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Förord 

Fortifikationsverket förvaltar ett stort antal byggnader runt om i landet som ingår 
i kommunala kulturmiljöprogram och inventeringar av kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. Inom Revinge pansarövningsfält finns ett stort antal gårdar som är 
utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i olika inventeringar och utredningar. 
Gården vid Svarta Hål västra prioriterades för bevarande av Riksantikvarieämbe-
tet 1973 och ligger inom den särskilt värdefulla kulturmiljön ”Hammarlunda-
Harlösa-Hjularöd-Revingehed-Silvåkra” som är utpekad av länsstyrelsen. 

Utredningen omfattar historik och nulägesbeskrivning inklusive uppmät-
ning av alla byggnader. Syftet är att dokumentationen ska utgöra ett underlag för 
diskussion om hur gården ska hanteras inom förvaltningen. 

Uppdraget har utförts av antikvarierna Kerstin Börjesson och Anna Rabow 
under perioden okt-dec 2016 på uppdrag av Fortifikationsverket. Vid uppmät-
ningen av byggnaderna har även antikvarierna Maria Johansson, Linn Ljunggren 
och Maria Sträng varit behjälpliga. Beställare har varit Ingela Andersson, kultur-
arvsspecialist.  
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Sammanfattning 

Svarta Hål västra, Revinge 5:4, utgör en fyrlängad gård uppförd i rött tegel vars 
äldsta delar härrör från omkring 1830-talet. En del förändringar av gården ska ha 
skett i slutet av 1800-talet, då bland annat stallängan gjordes bredare, och på 
1940-talet då logen byggdes om och boningshuset moderniserades. Gården löstes 
in genom expropriation i slutet av 1960-talet när Pansarövningsfältet på Revinge-
hed skulle utökas. Efter det ska gården inte ha bebotts permanent, men bostads-
huset hyrdes ut som fritidshus fram till slutet av 1980-talet till dåvarande vaktchef  
och logen har använts som förråd. Två mindre friliggande uthus revs och reste-
rande byggnader bommades igen. Efter sista skörden såddes gräs på ägorna och 
marken utgör tillsammans andra gamla åkrar vidsträckta betesmarker. Under de 
senaste decennierna har gården dock förfallit genom igenväxning, skadedjur och 
allmän skadegörelse. 

Dokumentationen visar på gårdens höga byggnadshistoriska värde som, 
trots ovan nämnda förfall, bland annat består i murverk och andra byggnadsdetal-
jer av god kvalitet. En jämförelse med andra liknande skånska byggnadsminnen 
och gårdar inom Revingehed visar att denna gård som helhet har värden som bör 
värnas. De sociala värdena kan skönjas i enskilda byggnadsdelar, planlösningar, 
trädgårdens storlek och historien om samskötsel. Gården har, tillsammans med 
andra gårdar, anläggningar och inslag med miljöskapande värden som definierar 
och berättar om kulturlandskapet. 

Riksantikvarieämbetets bedömning från 1960-talet att Svarta Hål har ett 
kulturhistoriskt värde torde således fortfarande gälla. Då valdes denna gård, till-
sammans med ett tjugotal andra fastigheter, bland drygt 150, ut som särskilt vär-
defulla. Utifrån de fotografier som togs då är den bedömningen inte svår att för-
stå. Fotona visar en välskött idyll med en rensopad kullerstensplan, krattade grus-
gångar, en prunkande trädgård och blommor och gardiner i fönstren. 

En helt rättvisande kulturhistorisk värdering kan egentligen inte göras utan 
en uppdatering och komplettering av Riksantikvarieämbetets inventering från 
1960-talet. Det är inte helt lätt att sätta Svarta Hål i en kontext och göra en full-
ständig jämförelse om man inte har hela bilden klar för sig. Den kulturmiljövår-
dande sektorn har traditionellt sett inte varit lika bra som naturvården på mätning 
av exempelvis antalet hotade arter och individer och därmed slå larm. Rivning av 
till synes obetydliga byggnader kan påverka kulturarvet om det är det bara finns 
ett fåtal exempel kvar. 1960-talets farhågor om att en försummelse av bebyggel-
sen leder till en ödebygd har tyvärr till viss del infriats. 
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Svarta Hål, Revinge 5:4. 
Stallets östra länga och 
bostadshusets östra gavel, 
oktober 2016. 

Bostadshusets södra fasad 
som vetter mot den idag 
helt igenväxta gårdsplanen, 
oktober 2016. 

Bostadshusets förlängning i 
öster utgör en del av logen. 
T h ses den ena logporten, 
november 2016. 
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Fastighetsuppgifter 

Svarta Hål västra utgör en kringbyggd gård med ett bostadshus och tre uthus-
längor. Bostadshuset har beteckningen Z0122.950, uthuset (som varit stall och 
undantag) Z0122.951 och förrådet (som varit loge) K0122.850. De byggnader 
som försvaret hade användning för fick ett byggnadsnummer som började på K 
(kasern) medan de som försvaret inte kunde använda i sin verksamhet fick förle-
det Z. Gården har tidigare haft fastighetsbeteckningen Revinge 5:4 och ursprung-
ligen Revinge nr 5. Namnet Svarta Hål kommer efter den intilliggande mossen 
Svarta Håla som fanns utritad på 1830-talets skifteskarta. Gården ligger i Revinge 
socken. Svarta Hål västra skiljer den från sin tvillinggård i öster som också hade 
fastighetsbeteckningen 5. Dagens fastighetsbeteckning är Revinge 1:2. 

Gården ägs och förvaltas idag av Fortifikationsverket och ligger på P 7, Re-
vingehed. Den köptes in 1967 och har stått obebodd och oanvänd en längre tid. 

 Skydd av bebyggelsen 

Svarta Hål västra omfattas inte av något juridiskt skydd idag. Gården inventerades 
av Riksantikvarieämbetet 1963-65 i samband med att Revingehed utökades. En-
ligt den preliminära redogörelsen för projektet från 1973 (någon slutgiltig rapport 
skrevs aldrig) var Svarta Hål en av de fastigheter som bedömdes ha ett kulturhi-
storiskt värde. Gården, tillsammans med omkring 30 andra fastigheter i bland 
annat byarna Silvåkra, Stigsåkra och Östra Tvet ansågs ha en betydelse för miljön 
och kulturlandskapet, dock inte så stor betydelse att en statlig byggnadsminnes-
märkning var motiverad. Totalt inventerades 157 fastigheter. 

Inom Revingehed finns olika skydd av bebyggelsen. Förutom de statliga 
byggnadsminnena som omfattas av kasernbyggnaderna och en holländarmölla är 
88 (totalt 27 enheter) byggnader skyddade genom q-märkning i Lunds kommuns 
områdesbestämmelse från 1994. Det innebär att byggnaderna inom de utpekade 
områdena på kartan utgör sådan värdefull kulturhistorisk miljö att de inte får för-
vanskas enligt 8 kap 13 § i nuvarande plan- och bygglag, PBL. För en del av 
dessa, och ett antal andra, enheter gäller även marklov för trädfällning. Svarta Hål 
omfattas varken av byggnadsminneskyddet eller av områdesbestämmelsen. 

Däremot är Revingehed inom området Hammarlunda-Harlösa-Hjularöd-
Revingehed-Silvåkra utpekat av Länsstyrelsen som värdefull miljö i ett regionalt kul-
turmiljöprogram. Kulturlandskapet präglas av 1800-talets jordbruksreformer och 
1900-talets industrialisering med viktiga komponenter så som vidsträckta åkerfält, 
vägsträckningar, alléer, stengärden och trädrader i ägogränserna. Revingehed ut-
pekas som en värdefull militärhistorisk miljö med övningsfält, skjutbanor och 
förläggningsbyggnader. Därtill utgör området en viktig fritidsmiljö med flera väl-
bevarade gårdar.  
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Inredning i norra delen av 
kostallet, oktober 2016. 

Färgrester under tapetlager i 
bostadshusets sängkammare 
visar att rummet tidigare 
haft målad fältindelning, 
oktober 2016. 

Undantagets två fönster 
mot gårdsplanen, till 
vänster skymtar ingången 
till undantaget och till 
höger den lilla portgången, 
oktober 2016. 
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Kulturhistoriska värden 

Gården Svarta Hål västra bör tillskrivas ett högt kulturhistoriskt värde, dels på 
grund av dess byggnadshistoriska värde och dels på grund av att den utgör en 
viktig del av landskapsbilden. Dess byggnadshistoriska värde består i att det är en 
ovanligt gammal gård, omkring 190 år, och i att den bevarat sin form som en 
sammanbyggd fyrlängad gård. Den är inte väl bevarad i den betydelsen att den är 
väl underhållen, tvärtom har förfallet gått långt. Trots det finns det bevarade äldre 
byggnadsdelar och detaljer som visar på god kvalitet. Murverk, takstolar, fönster, 
invändiga snickerier och fönster visar på särskilt god beständighet. Andra delar 
som också är bevarade är troligtvis sådana som idag är dolda, så som innertak, 
färg- och ytskikt, golv och inte minst den kullerstensbelagda gårdsplanen. Även 
planlösningen i boningshuset bör vara väl bevarad med två förstugor, kök med 
intilliggande kammare, stuga, en liten sängkammare och sal i bortre delen. Ytskikt 
och inredning har till viss del förändrats, särskilt i boningshusets köksdel och ut-
husen har moderniserats. Men generellt sett är det mycket få gamla gårdar som är 
bevarade i sitt ursprungsskick.  

