
Den beskrevs som ”den stoltaste gårdar av alla”. Sjörups gamla prästgård, då placerad 
alldeles invid byvägen i samhällets nordligaste del, var en stor och pampig fyrlängad gård – 
boningsdelen var hela 51 meter lång (!) I trädgården fanns förutom 97 äppleträd också två 
stora fiskedammar och i en annan planering 121 pileträd.
Carl von Linné övernattade här den 27 juni 1749, då han var på sin skånska resa. Linné 
skriver i dagboken: ”Sjörups kyrka kvart. 2 ifrån Marsvinsholm. Här blevo vi över natten hos 
pastor Jacob Brock”.

Lite mer än 100 år senare, 1868, inträffade katastrofen. Åskan slog ned i prästgården – mitt 
i natten – och branden fick ett snabbt förlopp. Prästfamiljen Wadstein hann rädda sig ut ur 
det brinnande huset och erbjöds tak över huvudet hos greve Posse på Charlottenlunds slott. 
Det återstod bara aska när branden var släckt.
       
Det enda som minner om den gamla prästgården forna existens är en liten rest av dess 
en gång stora pampiga trädgård.  Det är den lilla träddungen väster om byvägen. 
Återuppbyggnaden påbörjades omedelbart, men nu där prästgården idag ligger, alldeles 
intill den medeltida kyrkan.

Många kyrkans män har bott här sedan dess, men prästgårdens nuvarande ägare sedan 
2002 är privatpersonen Tobbe Larsson. Här arrangerar han olika hästarrangemang och den 
populära restaurangen ”15 minuter en kvart”  drivs av Alexander Muratore sedan 2019. Här 
finns också möjlighet till övernattning, Airbnb.
På prästgården har flera reklamfilmer och TV-program spelats in, bland annat SVT-serien 
”Ponnyakuten” med Tobbe Larsson som huvudperson. Mer information om vad som händer 
på prästgården finns på www.tobbelarsson.com

Fakta har hämtats från Ljunits och Herrestads Hembygdsförening (bl.a. häften ”Våra 
härader”) samt böcker skrivna av Peter Larsson. Bevarandeprogram för byar i Ystads kommun 
(publicerad 1985), Ljunits o Herrestads skolor (publicerad 1992) samt intervjuer. Tavlornas 
innehåll har gjorts ideellt av medlemmar i Sjörup-Vallösa byalag. Tryckningen är gjord av 
Ystad-Tryck AB och tavelstativen är  gjorda av Sven Sjöstedts smide i Sjörup. Kostnaderna har 
finansierats av Ystad kommun (Fokus på byarna) samt sponsring.   
Komplettering av uppgifter kan lämnas via byalagets hemsida – www.sjorupvallosabyalag.se
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Flygfoto Sjörup 1956 KM 85976.11701, fotorättigheterna tillhör Kulturen Lund.
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Sjörups prästgård, okänt årtal.




