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Dagen gryr. Dimmorna lättar. 
Daggen glittrar i gräset och klär mognade frukt i glänsande skrud.

Solens första strålar letar sig in genom öppet sovrumsfönster, 
glimmar mellan lövverket och strör solkatter på vita väggar. 

Morgontidningens väderprognos lovar ännu en strålande vacker sensommardag. Färskt frukostbröd 
till kaffet är värt en rask promenad nerför Svinaberga backe, uppför Kyrkebacken i syskonbyn 

Södra Mellby till Mellbybagaren som öppnar riktigt tidigt för alla morgonpigga.

Septemberdagen ännu som en blank kanvas att fylla med liv och lust.



Let me tell you ’bout a girl I know
She is my baby and she lives next door
Every mornin’ ’fore the sun comes up
She brings me coffee in my favorite cup
That’s why I know, yes, I know
Hallelujah, I just love her so

Ray Charles



Gröna ridåer följer bygatans slingrande böj. Man bara anar det vita huset 
genom bladverket. Här innanför döljer sig ett trädgårdsrum där fruktträdens grenar dignar 

av snart mogen frukt och där trädens kronor skänker lätt och vandrande skugga. 
Mot sydväst är sikten fri över kullar och fält och över grannbyns trivsamma virrvarr av hus. 

Mitt i solgasset en vitmålad trädgårdsmöbel. Dold bakom äppelgardiner är 
hängmattan middagsvilans skönaste plats. 









Livets gång.

Två gulnade köpehandlingar med stämplar och sirlig skrift 
ger en glimt ur husets långa historia.

”Till vår svärson Olof Olsson Hammar och hans hustru Annie Olsson försälja vi härmed 
vår ägande fastighet 3/625 mtl, av Svabesholms Kungsgård i Södra Mellby socken å vilken 
fastighet köparna år 1926 med vår tillåtelse uppfört det nu befintliga bostadshuset, taxerings-
värderat till 3.500:- kronor. Köpesumman utgör Fyrahundra/400/kronor som denna dag 
gäldats varför den härmed kvitteras och får köparen som redan tillträtt fastigheten på egen 
bekostnad med köpet lagfara, samt efter tillträdet, betala av fastigheten utgående skatter och 
onera. Svinaberga den 21 februari 1931 Sven Svensson Kristina Svensson.”

Nästa köpehandling är daterad redan den 25 juni 1938. Då överlåts fastigheten 
för en köpesumma om 5.000:- till makarna Per och Hanna Nilsson. 
Paret var nuvarande ägarinnas farmor och farfar!





Svinaberga by omnämns för första gången 
i en skrift från fjärran medeltid. År 1313 
stavades orten ”Suinbiargh”. Namnet lär 
ha tillkommit på grund av förekomsten av 
vildsvin jämte, naturligtvis, det höglänta 
läget. Byn ligger 123 m över havet – faktiskt 
aningen högre än Stenshuvuds hjässa! 

De senaste hundra åren har mycket lite hänt, 
vad gäller bebyggelsen. Det råder en stämning 
av gammaldagsfint. Längs Svinaberga backe, 
som i gångna tider benämndes ”Jerusabacken” 
ligger åldriga gatehus och klassiska längor på 
ömse sidor. 1970- och 80-talets villaparadis 
känns fjärran.

Nr 19 är nog ett av de senaste tillskotten – 
trots att huset snart fyller 100 år!



Kanske byggdes de allra 
bästa husen i vårt land i tiden 
mellan krigen? 

Egnahemsrörelsen har tagit 
fart i det nymornade folkhem 
som präglas av nya idéer om 
goda bostäder åt alla. 
Ett begynnande välstånd 
förenat med hantverks-
stolthet och rötter i bygg-
nadstradition. Standarden 
förbättras dramatiskt – nu 
finns elektricitet och rinnande 
vatten i varje nybyggt hus.

