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Mossavägens byggnader ligger i Lunds kommun som är 
markerat på kartan. 

Karta över Revingehed med Mossavägen och Svarta Hål (som också dokumenterats) utmarkerade. 
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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. 
Gårdarna vid Mossavägen ligger inom den särskilt värdefulla kulturmiljön 
”Hammarlunda-Harlösa-Hjularöd-Revingehed-Silvåkra” som är utpekad av läns-
styrelsen. Utredningen omfattar historik och nulägesbeskrivning samt uppmät-
ning av byggnaderna på de två gårdarna vid Mossavägen, Revinge 105 och 106, 
som står tomma idag. 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 un-
der perioden okt-dec 2016 på uppdrag av Fortifikationsverket. Vid uppmätningen 
av byggnaderna har även antikvarierna Petter Jansson, Maria Johansson och Eme-
lie Petersson varit behjälpliga. Beställare har varit Ingela Andersson, kulturarvs-
specialist. 
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Sammanfattning 

Gårdarna vid Mossavägen, Revinge 105 och 106, utgörs av två små gårdar vars 
bostadshus troligen tillkommit på 1890-talet. De nuvarande uthuslängorna har 
byggts om eller uppförts kring mitten av 1900-talet och på den ena gården har 
även två sentida garage byggts. Båda gårdarna köptes in av staten i mitten av 
1960-talet när Pansarövningsfältet på Revingehed skulle utökas. Efter det ska 
gårdarna ha hyrts ut som fritidshus och delar av uthuslängorna har använts som 
förråd. Sedermera har bostadshusen inte bebotts och bommats igen. Efter sista 
skörden såddes gräs på ägorna och marken utgör tillsammans andra gamla åkrar 
vidsträckta betesmarker. Under de senaste åren har byggnaderna förfallit genom 
minimalt underhåll och skadegörelse. 

En jämförelse med andra liknade skånska byggnadsminnen och små gårdar 
inom Revingehed tyder på att detta är en kategori byggnader som traditionellt sett 
inte värnats. Varken 1960-talets eller nutidens kulturvårdande instanser/myn-
digheter har yrkat på att skydda Mossavägens bebyggelse, insatserna har koncen-
trerats till de stora gårdarna och Silvåkras samlade bebyggelse. Trots skadorna 
visar dokumentationen på att gårdarna har vissa byggnadshistoriska värden men 
främst sociala och miljöskapande värden. De utgör tillsammans med sina uthus 
markörer i landskapet och minner om den tid då det fanns gott om avstyckade 
små bruk som befolkade landskapet. Fotona från förr förstärker bilden då de vi-
sar aktiva och välskötta idyller med väl underhållna fasader, grusplaner, trädplan-
teringar, små trädgårdar gård 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 in Mossavägen i en kontext och göra en 
fullständig jämförelse om man inte har hela bilden klar för sig. Den kulturmiljö-
vårdande sektorn har inte varit lika bra som naturvården på att slå larm om ho-
tade arter genom noggranna mätningar. Att låta riva ett visst antal till synes obe-
tydliga byggnader kan gå an, men kanske inte om det är det bara finns ett fåtal 
kvar av en viss sort. Farhågorna om att en försummelse av bebyggelsen skulle 
leda till en ödebygd har till viss del infriats. 

Fastighetsuppgifter 

Denna dokumentation omfattar två gårdar på Mossavägen med fritidshus (före 
detta bostadshus), förråd (före detta uthuslängor) och ett garage. Dagens fastig-
hetsbeteckning för båda gårdarna är Revinge 1:2 och adresserna är Revinge 105 
och 106. Revinge 105 (i öster) har ett fritidshus, Z0122.944 och ett förråd, 
Z0122.945. Revinge 106 (i väster) har ett fritidshus, Z0122.938, två förråd, 
Z0122.939 och Z0122.941, samt ett garage, Z0122.943. De byggnader som för-
svaret hade användning för fick ett byggnadsnummer som började på K (kasern) 
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medan de som försvaret inte kunde använda i sin verksamhet fick förledet Z. 
Gårdarna har tidigare haft fastighetsbeteckningen Revinge 23:25 respektive 23:27 
och ursprungligen Revinge 23. Namnet Mossavägen kommer av att området har 
flera mossar, bland annat Svarta Håla i norr. Gårdarna ligger i Revinge socken. 
(Ytterligare tre fastigheter har haft beteckningen 23 men det är bara dessa två 
gårdar och granngården i öster som finns kvar idag.) I Riksantikvarieämbetets 
dokumentation från 1965 hade gårdarna nummer 139 och 140.  

Gårdarna ägs och förvaltas idag av Fortifikationsverket och ligger på P 7 
Revingehed. De köptes in i mitten av 1960-talet och hyrdes till en början ut som 
fritidshus. Husen har under ett antal år stått tomma men gårdarnas uthus används 
i viss mån för förvaring av material. 

Skydd av bebyggelsen 

Mossavägens gårdar omfattas inte av något juridiskt skydd idag. Gårdarna inven-
terades av Riksantikvarieämbetet 1963-65 i samband med att Revingehed utöka-
des. Enligt den preliminära redogörelsen för projektet från 1973 (någon slutgiltig 
rapport skrevs aldrig) tillhörde inte gårdarna de fastigheter som bedömdes ha ett 
kulturhistoriskt värde. I redogörelsen utpekades ett trettiotal fastigheter i bland 
annat Silvåkra, Stigsåkra och Östra Tvets byar ha betydelse för miljön och kultur-
landskapet, dock inte så stor betydelse att en statlig byggnadsminnesmärkning 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 byggnader (totalt 27 enheter) 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. Mossavä-
gens bebyggelse omfattas varken av byggnadsminneskyddet eller av områdesbe-
stämmelsen.  

Revingehed är inom området Hammarlunda-Harlösa-Hjularöd-Revingehed-
Silvåkra utpekat av Länsstyrelsen som värdefull miljö i ett regionalt kulturmiljö-
program. I detta område torde Mossavägens bebyggelse ingå. Kulturlandskapet 
präglas av 1800-talets jordbruksreformer och 1900-talets industrialisering med 
viktiga komponenter så som vidsträckta åkerfält, vägsträckningar, alléer, stengär-
den och trädrader i ägogränserna. Revingehed utpekas som en värdefull militärhi-
storisk miljö med övningsfält, skjutbanor och förläggningsbyggnader. Därtill ut-
gör området en viktig fritidsmiljö med flera välbevarade gårdar.  
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Mossavägen, Revinge 105 (östra gården), med byggnadsbeteckningarna Z0122.944 och Z0122.945. 

