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Inledning 

Länsstyrelsen Skåne har av Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

beställt ett kunskapsunderlag om byggnadsminnet Källs Nöbbelövs prästgård. Ar-

betet ingår i en pågående översyn av länets byggnadsminnen. Uppdraget omfattar 

en sammanställning av byggnadsminnets historik, nulägesbeskrivning och en kul-

turhistorisk värdering. 

Kunskapsunderlagets syfte är att ge en helhetsbild av prästgårdens nuvarande 

skick för att tillsammans med en genomgång av tillgängligt arkivmaterial och en 

bred kulturhistorisk värdering få en tydligare bild av prästgårdens förändringar 

fram till idag. Materialet ska kunna användas som utgångspunkt i framtida hand-

läggning av ärenden som rör byggnadsminnet. Uppdraget har även omfattat en 

granskning av byggnadsminnesförklaringen från 1994 i syfte att se huruvida den 

stämmer med sammanställningen i detta kunskapsunderlag. Arbetet har utförts av 

Regionmuseets byggnadsantikvarier Anna Rabow och Helene Stalin Åkesson. Fält- 

och arkivstudier och sammanställningen av materialet utfördes i augusti och sep-

tember 2019. 

Beskrivning av uppdraget 

Kunskapsunderlaget för Källs Nöbbelövs prästgård omfattar en nulägesbeskriv-

ning. Bostadshuset (byggnad A enligt byggnadsminnesförklaringen) och norra 

längan med vinkelbyggnad (byggnad C och D) samt hönshuset (byggnad B) har 

beskrivits exteriört. Bostadshuset som sedan längre till utgör en överloppsbyggnad, 

närmast att likna vid ett museum, har beskrivits mer ingående. Norra längan med 

vinkelbyggnad och hönshus är även den beskriven, dock mer översiktligt då delar 

av den används som privatbostad. Utöver byggnaderna har också gårdsplanen och 

trädgården beskrivits, för att få en helhetsbild av byggnadsminnet. 

Därtill har arkivhandlingar från Landsarkivet, Folklivsarkivet, Regionmuseet 

arkiv liksom Länsstyrelsen egna handlingar studerats och sammanställts kronolo-

giskt. Tryckta och otryckta källor samt foton har gåtts igenom. Som komplement 

till arkivmaterial har också intervju gjorts med en före detta medlem i Onsjö härads 

hembygdsförening. Därtill har också nuvarande ägare bidragit med uppgifter. Ba-

serat på okulärbesiktning och genomgångna arkivhandlingar har prästgården där-

efter värderats med utgångspunkt från Riksantikvarieämbetets Plattform kulturhisto-

risk värdering och urval från 2015. 
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Administrativa uppgifter 

Objekt Källs Nöbbelövs prästgård, Källs Nöbbelöv 2:17 

Socken Källs Nöbbelöv 

Kommun Svalöv 

Arbetshandlingar Upphandlingsdokument 

Regionmuseets dnr M12.20-320-19, 1286 

Länsstyrelsens dnr 432-18641-2019 FKU 

Beställare Länsstyrelsens Skåne 

Antikvarisk expertis  Regionmuseet genom Anna Rabow och Helene 

Stalin Åkesson 

Projekttid 2019-06-24 – 2019-10-04 

Rapportgranskning Ann Tschannen, Länsstyrelsen Skåne 

Byggnadsminnets omfattning 

Byggnadsminnets skyddsområde överensstämmer med befintlig fastighets av-

gränsning. Inom det området får inte ytterligare byggnader uppföras eller andra 

omfattande förändringar göras. Samtliga byggnader är skyddade exteriört. Interiört 

avseende rumsdisposition och ytskikt är byggnaderna A, C och D skyddade. Höns-

huset (byggnad B) omfattas inte av skyddsföreskrifterna. 

För boningshuset (i byggnadsminnesförklaringens skyddsföreskrifter om-

nämnt som byggnad A) lyfts särskilt snickerier, kakelugnar och putsade väggar. I 

byggnadsminnesförklaringen daterad 1994-09-27 nämns inte de sentida dekorat-

ionsmålningarna i nuvarande sal respektive södra förstugan, de har utförts efter 

det. 

Norra längan, i byggnadsminnesförklaringens skyddsföreskrifter omnämnd 

som tre byggnadskroppar B (hönshus), C (verkstad) och D (bostad). Norra längan 

beskrivs vara ombyggd i etapper och byggnadsminnesförklaringen går inte när-

mare in på detaljer mer än att man lyfter det stampade jordgolvet på vinden till 

byggnad D och då att tekniken är densamma som för vindgolvet i byggnad A. 

Trädgården är inte specifikt beskriven. Däremot nämns att gårdsplanen i sin 

helhet är stensatta. Både trädgård och gårdsplan ingår i skyddsområdet och ska 

hållas i sådant skick att byggnaderna karaktär och utseende bevaras.  
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Plan över Källs Nöbbelövs prästgård, bostadshuset med nuvarande rumsindelning: 1) förstuga med upp-
gång till vind och källarnedgång, 2) tambur, 3) arbetsrum, 4) gästkammare, 5) adjunktsrum, 6) tambur, 
7) sal, 8) pigkammare, 9) kök, 10) badrum, 11) litet kök 12) förstuga. Skala ca 1:200. 

Situationsplan över Källs Nöbbelöv 2:17 med bostadshuset i väster, den norra längan med vinkelbyggnad i norr, 
och hönshuset på den norra längans västra gavel (skrafferat). 
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Plan över Källs Nöbbelövs prästgård, norra längan med vinkelbyggnad med nuvarande rumsindelning (hönshu-
set är inte med): 1) förstuga/kök med nedgång till källare, 2) boningsrum, 3) boningsrum, 4) förstuga, 5) gar-
derob, 6) sal, 7) badrum, 8) kök, 9) boningsrum, 10) boningsrum, 11) förstuga med uppgång till vind, 12) 
förråd, 13) boningsrum, 14) förstuga, 15) verkstad, 16) förråd, 17) verkstad. Skala ca 1:200. 
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Historik – bebyggelse 

Gårdsplatsen och de äldsta källorna 

Källs Nöbbelövs prästgårds nuvarande byggnader är uppförda under första delen 

av 1800-talet. Själva gårdsplatsen är dock äldre än så, exakt hur gammal den är är 

inte känt. Prästgården benämns också som Gamlegård vilket kan ha med själva 

gårdsplatsen att göra. Den äldsta kända kyrkan i byn var från tidig medeltid varmed 

prästgården beräknas ha legat här sedan åtminstone senare delen av medeltiden. 

Den första kända prästen i Källs Nöbbelöv verkade i slutet av 1500-talet. Kyrkan 

låg fram till 1880-talet snett mitt över bygatan då en ny byggdes på den södra sidan. 

Den gamla kyrkogården utgörs numera av en kulle och omges av en hög stenmur. 

Den nya kyrkan ersattes redan i slutet av 1950-talet av en ny, ritad av Eiler Graebe. 

Bilden av prästgården framträder dock först under tidigt 1700-tal när ifrån 

kartor och syneprotokoll är bevarade. Protokollen utfärdades i enlighet med en 

förordning om husesyn i samband med att en ny präst tillträdde. Prästerna var 

skyldiga att årligen underhålla de byggnader på prästgården som ansågs vara erfor-

derliga, så kallade laga hus, för en viss summa. För byggnation utöver summan 

däremot - överbyggnad - skulle efterträdaren lämna företrädaren eller dennes sterb-

hus en lösen. Då byggnadsskicket var reglerat, för Skåne gällde korsvirke med ler-

klinade fack och halmtak, nödgades prästerna att bygga i traditionell stil. 

Karta från 1759 över Källs Nöbbelövs by med prästgården, nr 2, längst till vänster. Längorna var friliggande, 
men tätt placerade, med bostadshus i väster, loge i söder, stall i öster och övriga ekonomiutrymmen i norr. 
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Enligt de äldsta bevarade kartorna som båda är från 1708 låg prästgården vid en 

trevägskorsning längst ut i den västra delen av byn. Bebyggelsen är på den ena 

kartan markerad med schablonbyggnader varav prästgården var en förhållandevis 

stor gård. Vid tiden då nästa karta upprättades 1759 bestod prästgården av fyra 

något asymmetriskt placerade och icke sammanbyggda längor. Den norra längan 

låg en bit indragen på gårdsplanen och både den östra och södra sträckte sig en bit 

utanför gårdsfyrkanten. Den södra längan var något snett placerad i jämförelse 

med de övriga. I väster, norr och söder fanns trädgårdar. 

Enligt det äldsta bevarade syneprotokollet från 1786 rymde den norra längan 

drängkammare, redskapshus, förstuga, dagligstuga, kök och visthus och mätte 55 x 

9,5 alnar (32,7 x 5,6 meter). Höjden mellan fotträ och lejd var 3,5 alnar (2 meter). 

I den östra längan fanns fähus, hackelsehus, stall och fårhus och var 48 alnar (28,5 

meter) lång. Den södra längan var loge. Alla tre ekonomilängor var uppförda i kor-

svirke med fack av lera och hade halmtäckta tak. Angående den västra längan om-

nämndes endast att den utgjorde bostad. 

  

Enskifteskartan från 1812 visar uppdelningen av ägorna mellan gårdarna. Flera gårdar flyttades ut ur byn, 
prästgården till vänster, nr 2, blev dock kvar. Samtliga fyra längor hade sedan den förra kartan upprättades 
återuppförts med samma struktur som förut. T. h: Utsnitt ur en samtida karta med prästgårdens ägor. 
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En ny gård byggs 

Enligt ovan nämnda protokoll var längorna i dåligt skick. När den nye kyrkoherden 

Richard Åkerman skulle tillträda tjänsten i Källs Nöbbelöv 1796 fanns det inte ”en 

enda binning” utom en nybyggd loglänga. Åkerman försökte med uttalandet påvisa 

orimligheten i att efterträdaren tvingades betala för förfallna byggnader. Då de år-

liga summorna inte ökat hade underhållet i princip uteblivit. I söder hade det året 

dessförinnan uppförts en loglänga som mätte 80 x 13 alnar (47,5 x 7,7 meter) och 

var 4,5 alnar (2,7 meter) hög. Åkerman lät året därpå uppföra en ny länga i öster 

som var 50 x 11 alnar (29,7 x 6,5 meter) med en upp till tre alnar (1,8 meter) hög 

stenfot. Den var inredd med foderlador, stall, inkörselport, oxstall och kostall. Den 

norra längan ersattes slutligen 1799 och gjordes även den större än sin föregångare, 

69 x 11 alnar (41 x 6,5 meter) med en höjd av tre alnar mellan fotträ och lejd och 

med en tre alnar hög stenfot. Den inreddes med brygghus med skorsten, bakstuga 

med bakugn, svinhus, inkörselport, rullbod, visthus, drängkammare, torvhus, loge 

och loggolv. Bakugnen sköt ut från fasaden och skyddades med ett skjul. Byggna-

den var belägen sju alnar väster om den östra längan. 

Bostadshuset i väster, omtalad så som ”Caracters Byggnad” i ett syneproto-

koll från 1807, uppfördes 1806 och ersatte en äldre bostad på platsen. Bostadshuset 

uppfördes av den nytillträdde kyrkoherden Pehr Sandberg. Dess väggar var av ek-

korsvirke med bränt och murat tegel utvändigt och obränt tegel invändigt med en 

Odaterat foto, troligen taget någon omkring 1910-talet. Den östra friliggande längan från 1854 låg kvar utanför 
gårdsfyrkanten (t. v.) och den östra vinkeln (t. h.) hade gjorts om till en bostadslägenhet. Notera att den norra 
längan hade en gavelspets som numera är borttagen. Avfotograferat foto från prästgården. 
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halv alns tjocklek. Den var 36 x 12 alnar (21,4 x 7,1 meter) stor och 4 alnar och 4 

tum (2,4 meter) hög mellan fotträ och lejd. Taket var täckt med halm. Samtidigt 

som kraven att bygga traditionsenligt med korsvirke gav det brända teglet, den nå-

got högre fasaden och benämningen karaktärsbyggnad vid handen att byggnads-

idealet, även på prästgårdarna, fjärmade sig allt mer från traditionerna. 

Bostaden rymde en förstuga, en liten kammare, en större gästkammare, en än 

mindre kammare, en större stuga, sängkammare, studerkammare, kök, en mindre 

stuga och spiskammare. Källaren som för övrigt inte var tillgänglig och låg under 

förstugan var från en äldre byggnad på platsen. 

Enligt samma protokoll fanns det i den östra längan tre foderlador, två häst-

stall, oxstall, kostall, fårhus och inkörselport. Längorna i norr och söder var oför-

ändrade, det fanns vidare en brunn men endast en trädgård omnämndes. 