Den nordiska tjugotals-
klassicismen blev ett begrepp 
även utomlands där den tack 
vare sin elegans kallades 
”Swedish Grace”. 

Ett stilideal präglat av enkla, 
rena former och harmoniska 
proportioner. Ett formspråk 
som till sin karaktär är tidlöst 
och lätt att tycka om, också 
ett sekel senare!

Generöst ljus genom höga fönster.

Rymd och väl tilltagen takhöjd.

Spegeldörrar och fint profilerade listverk.



Det gamla brygghuset 
är en skånelänga i miniformat som kan 
inredas till vad Du behöver.

Ett sött litet gästhus? 
En ostörd skrivarstuga?  
En miniateljé om Du har slumrande 
konstnärsambitioner?
Eller ett hus för krukpyssel?

Visserligen kan det vara frestande att 
bara stanna i trädgården, som ju är ett 
stycke natur med fåglar och träd och 
grönt gräs under fötterna. 

Men för mera storslagna naturupplevelser 
finns ju nationalparken några stenkast från 
byn. På stranden nedanför kan du hitta en 
solig och undangömd grop. Eller promenera 
barfota längs vattenbrynet; norrut till Kivik 
och Vitemölla eller gå söderut mot Knä-
bäcks-husen och Vik.

Vid Vik ligger för övrigt också golfbanan, 
för den med intresse för mera sällskap-
liga utomhusaktiviteter.



Generationer av kyrkobesökare har vandrat nerför Svinaberga backe och uppför 
Kyrkebacken till den vita helgedomen på höjden. I dälden mellan de båda byarna 
betar en stor flock vita kor. 

Idyllen är pastoral. 



Enkla, rena former.
Sparsmakad estetik.
Flödande ljus.



Så skriver Inge Löfström i sin bok 
”På Österlen”, standardverket för den som 
gör anspråk på att känna sin provins. 

 ”En norrlänning skulle inte kalla 
Stenshuvud för berg. Men den väldiga 
gnejsklippan har i alla fall en höjd av 
120 meter över havet, och det är 
ganska mycket efter skånska mått.” 

Vårt lands sydligast nationalpark har 
förutom imponerande höjd och omfång, flora 
och fauna av mer formidabelt slag. 
Strandängarna som sluttar mot havet gör 
såväl  botaniker, landskapsmålare och livs-
njutare saliga. 

Vi vågar gissa att stranden nedanför blir 
ett av Dina dagliga utflyktsmål!

”Helst ska man komma till Stenshuvud 
en solig försommardag, när ravinerna är 

fyllda av blomster och dofter, kaprifol och 
nyponrosor, blommande björnbärsbuskar, 

slån och skogshallon. Vid den klippiga 
stranden sprutar bränningarna kaskader 

av glittrande vitt.”





Den geniförklarade poeten Vilhelm Ekelund skrev en följd av lyriska lovsånger till berget 
han som nittonåring blivit förälskad i. 
Året före debuten 1901 publicerades artikeln nedan i tidningen Arbetet:

”Och hafvet: först ett bredt, djupt, mörkt bälte så långt blicken når åt söder, där den ljumma 
luften som strömmar in med brisen står som ett dunstigt flor i dallring över det blå. 
Det skjuter vidare långt upp i norr, likt en väldig kil som småningom spetsas och blir 
tunnare i färgen./…/ En milslång, bred sträcka af bländande hvit strand, här och där med 
små tindrande gölar öfver den förrädiska kvicksanden; en grusig ås med rullsten och 
björnbärssnår, hvilken stundom öppnar sig i en snårig klyfta för att släppa 
fram ett susande ådrag…

Där bakom i svart teckning mot luften en naken bergskägla med stupet springande ut öfver 
hafsrymden, en jättekägla i vackling över djupet: det är Stenshuvud.”