Mossavägen, Revinge 106 (västra gården) med byggnadsbeteckningarna Z0122.938, Z0122.939, Z0122.941 
och Z0122.943. 
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Kulturhistoriska värden 

Mossavägens gårdar, Revinge 105 och 106, är inte någon byggnadstyp med såd-
ana kvaliteter som brukar vara föremål för byggnadsminnesförklaring eller q-
märkning. De är relativt enkla till sin karaktär både vad gäller utformning och 
byggnadsdetaljer. Mossavägens gårdar tillhörde den stora andelen i trakten med 
mindre än 20 hektar mark och representerar en gårdsform var vanlig för en stor 
del av befolkningen fram till mitten av 1900-talet. Mossavägens bebyggelse kan 
ses som representanter för denna typ av mindre gårdar. De första ägarna be-
nämns som torpare vilket troligen endast hade betydelsen att de var småbrukare. 
Byggnaderna är relativt bevarade genom att uthusen ännu står kvar, en viktig del 
av gårdarnas historia. Gårdarnas största värde är dock som en del av ett större 
byggnadsbestånd som till stora delar rivits under 1900-talets andra hälft. 

Det finns inte några liknande objekt som blivit byggnadsminnen, troligen av 
den anledningen att de är allt för representativa. Endast fyra enkla gårdsmiljöer 
har hittills blivit byggnadsminnen, men de är alla från tidigt 1800-tal och tre av 
dem har utgjort torp. Två ligger i skogstrakter (Skärsnäs 9:37 och Agusastugan), 
ett har varit soldattorp (Klintahuset) och det tredje ligger på slätten och benämns 
som husmanshus (Örumshuset). De representerar alla en betydligt äldre bygg-
nadstradition och är bättre bevarade, till skillnad från Mossavägens bebyggelse 
där bara bostadshusen till viss del har bevarade byggnadsdetaljer. På Revingehed 
finns också liknande bebyggelse och q-märkt sådan återfinns i Silvåkra. Även 
granngården i öster som för övrigt ska vara uppfört redan på 1870-talet utgör en 
del av denna kategori. Dessa enheter utgör exempel på den utbyggnad av lands-
bygden som uppstod när en större fastighet, i detta fall Revinge 4:1 och 6:1, 
styckades av i flera mindre tomter och som man ser i många delar av Skåne. Ofta 
ligger denna bebyggelse på mindre bra mark och ofta i grupp. Ytterligare två går-
dar som numera är rivna har legat precis söder om Mossavägen. 

Gårdarna har ett topografiskt och demografiskt värde genom att gårdarnas 
placering i landskapet ger en förståelse för landskapet. Till gårdarna kan plats-
namn, till exempel Mossavägen, och vägdragningar knytas.  Även om de verk-
samheter som reglerat landskapet försvunnit finns gårdarna där som markörer 
och minnen av det förgångna. 

Livet på de små bruken, utifrån vår tids perspektiv, förefaller idylliskt och 
pittoreskt men för att kunna få ihop till sin försörjning arbetade många som sä-
songsanställda på någon av de större gårdarna. Senare blev det allt mindre lön-
samt och många sökte sig in till städerna. Kanske var det just så för de sista ägar-
na, de hade helt enkelt inte så mycket val mer än att sälja, till ett bra pris dessu-
tom. De sociala värdena kan också skönjas i de de små och enkla gårdsmiljöerna 
som berättar livet på de små torpen. Bostäderna är mycket enkla och det finns 
bara en uthuslänga med per gård, den ena är dessutom sammanbyggd med bo-
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stadshuset. Stallarna visar på att det inte fanns någon stor djurhållning. Tomterna 
hade inte några stora trädgårdar och ingen hel avgränsning mer än en viss träd-
plantering. Båda gårdarnas granodling tyder på att man var tvungen att ha mer än 
en inkomstkälla. 

Vid Riksantikvarieämbetets inventering av området på 1960-talet varnade 
man för att en avfolkning av området skulle ge en försummad och ödelagd bygd. 
Det levande kulturlandskapet som var befolkat av människor, som också till stora 
delar haft sin utkomst ifrån jordbruket och andra näringar i området, har somnat 
in och endast enstaka gårdar finns kvar och brukas medan andra gårdar enbart 
utgör förråd och fritidsbostäder. Äldre kartmaterial visar att det sedan lång tid 
funnits mindre enheter på den gamla fäladsmarken varför en levande kulturbygd 
behöver alla typer av det byggda kulturarvet bevaras. Utan dessa små gårdar blir 
traktens kulturhistoria stympad.  



 
Mossavägen 

11 

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 liv-närde 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 
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. 
Den upptog samma byggnader men de i Stigsåkra och Östra Tvet preciserades 
med fastighetsbeteckningar. En gård revs dock redan 1965 och en annan 1977. 

Situationsplan över Mossavägen, Revinge 106. Skala 1:200 uppritad av Ulf  Lindahl, RAÄ, 1965. 



 
Mossavägen 
 
 
 

14 

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 inverka 
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 represen-
tanter från regementet, länsstyrelsen, landsantikvarien, naturskyddsföreningen, 
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. 

För att ta reda på vilka byggnader som var i gott skick utförde Fortifikat-
ionsförvaltningen 1978-79 en byggnadsteknisk inventering av ca 400 byggnader. 
Mossavägen ingick inte i denna inventering. Endast 18 % av byggnaderna be-
dömdes 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 Riksantikvarieämbetet. Ämbetets utpekande syf-
tade till bevarande av hela gårdskomplex medan 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 
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 
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nya boenden för de drabbade, stora kostnader för att återställa mark, försvårat 
samarbete 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.  

Mossavägens gårdar 

Gårdarna vid Mossavägen ligger i Revinge socken vars efterled -inge är ett av de 
äldsta, tillkommet före vikingatiden, och betyder platsen där invånarna bor. För-
leden kommer av ordet rep som troligen avser en landremsa, marken mellan Käv-
lingeån 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 betydanade, vilket var typiskt i risbygden mellan skogsbyg-
den i nordöst och och de bördiga slätterna i sydväst. I många av mossarna i trak-
ten bröts torv vilket också hade en betydelse för försörjningen. Kartan från 1790 
över några av socknens mossar; Löemosse, Kalfmossen och Bökebjärs, visar hur 
de var fördelade mellan bönderna. 

Gårdarna längs Mossavägen tillkom efter 1893-94 då marken tillhörande 4:1 
och 6:1 styckades upp i flera enheter, däribland nuvarande gård 23:25 (105) och 
23:27 (106). Före enskiftet som utfördes 1827-30 i Revinge by utgjorde denna 
mark gemensam fäladsmark. Handlingarna till kartan från 1890-talet visar att det 
var en avrevning från kronohemmanet 7/8 mantal nr 4 och 6, som sedan kallades 
23:1. Torparen Anders Nilsson på den fastighet som blev Revinge 23:25 innehade 
och brukade drygt 4 hektar, åker nr 54, tomt nr 55 på kartan. Torparen Nils 
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Bengtsson på den fastighet som sedermera blev Revinge 23:27 innehade och 
brukade drygt 12 hektar tomt och åker samt 3 hektar andelar i Kalfmossen och 
Bökebjersmossen, nr 58-66 på kartan. 

