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Burlövs prästgård ligger i Burlövs kommun som är markerad. 

 

 
Burlövs prästgård ligger i kyrkbyn en bit utanför det moderna samhället Arlöv. 
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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Tre dörrar/portar har bytts; huvudentréns dörr, brygghusets dörr och logporten.  

Administrativa uppgifter 

Objekt   Burlövs prästgård, Burlöv 7:1 

Socken, kommun  Burlöv 

Arbetshandlingar  2018-02-05, Offert ang renovering/ 

nytillverkning dörrar och port, 

Kultur Bygg och Utb 

Länsstyrelsens diarienummer 2018-02-13, 432-1908-2018 och 

2018-02-13, 434-22337-2017 

Regionmuseets diarienummer L12.20-58-18, 1204 

Byggherre/beställare  Bara Härads hembygdsförening 

Entreprenör   Olle Zahn, Kultur Bygg och Utb 

Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands- 

antikvarien i Skåne genom Anna Rabow 

Byggnadstid   2018-04-17 till 2018-06-27 

Slutbesiktning  2018-06-28 

Bidrag till kulturmiljövård  88 481 kr samt för antikvarisk medverkan 

Rapport granskad av  Kerstin Börjesson 

Burlövs prästgård, södra fasaden, juni 2018. 
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Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Det nuvarande boningshuset på prästgården i Burlöv uppfördes 1773-74 av kyrko-

herde Anders Kjellman. Den ersatte äldre bebyggelse på gårdsplatsen vars anor 

som prästgård går tillbaka till medeltiden. Det 45 meter långa boningshuset upp-

fördes i korsvirke och rymde 17 rum. Anläggningen uppfördes efter lokalt bygg-

nadsskick i korsvirke men betydligt större än vanliga bondgårdar för att visa på 

församlingens rikedom och betydelse. Ekonomilängorna som ska ha uppförts se-

nare, 1792 enligt en bevarad sten, låg söder om boningshuset och revs 1905 då 

jordbruket på prästgården upphörde. De tre ekonomilängorna kan ses på den 

skånska rekognosceringskartan från 1812-20. Infarten skedde genom en vagnsport 

som låg i en idag borttagen förlängning västerut. 

I slutet av 1800-talet kom socknens tyngdpunkt att förskjutas till Arlöv där 

ett sockerbruk anlagts och dit järnvägen dragits. Efter en del diskussioner anlades 

en ny kyrka i Arlöv varmed den gamla kyrkbyn hamnade vid sidan av. Burlövs kyrka 

övergavs och prästen flyttade från prästgården. Prästgårdsarrendatorn bodde en 

tid i prästgården men sedan kom den att stå tom. Det var tal om att riva prästgården 

men den räddades av den nybildade föreningen Bara Härads hembygdsförening 

som sedan 1928 drivit gården. Under en tid hyrdes boningsdelen ut till inneboende. 

Idag utgör hela byggnaden och tillhörande trädgård ett museum. 

Boningslängan är byggd i ekekorsvirke med 36 ”wäggarum” eller fack. Grun-

den är av gråsten och putsad och avfärgad i grått. Facken mellan timmerstolparna 

är fyllda med lerklining och råsten. Fasaderna är stänkputsade med släta omfatt-

ningar kring fönster och huvudentré i söder och avfärgade med vit kalkfärg. Den 

västra delen, där vagnsporten och drängkamrarna ligger, och den västra delen av 

den norra fasaden, har synligt korsvirke med putsade fack. Taket är idag täckt av 

vass som ersatt tidigare taktäckning med halm. 

Samtliga fönster, dörrar, portar och gavelpaneler är avfärgade i rött och de 

flesta fönster och dörrar bedöms vara ålderdomliga. Då boningshuset byggdes om 

på 1830-talet fick den norra fasaden större fönster och en glasdörr sattes in i salen. 