Detta gäller även för det tiotal likande byggnadsminnen som finns i Skåne. 
Dessa byggnadsminnen utgörs av fyrlängade gårdar uppförda i början av 1800-
talet med fasader av i huvudsak korsvirke med fack av kline (lera) och tegel. 
Många fasader är antingen putsade eller täckta med panel. Få gårdar är egentligen 

Svarta Hål, vy från söder. Det rivna stallet ses till vänster och bakom stengärdet och träden den södra längan. 
Foto: Hans Rehnberg, RAÄ, 1965. 
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helt sammanbyggda, ofta finns en smal öppning mellan boningshus och uthus. 
Det byggnadsminne som har flest likheter med Svarta Hål är Nämndemansgår-
den på Ven. Den är också utflyttad från byn och till stora delar uppförd i tegel 
och lersten och är helt sammanbyggd med uthusen. Vidare har båda gårdarna två 
entréer, köket placerat i ena delen av boningshuset och salen i den motsatta samt 
undantag i intilliggande länga. Även Nämndemansgården har ursprungliga eller 
äldre snickerier och senare tillkomna färg- och tapetlager. Uthuslängornas inred-
ning är dock äldre i denna byggnad. 

En utvändig jämförelse kan också göras med ett tiotal gårdar på Revinge-
hed, dels de som är q-märkta på Revingehed, så som Per-Hansgård i Östra Tvet, 
Östra Tvet 3:3, Lindgården i Silvåkra, Skrivaremöllan, några av gårdarna i 
Stigsåkra (Silvåkra 1:3, 2:2, 12:3 och 12:6) och dels andra gårdar, så som Revinge 
2:3. De har flera gemensamma nämnare med Svarta Hål så som att de är upp-
förda i rött tegel i början av 1800-talet, har eternittak och är mer eller mindre 
kringbyggda. Flera gårdar har ombyggda och höjda logar, liksom Svarta Hål har. 
En okulär jämförelse med dessa gårdar ger vid handen att de inte är mer välbeva-
rade än Svarta Hål varför en q-märkning av denna gård torde vara berättigad. 

De socialhistoriska värdena som en gårdsmiljö har kan utläsas i byggnader-
na, i handlingarna och anas på de fotografier som togs på 1960-talet. Gårdens 
historia hur den gått i arv i åtta generationer, samskötsel med två av granngårdar-
na visar på den betydelse ägandet hade för försörjningen av familjen. Undantaget 
som fungerat som äldreboende visar på den sociala strukturen inom familjen. 
Likaså tyder det väl tilltagna köket med skafferi och källare och den välskötta 
trädgården på betydelsen av de arbetsuppgifter som traditionellt sätt tillskrivits 
kvinnorna som medarbetare på gården och som omhändertog det som produce-
rades. I ett större perspektiv avspeglar gårdens historia förhållandet mellan staten 
och den enskilda medborgaren, samt försvarsmaktens betydelse på den här tiden.  

Landskapet på Revingehed har i allra högsta grad varit ett kulturlandskap, 
det vill säga format av människan. På 1960-talet tillskrevs en del av bebyggelsen 
miljöskapande betydelse för kulturlandskapet, samtidigt som det var viktigt att så 
många enheter som möjligt bevarades. Idag är ett fåtal gårdar, eller delar av, beva-
rade och i vissa fall är det endast enstaka trädrader, trädgårdar, stengärden, vat-
tendrag, torvgravar, gärdsgårdar, vindmölla/turbin som minner om ett äldre kul-
turlandskap. Därför är det desto viktigare att just Svarta Hål bevaras och brukas, 
för byggnader som inte används har inte samma miljöskapande värde. För att 
bygden ska bli levande, och inte öde som de kulturvårdande instanserna förut-
spådde på 1960-talet, krävs att husen befolkas och underhålls. Med avfolkad 
bygd, avsaknad av bebyggelse, förändrad växtlighet, borttagna gränser och till slut 
bortglömda gårds- och traktnamn har det så kallade kulturlandskapet reducerats 
till en enda stor beteshage med naturvärden.  
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Historik 

Revingeheds utveckling 

Kungliga Södra Skånska Infanteriregementet grundades till följd av ett kungligt 
brev år 1811. Veberöds by var den första mötes- och exercisplatsen och 1825 flyt-
tades den till Tvedöra i Hällestads socken. Platsen i Tvedöra omfattade ursprung-
ligen 17 hektar och utökades efterhand med några hektar men eftersom det var 
otillräckligt för fältövningar bedrevs dessa vid Revinge. År 1888 flyttades därför 
infanteriregementets förläggningsort till Revinge som fick beteckningen I 25. Re-
vinge var ursprungligen ett Fanjunkarboställe vid Torna skvadron av Kungliga 
Skånska Dragonregementet och omfattade 110 hektar. Några byggnader flyttades 
från Tvedöra och andra nyuppfördes enligt planer av majoren och sedermera 
stadsingenjören i Malmö, Anders Nilsson. Med befintliga ekar, hundratals laster 
av ler- och dyjord och nya trädplantor omvandlades de magra sandmarkerna till 
en park. 

I 25 var ett regemente sammansatt av indelta soldater och utbildningen 
skedde under sommarhalvåret på dagtid. Så småningom avskaffades indelnings-
verket och utbildningen blev alltmer professionell. Utbrottet av andra världskriget 
blev en vändpunkt och Revinge blev en permanent förläggningsplats med huvud-
förråd och utryckningsplats för hela beredskapsförbanden. Fältregementet, som 
blev I 7, motoriserades och blev ett av arméns största och mest rörliga förband. 
Flera nya förläggnings- och andra byggnader uppfördes medan en del äldre bygg-
nader revs. Övningsfältet utökades i öster ända bort till Klingavälsån och tio-
dubblades till 1100 hektar. 

Vagnbundna fordon ersattes så småningom av terränggående fordon. Det 
resulterade i att Revinge formellt sett blev ett pansarinfanteriregemente och döp-
tes om till P 7. År 1963 omorganiserades arméns pansarbrigader och Södra Skå-
ningarna lämnade infanteriet och renodlades till en pansarbrigad. För att möjlig-
göra pansarutbildningen var man tvungen att utöka övningsfältet avsevärt, till 
4300 hektar. Det är nu landets största pansarövningsfält. 

Regleringen av bebyggelsen på Revingehed 

I den del som utvidgades på 1940-talet avvecklades jordbruket helt. Eftersom 
försvaret hade brist på byggnader användes de inköpta gårdarna till bostäder för 
de anställda. Ekonomibyggnaderna hade man dock inte någon användning för 
varför de revs och alltefter hand revs även mangårdsbyggnaderna. Det fick till 
följd att det idag knappt finns några hus kvar öster om vägen mellan Silvåkra och 
Harlösa. 

Rationaliseringarna inom, och mekaniseringen, av jordbruket ledde till en 
utflyttning från området under 1900-talet. Ännu på 1960-talet livnärde sig dock 
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många småbrukare genom extraarbete vid de stora gårdarna. 1963 bodde det 
inom det utökade området omkring 420 personer varav 360 var beroende av in-
komster från jordbruket. Det fanns 115 brukningsdelar varav de flesta var små 
jordbruk. 14 gårdar hade 50 hektar mark eller mer. Utöver jordbruken fanns det 
30 permanentbostäder och 150 sommarstugor. 

Utvidgningen startade 1963 och byggde på frivillig försäljning. Försvaret 
önskade förvärva marken men hade inte behov av byggnaderna. De boende 
skulle få bo kvar och betala hyra till staten. Sommarstugorna skulle få vara kvar 
och bebos av sina ägare. För att begränsa de sociala följderna skedde förvärven 
succesivt. Köpen gick till en början smidigt med få tvångsförvärv. De yngre lant-
brukarna och de som hade småbruk flyttade mer eller mindre frivilligt. Hus som 
var i gott skick hyrdes ut och de med mindre god standard blev sommarbostäder 
medan dåliga byggnader revs. Till sist var det tre stora lantbruk som fick expro-
prieras; Fredrikslund, Västra Tvet och Revinge 5:4. 

I ett tidigt skede värnades några delar av området av flera instanser. Kranke-
sjön, Silvåkra by och Silvåkragården lyftes fram som bevarandevärda och undan-
togs som enklaver. De regionala myndigheterna – länsantikvarie Carin Bunte och 
landsantikvarie Evald Gustavsson – framhöll att det totala byggnadsbeståndets 
värde utgjorde en väsentlig del av kulturlandskapet. Man menade att det fanns ett 

Karta över gårdar 
som inventerades 
av RAÄ 1963-
65. 
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ganska stort antal fastigheter som ingalunda saknade kulturhistoriskt intresse. 
Den äldre bebyggelsen bildade som helhet ett värdefullt inslag i landskapet varför 
man menade att det borde vara en angelägenhet att bevara de äldsta byggnaderna 
och underlätta för de som ville bo kvar. Man varnade för att en avfolkning av 
området skulle ge en försummad och ödelagd bygd. Som särskilt bevarandevärda 
nämnde Gustavsson Silvåkra kyrka och kyrkby, Silvåkra allé, Stigsåkra by, Ö Tvets 
by, gården Lavelund i Veberöds socken, gårdarna V Tvet, Vaselund och Skrivar-
möllan i Hällestads socken samt Revinge nr 8:2 i Revinge socken. Gustavsson 
frågade sig hur Silvåkra kyrka skulle kunna fortleva som församlingskyrka om 
socknen helt avfolkades. 

