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Inledning 
I oktober 2009 beställde Länsstyrelsen i Skåne län ett fördjupat och sammanställt kun-
skapsunderlag för byggnadsminnet Tjörnedalagården, Tjörnedala 1:7, Simrishamns kom-
mun (Länsstyrelsens diarienummer 434-79791-09). Denna rapport är resultatet av 
undersökningen som Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne ge-
nom byggnadsantikvarie Heikki Ranta sammanställt 2010-2011. 

Avsikten med undersökningen och rapporten är att sammanställa det till-
gängliga kunskapsunderlaget beträffande Tjörnedalagården som skyddades redan 
år 1946. Rapporten sammanställer kunskap och fakta angående förändringar 
skedda på byggnadsminnet sedan det blivit skyddat som kulturhistoriskt märklig 
byggnad. Sammanställningen är avsedd att fungera som underlag för analys för 
fastställande av anläggningens befintliga kulturhistoriska värden och diskussion 
om dess fortsatta skydd som byggnadsminne.  

För källmaterialet redovisas löpande i både text och fotnoter. Allmänt, gäl-
lande arkiverade dokument, hänvisas till kapitlet Tillgängliga arkivalier, ss. 15 ff. 

Regionmuseets diarienummer för denna rapport är K12.20-354-09, 1047. 
Länsstyrelsens i Skåne län diarienummer för ärendet är 434-79791-09. 
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Tjörnedalagården – kort historik 
”Tjörndala lund (…) var en av de skönaste lundar jag sett i riket”, skriver en för-
tjust Carl von Linné i sin dagbok den 1 juni 1749 då han just besökt trakterna 
kring Tjörnedala. Dessvärre nämner han inte gården i Tjörnedala som vid denna 
tidpunkt brukades av Sven Nilsson vars släkt sedan två generationer tillbaka i 
tiden – från senare delen av 1600-talet – bebodde gården. Tjörnedalagården äg-
des av svenska kronan och utarrenderades till Nilsson tills han ca 1760 friköpte 
gården.  

1783 drabbades gården av eldsvåda och förstördes totalt. Gården delades då 
mellan Sven Nilssons två söner och en av dem, Nils Svensson, byggde sin gård på 
dess nuvarande plats vid Oderbäcken. Nils byggde, tillsammans med sin bror 
Jeppa, även en kvarn med tillhörande damm i bäcken, drygt 50 meter väster om 
gårdsbebyggelsen. 

Gården stannade, trots ett antal försäljningar och överlåtelser, i släktens ägo 
fram till 1944 då den föråldrade ägarinnan Cecilia (Celia) Christiansson sålde den 
till direktör Gösta Ehrnberg.1 Byggnaderna restaurerades 1944 i den nya ägarens 
regi. Denna omfattande, i huvudsak invändiga, restaurering föregick den process 
som ledde till att fastigheten 1946 registrerades som kulturhistoriskt märklig 
byggnad.  

1954 såldes gården till Kristianstads läns Hushållningssällskap och 1989 vi-
dare till Stiftelsen Tjörnedala. Vid det senare tillfället såldes markområden till Stif-
telsen för fritidsområden i Skåne. 

Östra Skånes Konstnärsgille (ÖSKG) har sedan 1991 haft Tjörnedalagården 
som sitt konstcentrum. Innan dess, 1990-1991, genomgick gården omfattande 
ombyggnad för att kunna anpassas till nya funktioner. Verksamheten stöds och 
kompletteras av Kulturföreningen Tjörnedala.  

 
 
 

                                              
1 Gösta Ehrnberg var ägare och direktör på Skandinaviens största läderfabrik, Ehrnbergs läderfabrik. 
Förutom sin post som president i den internationella garveriföreningen var han även ordförande i 
Fornminnesförening i Simrishamn och en välkänd kulturprofil i kommunen. Han köpte Tjörnedala-
gården ”helt enkelt för att rädda den för eftervärlden”, enligt utsago av museichef Lena Alebo vid 
Österlens museum i Simrishamn. 
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Rekonstruktion av Tjörnedalagården. Ritning av landsantikvarie Harald Olsson, 1944. 
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Byggnadsminnet Tjörnedalagården 
Tjörnedalagården i Gladsax socken i Simrishamns kommun, Skåne län, registre-
rades den 5 februari 1946 som kulturhistoriskt märklig byggnad enligt lagen 1942. 

En viktig grundprincip i lagen 1942 – en fråga som diskuterades flitigt i för-
arbeten och remissvaren inför lagstiftningen – var att skydd av byggnader och 
skyddsföreskrifter för de aktuella objekten alltid skulle kräva fastighetsägarens 
medverkan och medgivande. Registrering som kulturhistoriskt märklig byggnad 
byggde således på frivillighet. Detta ledde ofta till långdragna och ingående över-
läggningar mellan ägare och myndigheter. Den mest lockande moroten i förhand-
lingsprocessen var möjligheten att få ekonomiskt bidrag från staten för framtida 
vård och underhåll av den skyddade byggnaden.  

Registreringsprocessen och formuleringen av skyddsföreskrifter krävde 
samråd mellan riksantikvarien, länsstyrelsen och fastighetsägaren. Processen upp-
levdes ofta som långdragen och resurskrävande. Lagen 1942 fick aldrig den öns-
kade effekten – fram till år 1956 hade enbart 106 byggnader eller byggnadskom-
plex registrerats i listan av kulturhistoriskt märkliga byggnader. 42 av dessa ägdes 
av privatpersoner. ”Det huvudsakliga skälet till att lagen inte kommit till större 
användning antogs bero just på ägarens ekonomiska överväganden.”2 

I sammanhanget är det värt att nämna att i Förteckning över byggnadsminnen 
1967, sammanställd av RAÄ, fanns alltjämt endast 82 nya byggnadsminnen regi-
strerade mellan åren 1961-1966.3 Siffran är dock något överdriven då den uppen-
barligen innefattar en rad redan tidigare registrerade byggnadsminnen vars 
skyddsföreskrifter förnyades i början av 1960-talet samt ett antal statliga bygg-
nadsminnen (registrerade redan 1935) som senare övergått till ickestatligt ägo.4 

Tjörnedalagården var således en av de första – och en av de få – byggnader 
i Sverige som registrerades som kulturhistoriskt märklig byggnad. Skyddsföre-
skrifterna fastställdes av Länsstyrelsen i Kristianstad den 5 februari 1946. An-
läggningen ägdes då av direktör Gösta Ehrnberg (Simrishamn) som 1944 hade 
köpt fastigheten inklusive markområden. Enligt texten i Länsstyrelsens Kristian-
stads län resolution föreslog just ägaren att befintliga byggnader på fastigheten 
skulle registreras. Dessvärre framgår det inte från de tillgängliga och genom-
gångna arkivalierna hur tankar och resonemang inför den tilltänkta registreringen 

                                              
2 SOU 2004:94, s. 61f. Statens offentliga utredningar, K-märkt – Förslag till förbättrat skydd för kul-

turhistoriskt värdefull bebyggelse. 
3 Agneta Thornberg Knutsson: Byggnadsminnen – principer och praktik. Den offentliga kulturmiljö-

vårdens byggnadsminnesverksamhet. Beskrivning och utvärdering. Göteborg, 2007. S. 20. 
Se även Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 om byggnadsminnen, I. 