Enligt den syn som gjordes 1815 hade några av rummen i bostadshuset bytt 

benämning, så som att den mindre stugan kallades folkstuga. I den norra längan 

hade ett hönshus inretts, i den östra längan hade fårhuset återgått till att vara fo-

derlada. Vid följande syn femton år senare nämndes att köket hade egen förstuga 

med utgång mot gården och att folkstugans golv bytts från mursten till trägolv. 

Vid enskiftet 1812 i Källs Nöbbelöv upprättades en karta som bekräftar bil-

den från syneprotokollen. Det fanns ett friliggande bostadshus i väster, en dubbelt 

så lång länga i söder, och två inte fullt så långa längor i norr och öster. De tre 

ekonomibyggnaderna låg intill varandra men var inte sammanbyggda. Det enda 

Bostadshuset uppfördes 1806 med tegel i facken och en hög sockel, i övrigt användes traditionellt korsvirke och 
halmtak.  
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som inte verkar stämma är att den norra längan skulle vara hela 41 meter lång och 

att avståndet till den östra vara 4 meter. På kartan ser det ut som att den norra 

längan är ungefär lika lång som den östra, det vill säga 29 meter och det finns inte 

mycket utrymme dem emellan. I övrigt var gårdsbilden väldigt lik den på 1759 års 

karta, så pass att man undrar ifall gården verkligen uppmätts på nytt. 

I början av 1830-talet hade det tillkommit ett friliggande svinhus som var 

uppfört i gråsten, oklart dock var och hemlighuset hade flyttats från den norra 

längans östra sidan till dess västra sida. 

 

Längorna i norr och öster döms ut 

Vid synetillfällena 1831 och 1833, gjorda i samband med tillträdandet av kyrkoher-

den och hovpredikanten Gustaf  Aulin (verksam i Källs Nöbbelöv 1832-1857), 

dömdes såväl den norra som den östra längan ut, trots att det bara var drygt trettio 

år sedan de byggts. Det beslöts att det inte var lönt att renovera byggnaderna och 

att i stället för att återuppföra en länga i öster uppföra två vinkelbyggnader till de 

norra och södra längorna. Mellan vinkelbyggnaderna skulle det finnas en inkörsel-

port. Som kompensation för uteblivet underhåll fick Aulin bidrag från sterbhuset 

varmed denne kunde finansiera bygget. 

Enligt syningen 1836 hade det uppförts en ny länga i norr med vinkelbyggnad 

och en vinkelbyggnad i söder klar under det sistlidna året. Med vinkeln mätte den 

norra längan hela 73,5 x 12 alnar (43,6 x 7,1 meter) medan den södra vinkeln mätte 

1939 hade delar av den södra längan byggts om i tegel medan dess vinkel och även den östra längan som låg ut-
anför gårdsfyrkanten rivits. På prästbostaden och den kvarvarande vinkelbyggnaden hade det inte skett några 
förändringar. 
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15,5 x 12 alnar (9,2 x 7,1 meter). Allt som allt ska nybyggnationen ha varit 105 alnar 

lång vilket inkluderar inkörsporten. Den norra längan var 4 alnar (2,4 meter) hög 

medan vinkelbyggnaderna var ytterligare en kvarts aln högre. Längorna uppfördes 

likt tidigare i korsvirke med lerfack och under halmtak. Den norra längan med 

vinkel utgjorde brygghus, folkstuga, handkammare (rum för förvaring av mat), 

drängkammare, mangelbod, huggehus, selkammare, torvhus, loge, två loggolv och 

häststall. I den södra vinkelbyggnaden fanns fähus.  

Enligt ett av protokollen var den åt norr sluttande gårdsplanen ett problem. 

Det torde ha lösts genom att den norra längan uppfördes en bit norrut (och inte 

söderut vilket det står i protokollet). Dess nordöstra hörn hamnade därmed kloss 

intill bygatan och det motsatta hörnet var i linje med bostadshusets norra gavel, 10 

alnar ifrån detta. De 81 stolpar och inte minst de sex idag synliga snedstyvorna som 

gick åt vid bygget bekräftar att den norra längan och dess vinkel var samtida. Den 

något udda lösningen att vinkelbyggnaderna var högre än den norra längan kan 

ursprungligen haft en praktisk funktion. Vid tiden för uppförandet hade den norra 

längan gavelröste åt öster som i moderna tid tagits bort. Den horisontala bräd-

ningen som finns numera ovanför fönstren i gaveln förklarar förändringen. 

1854 hade gården kompletterats med ännu en loglänga som låg söder om 

gården och en ladu- och stallänga öster därom. Den förra mätte 66 x 14 alnar och 

den andra 28 x 11 alnar, båda var uppförda i korsvirke med lera och halmtak.  

Den norra längan med tillhörande vinkelbyggnad byggdes om i sin helhet 1835. I det nordöstra hörnet och i vin-
keln inreddes en bostad och i samband med det tillkom panelen. Foto 1938 Folklivsarkivet.  
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Moderniseringar av bostadshus och norra längan 

Vad gäller bostadshuset hade Aulin låtit lägga in nya golv, installerat fem pottugnar 

samt en järnkamin och dess södra ände klätts med brädor. I syneprotokollet från 

1878 gavs en mer detaljerad bild av bostadshusets inredning. I både det sydvästra 

gästrummet och i pastorns arbetsrum intill fanns pottugn och väggskåp, mellan 

dem en tambur med garderob, i förstugan en trappa till vinden, tambur med fast 

vedlår, åt öster dagligt rum med vit porslinsugn, åt väster förmak och adjunktsrum, 

båda med pottugn och i det senare även ett väggskåp, sängkammare åt väster 

med pottugn och väggskåp, pigkammare, kök och två spiskamrar på gaveln. Rum-

mens funktion eller benämning hade således ändrats något och troligtvis hade det 

tillkommit två tamburer. Pastorns rum hade även tapet, som dock var i behov av 

lagning. 

Benämningen adjunktsrum tillkom under Fredrik Cösters tid på prästgården 

(1857–1876). Denne och hans fru Marta Maria Cöster hade tillsammans sju barn 

varav en av dem var adjunkt. Då boningshuset inte räckte till för att rymma alla 

barn ansökte de om att antingen bygga ut boningshuset eller inrätta boningsrum i 

den norra längan. Det senare alternativet valdes vilket en syning från 1865 visar. 

Då bestod längan av från väster räknat; brygghus, folkstuga, två packhus, förstuga 

och på ömse sidor boningsrum med vardera en kakelugn, garderob, trappuppgång 

till loftet, torvhus, hugghus, vedbod, loge med loggolv, stall med spiltor för fem 

hästar, drängkammare och selkammare. Av den tidigare rumsindelningen att döma 

utgjordes ett av rummen av det som ursprungligen varit mangelbod.  

Den stora salen rymde ursprungligen en större stuga, studerkammare och sängkammare. T. h. ses den kapade 
dörren som leder till den angränsade kammaren i söder där den brunglaserade pottugnen står. Många möbler, 
bland annat ljuskronan var från den siste kyrkoherdens (Heurgrens) tid. Foton från 1973, Folklivsarkivet. 
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Bortsett från drängkammaren hade inte den norra längan utgjort bostad förrän 

Cöster lät inreda ytterligare ett par rum i denna länga. En annan faktor som påver-

kade längans funktion var att samme Cöster var den siste kyrkoherden som själv 

hade hand om jordbruket. Det kom senare att skötas av en arrendator och därför 

inreddes i den norra längans östra ände och i dess tillhörande vinkelbyggnad en 

bostadslägenhet. I den rymdes förstuga, två boningsrum, sal, kök med källare, spis-

kammare, pigkammare, garderob och bakugn. Köksgolvet som varit lagt med kul-

lersten lades delvis om med tegel. Ändringen skedde 1888, eller möjligen 1894, 

beroende på vad som i protokollen avsågs med den östra längan. 

Några år innan dess, 1883 omnämndes att dess södra fasad var klädd med 

målad panel. Panelen på den östra sidan av vinkelbyggnaden och dess gavel tillkom 

troligen också vid denna tid. Troligen ändrades även fönstersättningen med nya 

stora tvåluftsfönster. 

 

Den sista kyrkoherden 

I början av 1900-talet togs väggen mellan adjunktskammaren och sängkammaren i 

boningshuset ner. I den västra väggen hade en dörr tagits upp och en veranda 

byggts. Verandan var uppförd på en tegelsockel med trästolpar och glasväggar un-

der tak av papp. 1918 installerades elektricitet i en del av huset. Verandan uppfördes 

av den siste prosten Olof  Heurgren som verkade i församlingen 1897-1927. När 

Bostadshusets stora veranda tillkom under Olof Heurgrens tid (1897-1927). Foto från 1938, Folklivsarkivet. 
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Heurgren blev emeritus slogs Källs Nöbbelöv samman med Felestads församling 

varmed prästgården som bostad åt prästen blev överflödig. 

Heurgren kan för övrigt även ha varit med om nedtagandet av mellanväggen 

till det som förut skiljt dagligstugan från adjunktsrummet och sängkammaren så 

att det som ursprungligen utgjorts av tre rum nu blev ett enda stort rum. Det ska 

nämligen ha skett någon gång mellan 1920 och 1937. Märkena i takbjälkarna av-

slöjar placeringen av den ursprungliga hjärtväggen. 

1930 byggdes bostadshusets södra gavel om med en grundmurad vägg i rött 

tegel. Gaveln hade tidigare varit klädd med panel vilken troligtvis skyddat korsvir-

ket. Det utsatta läget nära intill den södra logen kan ha lett till skador i korsvirkes-

konstruktionen. 

 

Hembygdsföreningen tar över 

Arrendatorn som gett namn åt den norra längan med vinkel, även kallad arrenda-

torsbostaden, bodde kvar på gården ytterligare tio år. Därefter flyttade denne till 

det nybyggda arrendatorsbostället väster om prästgården. Prästgården var vid 

denna tid rivningshotad men räddades av Onsjö härads hembygdsförening. Dess 

ordförande greve Carl Bonde lät ombesörja att den undersöktes av amanuens Ha-

rald Olsson, Folklivsarkivet i Lund. Undersökningen utfördes hösten 1938 och vi-

sade att prästgården var en typisk och värdefull representant för de skånska präst-

gårdanläggningarna från 1800-talets början. Olsson noterade bland annat att det i 

flera boningsrum fanns tapeter, det stod en grön Vikingugn i salen och att det 

utvändiga teglet var avfärgat i brunrött och fogarna i vitt. Att måla över teglet var 

ett sätt att förstärka det och höja statusen om det var ojämnt bränt. 

Den norra längan genomgick en del förändringar under mitten av 1900-talet. Taket lades om med tegel, två por-
tar mitt på längan ersatte ett fönster och en dörr och en homeja togs bort. När delar av fasaden murades om med 
tegel och den stora porten längst i väster togs upp är oklart. Monterat foto från 1973, Folklivsarkivet.  
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Hembygdsföreningen åtog sig att sköta bostadshuset mot att pastoratet lät bygg-

naden stå kvar. Under åren 1940–42 genomfördes diverse konserveringsåtgärder 

och halmtaket ska ha bytts mot tegel. Några år senare blev bostadshuset ett hem-

bygdsmuseum. Grunden till samlingarna på prästgården ska ha skapats av Harald 

Olsson som skänkte föremål från prästgården i Norra Rörum. 

Den södra längan med tillhörande vinkelbyggnad och tillbyggnad i söder 

brann ned 1953. Spåren efter byggnaden kunde ännu tydas ett par decennier ef-

teråt. Efter branden omdisponerades ekonomibyggnaderna. När den tillhörande 

södra vinkelbyggnaden och de andra ekonomilängorna i söder och öster från 1854 

revs är oklart. Men på flygbilder från 1935 och 1939 var dessa byggnader borta, 

det enda som syns på dessa var den i tegel ombyggda logdelen i söder. 

Medan skötseln av prästgårdens bostadshus tagits över av hembygdsför-

eningen hade arrendatorn skött underhållet av den norra längan med vinkel. I bör-

jan av 1960-talet hade den dock blivit överflödig varför pastoratet ansökt om riv-

ning som kommunen dessutom beviljat. Den dåvarande landsantikvarien Evald 

Gustafsson menade dock att byggnaden hade ett betydande kulturhistoriskt värde 

och utgjorde en viktig del av prästgårdsmiljön. Denne menade vidare att byggna-

den ingick i den gamla och välbevarade bygatan. Flera hus, däribland det gamla 

skolhuset, hade tagits om hand av Arthur Johansson. Han åtog sig att även ta hand 

om arrendatorsbostaden. Pastoratet beslöt sålunda att inte riva byggnaden och 

Bostadshusets östra fasad, med dess homeja ovanför ett av salsfönstren och entrén intill köket. Foto 1938, Folk-
livsarkivet. 
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Johannson förband sig att på livstid underhålla byggnaden. Denne skulle omedel-

bart ombesörja vissa reparationsarbeten samt sköta vegetationen på tomten. 