I början av 1900-talet tillkom en dörr på den östra gaveln. Enligt den uppmätnings-

ritning som gjordes 1915 av Hvilans folkhögskola hade alla dörrar samma utfö-

rande som idag. Porten till logen har bytts någon gång under de senaste decenni-

erna och den östra dörren byttes vid renoveringen 2009. Enligt ritningarna hade 

inte dörrar och fönster de skevheter som de har idag. Det har uppstått sättningar i 

byggnaden och särskilt den södra fasadens mellersta dörr till brygghuset och fönst-

ret intill denna har blivit skeva. Även huvudingångens pardörr hade satt sig så att 

panelen inte längre är helt symmetrisk. Detta entréparti detaljritades och på bilden 

syns tydligt dörrens fiskbenspanel och att den släta omfattningen löpt runt både de 

två sidofönstren och dörren. 
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Skyddsföreskrifter enligt KML 

Burlövs prästgård har varit skyddad sedan 1946-06-03 då den registrerades jämlikt 

lagen den 12 juni 1942 om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader. Den blev 

1964-09-22 byggnadsminne enligt dåvarande byggnadsminneslag då den ansågs be-

vara egenarten hos gången tids byggnadsskick och med hänsyn härtill är att anse som synnerligen 

märklig. Idag är byggnaden byggnadsminne enligt 3 kap  kulturmiljölag. Ett förslag 

till förnyat beslut om nya skyddsbestämmelser togs fram 2011 men det har ännu 

inte fastslagits. 

 

De gällande skyddsbestämmelserna från 1964 lyder: 

1. Prästgårdsbyggnaden må ej utan riksantikvariens samtycke rivas, flyttas eller eljest till 

sitt yttre ombyggas, förändras eller repareras. 

2. Åtgärder inom prästgårdsbyggnadens inre skall vidtagas i samråd med riksantikvarien. 

3. Ett område kring prästgårdsbyggnaden, vilket på en till dessa föreskrifter hörande karta 

markerats med röd begränsningslinje, må ej utan riksantikvariens samtycke ytterligare 

bebyggas eller bliva föremål för annan väsentlig förändring. 

4. Ägaren skall ägna byggnaden och området erforderligt löpande underhåll. Inom området 

belägen trädgårdsanläggning skall vårdas och hävdas. 

T. v: Uppmätningsritning av huvudentrén, utförd 1915 av Hvilans folkhögskola. T. h. samma dörr 2014. 
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Skadebild/Motiv till åtgärder 

Brygghusets och huvudentréns dörrar var egentligen i behov av underhållsmålning. 

Men panelerna var så pass rötskadade att de inte utgjorde något bra underlag för 

målning. Även karmar och trösklar var i dåligt skick, vilket till stor del har att göra 

med att de är mer utsatta då dörrarna är inåtgående. Huvudentréns karm var sedan 

tidigare lagad nertill och även tröskeln var bytt till obehandlad ek. 

Brygghusets dörr var igensatt med en annan dörr på insidan och användes 

inte. Karmen och tröskeln var tidigare uppstagad med äldre smidesjärn i hörnen. 

Utrymmet mellan översta trappstenen och denna dörr har någon gång fyllts igen 

med betong vilket troligtvis bidragit till rötskador på snickerierna. 

Logens port hade tillkommit i modern tid och bestod av smal pärlsponts-

panel. Porten var inte särskilt tät och dess nedre delar var rötskadade. Föreningen 

använder logen för sammankomster och önskade utöka möjligheterna att använda 

rummet. Med förbättrad värmeisolering skulle komforten öka vid de olika arrange-

mangen. 

Utförda åtgärder 

Huvudentré 

Huvudentréns dörr bestod av en inåtgående pardörr med utanpåliggande sned-

ställd spontpanel som sitter på narade brädor. Panelen hade en karnis på båda sidor. 

