södra 
sida finns vidare perenner och lökväxter som inte växer i någon avgränsad rabatt. 
En bit sydost om huset ligger källan (”killan”), stenskodd och övertäckt med 
trädäck. Denna ligger också i en dunge av lövfällande träd. På andra sidan vägen 
finns ett bestånd av tallar. Trots att huset ligger nära invid ett stort bostadsom-
råde bidrar den öppna gräsytan, träddungarna och det faktum att det inte är tät-
bebyggt på andra sidan vägen till en lantlig prägel. 

Kulturlandskapet kring Killehuset  

Svedala kommun har ett rikt kulturlandskap som till stor del är präglat av godsen 
Torup, Hyby och Klågerup, Skabersjö och Börringekloster, alla med medeltida 
anor. Större delen av marken i området kring Torup låg under godset varför 
många gårdar brukades som arrendegårdar. Många byar förändrades genom att 
flertalet gårdar flyttade ut ur byarna vid skiftena i början av 1800-talet. Ett sådant 
exempel var Bara där endast två av de sexton gårdarna blev kvar i byn efter en-
skiftet 1815. En annan bidragande faktor till utglesningen av byarna var godsens 
rationaliseringar. Mark som tidigare brukats av bönderna samlades under nybil-
dande huvudgårdar. Värby genomgick en förändring under åren 1814-25 när byn 
skiftades och den nya enheten Spångholmen bildades söder om byn. På samma 

1970-talsbebyggelsen ligger tätt inpå Killehuset, i sydöst finns en öppen gräsyta med träddungar och ”killan” (i förgrunden). 
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sätt skapades huvudgårdarna Tejarp och Traneberga genom sammanslagning av 
små hemman i Bara och Tejarp under senare hälften av 1800-talet.  

Vid sidan av godskärnorna och byarna utgjorde byggnader som hyste de 
obesuttna, de icke jordägande, ett påtagligt inslag i landskapsbilden. Torpen var 
små och rymde ofta både bostad och stall i samma länga. De stråtäckta valmade 
korsvirkeshusen är kännetecknande för de under Torup hörande byggnaderna. 
Torpbebyggelsen som oftast låg avsides på utmarkerna går inte alltid att belägga 
då den inte markerades ut på kartorna. Över Torup finns dock en karta som visar 
att det ska ha funnits torp redan under slutet av 1600-talet. I samband med be-
folkningsexplosionen under 1800-talets första hälft ökade de kraftigt i antal för 
att därefter ersättas med statarlängor. 

Killehuset och de ofta omnämnda torpen Grönetorp, Helenetorp och Mån-
storp väster om Bara kyrkby utgör goda exempel på torp tillhörande Torup. 
Andra torp såsom Skönadal och Jägaretorpet är däremot rivna, det gäller även 
annan enklare bebyggelse som ”Fyrkappan” i Bara, ”Betstugan” vid Spånghol-
men och flera torpliknande hus i Värby. Den spridda bebyggelsen av enklare ka-
raktär har inte bevarats i samma utsträckning som bebyggelsen närmast Torup. 
Där finns ett välbevarat bestånd av enkel bebyggelse med mångskiftande funkt-
ioner och utseenden. De många olika husbenämningarna, så som skogsvaktarbo-
staden, vittnar om den stora skara av arbetare som var knuten till godset. 

Bokskogen kring Torups sätesgård är ett välbesökt rekreationsområde som 
ägs av Malmö kommun. De böljande markerna nordväst om Torup är ett av god-
set präglat odlingslandskap som utgjordes av stora sammanhängande åkerarealer 
fram till 2007 då en golfbana anlades på den gamla huvudgårdens åkermark. För-
utom de dominerande huvudbyggnaderna med stora ekonomibyggnader är detta 
landskap karakteristiskt för sina samlingar av småhusbebyggelse för godsarbetare, 
vidsträckta sammanhängande odlingsarealer, partier med ädellövskog och allékan-
tade vägar. 