Den förra gården anges i Svenska gods och gårdar vara uppförd 1901 medan 
den andra ska ha uppförts 1945. Båda är dock troligen uppförda i början av 1890-
talet, eftersom de finns utritade på den karta som upprättades då. Dessutom ger 
de nuvarande bostadshusens placering och storlek vid handen att det är samma 
hus som på kartan. Av befintliga planlösningar, proportioner och enstaka bygg-
nadsdetaljer att döma är detta byggnadsår ett rimligt antagande. Enligt kartan 
hade gård 23:25 en friliggande uthuslänga som låg i samma sträckning som bo-
stadshuset och gård 23:27 hade en liten uthuslänga i vinkel. 

Enligt en karta som upprättades 1914 hade båda gårdarnas uthuslängor för-
ändrats, den på 23:25 hade rivits och ersatts med en byggnad som låg i förläng-
ningen av bostadshuset. Detta utseende har gården i Svenska gods och gårdar där 
uthuslängan anges vara uppförd 1899. Uthuslängan på 23:27 hade däremot för-
längts år norr så att gården fick sin nuvarande T-form. Ytterligare en liten uthus-
länga låg i öster. Den senare är numera riven.  

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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Båda gårdarna renoverades och byggdes om i mitten av 1900-talet. Boningshuset 
på nr 23:27 renoverades 1945 och fick då troligen sitt nuvarande utseende med 
treluftsfönster och släta ytterdörrar. Invändigt moderniserades troligtvis även kö-
ket. Stall- och logbyggnaden ska ha renoverats två år tidigare, troligtvis byggdes 
den om och höjdes med en påbyggnad i trä. Intill logens norrgavel uppfördes en 
tillbyggnad i lättcementblock. Den var i två våningar med traktorgarage på nedre 
botten och magasin ovanpå. Det friliggande garaget i lättbetongblock uppfördes 
1954. 

Ladugården på gård 23:25 revs och byggdes upp en bit från boningshuset i 
nordsydlig riktning 1947-57. Boningshuset renoverades troligen efter 1954 då 
Göte Olofsson och hans hustru Maj-Britt tog över gården efter svärfadern Au-
gust Olsson som köpt gården 1925. De nuvarande treluftsfönstren och ytterdör-
rarna med karosseripanel sattes in då. Innan dess var fönstren spröjsade och yt-
terdörren var en dubbeldörr. Omfattningar och hörn var släta och/eller i ljusare 
puts, liksom idag. Var de gamla fönstren suttit avtecknar sig fortfarande i putsen. 
Även vinden inreddes troligen då, Göte och Maj-Britt hade flera små barn vid 
denna tid. 

När Revingefältet utökades i början av 1960-talet köptes fastigheterna Re-
vinge 23:25 och 23:27 in av Fortifikationsförvaltningen. På Revinge 23:25 löstes 
lantbrukaren Göte Olofsson och hans hustru Maj-Britt ut för 70 000 kr år 1964. 
Fastigheten var på drygt sju hektar varav ett hektar utgjorde granplantering. 
Samma år löstes även grannarna och lantbrukarna August och Alice Larsson ut 
för 100 000 kr. På den förra gården tillträdde Fortifikationsförvaltningen redan i 
september, det vill säga efter skörden, och innan dess skulle de gamla ägarna ha 
sått gräs på icke redan gräsbeväxta arealer. 

Karta från 1893 är det äldsta belägget på att gårdarna Revinge 23:25(105), tomt 55 i mitten, och Revinge 
23:27(106), tomt 58 till vänster. 
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Karta från 1914. Den mellersta gården, Revinge 23:25 (105), hade en uthuslänga intill bostadshusets västra 
gavel och den västra gården, Revinge 23:27 (106), hade en uthuslänga i vinkel, likt idag. 
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Revinge 23:25 (105), bostadshus Z0122.944 och förråd Z0122.945. Foto: Ulf  Lindahl, RAÄ, 1965. 

Revinge 23:27 (106), bostadshus Z0122.938, förråd Z0122.941, Z0122.943 och garage Z0122.943. Foto: 
Ulf  Lindahl, RAÄ, 1965. 
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Revinge 23:25 (105). T v: Bostadshuset sett från söder och förrådet från sydväst. 

Revinge 23:27 (106). T v: Bostadshuset och stallet sett från öster och t h bostadshuset från norr. 

Revinge 23:27 (106). T v: Stall- och loge sett från sydväst och t h logdelen med magasinet och traktorgaraget i 
norr. Samtliga foton på denna sida är tagna av Ulf  Lindahl, RAÄ, 1965. 
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Revinge 23:27 (106). Bostadshusets köksinredning från 1940-tal. Inbyggt skåp till höger är numera borttaget.  

Revinge 23:27 (106). Bostadshusets vardagsrum med inredning från 1940/50-tal. 

Revinge 23:27 (106). T v: Bostadshusets matrum. T h: stallet. Samtliga foton på denna sida är tagna av Ulf  
Lindahl, RAÄ, 1965. 
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Revinge 105, fritidshus Z0122.944. T v: Östra gaveln och norra fasaden. Märken i putsen visar var äldre 
fönster suttit. T h: Den västra gaveln vars putsbortfall visar att gaveln murats med lättbetong i samband med 
vindsinredning. 

Revinge 105, fritidshus Z0122.944, södra fasaden. T v: Det östra fönstret uppvisar en stor spricka i putsen. T 
h: Ytterdörr i typisk 1940-talsstil med smalspårig så kallad karosseripanel, råglasruta och enkelt trycke. 
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Nulägesbeskrivning – Revinge 105 

Fritidshus (bostadshus), Z0122.944 

Exteriör: Bostadshuset är troligen uppfört omkring 1890. Det är 11 meter långt 
och 7,3 meter brett. Det är friliggande idag men har tidigare suttit ihop med ett 
äldre uthus. Bostadshuset ska ha moderniserats på 1950-talet med bland annat 
nya två- och treluftsfönster, dörrar och vindsinredning. 
 
Grund: Låg betongsockel med fasad kant. Betongtrappor vid de två dörrarna. 
 
Stomme/fasad: Mur av lersten putsad med kalkbruk på vassmatta som seder-
mera putsats med cementhaltigt bruk. Gavelröstena är murade av lättbetong. Fa-
saderna är i huvudsak spritputsade med släta omfattningar kring fönster- och 
dörröppningar och avfärgade i vitt. Även gavelröstena och hela den västra gaveln 
är helt släta. Spår efter äldre fönsteröppningar kan avläsas i putsen. Enligt äldre 
fotografier har byggnaden tidigare haft tvåluftsfönster, cirka 100 cm breda, med 
mittpost och fönsterbågar indelade med tre fönsterglas och spröjs. Ingångsdörren 
från söder var en pardörr med glasrutor, cirka 150 cm bred. På den södra fasa-
dens östra fönsterbröstning finns en stor spricka. Övriga skador är putsbortfall 
och flagande färg.  
 
