
 
 

 

 
2016:61 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bondrumsgården 
 

Antikvarisk medverkan, 2016-2017 
 
 
 

Anna Rabow 

  

xxx 



 
 
 

 

 
  



 
 

 

Rapport 2016:61 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bondrumsgården 
- lagning av fack och taktäckning 

 
 

Antikvarisk medverkan, 2016 
Fågeltofta socken, 1043 

Tomelilla kommun 
Skåne län 

 
Anna Rabow 

 

 



 
 
 

 

 
Regionmuseet Kristianstad 
Landsantikvarien i Skåne 
 
Kristianstad 
Box 134, Stora Torg 
291 22 Kristianstad 
Tel 044 – 13 58 00 vx 
 
Lund 
Tomegapsgatan 22 
223 50 Lund 
 
www.regionmuseet.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2016 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
Rapport 2016:61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsfoto: Boningshusets södra fasad. 
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502. 



 
 

 

Bondrumsgården 
 

Innehåll 
Sammanfattning av utförda åtgärder 5 

Administrativa uppgifter 5 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 6 

Skyddsföreskrifter enligt KML 7 

Utförda åtgärder 8 

Boningshuset 8 

Västra längan 10 

Södra längan 13 

Kulturhistorisk bedömning av utförda arbeten 15 

Övriga handlingar och rapporter med relevans för arbetet 15 

Bilaga – takplan 17 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tomelilla kommun, Bondrumsgårdens ungefärliga läge markerad. 

Bondrumsgården ligger mitt i byn Bondrum, i Fågeltofta socken. 
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Sammanfattning av utförda åtgärder 
Under fjolårets och årets arbeten har två stin täckts om på den västra längans 

(huggehus och loge) östra takfall och en del läkt och sparrar har bytts. Vidare har 

facken i den södra längans södra fasad lagats och några tegelfack i boningshuset 

har frilagts från vittning. 

Administrativa uppgifter 
Objekt   Bondrumsgården, Bondrum 13:19 

Socken   Fågeltofta socken, 1043 

Kommun   Tomelilla 

Arbetshandlingar (offert)  Knadriks Kulturbygg AB, 2014-11-14 

och Vårdplan Bondrumsgården, rapport  

2014:3, Knadriks Kulturbygg AB 

Länsstyrelsens diarienummer Tillstånd: 2015-04-24, 432-11331-2015 

Bidrag: 2015-04-24, 434-25924-2014 och 

2017-02-03, 434-29931-2016 

Regionmuseets diarienummer K12.20-196-15, 1043 

Byggherre/beställare  Albo Härads Hembygdsförening 

Entreprenör   Knadriks Kulturbygg AB, Kristianstad 

Antikvarisk medverkan  Regionmuseet Kristianstad/Lands- 

antikvarien i Skåne genom Anna Rabow 

Västra längans östra takfall under täckningsarbetet i augusti 2016. 



 
Bondrumsgården 
 
 
 

6 

Byggnadstid   Aug-okt 2016 och jun-okt 2017 

Slutbesiktning  2016-10-05 och 2017-10-03 

Bidrag till kulturmiljövård 2016: 252 225 kr inkl. moms och 2017: 

174 353 kr inkl. moms (90% av de kultur-

historiskt motiverade kostnaderna samt 

för halm och antikvarisk medverkan) 

Rapport granskad av  Kerstin Börjesson 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 
Bondrumsgården är en traditionell fyrlängad korsvirkesgård med fack av lerkli-

ning, varav en del efterhand bytts mot tegel, och stråtak. Enligt uppgifter ska går-

den tillsammans med fem andra gårdar i byn ha brunnit ner 1766. Enligt tidigare 

antaganden ska ha gården ha återuppförts och byggts ut ända fram till år 1850. 

Nya dendrokronologiska undersökningar visar att det äldsta timret som återfinns 

i den västra längan i manesedet (kostallet) är daterat till först vintern 1800-01. 

Resten av gårdens timmer har daterats till 1820-talet och början av 1830-talet. 