Ett stycke alldeles egen ögonblickspoesi kan vara att nå-
gon gång unna sig upplevelsen av en tidig frukostpicknick på stranden. 

Offra några timmars sömn, stig upp före gryningen, följ backen ned 
genom frodig grönska, över magra strandängar och slå Dig ned vid 

vattenbrynets rundslipade stenar. 





Listan på trivsamma aktiviteter kan göras hur lång som helst. 
Att kunna gå i pyjamas till Mellbybagaren är nämligen inte den 
enda förtjänsten! Goda grannar, infödda och utsocknes, är en 
annan. Utflyktsmålen är många och närliggande. 
Breda, kritvita stränder. Antikaffärer och konstgallerier. 
Golfbanor och vandringsleder. Och, snudd på, en krog för 
veckans alla dagar inom bekvämt trampavstånd! 



Om nationalparkens flora och fauna 
kan man skriva spaltkilometer! Men 
värt att nämna är också närheten 
till fiskeläget Kivik med all viktig 
vardagsservice. Själva berget och 
dess omedelbara omnejd har dess-
utom på senare år begåvats med en 
mångfald av trevliga begivenheter. 

Solar och badar gör man med fördel 
på stranden nedanför berget. Är man 
intresserad av djur och fåglar är detta, 
utan överdrifter, ett exotiskt paradis. 
Den som tycker om att vandra kan nog 
aldrig bli uttråkad. 

Och bara här, åtminstone på våra 
breddgrader, spelar cikadorna i 
sommarnatten.





En känsla av gammaldagsfint.



Något av en sagoboks-
idyll är det utan tvekan. Blickfång och 
stämningar är av det slag som återfinns 
på målningar av Carl Larsson och i 
Elsa Beskows barnböcker. 

Men lantlivsromantik är inte bara 
fantasins sinnebilder. Det är också ett sätt 
att leva. Nära naturen i årstidernas växling-
ar. Att skörda vad trädgården ger. 

Och kanske finna ro och vila när världen 
omkring snurrar lite för fort.









 ”Stenshuvud ligger som knutpunkt för alla blickar över kustbandet från söder och 
från norr. Särskilt sett från Vik och Baskemölla är berget det klassiska blickfånget. 

Dess profil mot himmel och hav verkar definitiv. Intet finns att tillägga eller dra ifrån. 
Dess samspel med landskapets övriga kurvor är fullkomligt. Egentligen är bilden 
alldeles för vacker för att passa som motiv på en målares duk och ändå ser man 
inget berg beskrivet så ofta i entusiastisk lovsång inom landskapskonsten som 
just detta Stenshuvud. Så har det varit ända sedan konstnärer för första gången 

flyttade ut från ateljéerna och placerade sitt staffli i öppen luft./…/ 
När dagen är slut och havet ligger vitt och solen gått ned bak bergets höga horisont 

och endast måsar, tärnor och trutar får ljus av den skymda solens sista strålar, 
då börjar bergets magiska liv.”

Ingvar Holm skriver i den vackra och läsvärda boken  ”Österlen - land möter hav”:



En oturlig eldsvåda på 1990-talet medförde att hela övre planet fick 
byggas om. Men den fint arbetade svängda trappan förblev intakt!



Intill själva köket finns 
ett finurligt inrett rum som 
bäst beskrivs som ett 
gammaldags skafferi - 
fast med disk- och 
tvättfaciliteter!

Egen skörd och råvaror 
från någon av de otaliga 
gårdsbutiker som finns 
inom nära räckhåll.



Valnötsdunge.
Plommonlund.
Fruktträdgård.

Opal och Victoria. Cox Orange och Ingrid 
Marie. Klassiska sorter att äta solmogna 
direkt från träden eller baka plommonpaj 
och äppelkaka. Ett valnötsträd brukar 
vara trädgårdens solitär. Här finns fyra!





Sommarens viktigaste attribut.







Kura skymning.