1961-1966. Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1967. 
4 När det gäller Kristianstads län finns både Tjörnedalagården (registrerad 1946) och Tyghuset i Kris-
tianstad (registrerat 1935) med i RAÄ:s Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 decem-

ber 1960… (s. 15) där de anges som nya byggnadsminnen sedan 1965-10-13 respektive 1965-03-12. 
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formulerades och vilka personer som var inblandade i diskussioner och överlägg-
ningar. 

Vad som framgår från tillgängligt arkivmaterial är att en kulturhistorisk för-
undersökning framställdes någon gång 1944-1945. Landsantikvarien Harald Ols-
son, Skånes hembygdsförbund, och intendenten Gustaf  Åberg, Föreningen för 
Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne, sammanställde denna förstu-
die som sedermera kom att ligga som underlag för byggnadsminnesförklaringen 
1946. Dessvärre är just detta nyckeldokument spårlöst försvunnet och kan ej hit-
tas i de arkiv som har undersökts för den aktuella analysen av kunskapsunderla-
get. Endast fragmentariska anteckningar och handskrivna koncept finns bevarade 
i Regionmuseets arkiv i Kristianstad.5 

Även om den kulturhistoriska undersökningen inte är tillgänglig idag kan 
man läsa ut intentioner och kulturhistorisk värdering i några andra källor. En av 
dem är Skånes hembygdsförbunds årsbok 1945, där man läser: ”Gårdsanläggningen i 
Tjörnedala tillhör till sin typ den skånska gården, vars mest karakteristiska drag 
äro, att längorna – som äro helt sammanbyggda med varandra – ligga grupperade 
kring en kvadratisk gårdsplan, till vilken kreaturen äga tillträde. Gårdsformen är ’den 
skånska stersgården’ vilket innebär, att boningslängan invid eldstadsanläggningen 
har ett speciellt utrymme – sterset (med inmurad brygghusgryta). Byggnadskon-
struktionen är råsten (soltorkad tegel) eller bränd tegel.”6 

Vidare, beträffande den kulturhistoriska värderingen av Tjörnedalagården, 
skriver H Olsson: ”Tjörnedalas gårdsanläggning är som representant för det 
yngre byggnadsskicket på Österlen av högt värde. Härtill kommer den enastående 
vackra natur, som rymmes inom gårdens ägor. (…) Gården har nyligen inköpts 
av direktör Gösta Ehrnberg, Simrishamn för dess framtida bevarande såsom kul-
tur- och naturreservat. Under år 1944 ha gårdens samtliga längor fått undergå en 
pietetsfull restaurering.” ”Till de stora värdena på Tjörnedala hör inte minst den 
praktfulla utsikten mot Stenshuvud.”7 

Harald Olsson nämner även vattenkvarnen, enligt hans uppgift belägen ca 
50 m väster om gården vid Oderbäcken. I årsbokens kapitel Meddelanden konstate-
ras: ”Tillsammans med intendent Gustaf  Åberg, Simrishamn har en kulturhisto-
risk undersökning utförts å gården Tjörnedala i Gladsax’ socken, Järrestads härad. 
Samtidigt verkställdes en undersökning av en å gårdens ägor befintlig, delvis rase-
rad vattenkvarn.”8 

                                              
5 Möjligen finns Olssons & Åbergs kulturhistoriska undersökning bevarad i Österlens museum i Sim-
rishamn. Arkivet var dock ej tillgängligt under vintern och våren 2010-2011. 
6 Harald Olsson (red): Skånes hembygdsförbunds årsbok 1945. Lund, 1945. S. 137f. Kursivering m.m. 
som i årsboken. 
7 Ibid., s. 138 
8 Ibid., s. 144 
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Ägaren Gösta Ehrnbergs roll som ansvarsfull och offervillig kulturmiljö-
vårdare betonas i de ovanciterade texterna. Han köpte Tjörnedalagården för dess 
framtida bevarande både som kulturhistoriskt värdefull och som till sina natur-
värden oersättlig objekt. De ekonomiska aspekterna i processen var dock närva-
rande – precis som i många andra fall som vid denna tidpunkt var aktuella för att 
möjligen kunna registreras som kulturhistoriskt märkliga byggnader enligt lagen 
1942. Detta illustreras konkret i delvis bevarad brevväxling mellan G Ehrnberg 
och riksantikvarien Sigurd Curman på senhösten 1946. Taxeringsnämnden i 
Gladsax hade tydligen aviserat om en kraftig höjning av Tjörnedalagårdens taxe-
ringsvärde från ca 20 000 kronor till 98 500 kronor. Curman skrev ett utlåtande 
där han hyllar Gösta Ehrnbergs insatser vid förvärvning och iståndsättande av 
gården: ”Genom allt detta har direktör Ehrnberg gjort en ovanligt föredömlig 
insats på svensk kulturminnesvårds område. Han har gjort betydande ekonomiska 
uppoffringar, som få personer äro villiga att göra för att gagna ett dylikt allmänt 
intresse. Jag känner intet motstycke härtill från min långa riksantikvarietid.”9 