Fönster: Sex ej ursprungliga fönster, varav fyra treluftsfönster på nedre botten, 
två i söder, ett i väster och ett i norr, samt två tvåluftsfönster i vartdera gavelröst-
et. En del bågar har hörnjärn. Fönstren är avfärgade i grönt men ska en gång haft 
bruna karmar och vita bågar. De stora fönsteröppningarna mäter 180 cm. Fönst-
ren är kraftigt skadade med rötskador på främst båg- och karmbottenstycken, 
flagnande färg, kittbortfall, rostiga hörnjärn, en båge i norr fattas och två bågar 
går inte att stänga ordentligt på grund av skadorna. Det norra fönstret är igensatt 
med plywoodskivor. 
 
Dörrar: En dörr på den södra fasaden och en på den norra. Den södra har ersatt 
en bredare dörr och är täckt med grönmålad, smalspårig fanér med en glasruta av 
råglas i övre del. Den norra dörren är också av grönmålad smalspårig fanér men 
har inte något glas. Dörrarna ska tidigare ha varit brunmålade. 
 
Tak och avvattning: Kraftigt mossbelupet tak av röd fasettlagd eternit med un-
dertak av spån. Skorsten i rött tegel med betongkrona. Avvattning av svartmålade 
hängrännor och stuprör i galvad plåt. Delar av hängrännorna saknas och endast 
den södra fasaden har ett stuprör, som dock är kraftigt skadat med stora hål. Tak-
foten är inklädd med vindskivor av trä och plåt, avfärgade i vitt.  
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Fritidshus Z0122.944. T v: Kökingången med insidan av källardörren visar att rummet varit gulmålat och att 
dörren utgörs av en spegeldörr. T h: köket med låg, äldre diskbänk av rostfri plåt och vitt kakel i 
standardformatet 15 x 15. 

Fritidshus Z0122.944. T v: Östra rummet vars ena dörröppning har en bevarad spegeldörr, utan skivklädnad. 
Notera luckan som troligen gått till en kamin. T h: Förstuga med trappuppgång (skymtas till vänster, öppning 
till östra rummet och 1950-talsdörr med råglasruta. Golv i dåligt skick och sandtäckt, troligen på grund av 
myror. 
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Interiör: Rumsindelning med centrerad förstuga och ett rum på vardera sidan, 
synliga takbjälkar, äldre spegeldörrar och profilerade foder tyder på att bostads-
huset kan vara från 1800-talets senare del. Moderniseringen kring mitten av 1900-
talet innebar främst nya fönster, skivinklädnad, köksinredning med kakel och 
rostfri diskbänk. Ytskikt, en del eldragningar och elradiatorer är av senare datum. 
 
Köksingång och källare: Rummet består av en smal hall med betonggolv och 
en dörr till garderob samt en dörr till källarnedgång med trätrappa. Grön vinyl-
matta, grönmålade släta lister och dörrfoder, vitmålade skivklädda väggar och tak. 
Källardörren är en spegeldörr med gulmålad insida och dörrkarm (rummet ska 
tidigare ha haft gulmålade snickerier). Dörrens utsida och garderobsdörrens båda 
sidor är släta, båda har utanpåliggande kammarlås.  
 
Kök: Grå vinylmatta, gröna släta golvlister, dörrfoder, taklister, dörrar och köks-
luckor. Vita, putsade och skivklädda väggar och tak med inklädda takbjälkar. Släta 
skivklädda dörrar mot köksingång och östra rummet. Längs norra sidan köksin-
redning med inbyggt skafferi, underskåp med rostfri diskbänk, vitt standardkakel 
kakel och elspis. På södra sidan vid rökkanal och murstock ett inbyggt skåp. 
 
Östra rummet: Rummet har troligtvis utgjorts av två kammare tidigare då en del 
av bärande avskiljande vägg finns kvar. Grå vinylmatta, vitmålade snickerier med 
släta golvlister och dörrfoder, och vitt skivklätt tak med inklädda takbjälkar. Väg-
gar med ljus, omönstrad tapet. Dörr mot kök vit med synliga speglar, två stående 
speglar i mitten, och två mindre speglar över och under dessa. Infällt lås med rek-
tangulär förnicklad skylt. En strömbrytare intill dörren i svart bakelit av äldre da-
tum. Dörr mot förstuga fattas, men kan vara den som står i köket. 
 
Förstuga: Grön vinylmatta, grönmålade släta golvlister och dörrfoder, vita skiv-
klädda väggar och tak. Ytterdörr och dörr mot sydvästra rummet släta och vitmå-
lade. Grönmålad, brant trärappa leder upp till andra våningen. Utrymmet bredvid 
denna är klädd med sentida furupanel med krokar. 
 
Sydvästra rummet: Grå vinylmatta, vitmålade snickerier med släta golvlister och 
dörrfoder, vitt skivklätt tak med inklädda takbjälkar. Skivtäckta väggar med ljus, 
omönstrad tapet. Dörr mot förstuga vitmålad och skivklädd med kammarlås. 
 
Ovanvåning: En hall i mitten och två gavelrum med var sin inbyggd garderob 
med väggar av brädor och masonit. Vinyl- och heltäckningsmattor, släta lister, 
ljusa tapetserade väggar i de båda rummen och vita skivklädda tak.  
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Förråd Z1022.945, västra fasaden. 

Förråd Z1022.945, västra fasaden.. T v: Stallport med omfattning i tegel från Weberöds tegelbruk. T h: Logens 
ena port vars överljus blivit skivtäckt. 
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Förråd (uthus), Z0122.945 

Förrådet eller det gamla uthuset består av en logdel i söder, en stalldel i mellersta 
delen och ett garage i norr. Innanför garaget, mot öster, finns ett torrdass och en 
tvättstuga med egna ingångar från östra fasaden. Byggnaden är uppförd 1947-57 
och mäter 25 x 7,3 m samt har en höjd på cirka 6,3 m. 
 
Grund: Det är endast den södra delen, logen, som har en sockel. Denna består 
av ett skift, oputsad, lättbetongsten. 
 
Stomme/fasad: Logdelen har stomme av trä med bärande stolpar och fasad av 
rödfärgad locklistpanel. Stallet har stomme och fasad av fogad lättbetongsten. 
Den östra sidan är slammad och avfärgad i vitt medan de andra två fasaderna i 
väster och norr är obehandlade. Två av den östra fasadens södra dörromfattning-
ar, den västra fasadens båda dörromfattningar och två av samma fasads fönster-
omfattningar har tegelmurade stickbågiga öppningar i rött tegel märkt med WE-
be1.8. Dörromfattningarna är murade med ett språng som anslag för portarna. 
Stalldelens fasad består upptill av rödfärgad spontad panel. På norra garagegaveln 
består gavelröstet av rödmålad locklistpanel. En plåtavtäckning finns mellan 
betongsten och brädfodring.  
 
