
veds kloster
Blåstensgården i Elestorp vidÖ



BBland ringlande bäckar, vidsträckta fält och grönskande bokskogar blickar den 

fyrlängade Blåstensgården med anor från 1700-talet ut över det vidaste av land-

skap. Från gårdens upphöjda position är panoramat näst intill overkligt och man 

vederfars onekligen av andäktighet över det storslagna perspektivet. 

Långt borta vid horisonten, så långt ögat kan se bildas ytterligare, böljande 

landskap och på fälten nedanför gården är det inte ovanligt att skåda en flock vita 

dovhjortar i terrängen. Dessa utgör den enda stammen i Sverige av vita hjortar 

och bidrar till den smått magiska stämning som omger gården och Blåstenshusen, 

som husen i närheten kallas.

”De förälskade sig i gården, platsen och möj-

ligheterna. Eftersom varsam och kärleksfull 

restaurering hade kommit att bli deras signum 

stod det inte på förrän det gigantiska projektet 

hade påbörjats - att återbörda Blåstensgården 

till sin ursprungliga skönhet.”





Det mesta revs ut, nya fönster tillverkades av 
en snickerifirma i Vitaby, ny skorsten murades upp 
och ja, ingenting lämnades åt slumpen...! 



EEnligt sägnen levde en kvinna för 

länge, länge sedan i något av Blås-

tenshusen som var stark nog att 

klyva en sten med blotta viljan. Hon 

sades inneha övernaturliga krafter. 

Sedemera förälskade hon sig i en 

bonde vars hjärta dock tillhörde en 

annan.

Men bonden som hade respekt för 

kvinnans krafter bad henne vänta 

på honom. Han menade, att kunde 

hon bara vänta tills han sått och 

skördat, skulle hans hjärta tillfalla 

henne. Finurligt nog sådde han ett 

ekfrö och därför visste han, att det 

skulle ta en livstid innan kvinnan 

skulle få hans hjärta. Hon förstod 

snart att hon blivit lurad och blev 

så rasande att hon med viljans kraft 

delade en jättesten på ägorna mitt 

itu. Så kom husen i området att heta 

Blåstenshusen. Och vart den stora 

stenen tog vägen? Ja, det vet ingen 

idag levande människa…



EEn regnig och grå novemberdag hit-

tade ägarparet den då förfallna gården 

på annons. Trots att de sett fram emot 

en vinter av vila och ledighet ville livet 

annorlunda. Att renovera ytterligare 

en gård var liksom inte vad de tänkt 

sig. Just då. Men de förälskade sig i 

gården, platsen och möjligheterna. 

Eftersom varsam och kärleksfull res-

taurering hade kommit att bli deras 

signum stod det inte på förrän det 

gigantiska projektet hade påbörjats 

- att återbörda Blåstensgården till sin 

ursprungliga skönhet.

”Troligen korsvirke”, hade det stått i 

annonsen. Helt rätt. Så riktigt att vissa 

dagar var det endast korsvirket som 

återstod av en hel vägg. Så grundligt 

gick de till väga för att ge gården den 

nödvändiga omsorg som den så väl 

behövde.

Det mesta revs ut, nya fönster till-

verkades av en snickerifirma i Vi-

taby, ny skorsten murades upp och 

ja, ingenting lämnades åt slumpen. 

Fram växte en praktfull bostad med 

spännande utvecklingsmöjligheter 

för såväl hästhållare (mer mark är 

möjligt att arrendera), naturälskare 

som fritidsnjutare. 





träbjälkar samt gråa spegeldörrar kontrasterar behagfullt med den stämningsfulla 

färgrikedomen.

Stengolv i köksentrén, ty en ståtlig gård har som regel två ingångar - en till vardags-

lag samt en finingång för gästabud. Linoljesåpade, nyinlagda trägolv breder ut sig 

över ljusa rum i fil där man kan följa längan från ena gavelns kammare till salen i 

bortersta änden. 

Invändigt är inredningen så nygjord, att 

man nästan kan känna doften av naturfärger. 

Färgskalan har komponerats av den kvinnliga hälften 

av byggparet som har en naturlig fallenhet för att 

blanda pigment med välbalanserat resultat.

Såväl himmel, sjöar, ängar och skogar finns represente-

rade på de putsade väggarna. Vitmålade trätak mellan rustika 







UUtanför köksfönstret tar trädgården vid för 

sol från tidig morgon till sen eftermiddag. 