Det stämmer delvis med en inristning 1828 D 24 AP på bjälken ovanför kvarn-

husets dörr. Genom denna del är den östra längan förbunden med boningslängan 

i norr. Gården har också till vissa delar uppförts av återanvänt virke vilket en 

stolpe i den östra längan med årtalet 1741 visar. Höladan som binder samman 

den östra och södra längan, uppfördes enligt uppgift omkring 1850. När hugge-

Den södra längans södra fasad lagades varmed cementputsen togs bort och ersattes med lerputs. Augusti 2016. 
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hus 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 

västra längan. Framför boningshuset finns en steninhägnad bihave, där bikuporna 

var placerade och det växer syren, schersmin, stockros och kejsarkrona. I bihaven 

står också brönnljongen medan brunnen är utanför bihaven.  

Gården ägdes av Kronovalls slott vars ägare Germaine och Eskil Sparre 

skänkte Bondrumsgården till Albo Härads Hembygdsförening år 1936. Gården 

brukades fram till 1937 av Ola Månsson som bodde kvar i undantagshuset fram 

till sin död 1958. Hembygdsföreningen genomförde med hjälp av Månsson en 

restaurering av gården. En del av inventarierna och möblerna har tillhört gården 

sedan 1830-talet, i övrigt kommer de huvudsakligen från Albo Härad. 

Under de senaste åren har gården restaurerats genom att en del fack har 

återställts i ursprungligt skick med lertegel och klining och vass har ersatts med 

halm. Den sydöstra gaveln har byrats med halm, man vet dock inte med säkerhet 

om detta byggnadssätt någonsin funnits på gården. Årets arbeten är de första 

inom en bemyndiganderam på tre år, som Länsstyrelsen 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 motiveringen till byggnadsminnesförklaringen framgår 

att Bondrumsgården bevarar egenarten hos gången tids byggnadsskick och med hänsyn härtill 

är att anse såsom synnerligen märklig. Byggnaden får inte utan länsstyrelsens tillstånd 

rivas, byggas om eller förändras och ska underhållas löpande. I skyddet ingår så-

väl exteriör som interiör samt gårdsplanen, marken närmast gården och uppfarts-

vägen. 
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Utförda åtgärder 

Boningshuset 
Vid de årliga underhållsarbetena på Bondrumsgården ses väggfacken över och 

vid behov bättras de med lera och vittas. Under sommaren 2017 togs vittningen 

ner på fyra av de nedre facken på bostadshusets södra sida. Detta har gjorts efter 

iakttagelser vid de arbeten som företogs för fem år sedan i stuans norra vägg. Då 

upptäcktes att de nedre facken i stuan ursprungligen murats med bränt handsla-

get tegel 

Den gängse uppfattningen har varit att gården byggts upp efter en brand 

som ska ha ödelagt den till grunden år 1766. Men enligt den äldsta källan, Gott-

hard Gustavssons text från 1927, var det endast manesedet som uppfördes då, 

resten av gården byggdes på 1820-talet. Gården återuppbyggdes i korsvirke och 

en del av de lerklinade facken har efterhand bytts ut mot tegel. Från år 1766 finns 

det emellertid en karta, daterad i september, som visar att gården hade fyra längor 

som tangerade varandra i hörnen och var inte sammanbyggda. Även den skånska 

rekognoseringskartan från 1812-20 visar att gården bestod av en kringbyggd, fyr-

längad gård. Att längorna senare byggts till så att tre av längorna blivit samman-

byggda stämmer med inristningen 1828 D 24 AP i kvarnhuset den östra längan 

som därigenom binds samman med bostadshuset. Denna teori stämmer också 

med uppgiften att höladan i det sydöstra hörnet är uppförd 1850. 

De dendrokronologiska undersökningarna som gjordes 2008 visade dock 

att bostadshuset var uppfört några år senare, timret i bostadshuset visade sig vara 

fällt 1832-33. Att tegel var den ursprungliga fackfyllningen bekräftades av att det i 

fotträet och löshulten inte finns några spår av urtag för stakar som leran brukade 

klinas på. Vid denna tid var tegel ett exklusivt material som framställdes i små 

kvantiteter vid gårdsbruk. I närheten av Bondrum ska det ha funnits tre sådana 

bruk, ett på Bäretofta gård utanför Lövestad, ett i Bästekille vid Södra Mellby och 

ett i Lerbergstorp vid Sankt Olof. Två av bruken ska ha funnits 1870-talet men 

huruvida de fanns redan på 1830-talet är inte känt. Tegeltillverkningen präglades 

av hantverksmässig framställning ända fram till 1870-talet. 