Som en följd av kritiken från kulturvårdande instanser fick Riksantikva-
rieämbetet (RAÄ) i uppdrag att utföra en bebyggelse- och fornminnesinventering. 
Under åren 1963-65 inventerades totalt 157 gårdar i området. Alla gårdar invente-
rades inte eftersom tillträde nekades och en del låg utanför det inköpta området. 
Riksantikvarieämbetets utredning kritiserades på grund av att konsekvenserna för 
landskapsbilden inte berördes. Enligt utdrag ur RAÄ:s dokumentation skulle 

Situationsplan över Svarta Hål. Enligt köpekontraktet var torvladan (7,2 x 6 x 4,2 m) uppförd på stenfot med 
väggar brädor och tak av galvad plåt. Svinstallet (13 x 8,2 x 2 m) var uppfört på stenfot med ytterväggar av rött 
fasadtegel, tak av korrugerad eternit samt inredd med golv av tegel och betong och 4 boxar för svin. Torvladan var 
i dåligt skick medan svinstallet var i medelgott stånd utom södra delen som var dåligt underhållen. Båda byggna-
derna revs strax efter exproprieringen. RAÄ, 1965. 
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dock så många enheter som möjligt bevaras. Förutom de ovan nämnda Silvåkra 
by och Silvåkra allé omnämndes även arbetarbostaden Silvåkra 3:8, Stigsåkra by, 
Östra Tvets by, Vaselund på Hällestad 35:1, Hällestadsmölla 1:1 (Skrivaremöllan), 
Hällestad 4:6, fastigheterna Revinge 5:4 och Revinge 2:3 som särskilt värdefulla. 
Riksantikvarieämbetets preliminära redogörelse presenterades i en skrivelse 1973. 
Denna upptog samma byggnader men de i Stigsåkra och Östra Tvet preciserades 
med fastighetsbeteckningar. En gård revs dock redan 1965 och en annan 1977. 

För att hantera Revingeheds kultur- och naturmiljö beslutade Kunglig Maj:t 
1965 om särskilda bestämmelser. I § 7 står det bland annat att Ingrepp som kan in-
verka menligt för landskapsbilden skall undvikas. Ett råd, Revingerådet, tillkom genom 
§ 9: För frågor om natur-, fornminnes- och kulturminnesvård inom fältet om jakt och fiske 
samt om allmänhetens tillträde till fältet skall finnas ett rådgivande organ. I rådet skulle 
representanter från regementet, länsstyrelsen, landsantikvarien, naturskyddsför-
eningen, kommunen, Veberörds församling och Lunds universitet finnas. 

Bevarandet av Revingeheds kulturlandskap med dess bebyggelse visade sig 
dock ganska snart vara svårt. En rad utredningar visade på att en del var i dåligt 
skick och att få byggnader kunde användas. 1977 gjordes en utredningen om For-
tifikationsförvaltningens bostäder. Arbetsgruppen kom fram till att bostadsbe-
ståndet, med undantag av vissa bostäder i Revinge, skulle avvecklas på sikt genom 
försäljning, alternativutnyttjande eller rivning. Även fritidshusen skulle avvecklas, 
de kunde dock hyras ut så länge de hölls i gott skick. 

Fortifikationsförvaltningen utförde 1978-79 en byggnadsteknisk inventering 
vari av ca 400 byggnader ingick, däribland Svarta Hål. Bostaden och västra delen 
av logen ansågs vara i dåligt skick medan resten var i mycket dåligt skick. Endast 
18 % av alla inventerade byggnader bedömdes vara i gott skick, 45 % dåliga och 
resterande byggnader mycket dåliga. De byggnader som var i bäst skick var de i 
tegel, en tredjedel av dessa klarade testet. Generellt sett var fönster och dörrar i 
gott skick. Projektet avveckling (PAV) föreslog rivning för drygt 300 byggnader 
vilket i princip motsvarades av de byggnader som inte pekats ut av Riksantikva-
rieämbetet. Ämbetets utpekande syftade till bevarande av hela gårdskomplex me-
dan PAV föreslog rivningar av delar av gårdar varav ersättningsbyggnader skulle 
uppföras. Enligt utredningen hade 25 byggnader dittills rivits. 

1982 beslöt regeringen att statens bestånd av hyresfastigheter skulle avveck-
las, en arbetsgrupp för bostadsavveckling (BAV) tillsattes. I första hand skulle 
man finna alternativa användningar för bostadsbyggnader och ett minimum av 
underhåll skulle utföras. I det framtagna förslaget för Revingehed redovisades en 
lista med 175 bostadshus. Eventuellt tillhörande ekonomibyggnader ingick inte. 
För 170 av byggnaderna föreslogs rivning medan 12 föreslogs alternativ använd-
ning. Redovisningen upptog inte bostadshus som hade rivits, höll på att rivas eller 
avsågs rivas. Dåvarande länsantikvarie menade att förslaget hade upprättats utan 
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hänsyn till gällande bestämmelser om hänsyn till kulturminnes- och naturvård 
och att hela bygden skulle raderas ut. Rivningen torde dock ha utförts för samma 
år var antalet rivna byggnader uppe i omkring 300. 

1984 gjordes ånyo en utredning vars slutsatser var att rivningarna bröt mot 
Revingeheds särskilda bestämmelser från 1965. Den slog fast att försvarets un-
derhåll var otillräckligt och byggnadernas fortlevnad helt och hållet låg i händerna 
på de enskilda hyresgästerna. Rivningar medförde också problem; såsom att hitta 
nya boenden för de drabbade, stora kostnader för att återställa mark, försvårat 
samarbetet med andra verksamheter samt försämrat rykte för Försvarsmakten. 
Flera av de drygt 200 byggnader som inventerades denna gång var i dåligt skick, 
trots det föreslogs olika typer av användningar för samtliga byggnader. Alternativ 
till dåvarande förvaltning där försvaret hade kontroll över marken, lades fram. 
Exempelvis att tomträtterna skulle upplåtas åt kommunen så att husens öde 
kunde regleras och ske i samråd med försvaret. Detta arbete ledde så småningom 
till att Lunds kommun tio år senare utformade en områdesbestämmelse med q-
märkning för 88 av byggnaderna på fältet. 

Rapporten Tysta platser - övergivna kulturarv, Revingefältet utformades 2013 med 
medel från Länsstyrelsen. Den visar att trots alla goda intentioner med invente-
ringar, bestämmelser, inrättande av råd, områdesbestämmelser har inte mycket 
gjorts för bevarandet av verksamheterna och bebyggelsen som fanns på 1960-
talet. Det påtalas att gårdar, platser och gårdsnamn raderats både på kartor och ur 
folks minnen. De verksamheter som en gång reglerat landskapet har försvunnit 
då fokus legat på naturvård och att hålla landskapet öppet.  

Sedan några år bedriver Fortifikationsverket en inventering av alla äldre 
byggnader på Revingehed. Den görs i syfte att få en överblick över byggnadernas 
status och användning samt kartlägga vilka som har ett kulturhistoriskt värde.  

Svarta Hål västra 

Gården Svarta Hål ligger i Revinge socken vars efterled -inge är ett av de äldsta, 
tillkommet före vikingatiden, och betyder platsen där invånarna bor. Förleden 
kommer av ordet rep som troligen avser en landremsa, marken mellan Kävlingeån 
och Krankesjön. Enligt storskifteskartan från 1765 kan man tydligt se att byns 
inägomark utgjordes av en långsträckt landremsa som sträckte sig i östvästlig 
riktning. Söder om denna fanns en vidsträckt fäladsmark som angränsade till Häl-
lestads och Silvåkra socken samt Krankesjön. Trots att jorden är mager och san-
dig fanns det i början av 1800-talet ett tjugotal gårdar i Revinge by. Uppfödning-
en av nötboskap var betydande vilket var typiskt i risbygden, mellan skogsbygden 
i nordöst och och de bördiga slätterna i sydväst. I många av mossarna i trakten 
bröts torv vilket också hade en betydelse för försörjningen. Kartan från 1790 
över några av socknens mossar; Löemosse, Kalfmossen och Bökebjärs mosse, 
visar hur de var fördelade mellan bönderna. 
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Gården Svarta Hål som hade beteckningen nr 5 flyttade likt många andra gårdar 
ut ur Revinge vid enskiftet som genomfördes 1827-1830. Det vara bara kyrkan, 
prästlönebostället, fyra gårdar och några gatehus som blev kvar i byn. Sedan tidi-
gare fanns det ett tiotal små torp på den norra sidan av Krankesjön. Revinge nr 5 
låg före enskiftet i den mellersta delen av byn och ska ursprungligen ha varit en 
avstyckning från Hjularöds gods. Det torde då ha varit ett så kallat utsocknes fräl-
sehemman som så småningom friköpts. Frälsehemmanet eller gården var under-
ordnat ett gods som ägde arrendesrätt över hemmanet och var befriat från 
grundskatt. 

Gård nr 5 som betecknades nr 5 2/3 till 3/8 mantal var ett skatterusthåll 
som ägdes av en Anders Jönsson. Ett skatterusthåll var en friköpt gård som till-
sammans med andra hade skyldighet att hålla en soldat med bostad. Före skiftet 
ägde skatterusthållet 73 tunnland och 19 kappland men då de nya markerna som 
förut varit fäladsmark inte var lika bördiga krävde Anders Jönsson kompensation 
i form av mer mark. Det lilla stycket mark där själva gården kom att ligga beskrivs 
i handlingarna som En trakt skarp sandmylla på grusbotten. Denna beskrivning torde 
visa varför Anders Jönsson fick mer än dubbelt så mycket mark efter revningen, 
nämligen drygt 181 tunnland vilket motsvarar 89 hektar.  

