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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Under årets arbeten har ett taksti täckts om på boningshusets norra takfall, inklu-
sive byte av läkt, avlastande bärlinor har monterats på boningshusets vind (stöttar 
taksparrarna), hävstång och vipparm till brönnljong har monterats, ett dörrlås av 
smidesjärn har restaurerats och timmer till kommande års arbeten har tagits fram. 

Administrativa uppgifter 

Objekt   Bondrumsgården, Bondrum 13:19 
Socken   Fågeltofta socken, 1043 
Kommun   Tomelilla 
Arbetshandlingar  Knadriks Kulturbygg AB, 2014-11-14 
Länsstyrelsens diarienummer 2015-04-24, 434-25924-14 och 11331-2015 
Regionmuseets diarienummer K12.20-196-15, 1043 
Byggherre/beställare  Albo Härads Hembygdsförening 
Entreprenör   Knadriks Kulturbygg AB, Kristianstad 
   Kristoffer Åberg, Järnet i elden, S:t Olof 
Antikvarisk medverkan  Regionmuseet Kristiastad/Lands- 

antikvarien i Skåne genom Jimmy Juhlin 
Alftberg och Anna Rabow 

Boningshusets norra takfall före omtäckningen, maj 2015. 
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Byggnadstid   Maj till oktober 2015 
Slutbesiktning  2015-10-08 
Bidrag till kulturmiljövård 252 225 kr inkl. moms (90% av de kultur-

historiskt motiverade kostnaderna) 
Rapport granskad av  Linn Ljunggren 

Byggnadshistorik med relevans för arbetet 

Bondrumsgården är en fyrlängad korsvirkesgård med stråtak. Enligt uppgifter ska 
gården tillsammans med fem andra gårdar i byn ha brunnit ner 1766 varefter den 
återuppfördes och byggdes ut ända fram till år 1850. Gården har till stora delar 
uppförts av återanvänt virke vilket exempelvis en stolpe med årtalet 1741 inskuret 
visar. Gården byggdes upp traditionsenligt med fack av stakar och lerklining varav 
en del efterhand bytts mot tegel. Kvarnhuset i nordost och möjligen även kis-
tehuset intill antas ha uppförts 1828. I bjälken ovanför kvarnhusets dörr är 1828 
CI 24 AP inristat. Genom denna del är den östra längan förbunden med bonings-
längan i norr. Höladan som binder samman östra och södra längan, uppfördes 
enligt uppgift omkring 1850. När huggehus och torvhus tillkom är osäkert, 
mycket tyder dock på att de uppfördes under 1800-talets första hälft.  

De fyra längorna omger en kvadratisk stensatt gårdsplan som numera nås 
genom en passage i den västra längan. Tidigare var ingången genom portlidret i 
södra längan och genom den så kallade lågan i hörnet mellan boningshuset och 

Boningshusets norra takfall, under arbetets gång i juli 2015. 
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västra längan. Framför boningshuset finns en steninhägnad bihave där bikuporna 
var placerade och där det växer syren, schersmin, stockros och kejsarkrona. I bi-
haven står också brönnljongen medan brunnen är utanför bihaven. På 
brönnljongens kraftiga stolpe finns ett torkskåp för ost.  

Gården ägdes av Kronovalls slott vars ägare Germaine och Eskil Sparre 
skänkte Bondrumsgården till Albo Härads Hembygdsförening år 1936. Gården 
hade brukades fram till 1937 av Ola Månsson som bodde kvar i undantagshuset 
fram till sin död 1958. Hembygdsföreningen genomförde med hjälp av Månsson 
en varsam restaurering av gården. En del av inventarierna och möblerna har till-
hört gården sedan 1830-talet, i övrigt kommer de huvudsakligen från Albo Hä-
rad. 

Under de senaste åren har gården restaurerats genom att en del fack har 
återställts i ursprungligt skick med lertegel och klining, vass har ersatts med halm 
och den sydöstra gaveln har byrats med halm likt tidigare utförande på gården. 
Årets arbeten är de första inom en bemyndiganderam på tre år, som Länsstyrel-
sen Skåne beviljade 2015. Tidigare bemyndiganderam löpte mellan 2012–2014. 

Skyddsföreskrifter enligt KML 

Bondrumsgården skyddas sedan 1963-12-18 som byggnadsminne enligt 3 kap 
Kulturmiljölagen, KML. I skyddet ingår såväl exteriör som interiör. 