Fönster: Över östra porten finns ett liggande, rektangulärt träfönster med enkel-
glas indelat i två glas med mittspröjs. Mot väster en likadan fönsteröppning, 
igensatt med skiva på utsidan. I södra gavelröstet finns en öppning, tidigare täckt 
med en parlucka som saknas. Ovanför denna finns en trekantig öppning med 
hönsnät. 

På västra sidan finns åtta fönsteröppningar varav två stickbågiga fönster 
med tegelvalv. Av de senare är det ena igenmurat med betongsten och det andra 
saknar fönster. Den östra fasadens tre fönster i söder och den västra fasadens två 
norra fönster utgörs av rödmålade liggande, rektangulära träfönster med tre 
spröjsade glas. Fönsterbågarna har en vädringsfunktion och går att fälla inåt mot 
en fals. Den östra fasadens norra fönster (tvättstugan) är lika de andra, men detta 
är dubbelkopplat och har två öppningsbara lufter. 
 
Dörrar/portar: I logen finns två inkörsportar mot väster och öster och garaget 
har en port mot norr. Portarna utgörs av dubbelportar med utvändigt rödmålade 
dörrblad av spontade brädor med bandgångjärn. Sex slagdörrar finns varav fyra 
på den östra fasaden och två på den västra. De östra dörrarna och de två södra på 
den andra sidan är utåtgående, rödmålade stickbågsformade dörrar av spontade 
brädor med bandgångjärn. Dörrarna till torrdass och tvättstuga är rakslutna och  
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Förråd Z0122.945, den östra fasaden som vetter mot bostadshuset med dörr till torrdass (smal dörr) och 
tvättstuga längst till höger. 

Förråd Z0122.945. T v stallet och t h logen, sett från vinden ovanför stallet. 
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av rödfärgade spontade brädor hängda i bandgångjärn. Lås i form av klinkor och 
haspar i järnsmide. 
 
Tak och avvattning: Hela taket utgörs av ett sadeltak. Logdelen är täckt med 
korrugerad galvad stålplåt, medan övriga taket är täckt med korrugerade eternit-
skivor med undertak av stickespån. Vindskivor av brädor. Inget avvattningssy-
stem. Taklag till logen består av sparrar fogade till lejd på stolpar. Horisontella 
läkten/långraftar och diagonal stormläkt förstyvar konstruktionen. Ett stödben 
på murat upplag finns i varje takfall. Sparre och stödben är sammanfogade med 
påspikade dubbla brädor. Uthusets norra delar från stallet till garaget har ett tak-
lag av sparrar på stödben fogade till remstycken ovanpå bindbjälkarna.  Sparren 
och stödbenet är sammanfogade genom dubbla spikade brädor. Hanband av brä-
dor, högt påspikade.  
 
Interiör: I logen jordgolv och väggar av obehandlade brädor. Mot stallet i norr 
finns en murad vägg av betongsten med tegel i dess övre parti. En dörröppning 
leder in till stallet. Inget innertak.  

I stallet golv av gjuten betong med parti av kullerstensgolv. Väggar består av 
ytterväggarna, vitmålade. Innertaket över stallet består av vindsbjälklaget med 
korsande bjälkar som bärs upp av trästolpar på tegelmurade pelare. En vitmålad 
träinbyggnad för hydrofor finns vid norra sidan. I grisstian och kostallet finns 
gjutna hoar och gödselrännor. Bås för grisar är uppbyggda av brädor fogade mel-
lan stående järnbalkar på en låg sockel av betong. Brädindelningen är delvis riven.  

I torrdasset består golvet av cement och väggar och tak av vitmålade brä-
dor. Torrklossett av brädor. 

Tvättstugans golv är av omålad betong. Väggarna är putsade och vitmålade 
och brädtaket omålat. Tvättstugans fönster är vitmålat på insidan. Ingen fast in-
redning finns. Vid nordvästra hörnet finns en murstock, putsad och vitmålad.  

Garaget var vid inventeringen inte tillgängligt och inventerades därför inte. 
Enligt äldre beskrivningar har det jordgolv, oputsade cementstensväggar samt 
brädtak. 
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Bostadshus Z0122.938. T v: Den södra fasaden. Bostadshuset är sammanbyggt med uthuset som skymtar till 
vänster i bild. T h: Det enda äldre/ursprungliga fönstret finns på norra fasaden. 

Bostadshus Z0122.938. T v: Östra gaveln. T h: Den norra fasaden med det äldre/ursprungliga fönstret i 
mitten. 
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Nulägesbeskrivning - Revinge 106 

Fritidshus (bostadshus), Z0122.938 

Exteriör: Bostadshuset är troligen uppfört omkring 1890. Det är 14 x 7 meter 
och sammanbyggt med uthuslängan i väster vilket det varit sedan den äldsta kar-
tan från 1893. Modernisering på 1940-talet med treluftsfönster och ytterdörrar. 
 
Grund: Gjuten betong, åt söder gråmålad. 
 
Stomme/fasad: Spritputsade och vitmålade tegelväggar murade med kanal. Fa-
sadens äldsta färgskikt i gult, därefter svagt rosafärgad puts under nuvarande vit 
avfärgning. Gavelröstet är av rödmålad korrugerad plåt. 
 
Fönster: Sju fönster, två på södra fasaden, två på östra gaveln och tre på norra 
fasaden. De västra fönstren på norra och södra fasaden samt det östra utgörs av 
brunmålade treluftsfönster med brunmålade enkelbågar. Det östra fönstret på 
den södra fasaden är ett utbytt vitt tvåluftsfönster, troligen har det även här suttit 
ett treluftsfönster. Det mittersta fönstret mot norr utgörs av ett brunmålat spröj-
sat tvåluftsfönster med mittpost och har bågar med enkelglas, ett kvadratiskt 
överst och ett rektangulärt undertill. Det östra fönstret mot norr är ett brunt 
tvåluftsfönster med mittpost. Gavelröstets fönster utgörs av ett litet brunt fönster 
med spröjs. En del fönster har hörnjärn, fönsterbleck av brunmålad plåt. 
 
Dörrar/portar: Masonitklädda ytterdörrar, brunmålade utvändigt och gulmålade 
invändigt. Trycke och långskylt av stål, funkistyp. Cementgjutna trappstenar, ett 
steg. Över dörren ett vindskydd av korrugerad plast på en stålstomme. 
 
