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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Svalövs kommun arbetar med en detaljplan för del av Årups gård på 

fastigheten Billeberga 1:1 i tätorten Billeberga. I samband med 

detaljplaneläggningen har kommunen önskat en kulturhistorisk värdering av 

Årups gård och avropat ett sådant uppdrag av WSP Sverige AB. 

1.2 UPPDRAGET 

Uppdraget består i att ta fram en kulturhistorisk värdering av Årups gård. I 

förfrågan gällde värderingen enbart boningshusen och ett hönshus men i 

samråd med beställaren har uppdragets omfattning utformats så att hela 

Årups gårds bebyggelse ingår. Detta för att kunna fungera som ett 

kunskapsunderlag för hela planeringen och utformningen av framtida 

exploatering.  

 

Figur 1 Ungefärligt planområde enligt avropet. I nuläget är det den östra delen som är 
mest aktuell för planläggning. Källa Svalövs kommun. 

1.3 MATERIAL OCH METOD 

Metoden har varit att göra en kulturhistorisk värdering. Materialet har varit 

arkiv och litteraturstudier, platsbesök, intervju och historisk kartanalys. 

Särskilt viktig litteraturkälla har Mårten Perssons magisteruppsats 

”Officersboställen – ett skånskt kulturarv att vårda” från år 2005 varit.  
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 GÄLLANDE DETALJPLAN 

Årups gård ligger utanför detaljplanelagt område.  

2.2 RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRD 

Årups Gård ligger inte inom riksintresse för kulturmiljövård.  

2.3 REGIONALT INTRESSE FÖR 
KULTURMILJÖVÅRD. 

Årups Gård ligger inte inom regionalt intresse för kulturmiljövård.  

2.4 KOMMUNALT INTRESSE 

Svalövs kommuns översiktsplan behandlar kulturmiljön och slår fast att 

kommunen ska verka för att värdefulla kulturmiljöer ska värnas och vårdas i 

samband med planering. Riktlinjer finns för ny bebyggelse på landsbygden 

och detta har också stöd i kommunens arkitekturpolicy. 

3 ÅRUPS GÅRD 

Årups gård ligger i västra utkanten av Billeberga tätort. Årups gård är ett f.d 

officersboställe dvs. en gård som ägdes av kronan men som uppläts åt en 

officerare för dennes bostad och försörjning. Gårdens bebyggelse består av 

en park med en bostadsdel i väster och en ekonomidel i öster med flera 

byggnader kring en gårdsplan.  

 

Figur 2 Samtida flygfoto över byggnaderna på Årups gård. Numreringen hänvisar till 

kapitel 3.4 om Byggnaderna. Källa: Lantmäteriet numrering av WSP. 
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3.1 HISTORIK 

När Årups gård först blev en brukningsenhet vet vi inte. Billeberga by är känt 

sedan 1300-talet och bronsåldershögar vittnar om ännu äldre bosättning. 

Årups gård finns med på Buhrmans karta från år 1684 och i arkivet 

”Handlingar rörande kronans fasta egendomar” omnämns Årup som 

ryttmästarboställe från år 1724. Officersboställen skulle vara ståndsmässigt 

bebyggda och kronan tog fram typritningar för hur byggnaderna skulle se ut 

för olika officerare. Endast de högre officerarna var berättigade till 

”Caractersbyggninger” dvs finare byggnader.  

Det har funnits ca 2000 officersboställen i Sverige och 160 av dessa var 

belägna i Skåne varav ca 50 var i kategorin för högre officerare och därmed 

ofta byggda efter de olika typritningar som upprättades för dessa. Årup är 

byggt i tegel år 1818 efter A P Bomans ritningar för Ryttmästare och 

kaptensboställe från 1810. Den ryttmästare som bodde på Årup då var major 

Adolf Ludvig Lindencrona.  

 

Figur 3 AP Bomans mönsterritning för ryttmästare och kaptensboställen från år 1810. 
Ritningen har legat till grund för uppförandet Av Årup. Källa: Krigsarkivet 

 

I beskrivningen över Rönneberga Härad till den Skånska 

Rekognosceringskartan från ca 1815 görs för Årup följande anmärkning: 

”Ryttmästare boställe, som har vacker och öfverflödig bygnad”.  