Kastanjer och äppelträd, plommon och 

körsbär. Två bersåer, en för kvinnor och en 

för män, ty så var kutymen förr. Vårens lök-

växter höljer sig över tomten som beredvil-

ligt inväntar en vårdande hand. Måhända 

skapar man sig en riktig gammaldags träd-

gård med buxbom, perenner och rundade 

singelgångar? Eller så inreder man sig ett 

växthus i det gamla hönshuset med gjutet 

golv. En fönsterrad av småspröjsade fönster 

skulle enkelt framkalla ett litet orangeri 

med betagande utsikt över nejden.

Uthusen är idag möjligheternas lokalitet. 

Vare sig man vill återinreda stallet med sitt 

kullerstensgolv eller har storslagna planer 

med lador och uthus.

De avskalade ytorna lämpar sig utmärkt 

för såväl galleri som att skapa ytterligare 

bostadsarealer. Eller så låter man dom bara 

finnas där och medverka till den skyddande 

känsla en fyrlängad gård frambringar.





BBlåstensgården har alltid varit ett 

gästfrihetens hus. Här samlades man 

innan man begav sig till dansbanan. 

Troligen i salen, som är det största 

rummet med den värmande gjutjärns-

kaminen i centrum. Likaså berättas 

om tidigare ägare och deras omsikt 

över hus och uthus. 

Bonden som senast brukade jorden 

på Blåstensgården var dessutom en 

mycket stor djurvän. Han till och med 

ryktade sina kor så att de glänste. Så 

småningom blev han tilldelad medalj 

för sin noggrannhet och fick fara till 

Stockholm och träffa kungaparet. Så 

skedde och han blev prisad för sin fina 

mjölk och för sin välskötta gård. Folket 

på bygden var naturligtvis imponerade 

och ville få allting berättat för sig när 

han återvände hem. Det var ju trots 

allt den längsta resan han företagit sig 

i sitt liv. Men bonden var inte särskilt 

talför och föga imponerad. När man 

slutligen bad honom att åtminstone 

berätta hur det var att träffa kunga-

paret funderade han en stund. Tja, sa 

han till slut, dom var väldans små…



FFörutom grandiosa blandskogar med 

oändliga promenad- eller ridvägar är 

man inte längre än fem kilometer från 

Vombsjöns sandstrand som går under 

namnet Paradiset. Förutom bad kan 

man tänka sig både fiske och kanoting 

i det rena vattnet. Fågelintresserade 

individer har också mycket att hämta 

vid nämnda sjö.

I tätorten Sjöbo, endast en mil från 

gården, kan man åka slalom vintertid 

på Orans skidanläggning om snön 

kommer, vill säga. Längtar man till 

havet är det blott tre mil till Havängs 

stränder. Malmö och Lund når man 

inom en timme och Danmark är ju 

endast en grannlängd därifrån. 

Men kanske är det Övedsklosters 

anrika trakter som fascinerar mest. 

De långa alléerna med sina bastanta 

stenmurar. Fiskbutiken, caféet, galle-

riet eller den brokiga skara av hästfolk 

som samlas för fälttävlansritter eller 

Hubertusjakter. Känslan av historia 

är omisskännelig, vare sig man sökt 

sig till slottets omedelbara närhet 

eller förflyttat sig från gården upp i 

backens stenbrott med lavasvarta, 

sluttande bergssidor för att uppleva 

den ofantliga stillheten.   



Övedskloster var under medeltiden ett pre-
monstratenserkloster, helgat åt den heliga 
trefaldigheten. Under reformationen seku-
lariserades det av danska kronan och blev 
fl era gånger lämnat i pant och förläning. 
I början av 1600-talet eldhärjades slottet. 
1614 kom det genom byte till Otto Lindenow. 

Sonen Henrik sålde 1666 Övedskloster till 
svenska riksrådet Carl Mauritz Lewenhaupt. 
Det innehades sen bl. a. av general Charles 
Emil Lewenhaupt och hans sonson Adam. 
Det köptes 1753 av den sistnämndes svåger, 
Hans Ramel. Han var på sin tid Skånes 
största jordägare, och bidrog i högsta grad 

till Övedsklosters utveckling. Han rev de 
dåvarande byggnaderna och uppförde den 
anläggning som står än idag. Han lät även 
uppföra planteringar och väganläggningar. 
1766 gjorde han Övedskloster till fi deikom-
miss i sin släkt. Slottet har sedan dess till-
hört familjen Ramel.(Wikipedia)

”Bland ringlande bäckar, vidsträckta fält och grönskande 
bokskogar blickar den fyrlängade gården ut...”







Siffror & kalla  fakta:               

Objektsbeskrivningen grundar sig på av säljaren lämnade 

uppgifter och iakttagelser gjorda på fastigheten.

Byggnad: Fyrlängad gård.