Tak och avvattning: Sadeltak täckt med fasettlagd eternit. Vitmålad takfot in-
klädd med snett lagda brädor. Vitmålade vindskivor av trä. På södra sidan häng-
rännor och stuprör av svartmålad plåt. Skorsten av rött tegel med betongkrön. 
Vinkelränna mot förråd av plåt, rostig. Taklagets konstruktion är inte känd då 
vinden inte är tillgänglig. Taket är på ena sidan kraftigt mossbelupen, några eter-
nitskivor saknas och avvattningen är rostig och trasig. 
 
Interiör: Byggnadens äldre planlösning är till viss del bevarad; två förstugor, kök 
i ena delen av huset och sal i den andra. En del äldre snickerier är bevarade så 
som dörrar, dörrfoder och lister. Köket med vedspis är renoverat på 1940-talet 
med rostfri diskbänk och överskåp.   
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Bostadshus Z0122.938. T v: Den östra förstugan med ytterdörrens masonittäckta och gulmålade insida. T h 
ses kökets inkaklade vedspis och inbygda skåp med pärlspontsdörr. 

Bostadshus Z0122.938. T v: Kök med typisk inredning från 1940-talet med sneda överskåp och rostfri 
diskbänk. T h: Vardagsrummet, som nås från båda förstugorna. Rummet har delvis äldre profilerade golvlister. 
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Bostadshus Z0122.938. T v: Kammare/serverignsgång med äldre fönster. T h: Västra förstugan, dörr in till 
garderoben. 

Bostadshus Z0122.938. T v: Matrummets dörr är mot den västra förstugan ådringsmålad och avfärgad i brutet 
vitt mot vardagrummet. Indelningen med fyra profilerade speglar tyder på att den är från slutet av 1800-talet. T 
h ses samma rum, sprickan vid fönstret och fuktskadan som orsakat skada på tapeten. 
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Förstuga öster – köksingång: Golv möjligen i form av brun korkmatta med 
parkettmönster. Slät brunmålad golvlist, putsade, vitmålade väggar och snickerier. 
Vägg mot öster av skivmaterial. Tak skivklätt och vitmålat. Taklist smal, vitmålad 
med en enkel hålkälsprofil. Profilerat dörrfoder mot vardagsrum och slätt dörr-
foder mot köket. Dörr till vardagsrum och kök, se kök. El-central på västra väg-
gen. En trappuppgång till vinden har tidigare anslutit till förstugans östra sida. 
Trappan är borttagen och vindsuppgången igensatt. 
 
Kök: Trägolv av brädor delvis täckt med ett skivmaterial. Vitmålade väggar. 
Golvsockel dels profilerad och vitmålad och dels slät och brunmålad. Vitmålat 
innertak av masonitskivor och synliga inklädda bjälkar. Dörrfoder profilerade och 
vitmålade. Dörr till förstuga – köksingång, spegeldörr med tre rektangulära spe-
gelfyllningar, träådrad mot köket och blåmålad mot förstugan. Tidigare kammar-
lås borttaget. Dörr mot serveringsgång igensatt från väster. Dörren har ett slätt 
träådrat dörrblad. Platsbyggda köksskåp med blåmålade släta luckor, beslag av 
funkistyp. Överskåp med skjutluckor. Rostfri diskbänk. Vedspis, Ankarsrum No 
919, på murad sockel, täckt med rektangulära kakelplattor. Vägg bakom spisen 
har vitt, kvadratiskt kakel. Intill spisen finns en murstock och vid sidan av den ett 
inbyggt högskåp med vitmålad pärlspontsdörr. I sydöstra hörnet ett mindre ut-
rymme under den numera borttagna trappan, därav den lägre takhöjden. Denna 
del har tidigare varit inredd som skåp. 
 
Vardagsrum: Golv av parkettmönstrad plastmatta ovanpå ett skivmaterial med 
brädgolv under. Väggar med vit, svagt mönstrad tapet. Dörrfoder mot östra för-
stugan är profilerat. Dörren till östra förstugan samt västra förstugan är skivklädd 
och omålad på båda sidor. Delvis profilerade och delvis släta golvlister. I norr 
öppning till litet rum utan dörr och med slätt dörrfoder. 
 
Kammare, tidigare serveringsgång: Dörr till kök igensatt. Golv av turkos 
plastmatta. Väggar med beige tapet och tak som i vardagsrummet. Golvlister släta 
och vitmålade. Fönsterfoder slätt samt smal taklist med enkel profil. 
 
Förstuga väster: Fernissat brädgolv, slät brun golvlist, ådrad. Väggar stöpplade 
brungula till brösthöjd, däröver en brun, smal bård och övre väggfält målade i gul 
kulör. Tak gulmålat med synliga bjälkar. Brungula, svagt ådrade dörrsnickerier. 
Ytterdörren skivklädd och gulmålad. Dörr mot väster – matsalen, spegeldörr med 
fyra speglar träådrade mot förstugan. Trycke med långskylt av plåt med handtag 
av funkistyp. Dörrens andra sida, mot matrummet, är vitmålad.  
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Förråd Z0122.939, västra fasaden. Logen har fasad av träpanel och stallet av rött tegel. Till vänster skymtar 
förråd Z0122.941med fasader i lättbetong. Många delar av byggnadens nedre del är tillfälligt lagade med 
plåtskivor. 

Förråd Z0122.939. Stallets östra sida vetter mot bostadshuset som det är sammanbyggt med. 
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Garderob: Nås från västra förstugan. Fernissat brädgolv med slät, brunådrad 
golvlist. Grönmålade väggar och hatthylla i trä med sågtandsdekor som sitter 
längs ena väggen. Stång för galgar. Taket är vitmålat, skivklätt med synlig bjälke. 
Garderobsdörren är målad på samma sätt som väggarna, på insidan i grönt och 
utsidan med väggfält i gult. Infällt kammarlås borttaget. På utsidan liten nyckel-
skylt. 
 
Matrum – rum väster: Golv av fernissade brädor. Väggar med 1960/70-
talstapet i enkelt mönster i ljusa färger. Snickerier vitmålade, enkla släta golvlister 
och dörrfoder. Inget foder kring ytterfönstren. Innertaket är skivklätt och vitmå-
lat med synliga vitmålade bjälkar. Västra fönstret mot norr igensatt med skiva på 
insidan. 

Förråd (stall och loge), Z0122.939 

Grund: Stallet har synlig sockel mot söder och väster förstärkt med cement. Lo-
gen har grund av gjuten omålad betong. 
 
Stomme/fasad: Oputsade tegelväggar av rött maskinslaget tegel lagt i renäs-
sans/kryssförband. Övre fasadliv av rödmålad locklistpanel liksom gavelröstet 
mot söder. Stallet är hopbyggt med loge mot norr. Logen har väggar av rödmålad 
lockpanel på stomme av furu i ett ramverk med stolpar och bjälkar till vilket tak-
laget är fogat. Taklaget består av sparrar med ett högt placerat hanband och sned-
strävor. Snedsträvorna står på en låg sockel och är fogade till sparrens mitt. Två 
nivåer av dubbla brädor är fogade mellan snedsträvan och ytterväggarnas stolpar.  
 