I Rönneberga Häradsrätts arkiv finns syneprotokoll från Årup 1805, 1831, 

1844, 1845 och 1847.  

Mot slutet av 1800-talet när kronan inte längre behövde boställena för 

militärens räkning arrenderades dessa ut. De flesta var sedan länge 

etablerade som storjordbruk och fortsatte utvecklas så. År 1894 finns en 

karta över Årup och den benämns där som ”före detta militieboställe”. 
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När indelningsverket upphörde år 1901 överfördes boställena till 

Skogsstyrelsen och dess efterföljare Domänstyrelsen som senare blev 

Domänverket. 

Enligt uppgift brukades Årup i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet av 

släkten Henriksson. År 1947 togs arrendet över av Lennart Hofvendahl. Han 

tillhörde den första kullen lantmästare som gick ut från Alnarp år 1934. Han 

utvecklade Årup vilket ledde till en artikel i tidningen Lantmannen (nr 47 från 

24:e november 1951) där han redogör för mekanisering och modernisering 

av stallar mm. Vi denna tidpunkt hade Årup 147 ha åker och 12,5 ha 

betesmark samt 50 mjölkkor och ca 50-60 ungdjur. I ett nytt svinhus fanns 

plats för ca 100 gödsvin och för driften av gården fanns tre traktorer. Lennart 

Hofvendahl var en engagerad lantbrukare, bland annat ordförande för 

Svenska Lantmännens Riksförbund från 1962 till 1980, det år då han omkom 

i en olycka. Hans bror Sten drev gården fram till 1988 och avvecklade då 

djurhållningen.  

Nuvarande ägaren Göran Mattsson blev ny arrendator år 1989 i hård 

konkurrens med ca 40 andra sökande. Göran Mattsson var även han 

nybliven lantmästare när han tog över gården. Samma år drabbades 

trädgården av almsjuka och ett 30-tal stora träd fick tas bort och nya 

planterades. År 1993 köpte Göran loss gården från Domänverket. 
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3.2 KARTANALYS 

3.2.1 Landskapets utveckling 

 

Figur 4 På ägobeskrivningen av Billeberga by år 1762 syns att Årups gård är en egen 
enhet och inte ingår i Billeberga by. Årups gård är markerad med en byggnad med tre 
skorstenar vilket indikerar att den är mer ståndsmässigt bebyggd än gårdarna i 
Billeberga som är markerade med byggnader med en eller två skorstenar.  Källa: 

Lantmäteriet.  

 

Figur 5 Samma karta som ovan men med 1762 års karta över ryttmästarbostället 
Årup inlagd. Här ses att Årup kunde brukas mer rationellt då marken inte behövde 
vara indelad i så många småtegar som för gårdarna i Billeberga.  
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Figur 6 På Skånska Rekognosceringskartan från 1810-talet syns att bebyggelsen på 
Årup har ändrats och utökats från föregående karta och att den är betydligt större än 

för de gårdarna i Billeberga. Källa: länsstyrelsen i Skåne län.   

 

Figur 7 På häradsekonomiska kartan från 1910–1915 syns att flertalet av gårdarna i 
Billeberga har skiftats ut på markerna medan Årups gård alltjämt ligger kvar på sin 
plats. Billeberga har knutits till järnvägsnätet vilket skedde 1865 och en del villor har 

sedan dess byggts i det unga stationssamhället. Källa: Lantmäteriet  
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Figur 8 Billeberga sett från luften år 1960 visar att villabebyggelsen utökats liksom en 
del verksamhetslokaler. 