S Curman resonerar vidare kring frågan om det förhöjda taxeringsvärdet. 
Han konstaterar: ”Det synes mig (…) vara både orimligt och otacksamt, om 
samhället besvarar dessa hans oegoistiska insatser med att höja gårdens taxerings-
värde på ett uppseendeväckande sätt…” ”Skulle denna art af  taxering blifva god-
känd, så kommer det att få ödesdigra konsekvenser för svensk kulturminnesvård 
och göra värdet af  lagen den 12 juni 1942 om skydd för kulturhistoriskt värde-
fulla byggnader illusorisk. Redan i åtgärden att låta registrera en byggnad eller en 
gård i enlighet med den nämnda lagen ligger ett visst offer till förmån för landets 
gemensamma intresse, ty därmed afhänder sig ägaren en del af  sin fria disposit-
ionsrätt öfver sin egendom.” ”Jag kan icke finna annat än att Tjörnedalagårdens 
beläggande med ett orimligt högt taxeringsvärde utgör en orättvis, orimlig och för 
landets kulturminnesvård utomordentligt skadlig åtgärd, som kan komma att 
verka direkt afskräckande på andra svenska medborgare, som möjligen umgås 
med planer af  samma art, som dem direktör Gösta Ehrnberg förverkligat vid 
Tjörnedalagården och för hvilka han nu af  samhället bestraffas.”10 

De ekonomiska förhållandena – för- och nackdelarna – kring skyddandet av 
kulturhistoriskt märkliga och värdefulla byggnader hade en stor betydelse för ge-
nomslagskraften av lagen från 1942. Förutom möjligheten att få bidrag till vård 
och underhåll av dessa objekt var det även viktigt att de skyddade byggnaderna 
fortfarande efter registreringen kunde nyttjas och användas effektivt och enligt 
ägarens önskemål. Detta var aktuellt för Tjörnedalagårdens del i mitten av 1950-
talet då Kristianstads läns Hushållningssällskap köpte gården. I skrivelser från 
1955-1956 (ATA) framkommer den nya ägarens önskemål att anlägga försöksod-

                                              
9 Sigurd Curman: Utlåtande rörande Tjörnedalagård. Kopia, ATA/RAÄ, 1946-12-15. 
10 Ibid. 
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lingar för fruktträd på markområden längs landsvägen mot Baskemölla. Den 
praktiska nyttan hävdades och Riksantikvarieämbetet gav till slut, efter en viss 
tvekan, tillstånd till odlingarna väst om landsvägen. Dessa odlingar finns fortfa-
rande kvar i anslutning till gårdens besöksparkering.  

 
 

   
 

 
 

Tjörnedalagården skyddades 
ursprungligen för sin representa-
tivitet som kulturhistoriskt 
märklig byggnad men också för 
den vackra naturen som Carl 
von Linné redan år 1749 
beskrev och prisade. Den 
praktfulla utsikten mot Stens-
huvud omnämns som ett av 
motiven för registrering som 
kulturhistoriskt märklig bygg-
nad.  
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Skyddsföreskrifter 
Den 5 februari 1946 fastställde Länsstyrelsen i Kristianstads län följande skydds-
föreskrifter för fastigheten Tjörnedala 13: 
 

1. Byggnader må ej utan riksantikvariens samtycke rivas eller eljest 
till sitt yttre ombyggas eller förändras. 

2. Till byggnaderna hörande trädgård och gårdsutrymme ävensom 
övrigt till fastigheten hörande ägoområde, sådant det till omfatt-
ningen angives å den i ärendet företedda kartan, må ej utan 
riksantikvariens samtycke ytterligare bebyggas eller bliva föremål 
för annan väsentlig förändring. 

3. Vidtages åtgärd, som ovan sägs, utan riksantikvariens samtycke, 
må riksantikvarien på ägarens bekostnad återställa byggnaderna 
eller området i förutvarande skick, om detta kan ske. 

4. Underhålles ej byggnaderna, må riksantikvarien vidtaga erforder-
lig åtgärd härför. 

5. Kostnad för åtgärd som under 4) sägs, skall gäldas av ägaren, om 
det ej med hänsyn till dennes villkor, byggnadernas användbarhet 
och omständigheterna i övrigt är oskäligt.  

 
Redan i dessa föreskrifter skyddas bebyggelsen på Tjörnedalagården enbart ut-
vändigt, även om det enligt lagen var möjligt att skydda interiörer på liknande sätt. 
Samtidigt skyddas ett omfattande område kring gårdsbebyggelsen. Dessa skydds-
föreskrifter är, av allt att döma, resultat av överläggningar mellan fastighetsägaren 
och länsstyrelsen, vidare med riksantikvarien, och de ger uttryck för ägarens då 
aktuella intentioner om framtida användning och nytta av sin fastighet. 

Resolutionen 1946 omfattar all befintlig bebyggelse på fastigheten Tjör-
nedala 13: huvudbyggnad, svinstall, redskapsskjul och vattenkvarn. 

Den 1 januari 1961 upphävdes lagen den 12 juni 1942 om skydd för kulturhisto-
riskt märkliga byggnader och lagen den 9 december 1960 om byggnadsminnen trädde i 
kraft. Detta innebar att riksantikvarien före den 1 januari 1963 skulle ta ställning 
till huruvida de enligt 1942 års lag skyddade byggnader nu skulle byggnadsmin-
nesförklaras. I samband med detta omformulerades Tjörnedalagårdens skyddsfö-
reskrifter av RAÄ och de godkändes av fastighetsägaren Kristianstads läns Hus-
hållningssällskap. Byggnadsminnesförklaringen meddelades den 13 oktober 1965 
och skyddsföreskrifterna formulerades: 
 

1. Byggnaderna må ej utan riksantikvariens samtycke rivas, flyttas eller 
eljest till sitt yttre ombyggas eller förändras.  
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2. Till byggnaderna hörande trädgård och gårdsutrymme ävensom öv-
rigt till fastigheten hörande markområde, på en till dessa föreskrifter 
hörande karta markerat med streckat begränsningslinje, må ej utan 
riksantikvariens samtycke ytterligare bebyggas eller bliva föremål 
för annan väsentlig förändring. 

3. Ägaren skall ägna byggnaderna för deras bestånd erforderligt lö-
pande underhåll.  

 
Dessa skyddsföreskrifter är alltjämt gällande.  

Skyddsområdet för byggnadsminnet är markerat på bifogade kartor i båda 
resolutioner. Av en okänd anledning har skyddsområdet 1965 reducerats kraftigt 
då fastighetens västra del inte längre ingick i byggnadsminnesbeslutet. Detta in-
nebar att skyddet av vattenkvarnen och den intilliggande dammen försvann. Fas-
tigheten har sedermera genomgått även andra ändringar och byggnadsminnesbe-
slutet borde därför uppdateras för att motsvara ägandeförhållanden och de ge-
nomförda avstyckningar som inte redovisas i det kunskapsunderlag som under-
sökts för denna analys.  