Att använda olika material i facken var vanligt och ibland var särskilt utsatta 

delar klädda med panel eller halm. Då tegel var exklusivt är det troligt att man 

låtit det vara synligt. Tegelfacken var strategiskt placerade, väl synliga från porten. 

Kvalitén, till skillnad från annat tegel på gården, är hög och fogningen är om-

sorgsfullt utförd med jämna fogar varför det är troligt att det varit synligt. För-

ändringar har generellt sett genomförts vid generationsskiften och vid denna tid 

hade just äldste sonen Isac Nilsson övertagit driften av gården. 

Tegelfackens vittning borstades sålunda bort så gott det gick utan att tegel 

och fog tog skada. Vittrat tegel byttes mot likvärdigt, handslaget rött tegel av sam-  
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T v: En ny sparre i fur kommer på plats. T h: Halmen tröskades en extra gång med ett piggeverk på plats. 

T v: Fyra av boningslängans nedre fack, på den södra fasaden, lagades genom borttagning av vittning, ommur-
ning och omfogning. T h: Facket under stuans västra fönster var i sämst skick med flera vittrade tegelstenar. 

T v: I facket under stuans västra fönster byttes sex tegelstenar mot äldre handslaget tegel likt det befintliga.  
Foto: Jakob Nilsson, Knadriks Kulturbygg. T h: Alla fyra fack är lagade och kompletterade med ny kalkfog. 
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ma kvalitet som det befintliga. Facket under stuans västra fönster var i sämst 

skick, här byttes sex tegelstenar. Där murbruk och fogbruk trots allt lossnat har 

man återställt med murbruk av lera från ett litet upplag som funnits sedan tidi-

gare. Denna lera kommer från en åker i närheten. Ny fogning har utförts med 

kalkbruk från Finja som dock inte överensstämde med det gamla brukets sam-

mansättning varför den ska göras om nästa år. Facket under stuans västra fönster 

fogades så gott som om medan de övriga tre endast delvis fogades om. Vittning i 

tegelstenarnas ojämnheter och på resterande fogbruk har lämnats utan åtgärd då 

man inte velat göra någon ytterligare åverkan på dem. Fogarna anses inte ha varit 

kalkade från början, men det går inte att utesluta att de inte varit det. 

Västra längan 
Två stin på den västra längans östra takfall täcktes om. Det längst i norr utfördes 

under tidig höst 2016 och det mellersta stiet under tidig höst 2017. Det norra stiet 

sträckte sig fram till logens fönster och det mellersta som var något längre 

sträckte sig från och med fönstret till logens port. Taket var lagt med vass och 

den norra delen som skymtar på ett fotografi publicerat i skriften om Bondrums-

gården 1987 ser ut att vara alldeles nylagt då. Två av sparrarna, den andra och 

fjärde från norr, byttes mot nya i furutimmer som huggits ner i Brösarp, på fas-

tighet Brösarp 9:23, i samband med 2015 års arbeten. Timret har sedan dess legat 

och torkat på gården och har bearbetats för hand med skånsk bredbila. En erfa-

renhet man haft sedan takraset på den södra längan för några år sedan att noga 

undersöka sparrarnas kvalitet. De kan se ut att vara i gott skick men många är 

rötskadade eller så maskätna att de inte håller för exempelvis tung snö. 

De nya sparrarna förankrades i toppen, mot västra sidans sparrar, med ny-

tillverkade ekdubb likt tidigare utförande. Befintlig läkt bestod av huggna slanor 

men mestadels av skarpkantsågade läkt. Några huggna slanor kunde återanvändas 

medan de sågade byttes mot tvåsidigt handbilade furuslanor med barkyta. De nya 

läktena hade huggits lokalt några kilometer bort. Slanorna fästes med trädubb 

och lades omlott med den smalare änden intill angränsande slana. Till det nya 

taket användes polsk råghalm av god kvalitet. Samtliga halmkärvar tröskades en 

extra gång i syfte att säkerställa en så bra produkt som möjligt. Tröskningen ut-

fördes på plats med tröska, ett så kallat ”piggaverk”, som finns på gården. 

Vasstaket var tidigare bundet med galvad tråd över rafter av järn. 