Skånska rekognoseringskartan från 1812-20 visar hur landskapet såg ut före enskiftet med ett fåtal byggnader 
spridda mellan Revinge by och Krankesjön. 
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I markerna ingick även mossen Svarta Håla som gården blev uppkallad efter, vil-
ken enligt handlingarna var en uppskuren torvmosse. Den intilliggande mossen i 
söder beskrevs som en gammal uppskuren, nästan oduglig torvgrav. 

På enskifteskartan syns två kringbyggda gårdar på nummer 5, en på vardera 
sidan om vägen. Gårdarna verkar ha ägts och drivits samfällt fram till 1927 då 
fastigheten styckades i två delar. Den västra gården, Svarta Hål, som då ägdes av 
Nils Månsson fick beteckningen 5:4 och den östra som ägdes av Axel Andersson 
fick heta 5:3. Enligt uppgifter är boningshuset på Svarta Hål uppfört på 1800-
talet och uthuslängorna omkring 1860 och 1945. Exakt när på 1800-talet är inte 
klarlagt, men av boningshusets bredd, planlösning och byggnadsmaterial är det 
sannolikt att gården byggdes efter skiftet omkring år 1830. Många andra utflyt-
tade gårdar i socknen har också obestämda uppförandeår. Granngårdens bo-
ningshus uppfördes inte förrän på 1880-talet och huruvida den haft en äldre fö-
regångare är oklart. Vid tiden var det vanligt att nya ståtliga mangårdsbyggnader 
på hög sockel, med symmetrisk dörr- och fönstersättning och dekorativa gavel-
fönster uppfördes, helst en bit från uthuslängorna. Även mezzaninvåningar som 
på Ellagård, några stenkast österut, var vanliga i trakten.  

Karta från 1827-30 som visar var Revinge nr 5 flyttade och att det var två gårdar som uppfördes. 
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Det var inte så vanligt att byggnader uppfördes med tegelfasad redan på 1830-
talet, ännu byggdes en hel del i korsvirke. Teglet kom troligen från det närbelägna 
tegelbruket vid nuvarande Tvedöra. Bruket anlades av Silvåkra gård och antas ha 
startat sin produktion i samband med att gården byggdes i början av 1800-talet. 
1825 producerades 50 000 murtegel och 70 000 rör. Bruket lades ner år 1900 på 
grund av konkurrerande tegelbruk med bättre järnvägsförbindelser. Det är trolig-
en tegel från Tvedöra som använts vid uppförandet av många byggnader i trak-
ten. Tegel var ett dyrt byggnadsmaterial men alla utflyttade bönder erhöll så kal-
lad byggningshjälp och ersattes med två riksdaler per uträknat tunnland med un-
dantag av madängar, torvmossor och källekärrsängar. Anders Jönsson på Svarta 
Hål fick ersättning för drygt 137 av sina tunnland vilket motsvarades av 275 riks-
daler. 

Boningshuset förefaller vara uppfört med skalmurskonstruktion med ler-
sten på insidan och bränt murtegel på utsidan. Det är ett vanligt och ålderdomligt 
byggnadssätt som förekom främst i lerrika trakter i Skåne. Den obrända lerstenen 
krävde inget bränsle vilket var en fördel i skogsfattiga bygder. Att dryga ut bygg-
materialet genom att använda lersten och bränt tegel i vartannat skift i innerväg-
gar var vanligt, t.ex. har boningslängans gavelröste denna konstruktion. 

Kartan från 1910-tal visar gårdarna vid Svarta Hål (a II och a III), trädgårdarnas placering och vägnätet. 
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De östra och södra längorna som fram till 1960-talet fungerat som bostad, stall 
och verkstad ska ha uppförts omkring år 1860. De har troligen byggts om eller till 
vid denna tid, kanske breddats och ersatt äldre uthuslängor som kan ha varit upp-
förda i korsvirke. Även vid denna tidpunkt kan byggnadsmaterialet ha kommit 
från Silvåkras tegelbruk. 

Det är troligt att det skett någon form av modernisering i senare delen av 
1800-talet då fönstren i bostadshuset bör ha förstorats. De nuvarande fönstren är 
större än vad fönster brukade vara vid den här tiden. Fönsteröppningarna har 
förmodligen endast förhöjts och fått nya fönstervalv. Valven är murade med ett 
rött tegel som är mer jämnt bränt än det i övriga fasaden. Det fönster som sitter i 
gaveln på boningslängans vindsvåning skulle kunna vara ett ursprungligt eller 
äldre fönster och ger vid handen hur stora de föregående fönstren var. 

1923 övertog Nils Månsson Svarta Hål efter svärföräldrarna och drev går-
den tillsammans med sin fru Ida Månsson, född Jönsson, som han gift sig med 
några år tidigare. Nils Månsson föddes 1885 och drev gården fram till försälj-
ningen på 1960-talet. Nils ägde även granngården Revinge 2:3 som är den 
närmsta gården i norr. Denna gård hade Nils övertagit 1917 från sin far, Måns 
Andersson, som köpt den tio år tidigare. Revinge 2:3 gick sedermera, 1945, i arv 
till Nils Månssons svärson Manfred Jonsson och dottern Agda (född Månsson). 

Karta från 1927 som visar avsöndringen av de två gårdarna på Revinge nr 5: Gårdarna hade också ägor i ett 
åkerstycke som fortsätter ut i bildens vänstra kant, i Källekärrsängen, Bökebjersmossen och Ängsskiftet vid ån. 
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1927 skedde en avsöndring av Revinge 5 som blev 5:4, Svarta Hål västra och 5:3 
som var den östra gården. Ägare till den senare var Axel Andersson. Gårdarna 
kan ha haft samma ägare eller funnits inom samma släkt sedan enskiftet och bru-
kats samfällt. På denna gård, varav det idag endast finns en uthuslänga, bedrevs 
på 1940-talet varmblods- och ardenneravel. Efter avsöndringen hade Svarta Hål 
sammanlagt 48 hektar mark och den andra gården 49 hektar.  

På 1940-talet ska det ha skett en del förändringar på Svarta Hål. Den västra 
längan revs och byggdes om och höjdes till loge med fasadpanel och ny takstol. I 
stallen ska det då ha funnits plats för 5 hästar, 5 unghästar, 10 kor, 20 ungdjur och 
15 svin. 

Även mangårdsbyggnaden och undantaget moderniserades med nya ytskikt, 
nya ytterdörrar, nya kök och centralvärme. Några lager av tapeter har inte beva-
rats från äldre tider vilket troligen beror på att väggarna rengjorts, putsats om och 
fått ny färg och nya tapeter. De två äldsta tapeterna som hittats (i sängkammaren, 
rum 7, och gästrummet, rum 8) är tidstypiska för 1930-talet, vilket i sig inte inne-
bär att de inte kan ha kommit upp senare. Enligt värderingen som gjordes vid 
försäljningen på 1960-talet var alla rum utom förstugorna vid köket, köket och 
skafferiet tapetserade men idag är tapeterna antingen borttagna eller övermålade. 

Svarta Hål, vy från väster. Logen och svinstallet. Ett enkelt trästaket är uppsatt längs utfartsvägen. Foto: Hans 
Rehnberg, RAÄ, 1965. 
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I det förra rummet finns under den senaste tillkomna röda färgen en kommunal-
grå smårutig tapet från 1960-talet och under den en romantisk, ljus småblommig 
tapet från 1940-talet. I undantaget finns i rummet mot väster den enda bevarade 
tapeten och det är en diskret gråblommig tapet som troligen är från mitten av 
1900-talet. 

 Sannolikt tillkom en takisolering med treetexskivor som döljer takbjälkarna 
i de flesta boningsrum på 1940-talet. De ”korkmattor” som finns vid försäljning-
en var också ett sentida tillägg. Idag finns bara ett sådant golv kvar och det är en 
linoleummatta i matrummet, som numera dock är övertäckt med jord och troligt-
vis helt förstörd. Äldre trägolv som en gång kan ha varit fernissade finns i de 
flesta rum. En del profilerade golvsocklar och dörrfoder ersattes på 1940-talet 
med släta lister och spegeldörrar skivtäcktes och gjordes släta. Hela köket med de 
två förstugorna intill fick en helrenovering i tidig funkisstil med fasta underskåp, 
rostfri diskbänk, släta luckor, snedställt överskåp med skjutdörrar, klotlampa i tak, 
elspis, kakel på murstock och enkel väggventil. Även ådringsmålningen i björkimi-
tation på ytterdörrarnas insidor, hatthyllan i ena förstugan, dörren till klädkam-
maren och skåpsinreningen är från denna tid. 

Svarta Hål, vy från nordost. Stallet, undantaget (i den östra längan), boningshuset och trädgården med klippt 
bokhäck. Foto: Hans Rehnberg, RAÄ, 1965. 
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1963 beslöts att Revingefältet skulle utökas varmed marken till Svarta Hål skulle 
köpas in. Nils Månsson var en av de lantbrukare med störst ägor och som inte 
ville sälja sin gård. Månsson meddelade enligt citat från dagspressen att gården 
inte var till salu, oavsett pris och att jordbruket ur beredskapssynpunkt var lika 
viktigt som försvaret. Till slut, 1967, fick fastigheten säljas genom expropriation 
och sista skörden utfördes på hösten samma år. Taxeringsvärdet beräknades till 
nästan 180 000 kr men såldes för 600 000 kr. Nils Månsson bodde kvar fram till 
sin död 1969 för en hyra på 100 kr per år. Månsson var den åttonde generationen 
som brukat gården sedan 1700-talet. 