Enligt skrivelser var prästgården i dåligt skick även i början av 1970-talet. 

1970 utfördes därför några av de mest angelägna reparationsarbetena på bostads-

huset av byggmästare Gunnar Nilsson. Invändigt sanerades det mot träförstörande 

insekter och nya golvbrädor lades på ett flertal ställen, bland annat i salen. Utvän-

digt sattes takrännor upp, fönstren målades och kompletterades med nya glas, föns-

terbleck och tätning samt gavlarna reparerades. Vid den norra gaveln togs två träd 

ned. Två år senare vittnade hembygdsföreningens ordförande Georg Welin om att 

bostadshuset var i behov av ytterligare åtgärder. Enligt förslaget skulle grunden 

förstärkas, taket läggas om, takstolen riktas och en ny trätrappa till västra långsidan 

byggas. Invändig skulle golvet i skrivrummet och stora salen lagas, väggar lagas, 

rappas och målas och sättugnen skulle sättas upp. Raä hade genom Evald Gustafs-

son ordnat projekteringen med AMS-medel. 

Frågan är dock ifall, eller vilka utav, de föreslagna åtgärderna som utfördes. 

Föreningen fick nämligen avslag från kommunen fyra gånger under 1970- och 

1980-talen. Man befarade att byggnaderna var angripna av husbock och att de var 

i så dåligt skick att de inte gick att renovera. 1987 kallade ordförande Welin till möte 

med lokala intressenter för att få till en sista kraftansträngning att rädda gården. 

Han ansåg att det var kommunen som låtit gården förfalla och menade på att det 

bara behövdes ett par hundratusen för att få huset i stånd. Syftet var att bevara och 

levandegöra gården i samspel med den kulturhistoriska miljön i byn. Gården skulle 

fungera som museum och samlingslokal. Den dåvarande landsantikvarien Karin 

T. v: Bostadshuset sett från den västra sidan och t. h: den norra gaveln och fönstret till den lilla förstugan. Foton 
från 1973, Folklivsarkivet. 
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Augustsson meddelade att en arkitekt med erfarenhet av renoveringsarbete borde 

besiktiga byggnaderna och upprätta åtgärdsprogram med prioriteringar så att upp-

rustningen skulle kunna ske i etapper. Enligt skrivelse från Länsstyrelsen pågick en 

renovering av byggnaden 1988, det är dock oklart vad som gjordes. 

Exakt vad som gjordes dessa år som hembygdsföreningen och pastoratet 

hade hand om prästgården är oklart. Några förändringar som kan utläsas utifrån 

foton tagna 1973 är att på den norra längans södra fasad hade en port ersatt ett 

fönster och en dörr, homejan ovanför dessa tagits bort och det södra gavelröstet 

tagits ner. Det är oklart när fasaden murades om med tegel och när den stora porten 

i dess västra del tillkommit. 

 

Prästgården kommer i privat ägo 

1991 köptes prästgården av en privatperson som påbörjade en omfattande utvän-

dig- och invändig renovering av både bostadshuset och den norra längan med vin-

kel. Köpet villkorades med att prästgården skulle bli byggnadsminne vilket den 

också blev tre år senare. Genom bidrag och som delar av utbildningsinsatser reno-

verades och återställdes byggnaderna efter äldre foton i huvudsak mellan åren 1994 

och 1997. På bostadshuset lades ett nytt vasstak med traditionell ryggning med 

ryggaträn och skorstenarna putsades om. Vidare togs betongpågjutningen bort och 

det gjordes en grund- och stomförstärkning. Skadade syllar och stolpar byttes, 

bjälklaget förstärktes med dragstag och de teglade facken murades om. Samtidigt 

passade man på att återställa den södra gaveln med nytt korsvirke och teglade fack. 

Pardörren reparerades med ny panel och fönstren renoverades. 

Invändigt sattes bland annat en sättugn upp bakom köket och kakelugnen i 

gästrummet återuppbyggdes (sättugnen hade stått som prydnad i arrendatorsbo-

staden men passade bättre här och rummet bakom köket visade spår av att det 

funnits en sättugn). Skadade väggar lerputsades och avfärgades, dörrar skrapades, 

kompletterades med lås och målades. Det användes traditionella färgtyper så som 

linolje-, äggtempera- och kalkfärgmålning medan färgsättningar grundades på egna 

tolkningar. De två spiskamrarna gjordes om till kök med enkelt pentry respektive 

badrum men någon anslutning till kommunalt vatten och avlopp kom aldrig till 

stånd. 

På arrendatorsbostaden, som den norra längan med vinkelbyggnad benämns 

i handlingarna, togs panelen som suttit på en del av den södra fasaden och på vin-

keln ned medan den sedan tidigare förändrade och omteglade delen kläddes med 

panel. Det var troligen ett resultat av ambitionen att återställa gården till 1700-talet 

då dåvarande ägare ansåg att vinkeln var uppförd. Andra åtgärder som företogs var 

att skorstenen ovan verkstaden murades om, gavelpanelerna lagades, en homeja 

återställdes, en tillbyggnad vid den västra gaveln återuppbyggdes. Vid en senare 

underhållsmålning hittades äldre färglager på både på in- och utsidor av fönstren. 
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Kulören som identifierades var ljust grågrön och motsvarade omkring NCS S1005-

G50Y till S2005-G60Y, och utgjorde en blandning av grå och grön umbra med 

täckvitt och blyvitt. Dörrarna fick en mörkare nyans, S3502-Y till S4502-Y. 

Invändigt gjordes putsning, målning av väggar, originalfärg på dörrar skrapa-

des fram och restaurerades. Boningsrummen i sydost inreddes med en ekboasering 

och det andra med linneväv över liggande träpanel. Fönstrens insidor avfärgades i 

ljusgrått respektive i ekådrad ljus ockra. 

År 2000 gjordes en sanering av äkta hussvamp i prästgårdens salsgolv varmed 

golvbrädor, bjälkar och angripet material revs ut. Det golvet som fanns då hade 

lagts in under en renovering på 1990-talet av återanvänt virke. Ständig fukt från en 

intilliggande källare hade bidragit till att hussvampen i det återanvända virket fått 

livskraft. Grunden grävdes ut, torkades ur och hölls under uppsikt under två år. 

Två år senare återställdes golvet med nya furubrädor med fris och nytt bjälklag i 

ek. Golvet gjordes efter dels Harald Olssons byggnadsbeskrivning från 1941 och 

dels med hjälp av kunskap om traditionella golv varit lagda. Enligt beskrivningen 

bestod golvet av spontade brädor ”något bredare” än rummen i den södra delen. 

Nuvarande ägare som har haft fastigheten sedan 2002 har själv svarat för 

löpande underhåll, bortsett från bidrag från länsstyrelsen 2004 och 2006 för byte 

av spruckna rutor till antikglas/valsat kulturglas för sammanlagt 12 fönster och 

byte av två källarfönster. Företrädesvis har det handlat om ommålning men även 

mer omfattande åtgärder, såsom byte av del av rötskadad syll på norra längans 

norrsida har gjorts och en del häck- och trädplanteringar i trädgården. 
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Historik – trädgård och gårdsplan 

Kålgård och fiskedamm 

Källs Nöbbelövs trädgård omnämns oftast i syneprotokollen som att det fanns två 

stycken, en väster om bostadshuset och en norr om den norra längan. Enligt den 

allra äldsta kartan från 1708 utgjorde de kål- och kryddgårdar. På den som upprät-

tades femtio år senare fanns det även en grönmarkerad yta söder om gården, alla 

benämnda i handlingarna som kålhagar. Vid den här tiden odlades i första hand 

nyttoväxter varav olika sorters kål och kryddörter var vanliga, därav benämningen 

kålgård. Enligt kartorna hade prästgårdens trädgårdar tydliga avgränsningar och 

den norra trädgården sträckte sig endast längs den östra halvan av den norra längan. 

Dess västra gräns utgjordes troligtvis av vägen fram till inkörsporten som var i den 

västra delen av byggnaden. Det lilla området mellan den västra och den norra 

längan och bygatan norr därom, intill infarten, var inte markerad på något sätt. 

Då den norra längan flyttades norrut 1835, för att citera ett protokoll, ”tillin-

tetgjordes” den norra, förut frodiga trädgården. Inkörsporten i den norra längan 

ersattes med en infart från öster vilket kan ha påverkat det nordvästra hörnet av 

tomten. Det som fanns kvar av tomten i norr kan då ha slagits samman med det 

nordvästra hörnet och trädgården i väster.  

I syneprotokollen från 1800-talet står det inte mycket mer än att trädgårdarna 

bestod av några fruktträd och buskar. I anslutning till dessa beskrivningar nämns 

Norra längans norra fasad med hönshuset till höger. Den norra trädgården var på 1930-talet ganska öppen, 
men buskar och träd har sedan dess fått växa sig stora. Folklivsarkivet i Lund. 
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också ibland att det även fanns humlegård, fiskedamm, skog och torvmosse. 

Huruvida någon humleodling eller fiskedamm fanns inom ägorna tomten är osä-

kert. På en av kartorna från 1759 är ett område alldeles nordväst om prästgården 

och dess trädgård blåmarkerat och benämnt som lergrav. På en av kartorna från 

1810 är den likaså blåmarkerad, men är inte markerad på något annat sätt, vilket 

tyder på att den gamla lertäkten blivit en damm. Det kan vara denna som åsyftas i 

handlingarna såsom fiskedamm. I vilket fall verkar det enligt kartorna som att täk-

ten/dammen legat på samfälld mark men efter enskiftet tillfallit prästgårdens ägor. 

På foton från tidigt 1900-tal tagna från nordväst kan inte dammen ses och numera 

är området helt igenväxt. 

På ett foto från 1900-talets början ses ett dike som gick väster om trädgården 

och som bör ha lett till eller från det som en gång varit en damm. En gång ledde 

ner från bostadshusets veranda och vidare över en liten gångbro över diket. På båda 

sidor om bron skymtar höga buskage. Trädgården verkar ha sträckt sig längre väs-

terut än vad den gör numera. Enligt ett foto från 1909 och en avbildning från 1931 

fanns en busk- och trädridå som ser ut att ha utgått från en linje i höjd med höns-

huset och utgjorde en gräns i norr. Sedan den siste prästen flyttat från prästgården 

och prästbostället uppförts förenklades denna del av trädgården. 

Enligt dokumentationen från 1973 och prästgårdsinventeringen från följande 

år fanns den norra delen av trädridån kvar medan det var helt öppet upp mot ar-

rendebostället. På planen från 1973 fanns ett par terrasskanter ner mot det som 

förut utgjort dike. Hönshuset vid den norra längans västra gavel hade rivits och 

gattet mellan denna länga och bostadshuset utgjorde vid denna tid infart till gårds-

planen. 

Återstoden av den norra trädgården bestod på 1930-talet av enstaka mindre 

träd och i dess västra gräns fanns ett raserat gärdesstaket. På 1970-talets foton fanns 

här ett tätt bestånd av storväxta träd, bland annat en hel del björkar. Enligt planen 

från 1973 fanns även buskar och utmed vägen, ända ner till norra längans östra 

husknut fanns en rad av planterade träd. Sedan dess har en del nya träd planterats 

så som valnötsträdet i det nordvästra hörnet, en buxbomskantad gång har anlagts, 

liksom en liten damm. Då en stor del av såväl planterade träd och buskar har tillåtits 

växa finns inte någon struktur kvar och fasaderna kan inte längre ses från bygatan. 

 

Arrendatorns trädgård 

Sedan skifteskartorna upprättades i början av 1800-talet har en trädgård i öster 

tillkommit. Den trekantiga planen bildades mellan bygatan och gårdsinfarten. 

Denna trädgårdsdel eller förträdgård tillkom troligen efter att vinkelbyggnaden in-

retts som arrendatorsbostad 1888 då det byggdes en påkostad ingång med pardörr 

och förstuga från detta håll. Det blev då gårdens framsida och arrendatorns egen 
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trädgård. På de äldsta fotona ses en ligusterhäck längs den yttre gränsen. Trädgår-

den skärmades av med en hög häck av bok eller liknande och intill huset fanns en 

lika hög häck eller buskage. Häckarna kantade en gång som ledde från infarten till 

ytterdörren. I trädgården fanns även några uppstammade lövträd fanns i trädgår-

den, varav ett stod precis intill den sydöstra husknuten. På ett ungefär samtida foto 

är den yttre häcken lågt klippt med kantstenar framför, de bakre häckarna har tagits 

ner något och ett par av de stora träden har tagits ner. Vidare hade telefonin gjort 

sitt intåg i byn, en av ledningsstolparna stod i tomtgränsen framför den norra läng-

ans gavel. 