Killehusets kulturhistoriska värde  

Killehuset utgör ett gott exempel på ett torp i Svedala kommuns varierade och 
rika kulturlandskap och har därmed ett högt kulturhistoriskt värde. Det visar på 
det närliggande godset Torups inflytande i området. En del av den enklare be-
byggelsen som inte ligger i godsets närhet har rivits varför det som finns kvar bör 
värnas. Det är ett typiskt torp som ligger på utmarkerna, en bit utanför byn och 
som är uppfört under torpens stora expansionstid. Det visar dessutom på sin 
tillhörighet med Torup genom att det, likt många andra byggnader i godsets regi, 
är uppfört i korsvirke med kvadratisk plan och valmat stråtak. Det är således inte 
bara torpet som byggnadstyp som har ett värde, utan även husets byggnadssätt. 
Det ger en ålderdomlig prägel som är väsentlig för upplevelsen av huset. För att 
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detta ska bevaras bör befintliga traditionella material och metoder tas tillvara i 
större utsträckning än vad som skett hittills. 

Killehusets avsides placering utanför den gamla bykärnan är typisk för torp 
från denna tid. Idag ligger huset tätt inpå villabebyggelse, men likväl har platsen 
en ålderdomlig prägel. Flera faktorer är avhängigt av detta, den böjda vägsträck-
ningen intill huset, den öppna gräsplanen, källan, träddungarna och den glesa 
bebyggelsen på andra sidan vägen. Då platsen fortfarande nyttjas för midsom-
mardans, en tradition har funnit i åtminstone ett par hundra år tillbaka, har den 
även ett stort immateriellt kulturhistoriskt värde. 

Generella riktlinjer inför åtgärder  

Killehuset ter sig vid en första anblick som tämligen orört men många små för-
ändringar har lett till dess nuvarande utseende. Generellt har kunskapen om äldre 
byggnadssätt fallit i glömska och det har funnits en föreställning om att äldre 
material inte är tillräckligt hållbara. Halmtaket har bytts mot vass då grönhalmen 
som lades på 1970-talet inte var av tillräckligt god kvalitet. Sättet att lägga oskör-
dad halm av låg kvalitet gav halmen ett skamfilat rykte. Egentligen var det inte 
materialet i sig som var problemet, utan kunskapen om halm som fallit i glömska 
samt rationaliseringen inom jordbruket. Då långhalm dessutom inte producerades 
längre gick man i stället över till vass. Vass kan bindas med ståltråd och över så-
gad prefabricerad läkt, istället för med pilevidjor och avbarkade slanor. 

Detsamma gäller användandet av lera och kalkbruk. När kalkcement- och 
cementbruk kom användes dessa allt mer. En puts som är hård är mer hållbar 
och behöver inte underhållas lika ofta. Men en puts som ser ut att fungera behö-
ver inte alltid vara bra för byggnaden. Lerklinade väggar var förr endast putsade 
med lera och därefter vittade med tjock kalkfärg. Samma ytskikt fungerar på ler-
sten. På många korsvirkeshus, även Killehuset, har lerfack och lerstensväggar 
bytts mot bränt tegel. På tegel fäster inte lerputs varmed de måste kalkputsas, och 
eftersom stenen fyller ut större delen av korsvirkesstommen blir putspåslaget 
väldigt tunt. Och för att få fyllningarna att hålla putsar man gärna med både en 
hårdare puts och något tjockare så att facken inte är i liv med korsvirket. 

Förutom att det blir problem med vattenavrinningen från fasaden kan inte 
traditionell kalkfärg användas. En traditionell kalkfärg har ett visst upplevelse-
värde då kalklager bildar en matt sammetslen yta som inte går att efterliknas med 
andra färgtyper. Även kvastade och grova putsytor ger inte den släta yta som ler-
klinade eller glättade kalkputsade fack har. 

Byggnadernas stengrund och korsvirkets fotträ bör hållas fri från hårda 
bruk med cementinblandning då dessa binder fukt. Det leder till rötskadade fott-
trän och stolpändar och skapar i sin tur sättningar i byggnaden som är kostsamma 
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och komplicerade att åtgärda. Grunden och korsvirkesstommen bör hållas under 
uppsikt så att inte sättningar sker och även fri från växtlighet. 