Sedan 1969 har gården inte använts permanent men bostaden hyrdes ut 
som fritidshus fram till slutet av 1980-talet, bland annat till den dåvarande vakt-
chefen och försvaret har använt logen som förråd. 1985 gjöts en betongplatta 
mellan två av portarna i logen, troligen för att kunna använda den till förvaring. 

De två friliggande byggnaderna som fanns vid värderingen, torvladan och 
svinstallet, som beskrevs vara i dåligt skick, torde ha rivits ganska omgående efter 
expropriationen. Gården bommades igen, en port sattes upp i portgången och 
skivor täcktes för fönster och dörrar. En del saker lagades provisoriskt men un-
derhållet av gården var nästan obefintligt. Så småningom har gården förfallit, por-
tar, dörrar och fönster har förstörts, tak har läckt in, sly har växt sig alldeles för 
högt på gårdsplanen, i murverk har sättningssprickor uppstått, trädgården har 
växt igen och grävlingar har förstört boningsdelarnas grunder och golvbjälklag. 

Svarta Hål, plan över bostadshuset i norr. Skannad och redigerad kopia av uppmätningsritning med ungefärlig 
skala i 1:200. 1) Skafferi och källare, 2) kammare, 3 och 4) förstuga, 5) kök, 6) matrum, 7) sängkammare, 
8) förstuga, 9) gästrum och 10) sal. Ritning utförd i oktober 2016, Regionmuseet Kristianstad. 
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Svarta Håls torvlada låg väster om gården och revs strax efter försäljningen. 

T v: Svarta Hål sett från sydost. T h: Numera igenmurad port med tvådelad dörr och överljus i södra delen.  

T v: Bostadshusets gårdsfasad och t h ses även ingången till vinden och undantaget. Samtliga foton på denna sida är tagna 
av Hans Rehnberg, RAÄ, 1965. 
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T v: Undantagets fönster till dess vardagsrum och portgång intill stallet. T h: Ko- och häststallet. 

T v: Stallet och det som var bränneri och verkstad. T h: Logen. 

T v: Logens ena port har ersatts av en ny högre port och valvet har tagits bort. T h: Boningshuset och trädgården i norr. 
Samtliga foton på denna sida är tagna av Hans Rehnberg, RAÄ, 1965. 
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T v: Bostadshusets södra fasad med takkupa. T h: Ytterdörr till den östra förstugan på bostadshusets södra sida. 

T v: Bostadshusets norra fasad med igenmurat och igensatt fönster i köket. Till höger skymtar köksingången. T h: Bostads-
husets östra gavel. 
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Nulägesbeskrivning 

Bostadshus, Z0122.950 

Exteriör: Bostadshuset är uppfört efter laga skifte som utfördes 1830. Exakt när 
är inte klarlagt men det förefaller vara uppfört ganska snart efter det. Det är näst-
an 29 meter långt och 6,2 meter brett och sammanbyggt med stall och loge varav 
den förra troligtvis är samtida med boningshuset. Huset är uppfört med 35-40 
cm tjocka väggar i ljusrött tegel i yttermur och lersten i innermur. Fönstren kan 
ha förstorats efteråt men det finns inga tydliga omfogningar som tyder på det. 
Taket har troligvis blivit omlagt på 1940-talet, efter att den östra skorstenen tagits 
ner och kupa byggts. 
 
Grund: Omkring 20-30 cm hög sockel av gråsten med fasad kant, putsad och 
fogad med cementhaltigt bruk. Betongtrappor vid de fyra dörrarna. 
 
Stomme/fasad: Fasadmur av tegel i kryssförband och vilt förband med mesta-
dels löparen utåt. Ljusrött, ojämnt bränt, tegel med format 6,5 x 12 x 25 cm i yt-
termur. Cirka 5 cm utkragande hörnkedjor och gavelgesimser som är 38 cm 
breda. Nästan helt raka, något stickbågsformade, valv över fönster och dörrar. 
Fönsteröppningarna mäter 110 x 145 cm, och dörrarna är lika breda och i över-
kant i nivå med fönstren. Två fönster är igenmurade på den norra sidan. Takut-
språng i tre tegelskift med liggande kopp. Teglet är i gott skick men fogarna är 
starkt vittrade och vid gavlarna finns sättningssprickor. 
 
Fönster: 17 spröjsade vita tvåluftsfönster med mittpost, tre rutor per båge och 
utanpåliggande hörn- och gångjärn. Fönstren sitter någorlunda symmetriskt med 
80 eller 150 cm mellanrum. Södra fasaden har fem fönster, norra har nio och 
östra gaveln 3. Den norra fasaden har även ett källarfönster och den södra en 
takkupa. Många fönster på gårdsfasaden har kraftigt flagnande färg, rostiga järn, 
krossade rutor och söndriga bågar medan de på utsidan är skyddade med maso-
nitskivor fastsatta med kraftig skruv. Takkupan har fönster med fem små bågar.  
 
Dörrar: Den södra fasaden har två dörrar och den norra två. Tre av dörrarna är 
90 cm breda med brunmålad smalspårig fanér och glasruta av råglas i övre del 
(glas är endast bevarat förstugans dörr, rum 8). Dörröppningarna, som på södra 
sidan troligen haft dubbeldörrar förut, är delvis igensatta med samma smalspåriga 
fanér. Altandörren är igensatt med masonitskivor, se vidare under Interiör, rum 9. 
 
Tak och avvattning: Kraftigt mossbelupet tak av fasettlagd eternit med undertak 
av spån. Hög och smal skorsten i tegel i dåligt skick. Takkupa i plåt med fönster. 
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Bostadshus. T v: Rum 1, skafferi med nedgång till halvhög källare med betonggolv. T h: Rum 2 har läckage i 
tak på grund av bristande underhåll av takavvattning. Båda rummen har förhöjt golv över källare. 

T v: Rum 4, förstuga mot söder – ytterdörr och dörr mot rum 2 med släta björkådringsmålade dörrar, troligtvis 
tillkomna på 1940-talet. T h: Rum 5, kök, med björkådrad inredning från 1940-talet, vedspis och elspis. 
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Interiör: Rumsindelningen med rum i fil, en del äldre snickerier, lerstensväggar 
och enkelt tegel tyder på att bostadshuset är från 1800-talets mitt eller äldre. Hu-
set har två symmetriskt placerade entréer, en köksingång och en som leder till den 
mer representativa delen av huset vilket var vanligt på större mangårdsbyggnader. 
På 1940-talet ska huset ha moderniserats med indragning av centralvärme, mo-
dernisering av köket, nya ytterdörrar och nya ytskikt och tapeter. I och med att 
centralvärme införts revs skorstenen som fanns i den östra delen av bostadshuset.  
 
Rum 1, skafferi och källare: Cirka 30 cm förhöjt brädgolv, putsade och vitkal-
kade väggar och tak med synlig takbjälke. Ett igensatt, spröjsat tvåluftsfönster 
med tre rutor per båge och en igenmurad fönsteröppning. Igensatt dörröppning 
mot nuvarande förstuga. Väggfasta hyllor och innervägg delvis av brädor, mot 
rum 2. Öppning i golvet till halvhög källare med källarfönster och betonggolv där 
det står vatten. Räcke runt källaröppning, trappa fattas dock. Dörr till rummet 
saknas. 
 
Rum 2, klädkammare: Cirka 30 cm förhöjt, fernissat brädgolv, låg golvsockel 
(slät mot innervägg och profilerad längs övriga väggar), putsade och rosamålade 
väggar och tak med synlig brunmålad takbjälke och skivbeklädnad. En inbyggd 
garderob av brädor, med slät dörr och kammarlås, utgör delvis innervägg. Ett 
trasigt, spröjsat tvåluftsfönster med tre rutor per båge mot gårdsplanen. Slät dörr 
med björkådringsmålning mot entrén, vit på insidan likt övriga snickerier i rum-
met. 
 
Rum 3 och 4, förstugor: Fernissat brädgolv, låg, slät, brunmålad golvsockel, 
putsade väggar med flagnad grön färg och tak av vitmålad skivbeklädnad. Trapp-
steg mot rum 2. Ytterdörr med slät insida, björkådringsmålad och ruta av råglas i 
övre del i dörr mot söder. Dörrfoder och hatthylla i norra förstugan också björk-
ådrade. Väggarna mot köket är något vinklade, dörrar till förstugorna saknas. 
 
Rum 5, kök: Fernissat brädgolv, låg vitmålad golvsockel, putsade väggar med 
flagnad grön färg och vitmålat tak med synliga bjälkar och skivbeklädnad. Köks-
inredning mot norr med björkådringsmålade luckor, ena halvan täckt av rostfri-
diskbänk och andra halvan av laminat. Ett snedställt överskåp med skjutluckor. 
Mot innervägg och murstock står en gammal vedspis av gjutjärn och en äldre 
emaljerad elspis. Murstock och väggyta ovanför spisarna är kaklade med vitt 15 x 
15 cm. Ett trasigt tvåluftsfönster med tre rutor per båge mot gårdsplanen och ett 
igensatt likadant fönster på motsatta sidan, över diskbänken. Spegeldörr med slät 
sida mot kök.  
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Bostadshus. T v: Rum 6, matrum med dörr mot rum 8, förstuga, och trasigt fönster mot gården. T h: Rum 8 
förstuga med dörrar med originalmålning i mahognyimitation. Den gulaktiga putsen är utförd med mönster, 
troligtivs för att få ett mer levande putsutseende. 