På bilderna från 1938 ses en något förenklad och förväxt trädgård och på 

1970-talet fanns endast en hamlad berså (av alm enligt förra ägaren) och en låg 

häck närmast huset. Den senare kan vara densamma buxbomshäck som finns idag 

och som blivit tämligen högväxt. Av buxbomens placering att döma har den ur-

sprungligen utgjort kanthäck till en rabatt. Längs ytterkanten har det sedermera 

planterats en syrenhäck som blivit hög och blandats med en del sly. Den nuvarande 

bersån inne i trädgården är troligen inte densamma som på bilderna. 

Enligt häradsekonomiska kartan från 1910-15 och flygfoton från 1930-talet 

hade trädgården utökats åt sydväst. Under 1930-talet byggdes även den södra eko-

nomilängan om varmed gården fick sin slutliga form. Den sydvästra trädgården 

anlades med gräsplaner, alléer och breda gångar och kan ha ersatt den norra träd-

gården som reducerats hundra år tidigare då den norra längan flyttats. 

 

Foto, troligtvis taget 1909, visar den östra trädgården. Arrendatorn Jöns Olsson, näst längst t. h., med familj 
framför sin bostad. Foto Onsjöbygden, årsbok från 1973. 
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Gårdsplanen 

Den kullerstensbelagda gårdsplanen som grävdes fram på 1990-talet har troligtvis 

en hög ålder och har modifierats allt efterhand som ekonomilängorna flyttats och 

byggts om. Vårdträdet av lind har troligtvis en ålder av minst hundra år, redan på 

1930-talet var det ganska stort. Vårdträdet och dess kulle var förut omgivet av ett 

staket av pollare och rep som sedermera ersatts av stora stenar. 

  

Flygfoto från 1935, ta-
get innan den södra eko-
nomilängan med vinkel-
byggnad revs och byggdes 
om. 

Flygfoto från 1938, ta-
get efter att ekonomi-
längan i söder ersatts 
med ny. Trädgården 
hade vid denna tid utö-
kats åt sydväst med 
gräsplaner och alléer. 
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Åtgärdshistorik – sammanfattning 

Slutet av medeltiden/1600-tal: Den äldsta prästgården kan ha uppförts på platsen. 

1708: Den äldsta kända kartan över Källs Nöbbelöv visar prästgårdens läge. 

1795-1799: Tre nya lya längor för loge, stall och brygghus mm uppförs. 

1806: Nuvarande bostadshus med sju kammare/rum, kök och två spiskammare uppförs. 

1812: Enskifteskarta över Källs Nöbbelöv visar placeringen av det nya bostadshuset och 

1700-talslängorna. 

1835: Den norra och den östra längan rivs och ersätts med en länga i norr med två vin-

kelbyggnader som byggs samman med den norra och den södra längan. Norra längan med 

vinkel inreds till brygghus, folkstuga, handkammare, drängkammare, mangelbod, hugge-

hus, selkammare, torvhus, loge, loggolv och häststall. Södra vinkeln görs till fähus. 

1832-1857: (under G Aulins tid). I bostadshuset läggs nya trägolv in och fem pottugnar 

och en järnkamin installeras. 

1854: Gården kompletteras med en loglänga i söder och en stallänga i öster. 

1865: I norra längan inreds för kyrkoherde F Cösters (verksam 1857-1876) barn en för-

stuga med ett boningsrum på vardera sida. Under dennes tid tillkommer även benäm-

ningen adjunktsrummet om ett av rummen i bostadshuset.  

1876: Enligt syneprotokollet från detta år hade det i bostadshuset tillkommit två tamburer 

och pastorns rum hade tapet. 

1888: En arrendatorsbostad inreds i den norra längans östra ände och vinkelbyggnad med 

förstuga, två boningsrum sal, kök med källare, spiskammare, pigkammare, garderob och 

bakugn. Cöster var den siste kyrkoherden som själv hade hand om gårdens jordbruk. 

Ändringen innebar fasadförändring med fönsterförstoring och panelklädsel. Trädgården 

i öster tillkommer vid denna tid. Den omgärdades av en klippt häck och hade en almberså. 

Slutet av 1800-talet: Trädgården utökades troligen under denna tid åt väster och sydväst 

vilket kan ses på häradsekonomiska kartan och flygfoton.  

Början av 1900-talet: Väggen mellan adjunktsrummet och sängkammaren tas ner och en 

veranda byggs i väster. En verandadörr tillkommer. 

1918: Elektricitet installeras. 

1927: Kyrkoherde O Heurgren dör och då församlingen slås samman med Felestad blir 

prästgården överflödig. 

1930: Bostadshusets södra gavel byggs om med tegel. Vid denna tid tas väggen mellan 

dagligstugan och det västra rummet vid verandan ned så att rummet blir en stor sal. 

1938: Prästgårdens bostadshus hotas av rivning varmed Onsjö härads hembygdsförening 

ombesörjer en undersökning och tar över det. 

1939: Arrendatorsbostället uppförs väster om gården. 

1940-42: Konserveringsinsatser och halmtaken på samtliga byggnader byts mot tegel. 

1953: Den södra längan brinner ned. Byggnaden hade byggts om och byggts till ett flertal 

gånger, framförallt hade den gjorts större och uppförts med fasader i tegel. 
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1960-tal: Den norra längan med vinkel hotas av rivning men en privatperson åtar sig sköt-

seln av både denna byggnad och gårdens trädgård. 

Början av 1970-talet: Reparationer av de mest akuta skadorna åtgärdas, bland annat lag-

ning av golv, fönster och gavelrösten. Hembygdsföreningen söker medel för ytterligare 

åtgärder men får avslag. 

Mellan 1938 och 1973: Den norra längan genomgår en del förändringar genom att en port 

ersätter ett fönster och en dörr, homejan där ovanför tas bort och det södra gavelröstet 

tas ned. 

1973: En undersökning görs av hela gården. Syneprotokoll studeras varmed det framkom-

mer att norra längan med vinkel uppförts 1835. 

1974: Prästgårdsinventering, Källs Nöbbelövs prästgård klassas med högt kulturhistoriskt 

värde. 

1983: Prästgårdens mark säljs av och fastigheten Källs Nöbbelöv 2:17 bildas. 

1991: Prästgården säljs till en privatperson som främst mellan 1994 och 1997 med hjälp 

av bidragsmedel renoverar både bostadshuset och den norra längan såväl in- som utvän-

digt. Bostadshuset grundförstärks, får nytt tak av vass, nya invändiga ytskikt och dess 

spiskammare görs om till badrum respektive kök. Norra längan renoveras utvändigt, 

främst genom att hönshuset återuppförs, ny panel sätts upp på ekonomidelen medan pa-

nelen på resterande södra fasad och vinkelbyggnad tas ned. Homejan återställs, likaså dör-

rar och fönster och invändigt renoveras också väggar och snickerier med nya ytskikt. 

1991-2002: Trädgården genomgår en förändring, bland annat genom att det anläggs en 

damm och en buxbomskantad gång i norr. En del nya buskar och träd planteras så som 

en ny berså i öster. 

1994: Källs Nöbbelövs prästgård blir byggnadsminne. 

2000-2002: I bostadshusets sal görs en hussvampssanering och golvet byts.   

2003: Prästgården får ny ägare. Fönster och källarfönster renoveras med hjälp av bidrags-

medel. I övrigt underhålls huset genom lagning av timra, tak och utvändig målning. En 

ny, dock återanvänd, kakelugn sätts upp i salen. En häck av hagtorn planteras i söder. 
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Nulägesbeskrivning 

Idag nyttjas prästgården som fritidsbostad. Bor gör man i norra längans vinkel-

byggnad medan boningshuset fungerar som gårdsmuseum. Norra längan nyttjas 

idag huvudsakligen som verkstad och förråd. Hönshuset används numera som ved-

bod. 

Boningshus – exteriör beskrivning 

Boningshuset, som uppfördes 1806, har en sockel av huggen och murad gråsten. 

Huset ligger i en sluttning, vilket innebär att sockeln är hög längs östra långsidan 

och i byggnadens norra del. Vid södra gaveln är sockeln relativt låg och försedd 

med kraftigt bruk som delvis döljer stenmuren. På norra gaveln liksom på del av 

den västra fasaden sitter en rödmålad plåt på den klack som bildats där sockeln 

kragar ut under bottenstycket. Byggnadens stomme är av korsvirke. Timran av ek 

är avfärgad med ljusröd slamfärg. Facken är murade av hårdbränt tegel, ett för det 

tidiga 1800-talet påkostat material. Till skillnad från korsvirkeshus med fack av ler-

sten, var det meningen att dessa skulle vara oputsade. 

Boningshusets östra långsida. Karaktäristiskt för byggnaden är att korsvirkets fack murats med hårdbränt tegel och i ett par av de mindre 

facken är teglet mönstermurat. I vanliga fall putsades facken men här är materialet exklusivt och murningen har gjorts med extra omsorg. 

Istället har teglet förtydligats genom att måla det rött och fogarna vita. På mer undanskymda ställen av murverket, syns ännu spår av 
bemålningen. 
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På vissa ställen syns spår av rödavfärgning på teglet. Utifrån äldre foton, där teglet 

ser ut att ha en jämn mörk ton och fogarna lyser ljusa, kan man anta att teglet längre 

tillbaka varit avfärgat i rött och fogarna i vitt. 

Taket är stråtäckt, idag av vass men ursprungligen användes halm. Gavelrös-

tena är klädda med lockpanel som avfärgats med ljusröd slamfärg. Bostadshusets 

skorstenar är av tegel som putsats och avfärgats med vit kalkfärg.  

Flertalet av bostadshusets fönster utgörs av fönster med mittpost och vardera 

två spröjs per fönsterluft. Entrédörren flankeras av två spröjsade enluftsfönster 

med samma spröjsindelning som omgivande fönster. På östra långsidan finns en 

homeja placerad ovanför ett av salens fönster. Fönstret i homejan utgör en mindre 

version av fönstren i entréplanet med mittpost och likadan spröjsindelning. I bo-

stadshusets norra ände finns tre mindre rum, förstuga och två spiskammare, med 

enluftsfönster i olika storlek. Samtliga fönster är målade i en ljus grågrön kulör. 

Gavelröstena är vardera försedda med ett fönster, i söder ett tvåluftsfönster med 

mittpost spröjsat på samma sätt som entréplanets fönster, och i norr av ett enlufts-

fönster med spröjsning som kan ha tillkommit kring förra sekelskiftet.  

Huvudentrén utgörs av en pardörr med snedställda brädor. Dörren är målad 

i samma ljus grågröna kulör som fönstren. Köksingången har även den en dörr 

med snedställda brädor, den har dock bara ett dörrblad. Kulören är densamma som 

för huvudentrén. På dörrkarmen anas en ockragul kulör under befintligt färgskikt. 

Båda dörrarna är försedda med stentrappor av huggen gråsten.  

T. v: Boningshuset pardörr med sidofönster markerar ingången till byggnadens mer publika delar. T. h: Den 
enklare dörren som leder in till kök, spis- och pigkammare. 
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På västra sidan finns en utgång från salen som togs upp i början av 1900-talet i 

samband med att en glasveranda byggdes. Där sitter idag en pardörr som nertill är 

försedd med speglar och i den övre delen spröjsade glas. Även denna dörr är målad 

som övriga dörrar. Till skillnad från huvudentrén och köksingången på den östra 

sidan med stentrappor, har salens dubbeldörr åt väster en enkel, sentida trapp av 

trä. Av den tidigare verandan syns inte längre några spår. 

T. v: Boningshusets södra gavel med lockpanel i ljusröd slamfärg. Bakom buskarna anas korsvirket och de mu-
rade facken. T. h: Siktlinje längs med boningshusets västra fasad. Den här delen av trädgården blev efter att det 
nya arrendatorsbostället uppförts 1939 väster om prästgården kraftigt beskuren. Idag markeras gränsen av en 
spireahäck.  