Den nya bindningen utfördes med tjärmärling, tjärat, enkeltvinnat 

hampsnöre över rafter av obarkade hasselkäppar från skog nära Blåherremölla. På 

gården fanns på de gamla furuslanorna rester av både pilvidjor och tjärsnören. På 

den västra längans tak fanns äldre tjärsnören. Efter täckning skars taket jämnt på 

traditionellt sätt genom diagonalskurning med gamla, välvässade knivar.  
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T v: En ny sparre i fur kommer på plats. T h: Halmen tröskades en extra gång med ett piggeverk på plats. 

T v: En av de äldre sparrarna som byttes såg bra ut men var helt porös inuti. T h: Den yttersta sparren och de 
äldre slanorna (notera tjärgarnet på den nedre slanan) bevarades, vindskivan byttes. 
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Nylagt sti på den norra delen av den västra längans östra takfall. Vindskiva, solbräda och gavelbräda mot den 
norra gaveln byttes, september 2016. 

Nylagt sti på den mellersta delen av den västra längans östra takfall. Invändigt syns de nyhuggna slanorna och 
en av de nya sparrarna, oktober 2017. 
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Den nya ryggningen lades med löspressad råghalm. Omkring fem-sex ryggaträpar 

var förbrukade och ersattes med nya av kvartskluven ek och ett par lagades. Alla 

ersatta ryggaträn sattes ihop med käpp eller dubb av hassel eftersom det finns en 

lång tradition av hassel då hassel funnits tillgängligt och fyller sin funktion till 

nästa ryggning då de oftast byts ut. Förut har ryggaträna satts ihop med järnstav 

och det finns fortfarande kvar ganska många sådana. 

För att stärka konstruktionen har den kompletterats med några nya sned-

strävor och stöttor till sparrarna har ställts på de befintliga takbjälkarna. Infäst-

ningar och dubbar har generellt setts över och uttjänta dubbar har ersatts, liksom 

de stöd som finns under de handband som består av krokiga, kraftiga grenar. Ex-

tra klossar som stöd till avasaträt (nedersta slanan/läkt) har satts på en del utskju-

tande bindbjälkar. 

Vindskivan mot norr byttes mot en ny i fur, liksom solbräda och gavelbräda 

likt det tidigare utförandet. 

Kompletterande inmätning av de nya takstolarnas placering och inritning av 

dem på befintliga ritningar ombesörjdes av hantverkarna. 

Södra längan 
På 1970-talet blev de flesta fack på gården putsade med cementblandat bruk och 

de nedre facken har också blivit ommurade med tegel. Cementen är väldigt tjockt 

pålagt varför, särskilt de nedre facken, buktar ut. I de övre facken är lerklining 

och stakar i högre grad bevarat. På södersidan finns även stenhällar och delar av 

gravstenar som fackfyllning. 

Den södra längans södra fasad, facken mellan den västra och den östra 

längans gavlar, murades om och putsades med lera. Facket vid det västra fönstret 

och de två facken till höger därom åtgärdades dock inte. Ej heller och det halva 

facket kring det östra fönstret och det till höger om det. Cementputsen knackades 

ner och flera av de nedre tegelfacken plockades ner. Omkring en meter av 

fotträet på vardera sidan om porten ersattes med nytt fotträ som skarvades ge-

nom halvning. Fotträna utformades med mot porten, som har inåtgående dörr-

blad, utskjutande delar vilket anses vara tradition på gården. De gamla fotträna 

var så nedslitna att det inte går att säga något om hur de sett ut just här. 

Tegelfacken lagades och murades om med lerbruk och de övre facken lag-

des, både på in- och utsidan, med lerbruk. Till de nedre facken har man använt 

köpt konstnärslera medan man i de övre facken använt en lokal lera. Den senare 

har tagits från en grannes mark, omkring en halv kilometer från Bondrum, mot 

Bontofta. Lerlagningarna på insidan har inte utförts så noggrant, här har man 

följt det tidigare utförandet. Man har använt en modern snuta för att få leran att 

fästa och få en jämn, glättad yta. Denna yta blir hård och motståndskraftig men 

måste bearbetas ett flertal gånger för att inte spricka.  
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Facken i den södra längans södra fasad lagades genom att äldre cementputs togs bort och ersattes med lerbruk, 
jämför med bild på s 6. Utvändigt bearbetades facken så att de fick en jämn yta. Invändigt har man försökt att 
efterlikna de äldre och inte lika bearbetade ytorna.  