T v: Rum 9, rum mellan rum 7, 8 och 10. En del av väggen under fönstret har rasat och visar stommens 
konstruktion med lersten i innervägg och tegel i yttervägg. Lerstenen är täckt med puts och masonit. T h: ses en 
1930-talstapet på innervägg inuti garderoben i rum 9. Det är troligtivs denna tapet som sedermera blivit 
övermålad i grönt.  
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Rum 6, matrum: Under det jordtäckta golvet finns en mönstrad linoleummatta, 
profilerade golvlister och dörrfoder, putsade vita väggar och skivklätt sänkt tak. 
Tre spegeldörrar med enkel fasning, två mindre speglar under och över en stor 
mittspegel. Två trasiga tvåluftsfönster med tre rutor per båge mot gårdsplanen 
och två igensatta likadana fönster på motsatta sidan. Lister, foder, fönsternischer, 
fönsterkarmar, och dörrspeglar är målade i mörkblått medan resten är vitt. Även 
mattan har mönster i blått. Under den flagnade väggfärgen finns målning i ultra-
marinblått. Putsbortfall och hål i innerväggar och golv avslöjar att väggar är upp-
förda av tegel i mindre format. 
 
Rum 7, sängkammare: Fernissat brädgolv, profilerad golvsockel, tapetserade 
väggar och skivklätt sänkt tak. Två trasiga tvåluftsfönster med tre rutor per båge 
mot norra sidan. Två spegeldörrar med enkel fasning, två mindre speglar under 
och över en stor mittspegel. Dörrspeglar och tapeter är rödmålade medan resten 
är vitt. Under den röda färgen finns ett lager med tre tapeter, en 1960-tals småru-
tig grå tapet, en 1940-talstapet med blomster på ljusgrå botten och underst en så 
kallad murtapet i beige och grönt. Under tapeterna är väggen putsad och grön-
målad med fältindelning. Spår av likandan målning i ultramarinblått finns under 
den gröna färgen.  
 
Rum 8, förstuga: Fernissat brädgolv, brun enkel golvsockel och låg bröstpanel, 
putsade väggar och skivklätt sänkt tak. Två mahognymålade spegeldörrar med 
enkel fasning, två mindre speglar under och över en stor mittspegel. Under den 
nuvarande, en bitvis helt nednött beige mönsterputsning, finns rester av gråblå 
färg. Avfärgningen i mahognyådring kan vara originalfärgsättningen då den var 
väldigt vanlig under 1800-talets mitt. Färgen har flagnat kraftigt och under den 
syns ljus färg som kan utgöra grundning eller kredering.  
 
Rum 9, gästrum: Brädgolv av varierande bredd, låg vit sockel, grönmålade och 
tapetserade väggar och sänkt skivklätt tak. Inbyggd garderob av brädor och ma-
sonit i sydvästra hörnet. Inne i garderoben finns en typisk 1930-talstapet med 
stiliserade blomster på svaga ränder i geometriskt rombmönster mot mullvadsbe-
ige botten. Det är troligen denna tapet som på övriga väggar blivit övermålad. 
Tapeten är märkt med ”Svensk vara” på kanten. Ett trasigt tvåluftsfönster med 
tre rutor per båge mot södra sidan, på norra sidan ett igensatt likadant fönster 
och en igensatt glasad altandörr. Innerdörrar till altandörren står i angränsande 
rum. Under södra fönstret har väggen rasat och visar husets konstruktion med 
skalmur av lersten mot insidan och tegel i yttermur. Vitmålade spegeldörrar mot 
förstuga och rum 7. 
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T v: Rum 10 i bostadshuset vars golv blivit helt täckt med jord på grund av grävlingar. Fönstren är igensatta.   
T h: Uthusets västra fasad med fönster till undantag och dörr till portgång. Hängränna och stuprör finns över 
dörrarna i undantaget (i bildens vänstra del). 

T v: Uthusets östra länga har takfot med tre utskjutande tegelskift, löp-, såg- och koppskift. T h: Undantagets 
ena fönster har en öppningsbar fönsterluft. Just detta fönster har än så länge bevarade rutor. 
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Rum 10, sal: Golvet är täckt, en bit upp på väggarna, med jord och ett hål till ett 
grävlingsgryt finns i bortre hörnet. Putsade väggar, varav en är grönmålad och 
resterande vita. Fyra igensatta fönster likt övriga huset. Sänkt skivklätt tak. 
 
Vind: Oinredd vind med trappa som nås från östra längan. 

Uthus (undantag och stall), Z0122.951 

Exteriör: Den östra längan och den östra delen av den södra längan utgörs från 
norr till söder av lofttrappa, undantag, portgång och kostall och i den södra delen 
finns häststall och portlider. Den östra längan är uppförd omkring 1860 medan 
den södra kan vara något senare.   
 
Grund: Östra längan är grundlagd på cirka 95 cm djup räknat från stensockelns 
ovankant. Stensockeln har en höjd på omkring 35 cm. Grunden består av kallmur 
av kluven eller obearbetad gråsten. Södra längans sockel har samma utseende och 
grundläggningen kan vara gjord på samma sätt.  
 

Stomme/fasad: Östra längan består av en enstensmur av rött handslaget tegel, 
27 x 12,5 x 6,5-7 cm lagt i renässansförband/kryssförband. Släta bruksfogar. 
Listverk under takfot av tre skift varav nedre skiftet utgörs av ett något utskju-
tande löpskift, det mellersta av ett utskjutande skift av tegelstenar lagda på sned 
med spets utåt och överst ett koppskift. Den östra längans murverk är ej lagt i 
förband med den södra längan vilket indikerar att de inte uppförts vid samma 
tillfälle. Häststallet/södra längan har ett murverk av maskinslaget rött tegel 25 x 
12 x 7 cm mot norr medan södra fasadens nedre del är murad med rött-
orangefärgat handslaget tegel, cirka 25 x 12 x 7 cm. Över fönstervalven består 
muren av rött maskinslaget tegel. Muren har en stens tjocklek och fogarna är 
släta, breda. På häststallet/södra längan finns inte något murad takfot utan endast 
en snedställd och rödmålad takfotsbräda. Murverket har en del skador framför 
allt i anslutning till yttertaket. Vid östra längans nordöstra ände är listverket ska-
dat. I södra gaveln av längan finns sprickbildningar från äldre sättningar, bort-
fallna fogar, frostsprängt tegel samt skadat listverk. En sättning finns i mötet mel-
lan södra och östra längan i södra fasaden.  
 
Fönster: Till undantaget finns fyra fönsteröppningar, två åt väster och två åt ös-
ter, murade med raka tegelvalv. Fönstren mot öster är igensatta och ej undersökta 
inifrån. Mot väster sitter två tvåluftsfönster med mittpost och enkla fönsterbågar 
indelade i tre rutor med spröjsning. Bågarna har utanpåliggande hörnjärn och en 
fönsterluft är öppningsbar och har gångjärn. Fönsterblecken är av plåt. Fönstren 
är intakta med undantag för flagnande färg, rostiga hörnjärn och tre glasrutor 
saknas i ena bågen.  
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T v: Uthusets västra fasad med ett stallfönster i järn, homeja och söndrig dubbelport till kostall. T h: Uthusets 
norra fasad med port till häststallet. Notera det spetsiga beslaget som troligtvis är ett av de äldre beslagen. 

T v: Stallets södra gavel, den ena dörren närmast ytterhörnet. Omfattnignen har murats om och efter det har den 
stora sättningssprickan uppkommit. T h: Portgången med senare tillkommen port och ny trävägg mot logen. 
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I ko- och häststallet finns 11 järnfönster som förefaller vara ej ursprungliga. Fem 
fönster finns på den östra längans östra fasad, två på den motsatta sidan och var-
dera två på den södra längans norra och södra fasad. Fönstervalven har murats 
om vid något tillfälle med maskinslaget tegel betonggjutet fönsterfall, sannolikt i 
samband med att nuvarande fönsterbågar satts in. Fönsteröppningarna har stick-
bågig form och fönsterbågarna är indelade med åtta rutor och järnspröjs. Några 
fönster har två öppningsbara rutor i mitten upptill. Häststallets nordvästra fönster 
har pivåhängd, öppningsbar båge. Fönstren är svartmålade utvändigt och vitmå-
lade invändigt. I ytterfasaderna mot öster och söder är samtliga fönster igensatta 
med träskivor. 

I kostallets södra gavel och i häststallets södra fasad finns två fönsteröpp-
ningar som är igenmurade med tegel. Båda har stickbågig form. Till loftet finns 
en rund fönsteröppning, igensatt med skiva från utsidan. 
 

Dörrar/portar: I undantaget och stallen finns sammanlagt 10 dörrar och portar. 
I väster finns två dörröppningar till lofttrappan och undantaget, båda saknar dör-
rar. Den förra hade, enligt tidigare inventering, en dörr med brunmålad pärlspont 
och bandgångjärn och den andra hade likt bostadshuset karosseripanel/smal-
spårig fanér med råglasfönster. I öster finns en dörröppning till undantaget, den 
är igensatt med skivor från utsidan och ej undersökt. 