Boningshusets västra fasad med utgång till trädgården från nuvarande salen. Idag är det ett genomgående, näs-
tan kvadratiskt rum med ljus från såväl väster som öster.  
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Bostadshusets östra fasad 

Sockel: huggen granit som murats 

Vägg: korsvirke av ek som avfärgats med ljusröd slamfärg. Fack murade med hård-

bränt rött tegel 

Fönster: totalt åtta träfönster, varav fem är spröjsade tvåluftsfönster med mittpost 

målade i en ljus grågrön kulör, två är spröjsade enluftsfönster medan homejans 

fönster utgör en mindre version av entréplanets tvåluftsfönster   

Portar: två portar av trä, en dubbel- respektive en enkeldörr, med snedställd panel 

som målats i grågrön kulör 

Tak: vasstäckning med ryggning av löshalm och ryggaträn 

Skorstenar: murade av tegel som putsats och avfärgats vita 
 

Bostadshusets södra fasad 

Sockel: huggen granit som murats och försetts med kraftig puts 

Vägg: korsvirke med ektimra som avfärgats med ljusröd slamfärg. Fack murade 

med hårdbränt rött tegel. Gavelröstet har lockpanel avfärgad med ljusröd slamfärg 

Fönster: totalt tre träfönster, varav samtliga är spröjsade tvåluftsfönster med mitt-

post målade i en ljus grågrön kulör, två i entréplan och ett i gavelröstet   

Vindskivor: avfärgade med ljusröd slamfärg 
 

Bostadshusets västra fasad 

Sockel: huggen granit som murats, i fasadens norra del försedd med skyddande 

plåt som avfärgas röd, troligtvis en linoljefärg som överensstämmer med den röda 

slamfärgen 

Vägg: korsvirke av ek som avfärgats med ljusröd slamfärg. Fack murade med hård-

bränt, rött tegel 

Fönster: totalt sex träfönster, varav fem är spröjsade tvåluftsfönster med mittpost. 

Längst i norr finns ett spröjsat enluftsfönster, invändigt försett med gjutjärnsgaller. 

Samtliga fönster är målade i en ljust grågrön kulör 

Port: en dubbeldörr, spröjsat glasparti upptill och försedd med speglar nertill  

Tak: vasstäckning med ryggning av löshalm och ryggaträn 

Skorstenar: murade av tegel som putsats och avfärgats vita 
 

Bostadshusets norra fasad 

Sockel: huggen granit som murats och upptill försetts med skyddande plåt som 

avfärgats röd, troligtvis linoljefärg som överensstämmer med den röda slamfärgen.  

Vägg: korsvirke av ek som avfärgats med ljusröd slamfärg. Fack murade med hård-

bränt rött tegel. Gavelröstet har lockpanel som avfärgats med ljusröd slamfärg 

Fönster: totalt tre träfönster, varav samtliga är spröjsade enluftsfönster målade i en 

ljus grågrön kulör, två i entréplan och ett i gavelröstet. Fönstret i väster är invändigt 

försett med gjutjärnsgaller. 

Vindskivor: avfärgade med ljusröd slamfärg  
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T. v: Detalj av boningshusets östra fasad med två av salens fönster. Där ovanför homejan med en mindre 
variant av ett fönster med samma indelning som i entréplan. T. h: Boningshusets västra fasad och ett spröjsat 
enluftsfönster försett med galler. Det sistnämnda skulle hindra personer utifrån från att stjäla maten som 
förvarades i spiskammaren.  

T. v: Glasdörr på boningshusets västra fasad. Den togs upp i samband med att det uppfördes en glasveranda. 
När verandan efter några decenniers bruk försvann, blev dörröppningen kvar. T. h: Korsvirkets fotträ skyddas 
från inträngande väta av en plåt. 
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Boningshus – interiör beskrivning 

 

 

Förstuga (rum nr 1) 

Golv: brädor 

Väggar: putsade väggar som dekormålats i form av stora skivor av grå marmor. 

Större delen av södra respektive norra väggarna har däremot panel i form av skåps-

inredning och dörrparti. 

Fönster: förstugans pardörr flankeras av två spröjsade enluftsfönster målade i ljus 

kulör. 

Dörrar: förutom pardörren mot gårdsplanen, har rumsenheten spegeldörrar in till 

arbetsrummets tambur respektive salens tambur. Därtill finns dörrar till vind och 

källare. Samtliga fem dörrar är gråmålade. 

Snickerier: dörrarna till vind och källare omges av gråmålad panel 

Tak: brädor som målats vita 

Fast inredning: mot förstugans södra vägg en skåpsinredning, målad i grå kulör 

som överensstämmer med dörrpartiet mitt emot 

  

Förstugan (rum nr 1) med väggar som under den tidigare ägarens förvaltning marmorerades. T. h: Dörren till 
tamburen (rum nr 2) och väggskåpet som skymtar till vänster var målade i en mörk kulör. Foto från 1973, 
Folklivsarkivet.  
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Tambur (rum nr 2) 

Golv: brädor 

Väggar: sannolikt puts, dock dolda av textil väv (kan vara linne) med tryckt mönster 

i blå kulörer 

Fönster: ett spröjsat överljusfönster ovan dörren in till förstugan 

Tak: brädor som målats vita 

 

Arbetsrum (rum nr 3) 

Golv: brädor 

Väggar: putsade och avfärgade med kalkfärg som pigmenterats i gula kulörer 

Fönster: två spröjsade tvåluftsfönster med mittpost, målade i ljus kulör 

Dörrar: spegeldörrar som målats grå 

Tak: brädor som vitmålats 

Fast inredning: en kakelugn med vit glasyr 

Föremål: Ett par föremål finns kvar från den tid då Onsjö härads hembygdsför-

ening ägde och förvaltade gården men merparten av möbler, böcker och övriga 

föremål har tillkommit sedan nuvarande ägare tog över 

Tamburen (rum nr 2) mellan förstugan (rum nr 1) och arbetsrummet (rum nr 3). Notera att väggen i tamburen 
är draperad i tryckt väv. T. h: Dörren in till arbetsrummet har dubbla stolpjärn och sedan bilden tagits har dör-
ren flyttats till de inre stolpjärnen. Foto från 1973, Folklivsarkivet. 
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Prästens arbetsrum (rum nr 3). Enstaka föremål i arbetsrummet finns kvar från den tid då hembygdsföreningen 
förvaltade gården, så som orgeln. T. h: Arbetsrummets söderfönster. 

Prästens arbetsrum (rum nr 3). Foton från 1973, Folklivsarkivet. 
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Gästkammare (rum nr 4) 

Golv: brädor 

Väggar: putsade och avfärgade med kalkfärg som pigmenterats i blågrå kulörer 

Fönster: ett spröjsat tvåluftsfönster med mittpost, målat i ljus kulör 

Dörrar: spegeldörrar som målats grå 

Tak: brädor som målats vita 

Fast inredning: en kakelugn med vit glasyr 

Föremål: Merparten av föremålen har tillkommit under nuvarande ägares förvalt-

ning. Arrangemanget med säng och sänghimmel har däremot gjorts av tidigare 

ägare. Det finns äldre foto som visar en snarlik möblering, varför vi kan anta att 

man använde det som förlaga. 

 

Adjunktsrum (rum nr 5) 

Golv: brädor 

Väggar: putsade och avfärgade med kalkfärg som pigmenterats i ljust gula kulörer 

Fönster: ett spröjsat tvåluftsfönster med mittpost, målat i ljus kulör 

Dörrar: spegeldörrar som målats grå 

Tak: brädor som målats vita 

Fast inredning: en kakelugn med stänkmålad brun glasyr på vit botten 

Föremål: merparten har tillkommit under nuvarande ägares förvaltning  

T. v: Gästkammaren (rum nr 4) med siktlinje genom intilliggande adjunktsrum (rum nr 5) och vidare in i sa-
len (rum nr 7). T. h: Detalj från adjunktsrummet (rum nr 5) med den brunglaserad kakelugnen. Se äldre bild 
sid. 15. 
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Tambur (rum nr 6) 

Golv: brädor 

Väggar: puts som målats vit och därefter stänkmålats i blågrått och ljusrött 

Fönster: ett spröjsat tvåluftsfönster med mittpost, målat i ljus kulör  

Dörrar: spegeldörrar som ådringsmålats 

Tak: brädor som målats vita 

 

Sal (rum nr 7) 

Golv: brädor. Golvet är sentida. En omfattande renovering gjordes 2000-2002, ef-

ter sanering av äkta hussvamp. 

Väggar: putsade och därefter dekormålade. Måleriet är sentida, troligtvis utfört un-

der slutet av 1990-talet 

Fönster: fem spröjsade tvåluftsfönster med mittpost, målade i ljus kulör 

Dörrar: totalt fyra dörrar, en pardörr med spröjsat glas i dörrbladens övre delar 

och speglar i de undre. Pardörren målade likt fönstren. Dörren till pigkammaren är 

bemålad och ingår i väggens dekorationsmålning. De två dörrarna på salens söder-

vägg utgörs av spegeldörrar, vilka försetts med någon form av ådringsmålning, 

troligtvis en mörkare grönumbra. Den ena av dessa dörrar (åt väster) är delad och 

försedd med gångjärn. Detta gav möjligheten att endast öppna en mindre del av 

dörren, troligen för smidigare passage.  

Tamburen (rum nr 6) mellan förstugan (rum nr 1) och salen (rum nr 7). Väggarna har en bröstning målad i 
monokromt rött. Upptill har väggarna stänkmålats i rött och gråblått. 
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Sal (rum 7). Sentida dekormåleri som sträcker sig över såväl väggyta som dörr. På ett par ställen i takbjäl-
karna syns spår av den tidigare rumsindelningen. Kakelugnen har satts in av den nuvarande ägaren. Ovan  
t. v: Dörren in till adjunktsrummet (rum nr 5). Notera att dörrbladet är delat och försett med gångjärn. 
Dörren kan, om så önskas, öppnas till två tredjedelar. Ovan t. h: Foto från 1973, Folklivsarkivet. 
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forts. sal, rum nr 7: 

Tak: bjälkar och däremellan brädor har målats vita. Salen är ett resultat av flera 

sammanslagna rumsenheter. Spår av den tidigare rumsdispositionen kan ännu anas 

i takets bjälkar. 

Fast inredning: en äldre, realitvit stor kakelugn, som nuvarande ägaren låtit sätta in  

Föremål: Merparten av föremålen har tillkommit under nuvarande ägares förvalt-

ning. 

 

 

Pigkammare (rum nr 8) 

Golv: brädor 

Väggar: putsade och avfärgade med kalkfärg som pigmenterats i ljusröd/rosa kulör  

Fönster: ett spröjsat tvåluftsfönster med mittpost, målat i ljus kulör 

Dörrar: brädor, målad röd respektive gröngul 

Tak: brädor som målats vita 

Fast inredning: kakelugn 

Föremål: Merparten av möblerna och föremålen har tillkommit under nuvarande 

ägares förvaltning. 

  

Pigkammaren (rum nr 8). T. v: Den rödmålade dörren satt tidigare mellan de båda spiskamrarna men idag 
förbinder den pigkammaren med badrummet/f. d. spiskammaren i nordväst (rum nr 10). T. h: Det sydöstra 
hörnet med dörren till köket. Foto från 1973, Folklivsarkivet. 



 
Källs Nöbbelövs prästgård 
 
 
 

40 

 

Kök (rum nr 9) 

Golv: brädor som målats i ljust grå kulör 

Väggar: putsade och avfärgade kalkfärg, pigmenterad i blågrå kulör 

Fönster: ett spröjsat tvåluftsfönster med mittpost, målat i ljus kulör 

Dörrar: spegeldörr, målad i grå kulör 

Tak: brädor som målats vita 

Fast inredning: murad och putsad spis  

Föremål: I köket finns ett bord, ett stort skåp med glasdörrar samt en mängd före-

mål, bland annat brukskeramik. Merparten av föremålen har tillkommit under nu-

varande ägares förvaltning. 

 

Spiskammare/sentida badrum (rum nr 10) 

Golv: tegel 

Väggar: putsade av avfärgade med vit kalkfärg 

Fönster: ett spröjsats enluftsfönster, som invändigt försetts med galler. Gallret till-

kom av samma anledning som i den andra spiskammaren, för att hindra att maten 

man förvarade där stals 

Dörr: stående brädor 

Tak: brädor som målats vita/grå, färgen flagnar 

Fast inredning: badkar, tvättställ och toalett

T. v: Detalj från köket (rum nr 9). Nuvarande ägare har tillfört en samling köksgeråd. T. h: Foto från 
1973, Folklivsarkivet.  
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I en av de gamla spiskamrarna (rum nr 10 i nordväst) har den tidigare ägaren gjort om till badrum. T. h: 
Spiskammaren med den gamla hyllinredningen. Foto från 1973, Folklivsarkivet. 

Spiskammaren i nordost (rum nr 11) där gårdens tidigare ägare har låtit inreda ett enklare kök. Där tallriks-
hyllan är monterad fanns tidigare en dörr som förband husets båda spiskammare. T. h. ses samma rum med 
den intilliggande spiskammaren (rum 10) i fonden. Dörren har återanvänts i en nyupptagen öppning mot pig-
kammaren. Foto från 1973, Folklivsarkivet. 
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Spiskammare/sentida kök (rum nr 11) 

Golv: tegel 

Väggar: putsade och avfärgade kalkfärg, pigmenterad i blågrå 

kulör 

Snickerier: den dörr som tidigare förband de båda spiskamrarna flyttades och öpp-

ningen sattes igen då spiskammaren i väster byggdes om till badrum. I öppningens 

nisch har byggts en tallrikshylla. Nertill har stående panelbrädor monterats. Samt-

liga snickerier är målade med i en gråblå kulör. Pigmenten som använts ser ut att 

vara desamma som för väggarna. 