Ny sparre i mitten och nya läkt. Ett par äldre sågade läkt behövde inte bytas. Bindning med pilevidjor. 
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Utförda arbeten 

Boningshuset 

På boningshusets norra takfall, västra hälften, har ett sti med vass täckts om med 
polsk råghalm av god kvalitet. Samtliga halmkärvar tröskades en extra gång på 
plats med tröska, ett så kallat ”piggaverk”, som finns på gården. Taket var tidigare 
bundet med rafter av järn och galvad tråd, det fanns spår av både vidjor och tjär-
garn likt andra ställen på gården. Befintlig läkt var både av huggna slanor och 
skarpkantsågade läkt. De huggna slanorna kunde återanvändas medan de sågade 
var uttjänta. De senare ersattes av nya läkten av tvåsidigt handbilade furslanor 
med barkytan kvarsittande på de halvrunda sidorna, barken kommer att falla av 
med tiden. De nya läkten höggs lokalt på fastigheten Brösarp 9:23. Sammanlagt 
byttes ca 90 % av läkten på det nytäckta stiet. Till rafter användes obarkade has-
selkäppar från Maglehem och bindning utfördes med pilevidjor av blandade sor-
ter, främst röd- och gulpil, från Torsebro. Efter täckning skars taket jämnt på 
traditionellt sätt genom diagonalskurning med gamla och välvässade knivar. Den 
nya ryggningen lades med löspressad råghalm. Omkring fem ryggaträpar befanns 
vara förbrukade och ersattes med nytillverkade av kvartskluven ek och dubbades 
med hassel.   

På boningshusets vind monterades bärlinor som avlastning för den klena takkonstruktionen. 
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I samband med täckningsarbetet byttes två av det norra takets sparrar, den andra 
och fjärde från väster, mot nytillverkade av handbilad fur. Nya sparrar har förank-
rats i toppen, mot norra sidans sparrar, med nytillverkade ekdubb likt tidigare 
utförande. I samband med borttagning av den fjärde sparren sprack hanbandet 
som redan tidigare blivit lagat genom sammanspikning. Ett nytt hanband tillver-
kades av bilad fur och fästes med nytillverkade ekdubb.  

Över boningshuset, på den del som har vind, har bärlinor monterats längs 
båda takfallen. Risken var överhängande att en del sparrar skulle knäckas av 
kommande snötyngd vilket skedde på södra längan den snörika vintern 
2010/2011. Bärlinan som bestod av bandsågad fur, i måtten 4 x 4 tum, montera-
dess under sparrarna för att säkra den tämligen klena och utmattade konstrukt-
ionen. Bärlinan stöttades av stolpar, vilka fästs i liggare ovanpå golvet. Delarna är 
till sin helhet sammanfästa med thorxskruv och hela konstruktionen är reversibel. 

På boningshusets ytterdörr till sterset, på den nedre halvan, var klinklåset 
tillfälligt fastsatt med spik. Det ersattes med ett beslag som suttit där tidigare. På 
innerdörren mellan stuan och köket var märlan som klinklåset satt i sönderrostat i 
ena änden. En smed tillverkade en ny likadan märla med mjuk böj som spikades i 
dörren i de gamla hålen. Klinklåsen vidgjordes och oljades upp.  

Klinklåsen till stersets ytterdörr (t.v.) och ena innerdörr (t.h) lagades genom återinfästning respektive ny smidd märla. 
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Östra längan 

 På östra längans östra långsida kommer delar av läkten, sparrarna samt en del av 
fotträet att bytas. Under årets insats togs furutimmer fram, vilket kommer att 
torka på traditionellt vis fram till inmonteringen 2016–2017. Furorna är fällda 
lokalt i Brösarp 9:23 samt bearbetade för hand med skånsk bredbila. 

Brönnljongen 

Den nuvarande ekstolpen till brönnljongen (brunnssvängeln) monterades 2014 
med den gamla, som togs ner tre år tidigare, som förlaga. Den nya hävstången 
monterades i stolpens klyka med en axel som stacks igenom hävstången i ett 
borrat hål och förstärktes på ovan- och undersidan med bandjärn. En ny 
stake/vipparm tillverkades av material som sedan tidigare tagits fram och torkat. 
Den monterades fast i hävstången med nytillverkade järnbeslag. Beslaget med 
krok längst ut på vipparmen tillverkades efter den gamla som förlaga. De äldre 
järndetaljerna har sparats på gården. En slipsten monterades på hävarmens 
bakände som motvikt. Den hade enligt äldre bilder suttit på hävstången tidigare 
och återfanns på gården. Den ersatte en trädgren som suttit där sedan hävstången 
kommit på plats. Hävstången och dess infästning tillverkades av hembygdsför-
eningen, övriga delar nytillverkades av smed i entreprenörens regi. 