I portgången/förrådet finns mot väster en dörröppning med rakt tegelvalv, 
med port av rödmålade brädor, bandgångjärn av smide med lökformade avslut. 
Mot öster en stickbågig dörröppning murad med ett språng och port av stående 
brädor hängd i svartmålade bandgångjärn med lökformade avslut. Till dörren 
finns en hasp av smide.  

I stallen finns tre portar med stickbågiga dörröppningar murade med ett 
språng med utåtgående stickbågiga dörrar. Dörrvalv och omfattningar förefaller 
ommurade. Den västra porten till kostallet är en rödmålad dubbeldörr med band-
gångjärn med spetsiga avslut och klinklås med ovalt handtag av svartmålat smide. 
I södra gaveln finns två portar av stående brädor, invändigt rödmålade och ut-
vändigt grönmålade med svarta bandgångjärn. I norra fasaden till häststal-
let/södra längan finns en rödmålad port med smidesklinka med ögla som hand-
tag och bandgångjärn av smide med olika utseende, den övre har spetsigt avslut 
och den nedre rundad och lång tunga. 

I portgången finns en senare tillkommen dubbelport av liggande spontade 
brädor och svartmålade bandgångjärn. Dörrbladen är grönmålade och har tidi-
gare varit brunmålade. Gångjärnsstaplar till en bredare port sitter kvar i trävirket 
på båda sidor om den nuvarande porten. 

Portarna är generellt sett i dåligt skick, särskilt de som vetter mot gårdspla-
nen, av den västra porten till kostallet återstår det bara några brädor. 
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Tak och avvattning: Yttertak av korrugerad eternit med undertak över östra 
längan av stickespån av gran eller fur och masonitskivor. Takstolar av bilat tim-
mer. Sparrar med högt placerade hanband bladade till sparrarna. Längsgående ås 
mitt under takfallen understödd av snedsträva. Yttertaket utskalkat från sparren. 
Kostallets takkonstruktion är okänt men har sannolikt samma uppbyggnad som 
övriga längan. Avvattning över undantagets dörrar mot gården i form av stuprör 
och hängränna av förzinkad plåt. Murad skorsten av rött tegel med cementkrona. 
Skorstenen är i gott skick men behöver fogas om utvändigt. Yttertaket ser ut att 
vara i gott skick men troligtvis finns läckage i ränndalar samt genom otäta takfot-
sintäckningar/vindskivor och vattbrädor. Endast längans norra del har besiktigats 
och takstolarna ser ut att vara i gott skick medan undertaket av masonit över 
portgång och stall ser fuktskadat ut. Undertaket av spån över östra längans norra 
del ser ut att vara i gott skick. Loftets brädgolv/stallets och portgångens tak ser 
ut att ha omfattande rötskador och bör ej beträdas. Troligtvis har bjälklaget över 
kostallet också otillräcklig bärkraft då flera stolpar saknas under bjälkarna. 
 

Portgång, södra längan: Golv av kullersten med stora stenar lagda i mitten. 
Portens östra vägg putsad och vitkalkad i tegel. Mot stallet finns ett högt placerat 
murskift med varannan koppsten borttagen för ventilation till stallet. Gråmålad 
sockel, i linje med utvändig stensockel. Mot söder dubbelport med omålad lock-
panel vid sidorna. Mot väster består logväggen av omålad lockpanel. Taklaget är 
sammanbyggt med stallets taklag med snedstöttor mellan bjälke och sparre. Sned-
stöttan bär upp en längsgående ås lagd under portlidrets yttertak. Hanbanden 
förefaller vara sentida tillägg. 
 
Interiör: Det separata undantaget/lägenheten med två rum och kök är troligtvis 
senare uppfört än bostadshuset. Det har haft kontakt med bostadshuset genom 
en numera igensatt dörr vid lofttrappan. Även denna del torde ha renoverats på 
1940-talet med nytt kök. Köket och det östra rummet har inte inventerats.  
 
Lofttrappa: Litet utrymme med en trappa av trä utan sättsteg. Trappan utgör 
enda uppgång till loftet över östra, södra och norra längan. Innerväggar av omå-
lat trä. Golvet var inte synligt vid inventeringen. Mot norr finns en igensatt dörr-
öppning till bostadshuset. 
 
Förstuga: Endast förstugan i undantaget är tillgänglig på grund av jordhögar. 
Golvmaterialet har inte undersökts men bestod enligt 1967 års köpebrev av sten-
golv med korkmatta. Väggen mot lofttrappan består av blåmålade brädor. 
Ovanpå denna sitter vitmålad papp. Innertaket är av vitmålade brädor. Den östra 
väggen är sannolikt av putsat och vitmålat lertegel. Vägg mot söder med ingång 
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T v: Lofttrappan i undantaget som ledrer till vinden . T h: Undantagets lilla förstuga som leder till det västra 
rummet. 

T v: Undantagets västra rum har tapet från omkring 1900-talets mitt och pärlspontstak. Från detta rum nås 
inre rummet och köket. T h: Taklaget över östra längan består av fur med bladade och dymlade hanband. 
Yttertaket är utskalkat och spikat samman med brädor till sparrarna.  
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till undantaget är av putsat och vitmålat tegel eller lersten. Innerdörren består en 
enkel vitmålad bräddörr med invändigt ramverk och ett enkelt klinklås. Dörrfod-
ret har enkel profil. Längs norra väggen sitter hängare i form av en knopplist och 
mot öster finns en rundstav för galgar. En kraftig spricka finns i östra väggen. 
 
Rum mot väster: Rummet står angivet som matrum i 1967 års köpebrev. Put-
sade blåmålade väggar indelade i speglar med målade bårder. Däröver finns en 
tapet med ljust randigt medaljongmönster på vit botten, sannolikt 1960-tal. Inner-
taket består av vitmålad pärlspont med synliga vitmålade bjälkar. Snickerierna är 
vitmålade.  
 

Rum mot öster: Undantagets sydöstra rum står angivet som sovrum i köpebre-
vet från 1967. Detta hade ett fönster med innerfönster, golv av brädor med 
korkmatta, tak av målade spontade brädor. 
 
Kök: Rummet innanför östra ytterdörren var ett kök. Enligt 1967 års köpebrev 
bestod golvet av brädor med korkmatta. I sydvästra hörnet har det stått en spis 
och längs västra väggen finns ett inbyggt skåp med bräddörr. Tak och väggar är 
troligtvis vitmålade. Taket består av ett skivmaterial med synliga bjälkar. Innanför 
östra ytterdörren finns en mindre farstu/vindfång med vitmålad brädvägg mot 
väster. 
 
Portgång/förråd: Golvet möjligen ett jordgolv, väggar putsade och vitmålade, 
taket består av undersidan till loftets bjälklag, omålat. En stolpe finns under 
bjälklagets bindbjälke. I övrigt saknas inredning. 
 
Kostall: Kostallet har golv av gjuten betong och kullerstenläggning. Väggarna är 
putsade och vitmålade. Taket består av loftets undersida uppburet av två rader 
stolpar i kostallets södra del. Enbart hälften av stolparna står kvar. Två stolpar 
bär upp bjälklaget i den norra delen.  Norra delen är avdelad i två bås för tjudrade 
djur med trästängsel emellan och låga träväggar mot söder. Längs hela norra 
sidan finns gjutna fodertråg. En gjuten vattenho/bassäng finns mot östra väggen. 
Den södra delen har gjutet/tegelmurat, upphöjt golv med gödselrännor på båda 
sidorna och gjutna rännor i mitten. Kostallets södra halva avgränsas mot väster av 
häststallets hästboxar av trä med järngaller.  
 
Häststall: Golvet består av kullersten och de murade väggarna är putsade och 
vitmålade. Ventilationsöppningar finns mot portlider. Innertaket består av loftets 
undersida. Stallet är indelat i fyra boxar med murade låga innerväggar mellan 
trästolpar som bär upp bjälklaget. Över de murade väggarna finns järngaller.  
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T v: Uthuset i östra längan består av ett kostall. Notera de klena stöttorna. T h: Kullerstenslagt golv i uthuset. 

T v: Uthuset i södra längan består av ett häststall med fyra boxar. T h: I alla stallboxar finns betonggjutna 
fodertråg. 
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Dörrar till boxarna är av trä med galleröppningar, hängda i vitmålade bandgång-
järn. Ett fodertråg av putsat tegel finns mellan boxarna mot södra ytterväggen. 
De östra boxarna har ingång även från kostallet. I varje spilta finns ett fodertråg 
av putsat tegel. 

Förråd (loge), K0122.850 

Exteriör: Förrådet, eller logen, är ursprungligen uppförd efter laga skifte 1830. 
Logen är uppförd i vinkel och omfattas av den norra längans (bostadshusets) 
förlängning, den västra längan och den östra halvan av den södra längan, fram till 
inkörsporten. Den västra längan är nästan 32 meter lång och 8,5 meter bred och 
sammanbyggd med angränsande längor. En stötfog vid bostadshusets igenmu-
rade fönster antyder att denna del byggts om och gjorts bredare. Påbyggnaden 
med panel och höjningen av taket har troligen gjorts kring mitten av 1900-talet. 
Den östra delen av den södra längan utgör en del av logen men har inte breddats. 
Denna del var enligt äldre inventering tidigare häststall och har senare använts 
som brännehus och verkstad. 1985 gjöts en betongplatta mellan de två portarna i 
söder. 
 