 

 

Figur 9 Samtida flygfoto över Billeberga visar att samhället fortsatt att växa och nu 
närmat sig Årups gård. Källa Lantmäteriet.   
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3.2.2 Gårdsbebyggelsens utveckling 

 

Figur 10 Gårdsbebyggelsen på en geometrisk avmätning från år 1763. Kartan visar 
en stor fyrlängad gård med tillhörande park. Källa: Lantmäteriet 

 

 

Figur 11 Gårdsbebyggelsen på Skånska rekognosceringskartan från ca år 1815. 
Gårdsbebyggelsen har ändrats och utökats. I beskrivningen till kartan nämns om 
Årup att det är: Ryttmästareboställe, som har vacker och öfverflödig bygnad. Källa: 
länsstyrelsen i Skåne län.  
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Figur 12 Gårdsbebyggelsen på en karta från år 1894. Årup benämns som f.d. 
militieboställe och byggnaderna har jämfört med föregående karta ändrats på så sätt 
att delar av uthusen vid boningshuset har rivits. Boningshuset och ev. några av 
uthusen kan dock vara desamma. Källa: Lantmäteriet.  

 

Figur 13 Gårdsbebyggelsen på flygfoto från år 1960 visar framförallt den nya stora 
ladugården samt att uthuset framför boningshuset rivits. Källa: Lantmäteriet 
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Figur 14 Gårdsbebyggelsen år 2021. Bebyggelsen är i stort sett densamma som på 
1960-talet. Det som tillkommit är en plansilo som flyttats hit och därefter fått ett tak för 
att kunna användas som garage. Källa Lantmäteriet.  
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3.3 BYGGNADERNA 

3.3.1 Boningshuset 

 

 

 

Boningshuset ska enligt uppgift vara uppfört år 1818. Det utmärker sig med 
att vara i rött tegel och ha kraftiga listverk i takfot samt runt dörrar och 
fönster.  
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3.3.2 Flygelbyggnaden 

 

 

Flygelbyggnaden är enligt uppgift uppförd 1902. En byggnad med samma 

fotavtryck finns emellertid på ritning från 1894 så byggnaden är säkert 

uppförd före 1894. Den användes som vardagsbostad tills Göran Mattsson 

tog över. Därefter har delar av den hyrts ut som bostad. Fasaden är i gult 

tegel med pärlfog.  
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3.3.3 Hönshuset (garaget 

 

 

Hönshuset är med på kartan från 1894 och kan vara äldre. I muren syns en 

skarv mellan två sorters tegel. Det är ombyggt och används idag som 

garage.  
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3.3.4 Vagnslider 

 

Vagnslidret syns på karta från 1894. Det är byggt i trä och är välbevarat.  

 

3.3.5 Verkstaden  

 
 
Verkstaden är troligen byggd på 1940 eller 1950-talet i tegel och träpanel. 
Delvis ombyggt. 
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3.3.6 Logen 

 

 

 

Logen är uppförd år 1947 i trä och tegel. Det har en imponerande volym och 

bärs upp av limträbågar. 
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3.3.7 Svinhus 

 

Svinhuset är uppfört 1951 i tegel. Inredningen är utriven och det används 

idag till förråd.  

3.3.8 Plansilo 

 

Plansilon flyttades till nuvarande plats 1980 i samband med omläggningen 

av väg 17. Senare påbyggt med tak och fungerar som garage för maskiner.  

3.3.9 Uterum 

Uterummet byggdes 2016 och kopplar samman huvudbyggnaden med 

flygelbyggnaden.  



 
 

 

 
 

 

Årups gård, Billeberga 1:1, Svalövs Kommun • Kulturhistorisk värdering inför detaljplan | 22 

4 KULTURHISTORISK VÄRDERING 

4.1 SAMMANFATTNING 

Årups gårds kulturhistoriska värden handlar främst om att det varit ett 

officersboställe och storjordbruk med en särställning bland gårdarna och den 

senare i bebyggelsen i Billeberga. Årup var en egen enhet och skiftades 

exempelvis inte samtidigt som de övriga 10 gårdarna i byn. Även efter det att 

Årup under 1800-talets andra hälft upphörde att vara officersboställe intar 

gården en särställning då den legat kvar på samma plats och hela tiden varit 

ståndsmässigt bebyggd. De gamla och stora byggnaderna tillsammans med 

den fina parken bildar ett karakteristiskt inslag i västra delen av Billeberga.  