 

 
 

 

Tjörnedalagården har inget skydd interiört. 
Trots detta är delar av interiörer välbeva-
rade, som dessa bilder av stuan från 1944 
respektive 2010 visar. Lägg märke till 
stenbordet som även är markerat på Harald 
Olssons rekonstruktionsritning (s. 7). 



 
Tjörnedalagården – analys av kunskapsunderlaget 
 
 
 

14 

Förteckningar över byggnadsminnen och Bebyggelseregistret 
Byggnadsminnen presenteras i ett antal förteckningar, utgivna av Riksantikva-
rieämbetet. Den första förteckningen gavs ut 1967 och den upptecknar Tjörneda-
lagården med vilseledande information gällande datumet för byggnadsminnesför-
klaringen. I stället för det ursprungliga registreringsdatumet 1946-02-05 anges 
datumet 1965-10-13 som beslutstidpunkt för byggnadsminnesförklaringen av 
Tjörnedalagården. Alltsedan har – dessvärre felaktigt – den senare tidpunkten 
förknippats med skyddandet av Tjörnedalagården!11  

Förteckningen 1967 beskriver Tjörnedalagården följande: ”En fyrlängad 
gård kring en kvadratisk gårdsplan, helt kringbyggd. Den södra längan är inredd 
som bostad, delvis bevarad i ursprungligt skick, den östra är loglänga och den 
västra och norra utgör portlänga samt stall med loggolv och loge. Till gården hör 
en vattenkvarn vid Oderbäcken. Gården ligger i vacker natur, prisad bl a av 
Linné. Samtliga längor restaurerades 1944. Byggnadsminne den 13 oktober 1965. 
Skyddsföreskrifterna gäller byggnaderna med tillhörande trädgård och gårdsut-
rymme, visst markområde kring gården samt parti av stranden vid Östersjön.”12 

Nästa förteckning över byggnadsminnen i Sverige gavs ut 1981. Den återger 
exakt samma ovanciterade text från förteckningen 1967.13 Riksantikvarieämbetets 
förteckning 1989 tar upp endast nya byggnadsminnen 1978-1988. Förteckningen 
1989 är den senaste riksomfattande utgåvan avseende byggnadsminnen i Sverige. 

Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister (BBR) återger en kortfattad be-
skrivning över Tjörnedalagården. Den är tydligen en revidering av den ovancite-
rade beskrivningen från förteckningen 1967: ”Fyrlängad, helt kringbyggd gårds-
anläggning. Södra längan är bostad, delvis bevarad i ursprungligt skick, den östra 
är loglänga och den västra och norra utgör portlänga respektive stall med loggolv 
och loge. Till gården hör en vattenkvarn vid Oderbäcken. Gårdens ligger i vacker 
natur, prisad av bl.a. Linné. Samtliga längor restaurerades 1944.”14 

Uppgifter i BBR baserar sig på en inventering av byggnadsminnen i Sim-
rishamns kommun som genomfördes 1992-2005. Materialet saknar fotografier 
och ritningar. Av allt att döma var informationen vid inventeringstidpunkten re-
dan föråldrad då den omfattande invändiga ombyggnaden 1990 och rivningen av 
den förfallna vattenkvarnen överhuvudtaget inte noterats. 
 

                                              
11 Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 om byggnadsminnen, I. 1961-

1966. Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1967. S. 15. 
12 Ibid., s. 71 
13 Byggnadsminnen 1961-1978. Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 

(nr 690). Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1981. S. 193. 
14 Bebyggelseregistret (BBR), Riksantikvariens hemsida www.raa.se.  
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Tillgängliga arkivalier 

Länsstyrelsen i Skåne län 

I Länsstyrelsens i Skåne län arkiv i Malmö samlas byggnadsminnesdokument i 
namngivna, särskilda pärmar. Dessa lätt tillgängliga pärmar utgör det material 
som handläggarna har tillhands när beslut m.m. angående byggnadsminnen tas. 
Dokument angående Tjörnedalagården är samlade i två pärmar. Pärm I innehåller 
dokument beträffande beslut om byggnadsminnet (byggnadsminnesförklaring, 
skyddsföreskrifter, avgränsningskarta m.m. Markeras med I/1 i tabellen nedan15), 
utredning och underlag för beslut (I/2), historik (I/3), fotografier (I/5) samt öv-
rigt (I/11). Pärm II innehåller mötesprotokoll, minnesanteckningar, korrespon-
dens (II/7), ändringsarbeten (II/8, för dokument avseende olika ärenden, se kapi-
tel Ändringar av byggnadsminnet, s. 21 ff.) samt bidragsärenden fr.o.m. 1997-01-01 
(II/9, dessa dokument redovisas inte i tabellen nedan). Bland annat följande do-
kument finns i Länsstyrelsens byggnadsminnespärmar:  

                                              
15 Markeringens romerska siffra I eller II hänvisar till de två pärmarna i Länsstyrelsens i Skåne län 
arkiv, arabiska siffror 1-11 hänvisar till ett löpande fliksystem gemensam för dessa två pärmar. Flik 
I/4 (ritningar, planer och kartmaterial) och flik I/6 (tidningsklipp) är tomma.  
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Datum Rubrik Typ av dokument Avsändare, upphovsman 

m.m. 
Övrigt  

1962-
1965 

Ang. skyddsföreskrifter 
inför byggnadsminnesför-
klaring enligt lagen 1960 

Korrespondens Byggnadsnämnden i Sim-
rishamn/Kristianstads läns 
Hushållningssällskap/RAÄ 

Kopior från arkivet i 
Länsstyrelsen i Kristi-
anstads län.  
I/2 

1965-
10-13 

Byggnadsminnesförklaring, 
nya skyddsföreskrifter 

Beslut RAÄ Inkl. karta över 
skyddsområdet.  
I/1 

1992 ”Tjörnedala – gården som 
blev kultur- och konst-
centrum” 

Publikation G Åkesson (red), C Salan-
der (teckningar), utgiven 
av Kulturföreningen Tjör-
nedala, 1992 

Skrift. 
I/3 

1994-
02-21 

Byggnadsminnen i Kristi-
anstads län 

Inventering Länsstyrelsen Kristianstads 
län 

Inventarieblanketter 
för byggnadsminnet, 
sammanställda inför 
länssammanslagningen 
1997.  
I/11 

1997-
2006 

Minnesanteckningar m.m. Tjänsteanteckningar Länsstyrelsen i Skåne län Anteckningar, e-post, 
fax, brev.  
II/7 

2000-
09-xx 

Fotografier Fotografier Länsstyrelsen i Skåne län 8 fotostatkopior.  
I/5 

2010-
08-03 

Fastighetsuppgifter Utdrag ur Lantmä-
teriets fastighetsre-
gister 

Lantmäteriet Aktuella fastighets-
uppgifter över fastig-
heterna Tjörnedala 
1:4, 1:5 och 1:7 med 
bilagor.  
I/1  
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Regionmuseet Kristianstad 

Bl.a. följande dokument finns arkiverade och tillgängliga i arkivet vid Regionmu-
seet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne: 
 
Da-
tum 

Rubrik Typ av dokument Avsändare, 
upphovsman 
m.m. 

