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   Wallenbergs 
prästgård

SKÅNE

Behag och bekvämlighet fick Michael 
och Linnéa på fall. Den påfallande vackra  

moderna prästbostaden från 1929  
lockade dem från Lund till landet 
– och ett liv som de längtat efter. 
Av A N K I  L I N D E R O T H  Foto A N D E R S  N O R R S E L L

Michael och Linnéa tar emot 
vid grinden tillsammans  
med hunden Love.

Prästgårdens behagliga  
proportioner är enligt  

det gyllene snittet,  
berättar Michael.



»Vi åkte hit på vinst och förlust,  
trots att det inte var visning«

Linnéa är uppvuxen på en gård. 
Michael kommer från en klockar- 
och prästsläkt. Båda ville söka sig 
till landet när de bildade familj.

Även Love stortrivs 
på landet, här finns 
utrymme att leka 
på den parkliknande 
tomten.

Serveringsgången har kvar sin  
originalinredning. Michael och 
Linnéa har låtit bygga ett  
identiskt serveringsskåp i köket.

Att det var i en prästgård Michael 
och Linnéa Wallenberg skulle bo
sätta sig, ja, det hade de vetat länge. 
Men att det skulle bli just den i 

Norra Mellby, strax utanför Hässleholm, det 
var mest en slump.

– Vi bodde i Lund men längtade till lan
det, berättar Linnéa och visar in i Blå salong
en med franska dörrar ut mot den parklik
nande trädgården.

– Vi hade varit på visningar av prästgårdar 
både på Österlen och i Halland. Men ingen 
kändes rätt, fortsätter hon.

Hunden Love, av rasen irländsk setter,  
skuttar välkomnande kring våra ben. Doften av 
nybryggt kaffe når oss från köket där Michael 
dukat fram en sen frukost. Lille Agathon, åtta  
månader, är med, i ett tryggt grepp i hans famn. 

– Så upptäckte vi att Norra Mellby präst
gård var till salu. Men visningarna var vid en 
tidpunkt när vi skulle befinna oss på semester 
i Frankrike, berättar Michael.

Fördelarna var många. Förutom att präst
gården var ovanligt vacker, hade stor träd
gård och låg idylliskt placerad i en liten by  
var det ett plus att det fanns tåg i närheten 
så att de kunde nå Lund och Malmö på en 
halvtimme.

– Vi åkte hit på vinst och förlust, trots att 
det inte var visning, berättar Michael.

Kärleken till huset var omedelbar. Linnéa 
och Michael gav bud på stående fot och under 
deras vistelse i Frankrike fick de beskedet att 
huset var deras.

ATT DE SÅ LÄNGE sökt en prästgård har sina 
skäl. De ville bo på landet, men inte ha besvär 
med ekonomibyggnader.

– Därför gick gårdar och herrgårdar bort, 
säger Michael. Gamla skolor var inte heller 
ett alternativ eftersom de inte är byggda som 
bostäder från början.

En prästgård framstod som ett perfekt val.
– Förutom att de ligger centralt, oftast med 

Från huvudingången möts besökare  
av det vackra ljusinsläppet i Blå  
salongen från de franska dörrarna  
ut mot terrassen och trädgården.
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GENERÖSA YTOR 
NÄRA HÄSSLEHOLM
HÄR BOR: Familjen Wallenberg  
bestående av Linnea, distriktsläkare, 
och Michael, civilekonom, Agathon,  
8 månader, samt hunden Love.
HUSET: 600 kvm stort i två plan och 
med 180 kvm biyta.
ARKITEKT: Arnold Salomon-Sörensen, 
UPPVÄRMNING: Jordvärme.
TOMT: Parkliknande trädgård  
om 7 000 kvm.
HEMSIDA: www.norramellby.com
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tillhörande generös trädgård, är de bärare av 
ett kulturarv som vi gillar och gärna vill föra 
vidare.

I efterhand har de upptäckt ytterligare 
en fördel. Eftersom kyrkan varit ägare har 
varenda renovering och nybyggnation doku
menterats noga.

– Det finns skriftligt på allt sedan uppfö
randet år 1929, säger Michael. Vi har samt
liga kvitton, protokoll från besiktningar och 
även skriftliga kommentarer.

När prästgården uppfördes ansågs den su
permodern med centralvärme, inomhustoa
lett och betongkällare. När Michael och Lin
néa köpte var det mycket som behövde göras.

– Den förra ägaren hade stått för den tråki
ga, tekniska renoveringen, som att lägga nytt 
tak och fixa fasaden. Jordvärmen var också 
installerad sedan tidigare, säger Linnéa. Där
emot var insidan orörd. Den roliga biten var 
med andra ord kvar.

DE ÖVERTOG HUSET den första augusti och på
började renoveringen en månad senare. Hela 
insidan målades om, liksom samtliga fönster. 
Det stora badrummet totalrenoverades och 

köket fick specialsnickrade skåp som måla
des i en pärlgrön nyans, snarlik en kulör som 
paret upptäckt längst in under gamla tapeter. 
De fann originalgolv under fyra lager plast
mattor. I källaren fanns 15 originaldörrar, 
som under viss möda pusslades ihop med res
pektive dörrfoder – inget mått var det andra 
likt. Bakom garaget fann de ett stort och ros
tigt badkar. Det var specialbeställt när huset 
byggdes, importerat från USA, till den ovan
ligt långe och välväxte kyrkoherden. I dag är 
det tillbaka på sin ursprungsplats i badrum
met, skinande efter att ha blivit remaljerat.