Fönster: Stallet har mot öster och mot söder vardera två stickbågiga fönster samt 
en öppning mot väster med stående rektangulärt format. Fönsteröppningarna är 
igensatta och har endast delvis bevarade fasta järnbågar med spröjsade glas. Järn-
bågarna har varit målade i gråblått. Mot väster finns en stickbågig öppning med 
liggande rektangulärt format. I gavelspetsen finns en triangulär, igensatt öppning. 
Mot väster finns ett foderintag i form av en öppning i tegelmuren. Muren är del-
vis sönderbruten under öppningen som är igensatt med en skiva från utsidan. 
Logen och stallet har ett högt placerat trekantigt fönster finns på vardera gavlar 
varav det södra är igensatt. 
 
Dörrar/portar: Stallet har två grönmålade dörrar i öster och söder av stående 
spontade brädor och svarta bandgångjärn. Dörromfattningarna är murade med 
ett mursprång och mot söder är det yttre mursprånget rakavslutat. Inkörsport 
mot väster med två dörrblad av grönmålade spontade brädor och svarta band-
gångjärn. Logen har två höga inkörsportar mot väster och öster av rödmålade 
spontade brädor och svarta bandgångjärn.  
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Tak och avvattning: Sadeltak av grå korrugerade eternitskivor. Vindskivor av 
vitmålat trä. Vinkelränna mot bostadshus av plåt. Taket ligger på öppen läkt. 
Inget avvattningssystem. En rund plattform för storkbo av trä över nocken till 
stallet. 
 
Interiör: Stallet har cementgolv, delvis rutmönstrat. Vid griskätte mot norr är 
golvet av kullersten. Tegelväggarna är putsade och vitmålade. Innertak i form av 
loftets bjälklag med brädgolv är omålat. Längs västra sidan kostall med foder-
krubba av saltglaserad keramik.  Gjutna bås mot öster, vitkalkade. Omålat trävirke 
i bås och dörrar. Inbyggnad för hydrofor i nordöstra hörnet, turkosmålad. Mot 
norr en ingång till logen med en stickbågig öppning. I nordvästra hörnet finns en 
trappa till loftet. Logen har jordgolv och är öppen till nock. 

Förråd (traktorgarage), Z0122.941 

Exteriör: Ett före detta traktorgarage i lättbetong är byggt i det gamla uthusets 
förlängning. Garaget har även en ovanvåning men den har inte besiktigats på 
grund av rasrisk.  
 
Stomme/fasad: Stomme av lättbetongblock, med måtten 29 x 16 x 20 cm. Fa-
saden är varken putsad eller målad. Övre delen av östra sidan av rödmålade brä-
dor utan lock. 
 
Fönster: Mot öster en röd brädlucka i ovanvåningen. Mot väster två fönsteröpp-
ningar varav det nedre är igensatt med skiva. Det övre är ett grönmålat tvålufts-
fönster med mittpost. Ena bågen saknas och glasruta i den andra bågen saknas. 
 
Port: I öster inkörsport av rödmålade brädor med två dörrblad i bandgångjärn. 
 
Tak och avvattning: Flackt pulpettak av korrugerad eternit i skivor, delvis inra-
sat.  
 
Interiör: Endast delvis inventerat på grund av rasrisk. Jordgolv, ytterväggen till 
logen utgör vägg mot söder. Mot norr, öster och väster ytterväggar av 
betongsten. Omålat tak av brädor och dubbla bjälklag, kraftigt angripet av röta. 

Garage, Z0122.943 

Exteriör: Fasader av oputsad lättbetong, gavelrösten av rödmålad locklistpanel, 
flackt sadeltak av korrugerad eternit och rödmålade vindskivor i trä. Mot öster 
garageport med dörrblad av grönmålad spontpanel med svarta bandgångjärn. 
Mot väster ett igensatt fönster med grönt fönsterbleck.  
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T v: Förråd Z0122.941. Förrådet är sammanbyggt med logdelen och uppfört i lättbetong. T h: Garage 
Z0122.943 som ligger söder om bostadshuset och förrådet. 

Förråd Z0122.939. T v: Stallets interiör med bås för kor och t h: logens interiör mot söder. 
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Förslag till akuta åtgärder 

- Laga yttertak så att de är täta, särskilt på det norra förrådet på Revinge 106. 
- Rensa och laga takavvattningar. 
- Laga och justera samtliga portar och ytterdörrar så att de är hela och går att 

stänga. 
- Sätt nya lås på ytterdörrar som saknar lås. 
- Laga sättningssprickor i bostadshusen. 
- Laga skadade fönster genom skivtäckning/glasning. 
- Avverka sly och träd som växer för nära byggnaderna, särskilt invid bostadshu-

sets baksida och förråden på Revinge 106. 
- Avlägsna skadedjur på Mossavägen 106 och ta bort jordhögarna vid bostads-

husets norra fasad. 

Källor och litteratur 
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Historiska kartor, Lantmäteriet 
 
Ohlén, Carl-Eric; Sydow, Waldemar, von & Björkman, Sten (red), Svenska gods och 
gårdar, D. 6 Skåne, mellersta delen, Uddevalla, 1944. 
 
http://revinge.kulturportallund.se/kartor/gardar-google.html 
 
Köpekontrakt och värderingsdokumentation, kopior från Revinge byförening 
 
Werdenfels, Åke (red.), Skånskt tegel, Skånes hembygdsförbunds årsbok, Kristian-
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Bilaga – ritningar 

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

Mossavägen 105, Revingehed. Fritidshus Z0122.944, östra gaveln (t v) och södra fasaden (t h). Skala ca 1:200. 
Anna Rabow, Regionmuseet Kristianstad, 2016-10-13. 

Mossavägen 105, Revingehed. Fritidshus Z0122.944, västra gaveln (t v) och norra fasaden (t h). Skala ca 1:200. 
Maria Johansson, Regionmuseet Kristianstad, 2016-10-13. 

Mossavägen 105, Revingehed. Fritidshus Z0122.944, plan bottenvåning (t v) och ovanvåning (t h). Skala ca 1:200. 
Anna Rabow, Regionmuseet Kristianstad, 2016-10-13. 



 

42 

  

Mossavägen 105, Revingehed. Förråd Z0122.945, Södra gaveln (t v) och norra gaveln (t h). Skala ca 1:200. 
Kerstin Börjesson, Regionmuseet Kristianstad, 2016-10-13. 

Mossavägen 105, Revingehed. Förråd Z0122.945, plan bottenvåning med brygghus i norr (t v) och vagnshus i söder 
(t h). Skala ca 1:200. Maria Johansson, Regionmuseet Kristianstad, 2016-10-13. 