Dörren har varit avfärgad med olika typer av röda färger på utsidan och grå oljefärg 

på insidan. Den nya spontpanelen gjordes likt befintlig av hyvlad, bra furukvalitet, 

i samma dimensioner och med liknande profilering. Profileringen är inte exakt som 

förlagan men den var å andra sidan så nednött att det var svårt att bedöma hur den 

en gång sett ut. Den äldre nyckelskylten av smide som satt på utsidan återmonte-

rades. På insidan ersattes den allra nedersta delen av insidans brädor som var ska-

dade. Denna del avfärgades i grå linoljefärg likt övriga dörren. Karmens nedre delar 

som för övrigt redan var lagade sedan tidigare skarvades i med nytt virke av fur. 

Kanten hyvlades ner i likhet med den befintliga karmen. 

Brygghusdörr 

Den lilla dörren till brygghuset bestod av en inåtgående enkeldörr av stående spon-

tad bred panel. På dörrens utsida fanns ett äldre handtag av smide och även ett 

beslag för en tidigare låsanordning. Mellan tröskel och karm fanns två gångjärn. 

Dörren var ej öppningsbar då den var fastreglad och förtäckt av en annan, äldre 

bräddörr på insidan. Panel och nedre delarna av karmens sidor är rötskadade, lik-

som tröskel. Dörrens karm hade blivit skev på grund av att väggen satt sig varmed 

det finns en glipa mellan karm och korsvirkesstolpe på ena sidan. Dörren bedöm-

des vid nedmonteringen som äldre men själva dörrbladet och tröskeln var ej ur-

sprungliga.  
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Panelen och den nedre delen på karmen ersattes med nytt furuvirke. T.h. efter målning med röd linoljefärg i ku-
lören järnmönja. 

Huvudentrén. Den snedställda panelen var i dåligt skick och byttes i sin helhet. T. h. ses den övre delen som var 
i bäst skick och där profileringen var som tydligast.  
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En ny bräddörr av spontad furupanel med narar och i samma dimensioner som 

den gamla gjordes. Det gamla utvändiga handtaget och även beslaget som egentli-

gen inte har någon funktion längre återmonterades, liksom de invändiga banggång-

järnen. En regel som fanns i prästgårdens förvar sedan tidigare monterades på in-

sidan så att dörren går att låsa från insidan med regel och hänglås. Dörren är inte 

tänkt att användas men nu går det i varje fall att öppna den. Glipan mellan karm 

och dörr minskades med den nya dörren och genom att karmen lagades med nytt 

virke. Tröskeln som var helt genomrutten ersattes med en tjockare i ekvirke som 

lämnades omålad. På grund av skevheten i väggen kunde dörren inte göras helt tät 

nertill. Glipan täcktes med en list på insidan. 

Under tröskeln och mellan huset och stentrappan fanns en utfyllnad och 

klack av betong. Den har troligtvis tillkommit då trappan glidit ifrån huset, men 

sedan dess har mellanrummet utökats. All betong knackades bort och fasaden la-

gades med hydrauliskt kalkbruk som avfärgades i vitt. Invändiga håligheter mellan 

vägg och golv fylldes likaså igen. Fasaden under dörren gör ett insprång, medan 

den övre delen av karmen hamnat en bit utanför murlivet. Trappans översta sten 

flyttades närmare huset så att det numera inte är många centimeters avstånd mellan 

hus och trappa. 

Logport 

Logportens pärlspontsdörrar ersattes med bräddörrar av furuspont utan profiler 

och i bredare dimensioner anpassade till den äldre gårdsmiljön. Brädorna är kilså-

gade efter stockarnas avsmalnande form och ställda växelvis toppände mot rot-

ände. Även här återanvändes de gamla bandgångjärnen medan skruv och mutter är 

nya. Beslagen som var svartmålade var i gott skick och lämnades obehandlade. 

För att kunna vistas i logen vintertid tillverkades en löstagbar isolerad inner-

port som kan tas bort under sommarmånaderna. Isolerväggen tillverkades i tre 

sektioner av plywood med isolermaterial. De lyfts på plats och fästs med lösa spik 

i en trälist som sitter på ovansidan. Brädorna ovanför porten tätades från insidan 

med linull och breda brädor som laserades i vitt.  