4.2 OFFICERSBOSTÄLLENAS KULTURVÄRDEN 

Det har funnits ca 2000 officersboställen i Sverige och 160 av dessa var 

belägna i Skåne varav ca 50 var i kategorin för högre officerare och därmed 

ofta byggda efter de olika typritningar som upprättades för dessa.  

Fyra av boställena i Skåne är skyddade som byggnadsminnen enligt KML.  

1. Hjälmshult, ägt av Statens Fastighetsverk (SFV), majorsboställe, 

byggt i sten 1743 enligt krigsbefälets ritningar för överstelöjtnanter 

och majorer från 1731.  

2. Köpinge, privatägt underofficersboställe, byggt 1754 enligt 

Hårlemans ritningar från 1752. 

3. Lillö, ägt av SFV, översteboställe (tidigare majorsboställe), byggt 

1796 enligt Palmstedts ritningar från 1786. 

4. Mölleröd, ägt av Fortifikationsverket (FoV), ryttmästarboställe uppfört 

1837 enligt A P Bomans ritningar från 1810.  

Årup är som Mölleröd byggt efter A P Bomans ritningar från 1810 och det 

finns omkring 20 boställen av samma kategori bevarade, en del är kraftigt 

omändrade medan andra, som Årup, är välbevarade.  

Officersboställena speglar en viktig del av Sveriges historia. De visar hur 

kronan organiserade krigsmakten och de visar också olika arkitektoniska 

stilideal under 1700-talet och 1800-talet samt den sociala rangordningen i 

samhället under denna tid.  

 

4.3 FÖRSLAG TILL PLANERING UTIFRÅN PLATSENS 
KULTURVÄRDEN 

Grunden för planering utifrån platsens kulturvärden är att dessa fortsatt är 

läsbara efter exploatering samt att det befintliga och det tillkommande bildar 

en intressant och attraktiv enhet. För Årups gård är det viktigt att denna 

fortfarande går att uppleva och förstås som militärt boställe och storjordbruk. 

Den huvudsakliga indelningen med park och manbyggnad i väster och 

ekonomidel i öster bör vara kvar.   
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I väster bör så stor del av den stora trädgården/parken bevaras och 

undantas från ny bebyggelse. En lämplig gräns kan vara där den höga 

växtligheten slutar. Uppfartsvägen med rundkörsel och stenen med namnet 

Årup bör bevaras. Den gamla huvudbyggnaden bevaras och ges 

rivningsförbud och skyddsbestämmelser med förbud mot förvanskning av 

dess kulturvärden som volym, tegelfasader, putsade listverk, fönster och 

huvudentré. Den anslutande flygelbyggnaden bör ges 

varsamhetsbestämmelser för de gula tegelfasaderna med pärlfog. 

Hönshuset eller delar av det kan vara av samma ålder som huvudbyggnaden 

men är ombyggt. Det kan ges varsamhetsbestämmelser för tegelfasaderna. 

Vagnslidret ligger så att det delar av mangård och ekonomidel. Om det är 

möjligt bör vagnslidret bevaras och ges varsamhetsbestämmelser. Kanske 

kan det användas som miljöbyggnad, cykelstall eller bilparkering 

I öster bör karaktären av ekonomidel bibehållas. Om det är möjligt att bevara 

och använda den stora ladugården för nytt ändamål så betyder det mycket 

för förståelsen av Årup som storjordbruk. I annat fall bör den ersättas av en 

byggnad med motsvarade volym. Nya byggnader i öster bör vara faluröda i 

plåt eller träpanel, även tegel från byggnader som rivs kan med fördel 

användas som fasadmaterial.  
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5 BILAGA 

5.1 ARTIKEL UR LANTMANNEN, NR 47, 24 
NOVEMBER 1951 
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VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Sverige AB 
Box 574  
201 25 Malmö  
Besök: Jungmansgatan 10  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
wsp.com 

 

 

 

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag 

inom samhällsutveckling. Med cirka 48 700 medarbetare i 

över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för 

att framtidssäkra världen. 

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa 

lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande 

morgondag. Så tar vi ansvar för framtiden. 

wsp.com 
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