Fönster: ett spröjsat enluftsfönster, invändigt försett med järngaller, målat i grå ku-

lör 

Dörr: stående brädor 

Tak: brädor som målats vita 

Fast inredning: ett sentida, enklare litet kök har installerats. 

Föremål: Merparten av föremålen har tillkommit under nuvarande ägares förvalt-

ning. 

 

Förstuga (rum nr 12) 

Golv: gråsten och tegel 

Väggar: putsade och avfärgade med kalkfärg, pigmenterad i gul kulör 

  

Förstugan (rum nr 12) intill köket i boningshusets norra del. Notera att golvet täcks dels av flata exemplar av 
natursten och dels av tegel. T. h. dörren till förstugan, sett från köket. Foto från 1973, Folklivsarkivet. 
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(forts förstuga, rum nr 12): 

Fönster: ett mindre, spröjsat enluftsfönster, målat i ljus kulör 

Dörr: stående brädor, omålad 

Tak: brädor som målats vita 

Fast inredning: enkel kroklist av trä, träbänk anpassad för förstugans norra vägg 

 

Vind 

Golv: lera 

Fönster: tre spröjsade fönster finns, ett på vardera gaveln och ett i homejan på östra 

takfallet 

Dörr: enkel dörr med stående brädor 

Tak: takstolar med läkt och underliggande sticketak 

Fast inredning: murstockarnas rökkanaler, vilka är murade, putsade och avfärgade 

med vit kalkfärg. I anslutning till murstockarna syns järnstänger som sänkts ner i 

lagret av lera. Detta är troligtvis avbäringar som gjorts i samband med hjärtmuren 

togs ner för att skapa nuvarande sal (rum nr 7). 
  

T. v: Interiör från boningshusets vind med golv av lera. T. h: Detalj med avbäring i form av järnstänger. För-
modligen gjordes det då del av husets hjärtmur togs ner för att skapa ett genomgående rum, nuvarande salen 
(rum nr 7). 
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Källare 

 

Golv: kallmurad sten. I golvet finns små kanaler, som löper genom byggnaden, i 

öst-västlig riktning. Det gjordes för att leda bort vatten. Källaren består av ett rum, 

sträcker sig under boningshusets södra del. 

Väggar: murad sten 

Dörr: enkel dörr med stående brädor 

Tak: brädor 

Fast inredning: en enkel trätrappa med plansteg 
  

T. h: Förstugan (rum nr 1) mellan arbetsrummet (rum nr 3) och salen (rum nr 7). Den bortre dörren går upp 
till vinden medan den närmst i bild går ner till källaren. T. h: Detalj från källaren och den kanal som murats 
i golvet. Genom den kan vatten passera under huset. 
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Norra längan – exteriör beskrivning 

Norra längan med tillhörande vinkelbyggnad fick sin nuvarande omfattning 1835. 

Hönshuset utgör en sentida rekonstruktion. Norra längan med vinkelbyggnaden 

har sedan dess gått igenom flera förändringar, inte minst interiört. Flera av rums-

enheterna har bytt funktion över tid. Eftersom längan med vinkel används som 

privatbostad och lager, har vissa delar endast beskrivits översiktligt. 

Norra längan har även förändrats exteriört. Del av dess södra fasad är idag 

klädd med lockpanel som avfärgats med ljusröd slamfärg, medan den i övrigt har 

korsvirket synligt. Längans norra fasad samt hönshuset, liksom vinkelbyggnadens 

tre sidor har också korsvirket frilagt. Timran är avfärgad med ljusröd slamfärg, me-

dan facken har målats med vit kalkfärg. Hur de olika facken är fyllda vet vi inte med 

säkerhet. Troligtvis varierar det mellan lersten och kline. Möjligen kan även bränt 

tegel förekomma men det har inte kunnat undersökas närmre. 

I likhet med bostadshuset ligger även norra längan på mark där topografin 

inom husets utsträckning ser olika ut. I söder, in mot gårdsplanen är norra längans 

sockel knappt synlig medan den i norr respektive i öster i förhållandevis hög. 

  

Norra längans östra del med vinkelbyggnad har använts som bostad. 
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Fönstren utgörs generellt av spröjsade tvåluftsfönster med mittpost, målade i en 

ljus grågrön kulör. Norra längans portar är avfärgade med ljusröd slamfärg undan-

taget dörren in till farstun till den mindre verkstaden, ungefär mitt på den södra 

fasaden, som är målad med ljust grågrön linoljefärg. Den grågröna kulören åter-

kommer på vinkelbyggnadens entré med dubbeldörr i öster. På norra längans norra 

fasad finns flera fönster men däremot inte några dörrar. Hönshuset har dock en 

port åt norr, målad med röd slamfärg (dold under murgröna). 

Norra längans olika takfall är täckta med tvåkupigt lertegel. Skorstenarna är 

murade med tegel som putsats och troligtvis tidigare varit avfärgade i vitt. 

 

Norra längans södra fasad 

Sockel: knappt synlig men troligtvis gråsten som försetts med puts 

Vägg: korsvirke med timra som avfärgats med ljusröd slamfärg. Fack som putsats 

och avfärgats med vit kalkfärg. Till fackens fyllning har troligtvis använts lersten 

och kline. Södra fasadens norra del är klädd med locklistpanel avfärgad med ljusröd 

slamfärg. Denna del har en stomme av bränt tegel. 

Fönster: totalt åtta träfönster, varav sju är spröjsade tvåluftsfönster med mittpost 

målade i en ljus grågrön kulör. Det åttonde fönstret sitter i homejan och är ett 

spröjsat enluftsfönster målat i ljus kulör.  

Norra längans södra fasad. På bilden ses längans västra del, som i huvudsak används till förråd och verkstad.  



 
Källs Nöbbelövs prästgård 

47 

Tak: tvåkupigt lertegel 

Skorstenar: tegel som putsats av avfärgats med vit kalkfärg 

 

Norra längans västra fasad 

Sockel: murad eller fogad gråsten 

Vägg: korsvirke med timra som avfärgats med ljusröd slamfärg. Gavelröstet har 

lockpanel som avfärgats med ljusröd slamfärg 

Fönster: totalt fyra träfönster, varav samtliga är spröjsade enluftsfönster, ett i bot-

tenplan och tre i gavelröstet. Fönstret i bottenplan är målat i en ljus grågrön kulör 

liksom det halvcirkelformade fönstret högst upp i gavelröstet. De övriga fönstren 

är målade i samma kulör som panelen i ljusrött 

Vindskivor: avfärgade med ljusröd slamfärg 

 

Norra längans norra fasad 

Sockel: murad eller kraftigt fogad gråsten, relativt hög sockel, särskilt åt öster 

Vägg: korsvirke med timra som avfärgats med ljusröd slamfärg. Fack som avfärgats 

med vit kalkfärg. Till fyllning har använts kline alternativt lersten.  

Fönster: träfönster, varav sex är spröjsade tvåluftsfönster med mittpost, ett är 

spröjsat enluftsfönster och två är enluftsfönster utan spröjs. Samtliga fönster är 

målade i ljust grågrön kulör. I norra längans östra ände finns också ett spröjsat 

källarfönster av metall 

Tak: tvåkupigt lertegel 

 

Vinkelbyggnadens östra fasad 

Sockel: gråsten som murats eller putsats och delvis avfärgats  

Vägg: korsvirke med timra som avfärgats med ljusröd slamfärg. Fack som avfärgats 

med vit kalkfärg. Till fyllning har använts kline alternativt lersten. 

Fönster: fyra spröjsade tvåluftsfönster med mittpost samt två spröjsade enlufts-

fönster i källaren. Samtligt fönster är målade i ljust grågrön kulör 

Port: pardörr med snedställda brädor målad i ljus grågrön kulör 

Tak: tvåkupigt lertegel. I samband med att den östra fasaden delvis byggts om och 

fått ett gemensamt takfall, har takfoten i fasadens södra del byggts på med ett par 

brädor för att hamna i våg med norra längan, vars takfot hamnade lägre än vinkel-

byggnadens. 

 

Vinkelbyggnadens södra fasad 

Sockel: gråsten som murats eller putsats 

Vägg: korsvirke med timra som avfärgats med ljusröd slamfärg. Fack som avfärgats 

med vit kalkfärg. Till fyllning har använts lersten alternativt kline. Gavelröste med 

lockpanel som avfärgats med ljusröd slamfärg  



 
Källs Nöbbelövs prästgård 
 
 
 

48 

  

Längst upp t. v: Detalj av vinkelns entré åt öster. Notera sockelns höjd. Längst upp t. h: Vinkelns östra fasad 
med källarfönster och fönster till dess sal. Ovan t. v: Detalj av bemålningen på entrédörrens ena dörrblad. Ovan 
t. h: Den östra fasadens entrétrappa och den höga buxbomshäcken utanför. 
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forts. vinkelbyggnadens södra fasad: 

Fönster: ett spröjsat tvåluftsfönster med mittpost målat i ljust grågrön kulör i ga-

velröstet 

Tak: vindskivor som avfärgats med ljusröd slamfärg 

 

Vinkelbyggnadens västra fasad 

Sockel: låg putsad sockel, troligtvis av gråsten 

Vägg: korsvirke med timra som avfärgats med ljusröd slamfärg 

Fönster: spröjsat enluftsfönster målat i ljust grågrön kulör 

Port: Bräddörr som avfärgats med ljusröd slamfärg 

Tak: takpapp 

 

Hönshusets södra fasad 

Sockel: låg putsad sockel av gråsten 

Vägg: korsvirke med timra som avfärgats med ljusröd slamfärg 

Fönster: spröjsat enluftsfönster målat i ljust grågrön kulör 

Port: Bräddörr som avfärgats med ljusröd slamfärg 

Tak: takpapp 

 

Hönshusets västra fasad 

Sockel: gråsten som murats eller putsats 

Vägg: korsvirke med timra som avfärgats med ljusröd slamslafärg 

Fast monterat på vägg finns ett ramverk till för att stapla ved i 

Tak: gavelröste klätt med lockpanel avfärgad med ljusröd slamfärg 

 

Hönshusets norra fasad 

Sockel: gråsten som murats eller putsats 

Vägg: korsvirke med timra som avfärgats med ljusröd slamfärg 

Fönster: två enluftsfönster utan spröjs målade i ljusrött 

Port: bräddörr som avfärgats med ljusröd slamfärg, dold under murgröna 

Tak: takpapp 
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Längst upp t. v: Norra längans västra gavel. Längst upp t. h: Detalj av hönshusets södervägg med fack där 
kalkfärgen påförts i flera lager. Mitten t. v: Hönshuset i sin helhet sett från söder. Mitten t. h: Hönshusets 
nordvästra hörn. Ovan t. v: Norra längans norra fasad. Ovan t. h: Östra entrén till norra längans vinkelbygg-
nad. 
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Norra längan – interiör beskrivning 

 

 

Förstuga/kök (rum nr 1) 

Golv: tegel 

Väggar: putsade av avfärgade med vit kalkfärg 

Fönster: ett spröjsat tvåluftsfönster med mittpost, målat i ljus kulör 

Dörrar: fem dörrar, varav tre spegeldörrar som är gråmålade och två enklare dörrar 

med stående panelbrädor målade i en gråblå kulör. I golvet, utanför dörren till nu-

varande badrum, finns en lucka av trä som går ner till källaren 

Tak: brädor som målats vita 

Fast inredning: rörspis samt en vedspis 

 

Boningsrum (rum nr 2) 

Golv: brädor, målade i ljust grå kulör 

Väggar: bröstning i form av liggande, hyvlade brädor som målats grå. Ovan del 

troligtvis putsade och på det spänd papp som målats i en ljust gul kulör. 

Fönster: två spröjsade tvåluftsfönster med mittpost, målade i ljus kulör. 

Dörrar: två speldörrar, gråmålade  

Tak: pappspänt tak som målats vitt 

Fast inredning: en rörkamin, sentida montering. Den är placerad mitt mellan de 

båda boningsrummen (rum nr 2 respektive rum nr 3). Del av väggen har tagits ner 

för att möjliggöra detta. 
  

T. v: Norra längans förstuga med den dubbla entrédörrar mot gårdsplanen. Innerdörren till höger i bild går till 
nuvarande kök och vidare till sovrummen. T. h: Den del av förstugan som eventuellt utgjort en kammare tidi-
gare. Den öppna dörren lider vidare till de båda boningsrummen i vinkelbyggnadens södra gavel. 
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Boningsrum (rum nr 3) 

Golv: brädor, ser ut att ha vitpigmenterats 

Väggar: bröstning i form av panel med spegelindelning. Bröstningen har dekore-

rats i form av en slags ådringsmålning i ljust bruna kulörer (utförd av tidigare ägare, 

som beskriver det som ekboasering). Ytan upplevs som ovanligt slät, vilket ger in-

tryck av skivmaterial snarare än trä. 