Grund: Logen har en ca 50 cm hög sockel av kluven gråsten med ovankant av ett 
något sluttande löpskift av tegel. Grunden är bitvis överputsad med cementhaltigt 
bruk. Den södra längan har en 35 cm hög sockel av fogad gråsten.  
 
Stomme/fasad: Västra längans nedre del är en fullmur med 40 cm tjocka väggar 
i ljusrött tegel murat i kryssförband. Teglet i yttermur mäter 6,5 x 12 x 25 cm. Ca 
5 cm utkragande hörnkedjor och gavelgesimser av 1 ½-stens bredd (ca 38 cm). 
Teglet är i gott skick men fogarna är på sina ställen starkt vittrade och vid hörnet 
av bostadshusets förlängning och södra sidan av logens gavel finns sättnings-
sprickor. Boningshusets förlängning har en avskiljande horisontell tandfris av 
utskjutande tegel. Södra längans södra fasadmur har samma uppbyggnad som 
södra längans östra del, häststallet. En kraftig sättningsspricka finns i södra läng-
ans nordvästra hörn. I södra fasaden finns en dörröppning igenmurad med tegel 
och tre igenmurade stickbågiga öppningar finns mot norr. Ovanför teglet, vars 
övre kant löper längs de övriga längornas takfot, är fasaderna täckta av rödmålad 
lockpanel. 
 
Portar och dörrar: Den västra och östra fasaden har vardera två portar och den 
norra fasaden i logens södra del har en dörr. Portar av spontade brädor och breda 
bandgångjärn av smide. Alla portar, utom den nordöstra har förhöjts med smala 
spontade brädor. De inre portarna har varit avfärgade i rött likt fasadpanelen. 
Den södra längans dörröppning är stickbågig med ej ursprunglig, omålad dörr 
i regelkonstruktion och modernt ståltrycke. Här har tidigare funnits halvdörrar  
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T v: Logens interiör med väggen mot boningshuset. T h: Trädgården norr om bostadshuset är liksom gårdsplanen 
nästan helt igenväxt. 

T v: Logens västra fasad och södra gavel. T h: Logens sydöstra hörn mellan den gamla verkstaden och nya 
logdelen uppvisar en spricka. Till vänster skymtar en ny dörr. 
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med bandgångjärnsbeslag. Portarna är rötskadade nertill, brädor fattas och dörren 
går inte att stänga längre på grund av ett intillstående träd som växt sig för stort. 
 

Tak och avvattning: Bostadshusets förlängning har likt övriga huset fasettlagd 
eternit medan den östra längan och anslutningen mellan dessa längor och den 
södra har korrugerad eternit. Vindskivor av trä. Taken är mossbelupna och saknar 
avvattning. En ränndal av galvad plåt mellan västra gaveln och logen leder vattnet 
ut från byggnaden. Detta hörn, både taket, fasaden och porten har tagit skada av 
av bristande takavattning. Södra längan har inklädd takfot av rödmålade brädor. 
 
Interiör: Logen utgörs av ett enda öppet rum. Golvet består av, bortsett från en 
betongbeläggning mellan de södra portarna, jordgolv. De invändiga väggarna är 
delvis putsade och på ej putsade väggar eller där putsen fallit bort/inte täckt mu-
ren syns en del lersten. Den östra gavelsidan mot portlidret är en sentida bräd-
vägg. På en del ställen är vartannat skift murat med lersten. Ej ursprunglig tak-
konstruktion av parställda vertikala och snedställda sparrar som vilar på gjutna 
betongfundament och stöttar taksparrarna (så kallad spänntakstol). I den södra 
delen har takbjälkarna sågats av. 

Gårdsplan och trädgård 

Gården är helt igenvuxen med sly. Enligt äldre beskrivningar var gårdsplanen 
stensatt med kullersten så att större stenar bildade ett rutmönster. Åt söder utan-
för häststallet fanns en gödselstad med väggar av sten. 

Trädgården ligger norr om gården den kunde nås från köksingången och al-
tandörren i ett av vardagsrummen. Enligt äldre bilder och köpekontrakt ska träd-
gården haft häckar av bok, fruktträd och buskar samt en skyddsplantering i väs-
ter. Den omgivande bokhäcken var inte så hög som den är idag.  

Förslag till akuta åtgärder 

- Säkra bjälklag, komplettera med bärande stolpar och laga takstolar till stallen.  
- Laga samtliga yttertak så att de blir täta. Rensa och laga takavvattning. 
- Laga och justera samtliga portar och dörrar så att de är hela och går att stänga. 
- Sätt nya lås på samtliga dörrar.  
- Laga skadade fönster genom skivtäckning/glasning. 
- Avverka alla träd på gården och de som växer närmast bostadshusets norra 
fasad.  

- Avlägsna skadedjur och ta bort jordhögarna.  
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Bilaga – ritningar 

Alla ritningar finns även i skala ca 1:100 i en separat bilaga till rapporten. 
  

Svarta Hål västra, Revingehed. Bostadshus Z0122.950 (norra längan), östra gaveln och norra fasaden. Sammansatt av två originalritningar. 
Skala ca 1:200. Anna Rabow, Regionmuseet Kristianstad, 2016-10-19. 

Svarta Hål västra, Revingehed. Bostadshus Z0122.950 (norra längan), södra fasaden. Skala ca 1:200. 
Anna Rabow, Regionmuseet Kristianstad, 2016-10-19. 

Svarta Hål västra, Revingehed. Bostadshus Z0122.950 (norra längan), plan bottenvåning. 1) Skafferi och 
källare, 2) kammare, 3 och 4) förstuga, 5) kök, 6) matrum, 7) sängkammare, 8) förstuga, 9) gästrum och 
10) sal. Sammansatt av två originalritningar. Skala ca 1:200. Anna Rabow, Regionmuseet Kristianstad, 
2016-10-19. 



 

45 

  

Svarta Hål västra, Revingehed. Förråd, K0122.850 (västra längan), östra fasaden. Skala ca 1:200. Anna 
Rabow, Regionmuseet Kristianstad, 2016-10-19. 

Svarta Hål västra, Revingehed. Förråd, K0122.850 (västra längan), södra gavelfasaden. Skala ca 1:200. 
Anna Rabow, Regionmuseet Kristianstad, 2016-10-19. 

Svarta Hål västra, Revingehed. Förråd, K0122.850 (västra längan), västra fasaden. Skala ca 1:200. Anna Rabow, 
Regionmuseet Kristianstad, 2016-10-19. 
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Svarta Hål västra, Revingehed. Förråd, Z0122.951 och K0122.850 (södra längan), norra fasaden.  
Skala ca 1:200. Kerstin Börjesson, Regionmuseet Kristianstad, 2016-11-21. 

Svarta Hål västra, Revingehed. Förråd, K0122.850 och Z0122.951, södra längans södra fasad och östra 
längans södra gavelfasad. Skala ca 1:200. Kerstin Börjesson, Regionmuseet Kristianstad, 2016-11-21. 

Svarta Hål västra, Revingehed. Förråd, K0122.850 och Z0122.951 (södra längan), plan bottenvåning. Del av loge i 
den västra delen (t v) och häststall i den östra delen (t h). Skala ca 1:100 i A3-format. Kerstin Börjesson, Regionmuseet 
Kristianstad, 2016-11-21. 
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Svarta Hål västra, Revingehed. Förråd, Z0122.951 (östra längan), östra fasaden (överst) och västra fasaden 
(nederst) fasaden. Skala ca 1:200. Kerston Börjesson, Regionmuseet Kristianstad, 2016-11-21. 

Svarta Hål västra, Revingehed. Förråd, Z0122.951 (östra längan), plan bottenvåning. Undantag i den norra delen (t v) 
och kostall i den södra (t h). Sammansatt av två originalritningar. Skala ca 1:200. Kerstin Börjesson, Regionmuseet 
Kristianstad, 2016-11-21. 
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Bilaga – dokumentation 1965 RAÄ 
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34. Västra Kärrstorps kyrkogård, Västra Kärrstorp sn, Åsa Jakobsson och Linn Ljunggren, 2016  
35. Sankt Petri kyrka-Komplettering av lås, Klippans sn, AM, Maria Johansson, 2016 
36. Odarslövs kyrka, renovering av kyrkans grundläggning, tak och fasader, Odarslövs sn, AM, Petter Jansson, 2016 
37. Välinge kyrka, takrenovering, Välinge sn, AM, Linn Ljunggren, 2016 
38. Häljarps mölla, Tofta sn, AM, Anna Rabow, 2015-2016 
39. GINKH – utemuseum på Ivö klack, Ivö sn, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2015-2016 
40. Börringe kyrkogård, Börringe sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
41. Äsphults kyrkogård, Äsphults sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
42. Östra Vrams kyrkogård, Östra Vrams sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
43. Linderöds kyrkogård, Linderöd sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
44. Det moderna kyrkobyggandet i Lunds stift 1940-2000, Åsa Eriksson Green och Maria Sträng, 2016 
45. Maglarp kyrkogård, Maglarps sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
46. Bodarp kyrkogård, Bodarps sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
47. Västra Vemmerlöv kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016.  
48. Baggeboda kvarn, Jämshög sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
49. Gundrastorps-Ekholmens kvarn – renovering av hjulhus och sågkvarn, Verums sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2016 
50. Östra Broby kyrka – installation ab brand- och inbrottslarm, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
51. Svedala kyrkogård, Svedala sn, VP, Åsa Jakobsson, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
52. Skurups kyrka – renovering av värmesystem, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016 
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