Övrigt  

Au-
gusti 
1944 

Kulturhistorisk undersökning 
av vattenkvarn, belägen å 
Tjörnedala gård, Gladsax sn, 
Järrestads h:d, Skåne 

Handskrift. Del av manus 
till kulturhistorisk under-
sökning, uppmätnings-
ritningar 

Harald Olsson 
och Gustaf 
Åberg 

Anteckningsbok, ej fullständig 
Skulle definitivt behöva renskri-
vas och studeras 
 

Au-
gusti 
1944 

Kulturhistorisk undersökning 
av gården Tjörnedala i 
Gladsax sn, Järrestads hd, 
Skåne  

Handskrift. Del av manus 
till kulturhistorisk under-
sökning 

Harald Olsson 
och Gustaf 
Åberg 

Lösa anteckningar, ej fullständiga 
Skulle definitivt behöva renskri-
vas och studeras 

1946-
02-05 

Länsstyrelsens i Kristianstads 
län resolution i här nedan 
angivna ärende; given å 
landskansliet i Kristianstad 
den 5 februari 1946 

Resolution (avskrift), ang. 
registrering såsom kulturhi-
storiskt märkliga byggnader 
jämlikt lagen den 12 juni 
1942 

Länsstyrelsen 
Kristianstads 
län 

 

1955-
02-22 

Ang. ny ägare av Tjörnedala-
gården 

Brev RAÄ Påminnelse om föreskrifter 
utfärdade 1946-02-05. Inbjudan 
till överläggningar ang. gårdens 
framtida skötsel och utnyttjande 

Juni-
novem
vem-
ber 
1956 

Ang. försöksodling av frukt-
träd 

Brevväxling Kristianstads 
läns kungl. 
Hushållnings-
sällskap/ 
RAÄ/Lands-
antikvarien 

Berör utvidgad användning av 
gården efter ägarbyte 
 

1960-
04-25 

Protokoll fört vid samman-
träde med ledamöterna i 
Hushållningssällskapets för-
valtningsnämnd för Tjör-
nedala försöksgård måndagen 
den 25 april 1960 

Protokoll (avskrift) Kristianstads 
läns kungl. 
Hushållnings-
sällskap 

Berör effektiviseringar i gårds-
driften 
 

1960-
09-16 

Ang. arrendering av vatten-
kvarn och kvarndamm 

Brevväxling (avskrif-
ter)/Remiss 

J M Johans-
son, Sven 
Geistrandh/ 
Kristianstads 
läns kungl. 
Hushållnings-
sällskap (Carl 
M Björklund)/ 
landsantikva-
rien Sven E 
Noreen  

Berör arrendering och restaure-
ring av kvarnbyggnaden samt 
planer för fiskodling i dammen 
 

1962-
12-12 

Byggnadsminnesförklaring 
jämlikt 13 § lagen den 9 de-
cember 1960 

Meddelanden (avskrifter) RAÄ  Meddelanden om väckt fråga om 
att för byggnadsminne förklara 
den s.k. Tjörnedalagården med 
tillhörande markområde på fas-
tigheten Tjörnedala 13, Gladsax 
socken 

1965- Riksantikvariens beslut den Byggnadsminnesförklaring RAÄ Tillhörande karta som välbevarat 
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10-13 13 oktober 1965 jämlikt lagen 
den 9 december 1960 om 
byggnadsminnen av den s.k. 
Tjörnedalagården med tillhö-
rande markområde på fastig-
heten Tjörnedala I3 i Gladsax 
socken, Kristianstads län 

(avskrift) fotografi 
 

1981-
05-09 

Ang. bidrag till renovering Remiss Länsstyrelsen 
Kristianstads 
län 

Ägaren (Hushållningssällskapet) 
ansöker om bidrag till fönster- 
och dörrenovering.  

 
Dokument i tabellen är ett urval av arkivalier i Regionmuseets arkiv. Urvalet re-
presenterar de arkivalier som förknippas med byggnadsminnesbeslut och kultur-
historisk värdering av Tjörnedalagården samt med ändringar och andra viktiga 
processer sedan registreringen som kulturhistoriskt märklig byggnad 1946 ända 
fram till slutet av 1980-talet. Förutom de ovannämnda arkivalierna återfinns i mu-
seets arkiv även tidningsartiklar från perioden 1968-1990. Dokument avseende 
senare ändringar och ärenden finns i museets arkiv (se Ändringar av byggnadsminnet, 
ss. 21ff.) 

Arkivalier sedan början av 1990-talet är i stort sett identiska med dem som 
arkiverats i Länsstyrelsens i Skåne län arkiv i Malmö (SE ÄNDRINGAR NE-
DAN SS). 
 