Den odlade marken ger rytm åt själva livet. 
Sådd och spirande grönska. 
Växande och mognad. 
Skörd och vila.

Kökets lilla Morsökamin ger god värme och trivsam stämning. Husets 
murstock är centralt placerad vilket torde medge en eldstad även i 
vardagsrummet om man så vill. Och när det lider mot höst och vinter 
kryper vi nordbor in i våra hus, tänder ljus och eldar och betvingar mörkret 
i väntan på våraning - som på våra breddgrader brukar infalla i februari. 
Så börjar allt om och är lika nytt och löftesrikt varje år.

Sensommarskymning. 
Fortfarande är 

kvällarna ljumma.



Några rader av tredje generationens författande Löfströms - med förnamnet 
Tomas - får bjuda Dig välkommen till Svinaberga och Stenshuvud: 

”Om hösten står gula lönnar i solgläntornas motljus mot granarnas mörka 
bakgrundskulisser och enstaka fågelrop ljuder. Det är då mycket stilla och 
tyst jämfört med junis heta näktergalsnätter. Men havet hörs på avstånd, 

bränningarnas lugna, tunga dån mot strandens stenar. Och långt inne 
i skogen förnimmer man havsvindens sälta.”







Siffror & kalla fakta:               

Byggnadstyp: tjugotalshus i 1 1/2 plan med liten 
källare. Friliggande gårdshus.

Byggnadsår/renoveringsår: uppfört 1925. Övre 
plan ombyggt under 1990-talet efter brand. Fortlöpande 
renoverat och underhållet.

Storlek: 1) Uppgift från lantmäteriets 
taxeringsinformation: Boyta 87 kvm + biyta 38 kvm. 2) 
Användbar golvyta uppmätt med lasermätare av Uppvik 
i samband med framtagning av ritning, avrundat till 
närmaste kvm: 
Bostad, b.v: 51 kvm, takhöjd: ca 2,4 m. O.v: : 41 kvm, 
takhöjd ca 2,25 m. Källare: 9 kvm, takhöjd: ca 1,8 m.
Gårdshus: 19 kvm Tak: ca 2,27 / 2,17 m t bjälke
Konstruktion: grundmurar av natursten. Delvis 
källargrund, delvis torpargrund/krypgrund. Stommar 
av tegel. Putsad fasad, målad med silikatfärg. Bjälklag 
av trä. Halvvalmat yttertak, belagt med enkupigt tegel. 
Dubbelkopplade, spröjsade fönster (enkelfönster med 
lösa innerfönster i tvätt-/diskrum).

Inredning & utrustning: kök med elspis och fläkt. 
Intilliggande tvätt- och diskrum med diskmaskin, kyl, 
frys, tvättmaskin med inbyggd torktumlare. Duschrum 

på b.v med toa, handfat och dusch. Plastmatta på golv, 
äldre våtrumstapet. Duschrum på o.v: toa, handfat och 
dusch. Golvbrunn samt koppling för tvättmaskin/badkar. 
Plastmatta på golv, äldre våtrumstapet.
Spegeldörrar och profilerade listverk. Svängd trappa i trä. 
Fönsterbänkar i marmor.

Golv: trägolv i kök, klinker i kökshall och tvättrum. 
Laminat  i övriga rum.

Uppvärmning: xvattenburet system via radiatorer. 
Kombipanna från 1980-tal. endast elpatron används 
(oljetank borttagen). Vedkamin ”Morsö” i kök. 

Vatten & avlopp: kommunalt.

Övrigt: fiberanslutning finns.

Pris: 4.750.000:- eller bästa bud
 
Fastighetsbeteckning & adress: Simrishamn Svabesholm 1:58, Svinaberga backe 19, 277 35 Kivik.
Areal: 1.325 kvm. 
Taxeringsvärde: 1.954.000:- varav byggnad 1.081.000:-.
Taxeringskod: 220, småhusenhet.
Pantbrev: 2 st om totalt 250.000:-
Servitut: inga kända. Andel i samfällighet Svabesholm s:4.