Ny vipparm monterades på brönnljongen vars stolpe ställdes på plats 2014. 
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Övrigt 

Vittning med en strykning kalkmjölk har skett av alla fackfyllningar som ommu-
rats/klinats de senaste tre åren. 

Avvikelser från handlingarna 

I samband med ett evenemang på Bondrumsgården i början på sommaren force-
rades uppsättningen av brönnljongens hävstång. I samband med detta fästes häv-
stången i klykan på ett enklare sätt än tidigare. Den äldre hävarmen var utrustad 
med utanpåsittande axelhållare av smidesjärn (se bild ovan). Den nya axeln stacks 
igenom hävstången i borrat hål och samt förstärktes på ovan- och undersidan 
med bandjärn. Avvikelsen är godkänt av antikvariskt expert, med förbehållet att 
nästa hävarm ska utrustas med de gamla järndetaljerna eller med dessa som för-
laga. Preliminär livslängd på hävstången, vad gäller järnaxel mellan stolpe och 
hävstång, är troligtvis 10–15 år. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda arbeten 

Samtliga åtgärder är väl utförda och bedöms inte ha minskat byggnadsminnets 
kulturhistoriska värde. 
 

Del av den förra hävstången. Notera järndetaljerna som fixerat järnaxeln på överliggarens undersida. På den kapade 
hävstångens högra del kan man se hur trämaterialet böjts genom deformation under lång tid. 
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Övriga handlingar med relevans för arbetet 

 2014-11-14 Arbetsbeskrivning 2015–2017, Knadriks kulturbygg AB 
2015-04-24 Länsstyrelsens tillståndsbeslut 
2015-04-24 Länsstyrelsens bidragsbeslut 
2015-10-08 Slutbesiktningsprotokoll gällande 2015 års arbeten 

 

 

Kristianstad och Lund 2015-12-21 

Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow 

  

Framtaget timmer att användas under arbetena 2016–2017. Förvaras på södra längans vind. 
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Plan över taktäckningsarbeten utförda 2003–2015. 



Regionmuseets E-rapportserie 2015 

Kulturmiljö 

 

 

1. Barkåkra kyrka – utvändig renovering, Barkåkra sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
2. Avenboksgången och trädgården vid Araslövs herrgård - ett bortglömt grönt kulturarv, Färlöv sn, VP, Patrik 

Olsson, 2014 
3. Konsul Perssons villa – renovering av balkong, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2014 
4. Stångby kyrkby kyrkogård, Stångby sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Carin Strümpel-Alftrén, 

2015 
5. Villie kyrka – in- och utvändig renovering, Villie sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
6. Östra Sönnarslövs kyrka, takrenovering, Östra Sönnarslövs sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
7. Brågarps kyrka, in- och utvändig renovering, Brågarps sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
8. Polemanska huset – vård av mötesplats, Färingtofta sn, VP, Helene Stalin Åkesson, 2014-2015 
9. Norra Nöbbelövs kyrkogård i Lund, Norra Nöbbelövs sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2015 
10. Gråmanstorp kyrka, Gråmanstorp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014–2015 
11. Glimmebodagården – vårdåtgärder 2015, Brösarp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2015 
12. Sankt Nicolai kyrka Trelleborg – invändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
13. Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, Östra Broby sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och 

Emelie Petersson, 2014 
14. Villa Fehr, Nättraby sn, AU, Jimmy Juhlin Alftberg och Emelie Petersson, 2015 
15. Taket på Fru Görvels hus, Lunds domkyrkoförsamling, AK, Anna Rabow, 2008 
16. Tolånga kyrka – invändig renovering och nytt värmesystem, Tolånga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
17. Elinebergskyrkan, Helsingborg – takrenovering, AM, Maria Sträng, 2015 
18. Hörups kyrkogård, Hörups sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Helena Rosenberg, 2014 
19. Krematoriet, Helsingborg – takomläggning, AM, Maria Sträng, 2015 
20. Örumshuset, Hörup sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
21. S:t Petri kyrka – Värme- och ventilationssystem, Klippan sn, AM, Åsa Eriksson Green och Jimmy Juhlin 