Fönster: två spröjsade tvåluftsfönster med mittpost som ådringsmålats i gulbruna 

kulörer 

Dörrar: två speldörrar, ådringsmålade i bruna kulörer 

Tak: brädor som målats vita 

 

Förstuga (rum nr 4) 

Golv: brädor, troligtvis betsat och fernissat 

Väggar: släthyvlad panel som ådringsmålats föreställande mahogny 

Dörrar: spegeldörrar som ådringsmålats 

Tak: pappspänt som målats vitt 

Fast inredning: platsbyggd garderob som ådringsmålats  

T. v: Boningsrum (rum nr 2) med fönster ut mot gårdsplanen. Rummet har bröstning bestående av liggande panel 
som målats grå. Väggarna är pappspända och har målats i en ljusgul kulör. T. h: Boningsrummet intill (rum nr 
3) med bröstning som troligtvis åstadkommits med hjälp av skivmaterial som ådringsmålats. Upptill är väggarna 
putsade och därefter målade med kalkfärg med gult pigment. Notera hur del av väggen mellan de båda bonings-
rummen har tagits ner för att ge plats åt en kamin som strålar värme till respektive rum. Åtgärden genomfördes 
troligtvis under 1990-talet. 
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Längst upp t. v: Vinkelbyggnadens förstuga i öster (rum nr 4). Den ådringsmålande dörren leder in till 
boningsrummet på södra gaveln (rum nr 3). Längst upp t. h: Det ådringsmålade väggpartiet med högt placerad 
knopplist även den ådringsmålad, döljer en klädkammare (rum nr 5). Den turkosa spegeldörren leder till 
vinkelbyggnadens sal (rum nr 6). Ovan t. v: Detalj från vinkelbyggnadens sal (rum nr 6). Notera den geometiskt 
mönstrade bården, en detalj som tillkom under förra ägarens tid. Ovan t. h: Dörr mellan sal och förstuga/kök 
(rum nr 1). 
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Garderob (rum nr 5) – ej beskriven, se bild föregående sida 
 
Sal (rum nr 6) 

Golv: brädor 

Väggar: putsade väggar som avfärgats vita och upptill dekorerats med en bård i 

geometriskt mönster 

Fönster: fyra spröjsade tvåluftsfönster som målats i en ljus kulör 

Dörrar: två spegeldörrar som målats i en mättad turkos kulör 

Tak: brädor som målats vita  

Längst upp t. v: Detalj från nuvarande kök (rum nr 8) med nyinsatt sättugn. Längst upp t. h: Rester av tidi-
gare tapeter sparats i samband med att vinkelbyggnaden renoverades, troligtvis gjordes det under 1990-talet. 
Ovan: Källaren som är placerad under vinkelns nordöstra del, där nuvarande salen (rum nr 6) ligger. 
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Badrum (rum nr 7) 

Golv: klinker 

Väggar: putsade som avfärgats vita 

Tak: brädor som målats vita 

Fast inredning: badrumsporslin 

 

Källare 

I förstugans (rum nr 1) golv finns en trälucka som döljer källartrappan  

Väggar: murad sten 

Fönster: små spröjsade enluftsfönster av trä målad i en ljust grå kulör 

Tak: brädor 

Fast inredning: hyllor av trä 

 

Kök (rum nr 8) 

Golv: brädor 

Väggar: putsade och avfärgade med vit kalkfärg 

Fönster: spröjsade tvåluftsfönster målade i ljus kulör 

Dörrar: spegeldörrar målade i grå kulör 

Tak: brädor som målats vita 

Fast inredning: sentida kök  

T. v: Dörr i förstugan (rum nr 11) mellan de båda boningsrummen som finns ligger i fil med nuvarande kök 
(rum nr 8). T. h: Dörr in till ett av boningsrummen. 
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Boningsrum (rum nr 9) 

Golv: brädor 

Väggar: putsade och avfärgade med kalkfärg pigmenterad i rosaktig kulör 

Fönster: spröjsat tvåluftsfönster målat i ljus kulör 

Dörrar: spegeldörrar målade i grå kulör 

Tak: brädor som målats vita  

 

Boningsrum (rum nr 10) 

Golv: brädor 

Väggar: putsade och avfärgade med vit kalkfärg 

Fönster: spröjsat tvåluftsfönster målat i ljus kulör 

Dörr: spegeldörr målad i grå kulör 

Tak: brädor som målats vita (?) 

Fast inredning: rörkamin  

 

Förstuga (rum nr 11) 

Golv: tegel 

Väggar: putsade som avfärgats med vit kalkfärg 

Tak: brädor som målats vita 

Dörr: en inre pardörr med speglar nertill och spröjsat glasparti dörrbladens övre 

del. Dörren är målad i ljust grå kulör.  

Fast inredning: platsbyggd förvaring samt trapp (rum nr 12) upp till vind, brädväg-

gen målad i ljust grå kulör  

 

Boningsrum (rum nr 13) 

Golv: tegel 

Väggar: putsade som avfärgats med rödpigmenterad kalkfärg 

Fönster: två spröjsade tvåluftsfönster med mittpost som målats i ljus kulör 

Dörrar: spegeldörr mot farstun. Troligtvis en enklare dörr in till verkstaden (svårt 

att se då rummet just nu används som förråd) 

Tak: brädor som målats vita 

Fast inredning: järnkamin. Rummet använd just nu som förråd, vilket gör det svår-

fotograferat.  

 

Förstuga (rum nr 14) 

Golv: tegel 

Väggar: putsade som avfärgats vita  

Dörr: målad i ljust grå kulör 

Tak: brädor som målats vita 

Inredning: Väggen har dekorerats med små formsågade träklossar som rödmålats 
  



 
Källs Nöbbelövs prästgård 

57 

 

Verkstad (rum nr 15) 

Golv: tegel 

Väggar: putsade som avfärgats med vit kalkfärg 

Fönster: ett spröjsat tvåluftsfönster med mittpost, målat i ljus kulör 

Dörrar: enkla dörrar med stående panel, målade i ljusgrå kulör 

Tak: brädor som målats vita 

Fast inredning: väggfasta hyllor som målats grå/med ljus grönumbra 

 

Förråd (rum nr 16)  

Golv: tegel 

Väggar: putsade som avfärgats med vit kalkfärg 

Fönster: ett spröjsat tvåluftsfönster med mittpost som målats i ljus kulör 

Dörr: enkel dörr med stående panel som målats i ljust grå kulör 

Tak: brädor som målats vita 

Fast inredning: väggfasta hyllor som målats grå/med ljus grönumbra 

 

Verkstad (rum nr 17) 

Golv: sten, tegel och betong 

Väggar: i huvudsak korsvirke, dock putsat tegel åt söder 

Tak: brädor 

Fast inredning: hyllor av trä. I taket finns en trappa som hissas ner och möjliggör 

direktförbindelse med ateljén som inretts på vinden.  

Detaljer från verkstaden (rum nr 17) i norra längans västra ände. Notera hur golvet är av varierande material, 
sten, tegel och betong. 
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Råvind 

Golv: brädor 

Väggar: panel 

Fönster: På söndra takfallet har en homeja rekonstruerats och i den sitter ett spröj-

sat fönster 

Tak: undertak av spån 

 

Vindsateljé 

Golv: brädor 

Väggar: skivmaterial  

Fönster: i gavelröstet sitter tre mindre spröjsade enluftsfönster 

Dörr: enkel trädörr som målats i ljus kulör 

Tak: skivmaterial 

 
  

Vinkelbyggnadens råvind med brädgolv och undertak av spån. På gaveln i söder har skivmaterial monterats inn-
anför brädväggen som ett försök att hindra snö från att blåsa in och bli liggande på vindsgolvet. 
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Hönshus 

Golv: tegel/jordgolv 

Fönster: åt söder ett relativt stort spröjsat enluftsfönster samt åt norr två mycket 

små spröjsade enluftsfönster 

Dörr: enkel dörr med stående brädor 

Väggar: putsade som avfärgats med vit kalkfärg 

Tak: brädor 

  

Detaljer från hönshuset. Byggnaden uppfördes av gårdens tidigare ägare som en rekonstruktion av ett hönshus 
som då var rivet. Numera används utrymmet framförallt som vedbod. 
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Trädgård – beskrivning 

Dagens trädgård antas ha färre arter än den hade när boningshuset ännu var bebott 

och gården ingick i jordbruket. Buskar har fått växa sig stora och träd, som troligt-

vis frösått sig, har fått slå rot på platsen. Helhetsintrycket är att prästgården idag 

ligger inbäddad i tät grönska, undantaget söderifrån. Särskilt tydligt är detta på 

norra sidan men även österifrån.  

 

Trädgårdens växtmaterial 

Enligt uppgift från ägaren har man tagit ner bland annat almar (Ulmus glabra) och 

istället återplanterat med andra trädslag. Bland fastighetens trädbestånd märks lönn 

(Acer platanoides), mullbär (Morus), valnöt (Juglans regia), hassel (Corylus avellana), bok 

(Fagus sylvatica), ask (Fraxinus excelsior) och äppelträd (Malus domestica). Vårdträdet, en 

storvuxen lind (Tilia) centralt placerad på gårdsplanen, omges av en kallmurad 

sockel. Stensättningen är delvis dold av lindens egna rotskott och hagtorn. 
  

Prästgården sedd från byvägen i öster. Idag, och särskilt under sommarhalvåret, är norra längan med vinkelbygg-
nad nästan helt dold bakom grönskan. Gårdsplanens vårdträd, en lind (Tilia), har vuxit sig stort vilket gör att 
boningshuset till dels döljs av trädkronan. 
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Förutom gräsytor och träd finns ett flertal buskar, såsom buskrosor (Rosa), bux-

bom (Buxus sempervirens), syren (Syringa vulgaris), fläder (Sambucus nigra), en (Juniperus), 

snöbär (Symphoricarpos albus), idegran (Taxus baccata), mahonia (Mahonia aquifolium) 

och björnbär (Rubus rubus). Buxbomen är koncentrerad till området norr om eko-

nomilängan, där det finns sentida häckplanteringar samt arrendatorsbostadens 

östra gavel. Det senare beståndet var troligtvis avsett som en låg rabatthäck men är 

idag storvuxet och döljer delar av gavelns fasad. Bland övriga växter noterades jät-

terams (Polygonatum x hybridum), pion (Paeonia), rudbeckia (Rudbeckia), try (Lonicera) 

och lavendel (Lavandula augustifolia). 

För att avgränsa befintlig fastighet från arrendatorsbostaden finns en häck 

med spirea (Spiraea) väster om boningshuset samt en hagtornshäck (Crataegus) från 

boningshusets södra gavel och vidare åt nordost, ner längs med infarten till nuva-

rande arrendatorsbostad med tillhörande jordbruk. 
  

Längt upp t. v: En berså av avenbok (Fagus sylvatica) finns öster om vinkelbyggnaden. Längst upp t. h: Detalj 
av vinkelbyggnadens södra gavel med buxbom (Buxus sempervirens), en (Juniperus) och syrén (Syringa vulgaris). 
Ovan: Buxbomsplanteringar på norra längans norra sida. Buxbomen sattes troligtvis under 1990-talet men 
växer långsamt beroende på det skuggiga läget. 
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T. v: Diverse olika träd i trädgårdens nordvästra hörn, bland annat hassel och en valnöt vars lövverk ses i för-
grunden. T. h: Grönska utmed fastighetens nordöstra gräns. Bakom buskaget skymtar vinkelbyggnadens östra 
respektive norra fasader. 

T. v: Boningshusets södra gavel samt gräsytan som numera hör till arrendebostaden med tillhörande lantbruk. 
T. h: Hagtornshäck som planterats i syfte att markera gränsen mellan prästgården och intilliggande fastighet, 
arrendatorsbostället. 
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Gårdsplan – beskrivning 

Gårdsplanen har kullersten som i princip följer boningshusets södra gavel och fram 

till arrendatorsbostadens sydöstra hörn. Stensättningen är relativt jämn. Från öster 

till väster har man använt större flata stenar för att markera två stensträngar. Möj-

ligen kan dessa ha med en tidigare inkörsel av göra, när gården var kringbyggd och 

in- och utgående transporter skedde genom smala passager. Som helhet är gårds-

planen välhållen. Förutom kullerstenen finns det vid arrendatorsbostaden en rabatt 

med perenner och vid mitten av ekonomilängans södra vägg växer en björnbärs-

buske. 
  