Ritningar i arkivet vid Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne16: 

• 31 maj 1944, Arne Löfkvist – uppmätningsritningar: 
o Uppmätningsritning för fast. Tjörnedala, Baskemölla, Simrishamn, d. 31 maj 

1944. Planritning. 1:100 
o som ovan, en kopia med blyertsanteckningar sannolikt av landsan-

tikvarie Harald Olsson som arbetade med rekonstruktionsritningar 
(se nedan) 

o Uppmätningsritning för fast. Tjörnedala, Baskemölla, Simrishamn, d. 31 maj 
1944. Yttre fasader. 1:100 

o Uppmätningsritning för fast. Tjörnedala, Baskemölla, Simrishamn, d. 31 maj 
1944. Gårdsfasader. 1:100 

• 1944, landsantikvarie Harald Olsson – ritningar inför restaurering m.m.: 
o Tjörnedala, Gladsax s:n, Järrestads h:d, Skåne (…) Försök till rekonstrukt-

ion av boningslängans ursprungliga planlösning 
o Skåne, Järrestads h:d, Gladsax s:n. Tjörnedala. Vattenkvarnen. Diverse de-

taljer. Skisser 
o Skåne, Järrestads h:d, Gladsax s:n. Tjörnedala. Vattenkvarnen, Detaljskis-

ser.  
o Skåne, Järrestads h:d, Gladsax s:n. Tjörnedala. Vattenkvarnen. Skiss 

                                              
16 Ritningens namn, titel eller annan tydlig hänvisning kursiverad i denna lista.  
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o Skåne, Järrestads h:d, Gladsax s:n. Tjörnedala. Plan av vattenkvarnen före 
uppröjningen 

o Skåne, Järrestads h:d, Gladsax s:n. Tjörnedala. Planskiss efter uppröjningen 
o Skåne, Järrestads h:d, Gladsax s:n. Tjörnedala. Vattenkvarnen. Andra 

bjälklaget.  
o Skåne, Järrestads h:d, Gladsax s:n. Tjörnedala. Vattenkvarnen. Rekon-

struktion av bjälklag och takstol. 1:50 
o Skåne, Järrestads h:d, Gladsax s:n. Tjörnedala. Parti av kvarnmaskineriet i 

vattenkvarnen 
o Skåne, Järrestads h:d, Gladsax s:n. Tjörnedala. Förslag till restaurering av 

gårdens vattenkvarn. 1:50. Skiss med blyerts, daterad 26 juli 1944 
o Skåne, Järrestads h:d, Gladsax s:n. Tjörnedala. Vattenkvarnen. Rekon-

struktion av kvarnens gavelfasader. 1:50 
• Oktober 1944, arkitekt Gottfried Beijer – ritningar avseende ombyggnad 

av gårdsanläggningen i Tjörnedala: 
o 591 A5 – Tjörnedala. Sektion genom kalvkättar. 1:10 
o 591 A6 – Tjörnedala. Sektion genom häststall. 1:20 
o 591 AD7 – Tjörnedala. Fönster i stall. 1:10, 1:1 
o 591 D8 – Tjörnedala. Detalj till grabnerbindsle. 1:1 
o 591 H1 – Tjörnedala. Ombyggnadsförslag. 1:100 
o 591 H3 – Tjörnedala. Omändring av stall. 1:100 

• 1945, intendent Gustaf  Åberg: 
o Skåne, Järrestads h:d, Gladsax s:n. Tjörnedala. Gårdens vattenkvarn. Situ-

ationsplan. Skiss av G. Åberg. 1944 
• 1945, Harald Olsson: 

o Skåne, Järrestads h:d, Gladsax s:n. Tjörnedala. Förslag till portbeslag efter 
modell i Simrishamns museum. 1:1 

• Odaterade och/eller oläsliga ritningar: 
o Dörrbeslag. Blyerts på paketomslag, skickat som pappersrulle till 

Harald Olsson. Odaterad och osignerad skiss. Oläslig poststämpel 
o Skiss över bef  dörrparti. Tjörnedala 17/3 –45/xx. Skiss med otydlig 

signering 
o Tjörnedala. Uppmätningsritning (…) 1945 (…) Simrishamn. Oläslig ko-

pia av en ritning, möjligen situationsplan 
o Tjörnedala gård. Hushållningssällskapets försöksgård. 1:2000. Odaterad 

karta. Signerad: S-E P 
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Övriga arkiv 
Riksantikvarieämbetets antikvarisk-topografiska arkiv (ATA) har sporadiskt arki-
verat beslut, skrivelser, rapporter och andra dokument, bl.a.:  

• Skrivelser angående skyddandet av Tjörnedalagården, 1945-1946 (Gösta 
Ehrnberg, Riksantikvarieämbetet) 

• Resolution avseende registrering av bebyggelsen på Tjörnedalagården som 
kulturhistoriskt märkliga byggnader, 1946-02-05 (Länsstyrelsen i Kristian-
stads län) 

• Skrivelser angående förhöjning av taxeringsvärdet av fastigheten Tjör-
nedala, 1946 (G Ehrnberg, riksantikvarien Sigurd Curman) 

• Skrivelser angående försöksodling av fruktträd, 1955-1956 (Kristianstads 
läns Hushållningssällskap, Skånes Hembygdsförbund, Skånes Natur-
skyddsförening, Riksantikvarieämbetet) 

• Skrivelser angående byggnadsminnesförklaring enligt lagen den 9 decem-
ber 1960 samt nya skyddsföreskrifter, 1962-1965 (Kristianstads läns Hus-
hållningssällskap, byggnadsnämnden i Simrishamns kommun, Ingelstads 
och Järrestads domsaga, Riksantikvarieämbetet) 

• Byggnadsminnesförklaring, 1965-10-13 (Riksantikvarieämbetet)  
• Kartmaterial från 1945-1946, 1955 och 1965. 
• Skrivelser angående bidrag till reparation och nytillverkning av fönster och 

dörrar, 1981 (Kristianstads läns Hushållningssällskap, Länsstyrelsen i Kris-
tianstads län, Riksantikvarieämbetet) 

• Tillståndsbeslut till anläggande av en idéträdgård av tillfällig karaktär, 
1995-10-18 (Länsstyrelsen i Kristianstads län)  

• Tillståndsbeslut till nya portar vid entré till konsthall, 2000-11-29 (Länssty-
relsen i Skåne län) 

• Antikvarisk kontrollrapport, 2007 (Regionmuseet Kristianstad/Jimmy 
Juhlin Alftberg) 

 
Landsarkivet i Lund, Simrishamns museum och Länsstyrelsens arkiv i Kristian-
stad förvarar enskilda arkivalier med anknytning till Tjörnedalagården. Dessa do-
kument är dock svårtillgängliga och en fullständig genomgång av dem har inte 
varit möjlig i samband med denna analys av kunskapsunderlaget. 
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Ändringar av byggnadsminnet 
Under sina 65 år som byggnadsminne har Tjörnedalagården genomgått många 
ändringar, renoveringar och ombyggnader. Invändigt är gårdens fyra längor kraf-
tigt förändrade, vilket kan förstås mot det faktum att interiörerna aldrig har varit 
skyddade enligt skyddsföreskrifterna från 1946 respektive 1965. Ur antikvarisk 
synvinkel är det dock glädjande att delar av den södra bostadslängan fortfarande 
förmedlar känslan av den byggnad som 1944 restaurerats av dåvarande ägaren 
Gösta Ehrnberg. 