Alftberg, 2013–2015 
22. S:t Petri kyrka – Omläggning av damm, Klippan sn, AM, Maria Johansson och Åsa Eriksson Green, 2013-2015 
23. Billesholms kyrka – renovering av golv, Norra Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
24. Stora Råby kyrkogård, Stora Råby sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
25. Ausås prästgård, Ausås sn, VP, Anna Rabow, 2015 
26. Valleberga kyrkogård, Valleberga sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
27. Ingelstorps kyrkogård, Ingelstorps sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
28. Glemminge kyrkogård, Glemminge sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
29. Vattensågen i Sönder Össjö, Skånes Fagerhults sn, AM, Maria Johansson, 2015 
30. Ekeby badhus – steg två i takrenoveringen, Ekeby sn, AM, Helene Stalin Åkesson och Linn Ljunggren, 2015 
31. Igelösa kyrkogård, Igelösa sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
32. Västra Hoby kyrkogård, Västra Hoby sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
33. Odarslövs kyrkogård, Odarslöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
34. Vanstads kyrkogård och begravningsplats, Vanstad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
35. Lövestads kyrkogård och begravningsplats, Lövestad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
36. Tryde kyrkogård, Tryde sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2014 
37. Källna kyrka – Plåt och fogningsarbeten, Källna sn, AM, Maria Johansson, 2015 
38. Östra Broby kapell – inre och yttre renovering, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
39. Östra Ljungby kyrka – tak och fasadrenovering, Östra Ljungby sn, AM, Maria Johansson, 2015 
40. Tomelilla kyrkogård, Tomelilla kn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
41. Håstads kyrkogård, Håstad sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
42. Huaröds kyrka – Takrenovering, Huaröd sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
43. Ullstorps kyrkogård, Ullstorps sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
44. Ramsåsa gamla kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
45. Ramsåsa nya kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
46. Benestad gamla kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
47. Benestad nya kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
48. Röddinge kyrka – utvändig renovering, Röddinge sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015 
49. Korgfabriken i Lönsboda – renovering av fasad, Örkened sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015 
50. Renovering av gamla gravkapellet, Norra kyrkogården i Lund, en binär historia, Lunds sn, AM, Petter Jansson, 

2015 
51. Tryde Kyrka – Utvändig renovering, Tryde sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 



 
 

 

52. När Flamingo rivs, Perstorps sn, BD, Helene Stalin Åkesson, 2015 
53. Tomelilla Byagårds gavel och tak, Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
54. Ausås prästgårds tak, Ausås sn, AM, Anna Rabow, 2015 
55. Gräsma kvarn – Vårda vattendragens kulturarv, Huaröd sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015 
56. Gustav Adolfs kyrka – utvändig renovering, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2015 
57. Lomma kyrka – upprustning av kontreforer, Lomma sn, AM, Petter Jansson, 2014-15 
58. Bara kyrka – invändig renovering, Bara sn, AM, Anna Rabow, 2015 
59. Bara kyrka – utvändig renovering, Bara sn, AM, Anna Rabow, 2015 
60. Sankt Nicolai kyrka i Trelleborg – utvändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015 
61. Kviinge kyrka, renovering av torntak, Kviinge sn, AM, Petter Jansson 2015 
62. Odarslövs kyrka, renovering av torntak, Odarslövs sn, AM, Petter Jansson, 2015 
63. Stora Råby kyrka, installation av värmepump mm, Stora Råby sn, AM, Petter Jansson 2014-15 
64. Vallösa kyrka - utvändig renovering, Sjörup sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
65. Norra Åkarps kyrkogård, Norra Åkarps sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
66. Stora Köpinge kyrka, invändig renovering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2015 
67. Starby kyrka, Så mycket bättre, elsanering, vägg- och golvarbeten, Starby sn, AM, Petter Jansson 2015 
68. Röke kyrkogård, Röke sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
69. Västra Torups kyrkogård, Västra Torups sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2015  
70. Torna Hällestad kyrka, Konserveringsarbeten, in- och utvändiga underhållsarbeten, Torna Hällestad sn, AM, 

Petter Jansson, 2015 
71. Vittsjö kyrka, Konserveringsarbeten, Vittsjö sn, AM, Petter Jansson, 2015 
72. Nosaby kyrkogård, diverse åtgärder, Nosaby sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2011-2015 
73. Norra Strö kyrkogård, Norra Strö sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015. 
74. Emmislöv kyrkogård, Emmislöv sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
75. Bondrumsgården, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015  

 

 

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 

 



 

 