Medan renoveringen var i full gång in
köptes också i stort sett alla möbler till huset. 
Linnéa, som sedan barnsben varit intresserad 
av auktioner, ägnade timmar åt att leta på 
nätauktioner.

– Vårt boende i Lund var mycket mindre, 
därför blev vi tvungna att köpa det mesta.

Hon tycker att nätauktioner är perfekt efter
som det är praktiskt att sitta hemma och kunna 
välja ur ett stort utbud. Många fynd har hon 
gjort, både vad gäller pris och unika föremål.

– Sedan ser jag det ur ett miljö och håll
barhetsperspektiv, då är det helt rätt att köpa 

på auktion, loppis, hos antikhandlaren eller 
på Blocket, fortsätter hon.

Men några inköp gjordes redan under den 
där semestern i Frankrike, sedan de fått reda 
på att huset var deras.

– Vi gillar fransk stil, så vi passade på att 
köpa ett skåp och två bord som vi hittade i en 
antikaffär, två baljfåtöljer fann vi på motsva
rande franska Blocket, dem hämtade vi hos 
en gammal dam i en bergsby. Och matsals
mattan var till salu på fransk auktion.

I mitten av oktober stod huset färdigt,  
nyinrett med allt från soffor och mattor till 
gardiner och ljuskronor. Då var det var dags 
för efterlängtad inflyttningsfest.

– Det var bra att ha festen som deadline. 
Annars finns en risk att man drar ut på det, 
säger Linnéa.

Wallenbergs har en stor släkt. Michael har 
tre vuxna barn sedan tidigare, Linnéa har 
föräldrar, samt hel, halv och bonussyskon. 
När familjen samlas blir antalet ansenligt, 
paret behövde helt enkelt ett rejält hus med 
gott om plats.

– Banken undrade varför vi köpte så stort 
och vi replikerade att vi ville kunna umgås 

» Första julen här var den första som alla 30  
i familjen kunde vara med och fira samtidigt«

Spegel och spegelbord 
i Louis XIV-stil köptes 
av tidigare ägare. 
Kandelabrar i  
alabaster från  
ca 1870, köpta på 
Bukowskis.

Servisen Regent kommer från 
Rörstrand. Kaffekopparna heter 
Teneriffa, också från Rörstrand. 

Silvret är arvegods.
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Michaels och Linnéas 
matsalsmöblemang 
har de fyndat på 
Lauritz nätauktion. 
Det är från 50-talet, 
ursprungligen från 
Illum Bolighus, men 
producerat hos Dansk 
Møbelproducent.
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ÄGARLÄNGD
Kyrkan ägde prästgården 1929–2010.
1929–1958 Kyrkoherde Erik Göransson.
1958–1972 Prosten Ingvar Nilsson.
1972–1974 Kyrkoherde teol.dr Allan 
Dahlquist.
1974–2009 Kyrkoherde Bodil Fredfeldt.
Privata ägare:
2010–2015 Familjen Persson.
2015 Michael och Linnea Wallenberg.



med släkten, säger Linnéa och skrattar. Förs
ta julen här var den första som alla 30 i famil
jen kunde vara med och fira.

KAFFET ÄR URDRUCKET. Vi har gått husesyn; 
varit inne i salongerna, tagit en titt på mat
salen och ovanvåningen samt promenerat i 
trädgården. Michaels och Linnéas passion för 
huset och deras intresse för byn och för bygden 
är påtaglig.

– Norra Mellby är en sockenby som består 
av 25 hushåll med god sammanhållning och 
vi stortrivs verkligen! Vi knyter an till det 
lokala föreningslivet och har fått många nya 
vänner, säger Linnéa.

Hon har själv delvis varit föräldraledig, 
men också delvis arbetat som distriktsläkare i 
Hässleholm. Och har andra planer.

– Jag har länge haft en dröm om att öppna 
ett spa. Här i prästgården har den förverk
ligats. Vi har inrett källarvåningen med  
romerskt bad, relax och behandlingsrum 

och vinkällare. Vi håller öppet exklusivt för 
små, förbokade grupper.

Mörkret sänker sig, Michael tänder en 
brasa i öppna spisen. Innan vi lämnar undrar 
vi vad som är bäst med att bo just här. Svaret 
låter inte vänta på sig.

– Att få bo i och förvalta ett kulturarv är 
fantastiskt, en skön kontrast mot det moder
na. Det är en förmån att få vara en länk i en 
kedja. Och det finns absolut ingenting som du 
inte kan göra i ett gammalt hus, i förhållande 
till ett modernt, tvärtom, avslutar Linnéa. 

» Att få bo i och förvalta  
ett kulturarv är fantastiskt«

Familjens spa  
är vackert  
och rogivande. 

Här finns pool, relaxrum, 
behandlingsrum samt 
vinkällare för kommande 
vinprovningar.

80

MODERNT KLASSISKT HUS
HUSET ÄR BYGGT år 1929 och har sedan dess 
renoverats två gånger. Flera förslag från olika 
arkitekter om hur den nya prästgården skulle 
byggas kom in, men församlingen föll för idén 
att bygga ett hus i klassisk stil med sexdelad 
planlösning. På samma plats fanns tidigare en 
annan prästgård med anor från 1700-talet. Den 
flyttades till Broby hembygdspark år 1928, där 
den sedermera brann ner till grunden. 