Skyddsföreskrifterna omfattar dock byggnadernas exteriörer samt fastighet-
ens markområden som bildar ett skyddsområde. Varken exteriörer eller skydds-
området har undgått väsentliga och kännbara ändringar sedan 1946. I huvudsak 
är ändringarna följande: 

• Försöksodlingar för fruktträd anlades ca 1956. En del av dessa 
finns kvar kring besöksparkeringen öster om gården. 

• Fastigheten har styckats och en villa nordväst om gården har till-
kommit. Tidpunkten oklar, men avstyckningen har tydligen skett 
någon gång före 1955 – en karta från 1955 visar villan tillsammans 
med Kristianstads läns Hushållningssällskapets planerade fruktod-
lingar m.m. Byggnadsminnesförklaringen från 1965 har en föråld-
rad kartbilaga som inte visar den avstyckade tomten och bebyggel-
sen där. 

• Svinstallet och redskapsskjulet byggs om och moderniseras, tid-
punkter för dessa åtgärder är okända. 

• Reparation och nytillverkning av fönster och dörrar 1981 
• 1990: Simrishamnsortens Fiskevårds- och sportfiskeförening an-

söker om bidrag till nytt tak på gamla kvarnhuset som föreningen 
med den intilliggande kvarndammen arrenderat sedan 1988. I an-
sökningshandlingarna kan man läsa att kvarnen vid tidpunkten be-
fann sig i miserabelt skick. Länsantikvarie Carl-Filip Mannerstråle 
skriver i sitt yttrande att ”kvarnen är såvitt bekant icke byggnads-
minnesförklarad (…) Genom tidigare åtgärder har mycket av kvar-
nens karaktär gått förlorad (…) Länsstyrelser är med hänsyn därtill 
icke beredd att tillstyrka Er ansökan” (kopior, Regionmuseet).  

• Vattenkvarnen har rivits någon gång på 1990-talet. Tidpunkten för 
detta är okänd. 

• 1990: Ansökan om bygglov inkommer till Simrishamns kommun. 
Den avser den omfattande ombyggnaden av Tjörnedalagårdens 
norra och östra längor. Stiftelsen Tjörnedala initierar ombyggna-
den av stall och loge till utställningslokaler och kontor. Kök och 
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restaurang inreds. Lastbryggan bakom köket tillkommer (endast 
enstaka kopior av diverse handlingar, ej dokumentation, Rgm).  

• 1997: Länsstyrelsen beviljar bidrag till vård av kulturhistoriskt vär-
defull bebyggelse för borttagning av modern skorsten, lagning av 
äldre skorstenar samt lagning och ryggning av halmtak (Länsstyrel-
sen). 

• 1998: Tillstånd till ny parkeringsplats väster om Tjörnedalagården 
beviljas av Länsstyrelsen (Lst). 

• 2000: Nya portar vid entrén till konsthallen dels mot norr, dels 
mot innergården utförs enligt beslut av Länsstyrelsen (Lst, Rgm). 

• 2001: Vasstaket lagas med hjälp av kulturmiljövårdsbidrag beviljat 
av Länsstyrelsen. Nytt förråd, ventilationsgaller i källarfönster, nytt 
skärmtak över källartrappan och justering av stensättning innefat-
tas av Länsstyrelsens tillstånd. Interiöra ombyggnader omnämns i 
Regionmuseets rapport. I rapporten omnämns även de nybyggda 
träportarna och återanvändning av beslag och gångjärn som Läns-
styrelsen gav tillstånd till år 2000 (Lst, Rgm). 

• 2003: Ommålning av fönster genomförs. Länsstyrelsen beviljar till-
stånd till åtgärder och villkorar egendokumentation, som saknas 
(Lst). 

• 2006: Ny entré vid norra längan byggs. Villkorad egendokumentat-
ion saknas (Lst). 

• 2007: Länsstyrelsen avslår ansökan om installation av värmepum-
par (Lst). 

• 2007: Länsstyrelsen vill ha komplettering beträffande tillståndsan-
sökan avseende ytterbelysning av innergården. Oklart om ärendet 
blev avslutat (Lst). 

• 2007: Vårdplan över Tjörnedalagårdens tak framställs av Knadriks Kul-
turbygg (Lst).  

• 2007: Taktäckningsarbeten genomförs med kulturmiljövårdsbidrag 
beviljat av Länsstyrelsen. Råghalm används istället för vass, i enlig-
het med vårdplan av Knadriks Kulturbygg. Regionmuseet doku-
menterar åtgärder i rapport 2007:66 (Lst, Rgm). 

• 2007: Nytt vasstak läggs på svinhuset. Antikvarisk kontrollant på-
pekar felaktigt utförande och Länsstyrelsen kräver ägarens kom-
mentarer (Lst, Rgm).  
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Ritningar ovan visar den numera försvunna 
vattenkvarnen i situationsplan och rekonstrukt-
ionsritningar. Dammen väster om vattenkvarnen 
kan fortfarande skönjas i naturen. Utav byggna-
den återstår rester av grundmurar.  
Bilden till vänster: Köksentré, troligen från 
1990-talets början.   
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Byggnadsminnet Tjörnedalagården idag - slutsatser  
Byggnadsminnet Tjörnedalagården är kulturhistoriskt värdefull anläggning som 
skyddades redan 1946 och är alltjämt byggnadsminnesförklarad. De kulturhisto-
riska värden som skyddades på 1940-talet är knappt beskrivna i handlingar och 
dokument tillgängliga idag. En kulturhistorisk förundersökning gjordes i samband 
med registrering av Tjörnedalagården som kulturhistoriskt märklig byggnad enligt 
lagen 1942. Denna undersökning är inte tillgänglig idag och det finns endast se-
kundära uppgifter om vad som ansågs vara värt att skydda 1946. Anläggningens 
kulturhistoriska värden har förminskats under årtionden fram till idag genom ett 
antal dokumenterade och icke-dokumenterade ändringar som berört både bygg-
naderna och det skyddade naturområdet, skyddsområdet, runtom byggnadsmin-
net. Det är ytterst viktigt att snarast sammanställa de kulturhistoriska värden som 
fortfarande präglar Tjörnedalagården. Med hjälp av en sådan analys och ett lång-
siktigt vårdprogram för gården är det möjligt att förvalta och bevara den värde-
fulla bebyggelsen och omgivningen som Tjörnedalagården utgör.  