Gårdsplanen är stensatt i sin helhet. Från öster till väster går två stensatta strängar, i övrigt saknar gårdspla-
nen markeringar. Runt vårdträdet har större stenar lagts för att hindra jord runt rotsystemet att spridas på 
gårdsplanen. 
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Kulturhistorisk värdebeskrivning - omarbetad 

Källs Nöbbelövs prästgårds byggnadshistoriska värde består i gårdsplatsens ålder och 

i att både bostadshus och den norra längan är uppförda i traditionellt korsvirke och 

halmtak. Gårdsplatsen kan vara medeltida och byggnaderna har föregångare med 

samma struktur vad gäller placering och funktion och byggnadsskick sedan 1700-

talet. Den norra längan är åtminstone den tredje generationens ekonomibyggnad. 

Den kringbyggda gårdens ålderdomliga struktur fanns kvar fram till 1950-talet. Ut-

formningen av prästgården var ett resultat av dålig ekonomi kombinerat med det, 

för stora delar av Skåne, traditionella byggnadssättet som prästerna var ålagda att 

använda. Av den anledningen uppfördes ett nytt bostadshus i korsvirke med 

samma proportioner som det gamla, i korsvirke och med halmtak. Den relativt 

höga sockeln av tuktad gråsten, det brända teglet med inslag av mönstermurning 

och ektimran visar att bostadshuset trots allt var påkostat. 

I enlighet med rådande stilideal särskildes därigenom bostadshuset från eko-

nomilängorna vilket ger prästgården ett arkitektoniskt värde. Detaljer så som en bred 

förstuga med ljusinsläpp på vardera sida av pardörren, äldre hörn- och gångjärn, 

stora fönster med enkelglas och homejan på byggnadens mitt bidrar till värdet. När 

den norra längan återuppfördes en bit från bostadshuset kom dess gårdsfasad mer 

till sin rätt. Den norra längan och dess vinkelbyggnad visar hur gårdsplanen en 

gång i tiden haft en symmetrisk inramning. Inkörsporten i öster, nerifrån bygatans 

backkrön, bidrog dessutom till prästgårdens imposanta prägel. 

Prästgården utgjorde tillsammans med kyrkan, skolbyggnaden, fattighuset ett 

sockencentrum som visar på ett samhällshistoriskt värde då prästen och dennes gård 

hade centrala roller i byn. Kyrkan och den tillhörande prästgården innebar att det i 

byn fanns en tydlig hierarkisk ordning och kyrkans närvaro innebar också kontroll, 

inte minst ur ett socialt perspektiv. Prästgårdens historia hör nära samman med 

församlingarnas utveckling, så som när prästen överlät driften till en arrendator och 

en särskild bostad för denne och hans familj inreddes. Själva gården, och särskilt 

prästens arbetsrum och gästrummet var viktiga mötesplatser i byn med betydande 

samhällsfunktioner. 

Trots att hälften av den ursprungliga prästgårdens ekonomibyggnader rivits, 

den norra längan byggts om, vissa delar stilrestaurerats och att byggnaderna som 

skyms av hög växtlighet har den ett förhållandevis högt kulturmiljövärde. Genom 

strukturer så som den nära intilliggande och svängda bygatan, den kullerstenslagda 

gården, de två kvarvarande längorna med vinkeln och vårdträdet bildas ett miljös-

kapande värde. Den täta och höga växtligheten gör att prästgårdens betydelse i 

kyrkbyn emellertid är svår att förstå för dem som inte har kunskap om gårdens 

historia. Vid närmare anblick ter sig det synliga korsvirket, stråtaket, fönstersnick-

erierna, pardörrarna och gårdsplanen som ålderdomliga inslag som sätter prägel åt 

miljön. 
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Källs Nöbbelövs prästgårds autentiska värde ligger i bostadshusets och den norra 

längans volymer, exteriörer, deras rumsindelning och byggnadsdetaljer samt gårds-

planen där emellan. Gårdsplanen har ett högt autentiskt värde, trots att den förlorat 

det skydd åt söder och till dels åt öster som de tidigare ekonomibyggnaderna er-

bjöd. Vårdträdet utgör en slags markör och bidrar till förståelsen för gårdsplanens 

utformning. 

Interiört har det såväl i boningshuset som i norra längan med vinkelbyggnad 

förändrats över tid, detta i takt med olika behov och resurser. Boningshuset har 

fått nya ytskikt medan rumsindelningen i stort är intakt, liksom flera av de eldstäder 

som omnämns i källorna. Flertalet fönster är av hög ålder, vilket bland annat kan 

ses på beslag och haspar. Den norra längans användning och därmed även planlös-

ning har förändrats och till större delen succesivt inretts till bostadsändamål. Både 

en del ursprungliga/äldre detaljer och senare tillkomna är dock avläsbara, som i 

golvmaterial, fönstersättning, skorstenar och stomme. Där det varit brygghus finns 

t.ex. kullersten- och tegelgolv. 

Prästgårdens bruksvärde är i första hand knutet till norra längan då den, bort-

sett från en tid då längan stod oanvänd och förfallen, utgjort bostad/bostäder kom-

binerat med förråd och verkstad. Boningshuset har inte nyttjats på många år mer 

än som museum, men har å andra sidan utgjort en viktig del i hembygdsföreningens 

verksamhet varför det ändå finns ett visst bruksvärde. 

Källs Nöbbelövs prästgårds kulturhistoriska värden har förändrats över tid. 

Så länge gårdens brukades och beboddes av präst och arrendator fanns en förvalt-

ning som styrdes av traditioner och förordningar. När hembygdsföreningen tog 

över ansvaret och skapade ett gårdsmuseum frös man tiden och gav genom det 

besökare möjlighet att se hur en äldre prästgård med jordbruk kunde se ut. Ett 

stort bestånd av byggnader var dock kännbart för hembygdsföreningen varmed 

gården gradvis förföll och till slut blev föreningens ägande ohållbart. Gården såldes 

år 1991 för en symbolisk summa och gick därmed in i nästa fas, där det kulturhi-

storiska värdet sågs som något att ta utgångspunkt i. Byggnaderna räddades genom 

nödvändiga renoveringar men också stilrestaureringar som i många fall baserades 

på ägarens egna tolkningar.  
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Kommentarer gällande byggnadsminnesförklaringen 

I byggnadsminnesförklaringen finns en hel del felaktigheter och många antaganden 

är gjorda på oklara grunder. Det finns ingen uppgift om varken när den norra 

längan eller den tillhörande vinkelbyggnaden uppfördes. Med meningen som bör-

jar med ”Källs Nöbbelövs prästgård från 1806” verkar det som att alla byggnader 

uppfördes då, men det är endast bostaden. Det förra är uppfört 1806 och inte året 

därpå vilket man kan tro utifrån byggnadsminnesförklaring. Enligt uppgifter, som 

dock inte står i byggnadsminnesförklaringen, var den norra längan och vinkeln 

uppförda 1799 respektive 1796. Vid närmare studier av både den sammanställning 

av syneprotokollen som gjordes i samband med dokumentationen på 1970-talet 

och nya studier av syneprotokollen på Landsaktivet har gett vid handen att de fak-

tisk är uppförda samtidigt, eller i princip samtidigt, år 1835. 

Indelningen i två olika byggnadskroppar, norra längan (byggnad C) respek-

tive vinkelbyggnaden (byggnad D) ser också annorlunda ut mot vad som antogs i 

samband med byggnadsminnesförklaringen. Den norra längan fortsätter hela 

vägen och utgör en del av den östra fasaden medan vinkelbyggnaden närmast utgör 

en kvadratisk byggnadskropp. 

Att prästgården är den bäst bevarade i sitt slag har Regionmuseet inte haft 

möjligheter att närmare studera. Värderingen bygger på en inventering gjord av 

amanuens Harald Olsson vid Folklivsarkivet år 1941. Att de har sin grund i 1600-

talets bondprästgård har inte heller varit möjliga att påvisa. Denna teori kan ha med 

antagandet att gården kan vara tredje generationens prästgård. Det baseras möjli-

gen i sin tur på att man visste att det funnits präster i församlingen sedan tidigt 

1600-tal. 

Med bakgrund av de förhållanden som rådde i början av 1800-talet att präs-

ten själv fick både bekosta sitt boende och det årliga underhållet återspeglar inte 

planlösningen de krav som ställdes av en prästfamilj. Det berodde snarare på att 

förordningarna reglerade byggnadssättet, korsvirke i detta fallet, och de enskilda 

prästernas möjligheter att finansiera byggena.    

Regionmuseet menar också att byggnaderna inte är uppförda i så kallad 

blandteknik, då de flesta fasader är uppförda i korsvirke. Det är endast delar av den 

norra längan som har en stomme i tegel men det är ett senare tillägg och kan inte 

betecknas som blandteknik. Vidare vetter inte alla dörrar åt gårdsplanen, arrenda-

torsbostadens ytterdörr vetter utåt. 

Apropå bostadshuset gäller alltjämt att elektriciteten är varsamt indragen, 

dock har det utöver ett mindre kök i den norra delen, också byggts ett badrum i 

rummet intill (benämnt som spiskammare, rum nr 10). Vad gäller vinkelbyggna-

dens interiör står att det i likhet med bostadshuset också finns lerisolering på vin-

den, något sådant finns inte idag eller är i så fall dolt under ett sentida brädgolv.  
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Bilaga – foton bostadshuset 

Bostadshusets interiör, förstugan. T. v: Det stora väggskåpet vid den ena väggen omnämns i syneprotokollen från 1800-
talet och kan vara ursprungligt. T. h. dörren till trappan och dörren till tamburen mot salen (öppen). Foton från 1973, 
Folklivsarkivet. 

Bostadshusets interiör, köket. I bild ses en del av de föremål som samlats in till prästgården och som tillhörde Onsjö härads 
hembygdsförening. Ytterväggen, vid fönstret, var brädfodrad. T. h. ses dörren in till pigkammaren. Foton från 1973, Folk-
livsarkivet. 
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Bostadshusets vind med den södra murstocken och det stampade lergolvet. Foto från 1973, Folklivsarkivet. 

Bostadshusets interiör, adjunktsrummet (rum nr 5). T. h. skymtar man in i gästrummet (rum nr 4) Foton från 1973 
Folklivsarkivet. 
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Bilaga – byggnadsminnesförklaring 1994 
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7. Tåstarps kyrka – taktäckning, Tåstarps sn, AM, Petter Jansson och Anna Rabow, 2016–2018 
8. Gustav Adolfs kyrka – invändig renovering och ny solskyddstextil, Helsingborg, Maria Sträng, 2018 
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10. Linderöd kyrka – Uppdatering VP, Linderöd sn, Linn Ljunggren, 2019 
11. Äsphults kyrka – Uppdatering VP, Äsphult sn, Linn Ljunggren, 2019 
12. Östra Vram – Uppdatering VP, Östra Vram sn, Linn Ljunggren, 2019 
13. Fredriksdals herrgård – invändig renovering, tillgänglighetsanpassning och utrymningstrappa, Helsingborg, 

AM, Maria Sträng, 2018-2019 
14. Banckska villan – Kv. Ruuth 52, Helsingborg, VP, Anna Rabow, 2019 
15. Bjällerups kyrka – utvändig renovering, Bjällerups sn, AM, Anna Rabow, 2019 
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19. Silvåkra kyrka – åtgärder på valv, kalkmåleri och tillgängliganpassning av vindar, Silvåkra sn, AM, Kerstin 

Börjesson, 2019 
20. Burlövs kyrka – invändig renovering, Burlöv sn, AM, Petter Jansson, Kerstin Börjesson, 2016-2019 
21. Gunnestorps mölla – renovering av fönster, hätta och spira, Väsby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2019 
22. Västra Torups kyrka – renovering av torn, Västra Torups sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 
23. Matteröds kyrka – Uppdatering VP, Matteröd sn, Linn Ljunggren, 2019 
24. Stoby kyrkogårdsmur – lagning av murdel, Stoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2019 
25. Sankta Maria kyrka – renovering, Åhus sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2019 
26. Bergagården – takomläggning, Bjärred sn, AM, Linn Ljunggren, 2019 
27. Östra Karaby kyrka – invändig renovering, Östra Karaby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2019 
28. Dränghuset vid Örnanäs – timmerarbeten mm, Örkened sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2019 
29. Öja kyrka – renovering värmeanläggning och golv, Öja sn, AM, Kerstin Börjesson, 2017-2019 
30. Lokstallet i Klippan – omläggning av tak, Klippans sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2019 
31. Ekeby f.d. kommunhus – renovering av sydvästra fasaden, Ekeby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2019 
32. Källs Nöbbelövs prästgård, Källs Nöbbelövs sn, KU, Anna Rabow och Helene Stalin Åkesson, 2019 

 



 

 