Mossavägen 105, Revingehed. Förråd Z0122.945, östra fasaden (överst) och västra fasaden (nederst). Sammansatt av två 
originalritningar. Skala ca 1:200. Maria Johansson, Regionmuseet Kristianstad, 2016-10-13. 
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Mossavägen 106, Revingehed. Fritidshus Z0122.938, norra fasaden (överst), södra fasaden (nederst t v) och östra 
gavelfasaden (nederst t h). Skala ca 1:200. Kerstin Börjesson, Regionmuseet Kristianstad, 2016-11-23. 

Mossavägen 106, Revingehed. Fritidshus Z0122.938, plan bottenvåning med med matrum, farstu, garderob, vardagsrum, 
skafferi med frysbox, farstu och kök. 1. vedspis, 2. elspis, 3. diskbänk, 4. rökstock, 5. kamin och 6. skåp. (Kamin, skåp 
och trappa var borttaget vid dokumentationen 2016.) 
Skala i ca 1:200. Skannad kopia av ritning av Ulf  Lindahl, RÄA, 1965-08-02. 
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Mossavägen 106, Revingehed. Förråd Z0122.939 och Z0122.941, norra delen av östra fasaden (överst), norra gavelfasa-
den (nederst t v) och norra delen av västra fasaden (nederst t h). Skala ca 1:200. Kerstin Börjesson, Regionmuseet Kristian-
stad, 2016-11-23. 

Mossavägen 106, Revingehed. Förråd Z0122.939, västra fasaden (överst), södra gavelfasaden (nederst t v) och södra delen 
av östra fasaden (nederst t h). Skala ca 1:200. Kerstin Börjesson, Regionmuseet Kristianstad, 2016-11-23. 

Mossavägen 106, Revingehed. Förråd Z0122.939 och Z0122.941, plan bottenvåning med stall i söder, loge i mitten och 
garage i norr. Skala ca 1:200. Redigerad ritning från 1965, Kerstin Börjesson, Regionmuseet Kristianstad, 2016-10-13. 
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Bilaga – dokumentation RAÄ 1965 

  

(Z0122.944) 

(Revinge 105; fritidshus Z0122.944 och förråd Z0122.945) 
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(Z0122.945) 

(forts. Revinge 105; fritidshus Z0122.944 och förråd Z0122.945) 
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(Z0122.938) 

Revinge 106, fritidshus (Z0122.938, förråd Z0122.939, 
Z0122.941 och garage Z0122.943) 
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(forts Revinge 106, Fritidshus (Z0122.938, förråd Z0122.939, Z0122.941 och 
garage Z0122.943) 

(Z0122.941) 

(Z0122.939) 
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(Z0122.943) 



Regionmuseets E-rapportserie 2016 

Kulturmiljö 

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

1. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2015 
3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
7. Bosjökloster kyrka- invändig renovering, Bosjökloster sn, AM, Petter Jansson, 2015 
8. Takomläggning Tyghuset 2015, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2015 
9. Killehuset, Bara sn, VP, Anna Rabow, 2016 
10. Stora Råby 33:21-24, Stora Råby sn, DK, Anna Rabow, 2016 
11. Underhållsplan Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
12. Underhållsplan Röke kyrka, Rökes sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
13. Krageholms mölla – Nya vingar ger liv åt kulturarv, Sövestad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2013-2016 
14. Munka Ljungby kyrka – invändig renovering, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013-2016 
15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad, Svedala sn, VP, Anna Rabow, 2016 
16. Östra begravningsplatsen, Hässleholm sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2016 
17. Stora Köpinge kyrka- invändig sanering och konservering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2016 
18. ”Paradiset” i Hässleholm. Beskrivning och kulturhistorisk värdering, Hässleholms sn, DK, Maria Johansson, 2016 
19. Wanås slott och trädgård, Gryt sn, VP, Hanna Cöster, Åsa Eriksson Green, Cissela Olsson, Patrik Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2016 
20. Matteröd kyrkogård, Matteröd sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Tony Svensson, 2016 
21. Hardeberga kyrkogård – renovering av mur, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2015-2016 
22. Krapperups konsthall – byte av tak, Brunnby sn, AM, Anna Rabow, 2016 
23. Emmislöv kyrka – installation av brand- och inbrottslarm, Emmislöv sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
24. Färlöv kyrkogård, Färlövs sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
25. Önnestad kyrkogård, Önnestads sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
26. Hörja gamla och nya kyrkogård, Hörja sn, VP, Åsa Jakobssson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
27. Skivarps kyrkogård, Skivarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
28. Östra Vemmenhögs kyrkogård, Östra Vemmenhögs sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
29. Västra Vemmenhögs kyrkogård, Västra Vemmenhögs kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
30. Västra Nöbbelövs kyrkogård, Västra Nöbbelöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
31. Svenstorps kyrkogård, Svenstorp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
32. Orgelbyggaren 3, Hässleholms sn, Kulturhistorisk värdering, Maria Johansson, 2016 
33. Törringe kyrkogård, Törringe sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2016 
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 
53. Renovering av Börringe kyrkogårdsmur, Börringe sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015-2016 
54. Östra Herrestad kyrka- utvändig restaurering, Östra Herrestad sn, AM, Petter Jansson 2016 
55. Nämndemansgården, Sankt Ibb sn, AM, Anna Rabow, 2016 
56. Pappersbrukets skorsten – avvattning och ommurning, Klippans sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2016 
57. Sofiebergs gård – kulturmiljöanalys av park och trädgård, Färlövs sn, KA, Patrik Olsson och Cissela Olsson, 2016 
58. Tolånga kyrkogård – förstärkning av stödmur, Tolånga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016 
59. Örumshuset – stråtak och invändiga arbeten, Hörup sn, AM, Anna Rabow, 2016 
60. Tomelilla Byagårds stråtak, Tryde sn, AM, Anna Rabow, 2016 
61. Bondrumsgården, Fågeltofta sn, AM, Anna Rabow, 2016 
62. Mariakyrkan i Båstad, konserveringsåtgärder, Båstad sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2016 
63. Hammarlunda mölla – snurr på verksamheten, Hammarlunda sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2014-2016 
64. Ringstorps mölla – en renoverad holländare på Fredriksdal, Helsingborgs sn, AM, Helene Stalin Åkesson 2015-2016 
65. Östra Karups kyrka – demontering av bänkar, Östra Karups sn, AM, Åsa Eriksson Green 2015-2016 
66. Svarta Hål västra – Revinge 5:4, Revinge sn, DK, Kerstin Börjesson och Anna Rabow, 2016 
67. Mossavägen – Revinge 105 och 106, Revinge sn, DK, Kerstin Börjesson och Anna Rabow, 2016 



 

 