En grundlig genomsökning av arkivet i Österlens museum i Simrishamn lär 
lyfta fram dokument och handlingar som idag saknas. Synnerligen intressant är 
den kulturhistoriska undersökning som sammanställdes 1944-1945 av Gustav 
Åberg och Harald Olsson. 

Länsstyrelsen i Skåne län bör se över byggnadsminnesförklaringen av Tjör-
nedalagården. Den nu gällande författades 1965 och är föråldrad när det gäller 
kartan över fastigheten. Även skyddsföreskrifterna bör ses över då de ger endast 
svaga riktlinjer för skyddet av anläggningen.  

Dokumentation tillgänglig för handläggare vid länsstyrelsen är bristfällig. 
Arkivmaterial är splittrat och nyckeldokumenten kan inte hittas. Bebyggelseregis-
ter (Riksantikvarieämbetet) upprepar oaktuella fakta om byggnadsminnet Tjör-
nedala. Kunskapsunderlaget bör således uppdateras och det kunde ske i samband 
med sammanställandet av ett vårdprogram för byggnadsminnet.  

Bevarandet av Tjörnedalagården äventyras genom att ägaren, Stiftelsen 
Tjörnedala, är en organisation vars styrelse byts ut med jämna mellanrum. Perso-
ner engagerade i förvaltning och underhåll av gården byts ut och kunskaper, erfa-
renheter samt långsiktig vård av anläggningen riskerar att gå förlorade. Utan klara 
och tydliga riktlinjer i form av ett vårdprogram samt ingående analys av de aktu-
ella kulturhistoriska värdena är det omöjligt att skydda och bevara Tjörnedalagår-
den för framtida generationer. 

 

Kristianstad, den 14 juni 2011 

Heikki Ranta 
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Bilagor 

Resolution den 5 februari 1946 
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Karta tillhörande resolutionen 1946. Skyddsområdet omfattar hela fastigheten Tjörnedala 13 och markerades i kartan med 
röd streckad linje. Av tekniska skäl är kartan, ursprungligen i storlek ca A2, scannad i två bilder för denna rapport. 
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Byggnadsminnesförklaring den 13 oktober 1965 
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Karta tillhörande byggnadsminnesförklaringen 1965. Skyddsområdet är markerat med streckad linje. Det omfattar området 
öst och nordöst om landsvägen mot Baskemölla – området väster om landsvägen ingår inte i skyddsområdet och vattenkvar-
nen är inte längre skyddad. Kartan är en kopia av den som bifogades resolutionen 1946 och inte uppdaterad sedan dess – 
villan nordväst om Tjörnedalagården är inte noterad på denna karta fast den byggdes före 1955. 
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Uppmätningsritningar 1944 
 

 
 

 
 

       
Fasadritningar enligt uppmätningen 1944 (Arne Löfkvist).  
Fotografier nedan (t.v. och i mitten) visar ursprunglig respektive ändrad ingång till boningslängan (jmf. den högra ingången i 
ritningen, fotografier tagna 1944 och 2010).  
Bilden till höger framställer dagens ändrade ingång och fasad mot norr (jmf. norra längan i ritningen överst). 
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Gårdsfasader i ritningar enligt uppmätningen 1944 (A Löfkvist). 
Fotografin nedan visar gården mot sydväst 2010. Den vänstra byggnadskroppen motsvarar västra längan i ritningen ovan, 
den högra är norra längan som genomgått stor ombyggnad i början av 1990-talet.



 
Regionmuseets rapportserie 2009 

Kulturmiljö 

 

 
 
  
 

1. Södervidinge kyrka – ny församlingslokal under läktaren, Södervidinge sn, AM, Petter Jansson och Maria 
Sträng, 2010 

2. Snårarpskeramiken. En aktivitetsbunden produktion, Vä sn, Ceramologisk undersökning, Birgitta Hulthén 
3. Arlövs kyrka – ljussättning och flytt av altare, Arlövs sn, AM, Maria Sträng, 2010 
4. Hässlunda kyrka – invändig ändring, Hässlunda sn, AM/AK, Lotta Eriksson & Maria Sträng, 2009-2011 
5. Halmstads kyrka – yttre renovering, Halmstads sn, AK, Petter Jansson och Kerstin Börjesson, 2007-2008 
6. N. H. Nilsson i Hammenhög – nytt tak på automobilpalatset, Hammenhögs sn, AM, Helene Stalin Åkes-

son, 2010-2011 
7. Reslövs kvarn – omläggning av tak, Reslövs sn, AM, Ingela Blomén, 2010-2011 
8. Aosehus, Åhus sn, kompletterande undersökning SU, J Juhlin Alftberg/H Lilja, 2010 
9. Kävlinge gamla kyrka, -konserveringsarbeten etapp 1-3, Kävlinge sn, AK/AM, Petter Jansson & Ingela 

Blomén, 2008-2010 
10. Ångfärjestationen – en plats för möten och minnen, Helsingborgs sn, BMU, Maria Sträng & Ingela Blomén, 

2011 
11. Hovby smedja – Elvings värld, Norra Åsum sn, BMU, Ingela Blomén, Paul Hansson & Linnea Stolle 
12. Vårdplan Alunbruket, Andrarum sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg & Helene Stalin Åkesson, 2011 
13. Fleninge kyrka – renovering av tornet, Fleninge sn, AM, Maria Sträng 2010-2011 
14. Vårdplan Månsas, Vånga sn, VP, Heikki Ranta, Åsa Jakobsson, Jimmy Juhlin Alftberg och Cissela Olsson, 

2011 
15. Tjörnedalagården – analys av kunskapsunderlaget, Gladsax sn, KA, Heikki Ranta, 2011 
  
 

 
 
 

Förkortningar:  
AF- antikvarisk förundersökning 
AK- antikvarisk kontroll 
AM- antikvarisk medverkan 
AU- arkeologisk utredning 
DK- dokumentation, övrigt 
FU- arkeologisk förundersökning     
KA- kulturhistorisk analys 
MD- murverksdokumentation 
OU- osteologisk undersökning 
PJ- projektrapport 
VP- vårdplan 
UN- arkeologisk undersökning 
BD- byggnadsdokumentation 
BAD- byggn-ark-dokumentation 
BMU- byggnadsminnesutredning 
 



 

 