Byggnadsår/renoveringsår: Ursprungligen byggd under 
1700-talet. Genomgripande renoverad 2007.

Yta: Bostad ca 125 kvm, rum = uppgång till vind ca 5 kvm, loge 
ca 285 kvm, stall ca 115 kvm, svinhus ca 55 kvm, växthus ca 35 kvm.

Konstruktion: Skånsk grund, stomme av korsvirke och lersten, 
bjälklag av trä. Fasad av korsvirke, puts, träpanel och tegel på uthusen. 
Tak av plåt, eternit på uthusen. Dubbelkopplade fönster med spröjs.

Inredning & utrustning: Kök med spis, fläkt, diskmaskin och kyl/
frys. Badrum med toa, handfat och dusch. Tvättstuga med tvättmaskin 
och torktumlare.

Golv: Huvudsakligen trägolv. Granitsten från Italien i entréer, bad 
och tvättstuga.

Uppvärmning: Sparsamt med fristående el-element. Järnkamin i 
salen.  I västra kammaren finns ytterligare en murstock som efter 
renovering kan användas som värmekälla.

Vatten & avlopp: Vatten från egen brunn. 
Avlopp till ny trekammarbrunn.

Pris: 1.995.000:- eller bästa bud.

Fastighetsbeteckning: Sjöbo Elestorp 8:5
Adress: Elestorpsvägen 119-73, 275 95 Sjöbo
Areal: 2.589 kvm
Taxeringsvärde: Ej åsatt efter avstyckning.
Pantbrev: 1 st om totalt 400.000:-
Försäkring: Länsförsäkring fullvärde

Servitut: Samfällighet



båtplats

badstrand

rökeri

slottet
gården





 Sjöbo Elestorp 8:5
Elestorpsvägen 119-73
275 95 Sjöbo

Foto & layout:
Lotta Nordstedt 
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Calle Mikelsons 



Vår filosofi är ganska enkel.

Vi säljer hus vi själva skulle vilja bo i.
Vi tror på sambanden mellan lust och lönsamhet. Känsla och kunskap. Arbetsglädje och 
avkastning. Det man tycker är roligt och stimulerande gör man bra. Vi vill inte ha fler hus än 
att vi orkar arbeta engagerat och passionerat med dem alla. Därför händer det ibland att 
vi tackar nej till uppdrag. Och det innebär inte att vi kategoriskt ratar en viss sorts hus. Det 
lilla renoveringsobjektet i skogsbrynet kan vara lika spännande som den kringbyggda gården 
på slätten eller längan i fiskeläget. Men, det ska erkännas - ”udda” hus finner lättast vägen 
till våra hjärtan!

Att bli den man vill vara. Eller vara den man är... Ibland betyder det köpa. 
Ibland betyder det sälja. Ibland både och. Eller ingetdera. Frihet. Valmöjligheter. 
Har vi förmånen att råda över vår tillvaro bör vi göra det omsorgsfullt. Inte 
låta livet skvala förbi. 

Och det ska sägas - jag (Gabrielle!) är stundtals full av lätt avundsam beund-
ran inför alla er som vågar rycka upp er själva med rötterna för att börja 
växa i ny och okänd jordmån - oavsett om ni flyttar hit, eller härifrån! (Själv 
är jag mera som pionen - jag slutar blomma om jag flyttas!).

Det handlar kanske ytterst om livskvalitet. Vi upprepar ju med en druckens envishet vårt motto: 
” På Österlen är livskvaliteten högre än huspriserna”. Det kanske ter sig som en lek med ord. 
Begreppet livskvalitet är naturligtvis inte lätt att översätta till kronor och ören. Dessutom är 
själva ordet, kanske på grund av alltför flitig mediaanvändning farligt nära en urvattnad kly-
scha. Men innebörden är både verklig och viktig! Det kan kanske vara intressant att veta att 
begreppet ”quality of life” introducerades som en ekonomisk term redan under sjuttiotalet, 

främst avsedd att ersätta eller komplettera ”bruttonationalprodukt” som 
värde- och välståndsmätare.  ”QOL” istället för ”BNP”... Kanske är det så 
att våra värdesystem och vårt förhållningssätt till livet, i en förändrad värld, 
också måste ändras? 

För egen del upplever jag livskvalitet när jag lyckas vara närvarande i stunden. 
Uppfyllas av ögonblicket. ”Flow” säger expertisen... En försiktig förhoppning 
är att vi på något sätt ska kunna hjälpa Dig att förhöja Din livskvalitet. Åt-
minstone vill vi gärna vara Dina rådgivare och stigfinnare. Dina vägvisare 
och budbärare. 

Oavsett om Du vill köpa. Eller sälja!
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