Dörrar och fönster har bytts ut och dessa efterliknar troligen äldre modeller. 
Fasadritningen från 1916 visar att fönstren hade samma spröjsindelning och att 
den ena dörren hade snedställd panel. Den blågrå färgen är dock troligen inte 
någon färg som funnits i äldre tider. De svartvita bilderna visar att fönstren varit 
mörka, kanske gröna eller röda. Ockra eller varmt grå är också traditionella kulö-
rer som snickerierna kan ha haft. Den nuvarande blågrå eller grå färgen ter sig 
dock väldigt kall och drar åt det blå hållet. En sådan kall färg har inte varit en 
traditionell färg varför en varmare grå kulör bör väljas vid nästa ommålning. Vad 
gäller färgtyp är det mest praktiskt att använda samma typ av oljefärg som senast, 
även om en linoljefärg brukar förordas i dessa sammanhang. 

Vad gäller panel på uthuset finns det idag en blandning av paneler och den 
mest traditionella är den som finns på den södra fasaden med varierande bredder 
on smala locklister. Lagning av den nedre delen med liggande panel är ett vanligt 
sätt att laga panelen och behöver inte tas bort. 

För att kunna förvalta en byggnad som Killehuset krävs inte bara kunskap 
och intresse utan även att underhållsplanen uppdateras kontinuerligt. En beskriv-
ning av dels årligen återkommande arbeten och dels andra arbeten med tillhö-
rande budget bör göras varje år. På så sätt kan också akuta skador fångas upp. 
Under arbetenas gång bör en dokumentation utföras som består i ett par foton 
och kortfattad beskrivning av vad som gjorts och vem som utfört arbetena. På 
följande sidor följer ett exempel på hur en plan och dokumentation kan utformas. 
Tabellen kan överföras till ett excellark som kan göras med fler kolumner. 
 



 
Killehuset 

29 

Vård- och underhåll 

Nedan följer ett förslag på hur en framtida dokumentation av vård- och underhållsåtgärder på Killehuset kan se ut.  
 
Årligen återkommande åtgärder   
Del av huset Typ av åtgärd Entreprenör/hantverkare Utförda åtgärder Datum för utförande 
Vegetation Gräsklippning, skötsel 

av rabatt, borttagning 
av sly. 

   

Tak Akuta skador och hål i 
tak och på ryggning 
lagas med ny vass och 
löshalm. 

   

     
     
Åtgärder vart 5-10 år   
Del av huset Typ av åtgärd Entreprenör/hantverkare Utfört (datum)  
Fackfyllningar Avfärgning med kalk-

färg. 
   

Fönster/dörr Kittning med linol-
jekitt och avfärgning 
med alkyd-/linoljefärg. 

   

Korsvirke Avfärgning med röd 
slamfärg. 

   

Tak Ryggning med löshalm 
och byte av rötska-
dade ryggaträn i ek. 
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Vegetation  Beskärning av grenar 
på träd intill huset 

   

     
     
Åtgärder vart 20-40 år   
Del av huset Typ av åtgärd Entreprenör/hantverkare Utfört (datum)  
Grund och 
timra 

Lagning av grund och 
översyn av rötskadat 
fotträ. 

   

Fackfyllningar Lerstens- och kline-
fack lagas med lera 
och tegelfack lagas 
med kalkbruk. Av-
färgning med kalkfärg. 

   

Tak Byte av vass/strå. 
Översyn av läkt och 
takkonstruktion.  
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Bilaga 1 - korsvirkesstomme 

 
 

Principskiss över en korsvirkesstomme med alla benämningar på de olika delarna: 1) snedsträva, 2) fotträ, 3) 
understannare, 4) löshult, 5) stolpe, 6) lejd, 7) stickbjälke, 8) dubb i lejden som håller avasaträet som ger stadga 
åt takskägget, 9) kil). Killehuset har inte några understannare och bjälkarna är inte några stickbjälkar, de är i 
stället trädda i urtag i stolparna. Vidare finns det inte något avasaträ utan ett extra läkt ovanpå det nedre 
läktet håller upp takskägget. 

Killehuset takutsprång på den norra sidan där en del av en bjälke och en del av remstycket är lagat. De två 
nedre läktena vilar på tassar och det nedersta läktet är påbyggt så att takskägget kommer ut från fasaden. 
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