All ny panel och karmar avfärgades med röd linoljefärg i kulören Järnmönja, 

NCS-kod 5731-Y78R, från Ottossons färgmakeri. Brygghusdörren avfärgades i 

rött även på insidan, liksom logporten. Prästgårdens fönster och dörrar är sedan 

tidigare avfärgade med en liknande röd färg och skiljer sig inte nämnvärt i kulör.  
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Brygghusets dörr före bytet och lagningen av karm och tröskel. Intill dörren fanns en betongklack som bidragit till 
rötskadorna. 

T.v: Insidan av brygghusets dörr var inte synlig före renoveringen då den var täckt med en annan, lös dörr. T.h: 
Den nya dörren gjordes i samma dimensioner som den gamla och handtaget (i skugga) återanvändes. 
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Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Åtgärderna är utförda med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde och ge-

nom omsorgsfull utformning av de nya dörrarna har prästgårdens ålderdomliga 

uttryck bevarats. Likaså har återanvändandet av beslag och bibehållandet av skev-

heter i karm och panel bidragit till det. 

Övriga handlingar med relevans för ärendet 

Burlövs gamla prästgård – putslagning, Antikvarisk medverkan 2014, Rapport 2014:27, 

Anna Rabow, Regionmuseet Kristianstad 

 

Burlövs gamla prästgård – renovering av källare, Antikvarisk medverkan 2011, Rapport 

20011:21, Ingela Blomén, Regionmuseet Kristianstad 

 

Burlövs gamla prästgård – utvändig renovering, Antikvarisk kontroll 2009, Rapport 2009:79, 

Anna Rabow, Regionmuseet Kristianstad 

 

 

 

Lund 2018-08-17, Anna Rabow 

T.v: Insidan av brygghusets dörr avfärgades i rött likt utsidan. T.h. Förstugans pardörr utgörs av en stomme av 
brädor som lagades nedtill och avfärgades i grått likt resten av insidan.  
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Längst upp: Logporten före 
bytet. I mitten: Den nya porten 
är gjord av spontade furubrä-
dor, kantsågade efter stockar-
nas avsmalnande form och 
ställda växelvis toppände mot 
rotände. Nederst: Innanför 
porten har man låtit göra en 
avtagbar isolervägg som är 
tänkt att bidra till ökad kom-
fort på logen under vinterhalv-
året. 



 
Regionmuseets E-rapportserie 2018 

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. Eppingska lusthuset, Helsingborg, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
2. Billeberga kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
3. Tirup kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
4. Svalöv kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
5. Konsul Perssons villa – invändig renovering 2016-17, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2018 
6. Grevie kyrkogård, VP, Per Holmgren, Åsa Jakobsson, Rebecca Olsson och Brita Tronde, 2018 
7. Förslöv kyrkogård, VP, Per Holmgren, Åsa Jakobsson, Rebecca Olsson och Brita Tronde, 2018 
8. Ignaberga gamla kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, 2018 
9. Ignaberga nya kyrkogård, VP, Rebecca Olsson, 2018 
10. Kullen Östra 46, fd Frälsningsarméns hus, Helsingborg, AF, Maria Sträng, 2018 
11. Bergengrenska trädgården, Simrishamn, AM, Rebecca Olsson, 2018 
12. Näsums kyrka – utvändig renovering, Näsum, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Ballingstorpsgården – omtäckning av sti, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2018 
14. Helsingborgs Rådhus – ny fasadbelysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2017-2018 
15. Takomläggning på f.d. Riksbankshuset i Kristianstad, AM, Maria Johansson och Emelie Petersson, 2017-2018 
16. Muraren 10 Parkvillan, Hässleholms sn, KA, Maja Jannerling och Helene Stalin Åkesson, 2018 
17. Stoby gamla kyrkogård, Stoby sn, VP, Linn Ljunggren, 2018 
18. Kärnan Norra 22, Östra magasinsbyggnaden, Helsingborg, AF, Maria Sträng, 2018 
19. Burlövs prästgård – byte av dörrar, Burlöv sn, AM, Anna Rabow, 2018 



 

 