Uppvik & döttrar Österlen
Tjörneröd/Eljaröd 4905, 273 56 Brösarp 

0414 - 708 00 • hus@uppvik.nu

Uppvik & döttrar Västerlen
Ålavägen 6, 239 42 Falsterbo 

040-47 15 51 • elisabeth@uppvik.nu
 

• Objektsbeskrivningen grundar sig på av säljaren lämnade uppgifter och iakttagelser gjorda på fastigheten.
Uppvik & döttrar uppmanar dig som spekulant/köpare att noggrant undersöka fastigheten i enlighet med JB 4:19.
• För dig som bokar in en visning: vi sparar endast dina uppgifter namn, mobilnummer och mailadress för att vi ska 
kunna nå varandra i samband med husintresset. Samt budförteckning till säljare/köpare och eventuell spekulantlista.
• För dig som anser att antal kvm är extra viktigt inför ditt fastighetsköp uppmanas att själv mäta upp fastighetens storlek.



Simrishamn Svabesholm 1:58 
Svinaberga backe 19 
277 35 Kivik.
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TEAMET BAKOM
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Therese Carnemalm

Ansvarig mäklare

Gabrielle Malmberg



Vår filosofi är ganska enkel.

Vi säljer hus vi själva skulle vilja bo i.
Det är ett privilegium.  Vi älskar hus. Vi älskar människor.  Vi älskar Skåne i både öst och väst. Varje dag strävar  
vi efter att utvecklas. Varje dag blandar vi passion för hus och människor med kunskap och erfarenhet av husaffärer. 

Vi tror på sambanden mellan lust och lönsamhet. Känsla och kunskap. Arbetsglädje och avkastning. Det man tycker 
är roligt och stimulerande gör man bra. Därför vill vi inte ha fler hus än att vi orkar arbeta engagerat och passionerat 
med dem alla. Det innebär inte att vi kategoriskt ratar en viss sorts hus. Hus av sten. Hus av korsvirke. Hus av tegel. 
Hus för liten peng och större. 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.
  
Det handlar kanske ytterst om livskvalitet. Att uppleva livskvalitet är 
när vi lyckas vara närvarande i stunden. Att uppfyllas av ögonblicket. 
En försiktig förhoppning är att vi på något sätt ska kunna hjälpa dig  
att förhöja din livskvalitet. 

VI SÄLJER HUS VI SJÄLVA SKULLE VILJA BO I. VID HAVET. PÅ LANDET. PÅ ÖSTERLEN & VÄSTERLEN. 

Gabrielle Malmberg
Fastighetsmäklare 
Uppvik ÖSTERLEN
Text, foto & layout
0708-669593
gabrielle@uppvik.nu

Vi villl gärna se och höra hur  
din husdröm ser ut... 

Åtminstone vill vi gärna vara 
Dina rådgivare & stigfinnare. 
Dina vägvisare & budbärare. 

Oavsett om du vill köpa. 
Eller sälja!

Välkommen till  
Uppvik & döttrar.

Lotta Nordstedt 
VD/fastighetsmäklare
Uppvik ÖSTERLEN
Formgivare, foto & layout
0708-920724
lotta@uppvik.nu

Uppvik & döttrar ÖSTERLEN
Tjörneröd/Eljaröd 4905

273 56 Brösarp
0414-708 00

hus@uppvik.nu

www.uppvik.nu
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Text, foto & formgivning

Roxanna Wretsell
Uppvik VÄSTERLEN
Visningar & styling

Elisabeth Wretsell 
VD/fastighetsmäklare
Uppvik VÄSTERLEN
0704-520646
elisabeth@uppvik.nu

Catja Björklund
Skribent & assistent
Uppvik ÖSTERLEN
0735-181828
catja@uppvik.nu