Det uttjänta fotträet öster om porten (t v) ersattes med nytt fotträ ( t h) i det ena facket och den tjocka cement-
putsen ersattes med lerbruk och vittning. 
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Alla nyputsade fack avfärgades med kalkmjölk ett antal gånger tills de fått ett full-

gott lager färg. Även andra delar vittades, tex västra längans södra gavel och på 

fackfyllningar som ommurats/klinats de senaste åren. På den södra gaveln där 

facken är murade med tegel har vittningen inte hållit ens till nästa säsong varför 

föreningen önskar klä in denna fasad. 

Porten justerades så att den gick att öppna och stänga ordentligt genom att 

viss urtagning och påläggning av gångjärn. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda arbeten 
Samtliga åtgärder är väl utförda med hänsyn till byggnadsminnets kulturhistoriska 

värden. Stor omsorg har lagts vid att använda material och tekniker likt äldre ut-

förande och så långt det varit möjligt även material från trakten. 

Övriga handlingar och rapporter med relevans för arbetet 
Bondrumsgården, Antikvarisk medverkan, 2015, Rapport 2015:75, Jimmy Juhlin 

Alftberg och Anna Rabow, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Bondrumsgården, Antikvarisk medverkan, 2014, Rapport 2014:57, Jimmy Juhlin 

Alftberg, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Bondrumsgården, Antikvarisk medverkan, 2013, Rapport 2013:35, Jimmy Juhlin 

Alftberg, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Bondrumsgården – diverse åtgärder, Antikvarisk medverkan 2012, Rapport 2012:31, Jen-

nie Björklund, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Bondrumsgården, lagning av takskador, antikvarisk medverkan 2011, Rapport 2011:23, 

Jimmy Juhlin Alftberg, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Bondrumsgården, Antikvarisk medverkan 2010, Rapport 2010:44, Jimmy Juhlin 

Alftberg, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Bondrumsgården, tak och fasadarbeten, Antikvarisk medverkan 2009, Rapport 2009:51, 

Jimmy Juhlin Alftberg, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Bondrumsgården, timmer- och murningsarbeten, Antikvarisk kontroll 2008, Rapport 

2008:55, Jimmy Juhlin Alftberg, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 

Skåne 
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Bondrumsgården, taktäckning, Antikvarisk kontroll 2008, Rapport 2008:37, Helen 

Carlsson, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Bondrumsgården, timmer-, tak- och markarbeten, Antikvarisk kontroll 2007, Rapport 

2007:61, Jimmy Juhlin Alftberg, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 

Skåne 

 

Bondrumsgården, Antikvarisk kontroll, Rapport 2006:78, Emelie Petersson, Region-

museet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Bondrumsgården, taktäckning, Antikvarisk kontroll, Rapport 2005:96, Jimmy Juhlin 

Alftberg, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Bondrumsgården, taktäckning, Antikvarisk kontroll 2004, Rapport 2004:116, Jimmy 

Juhlin Alftberg, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Bondrumsgården, taktäckning, Antikvarisk kontrollrapport 2003, Rapport 2003:91, 

Jimmy Juhlin Alftberg, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Dendrokronologisk datering av Bondrumsgården, Knadriks Kulturbygg, Rapport 2008:3  

 

Bondrumsgården, Hans Åström, Kristianstad, 1987 

 

Ola Månsgården i Bondrum, Gotthard Gustavsson, 1927, ur Skånska Folkminnen 
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Bilaga – takplan 

 

 

 

 

 

Lund 2017-10-24 

Anna Rabow 

 

Plan över taktäckningsarbeten på Bondrumsgården, utförda 2003–2017. 



Regionmuseets E-rapportserie 2016 
Kulturmiljö 

 

 

1. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2015 
3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
7. Bosjökloster kyrka- invändig renovering, Bosjökloster sn, AM, Petter Jansson, 2015 
8. Takomläggning Tyghuset 2015, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2015 
9. Killehuset, Bara sn, VP, Anna Rabow, 2016 
10. Stora Råby 33:21-24, Stora Råby sn, DK, Anna Rabow, 2016 
11. Underhållsplan Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
12. Underhållsplan Röke kyrka, Rökes sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
13. Krageholms mölla – Nya vingar ger liv åt kulturarv, Sövestad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2013-2016 
14. Munka Ljungby kyrka – invändig renovering, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013-2016 
15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad, Svedala sn, VP, Anna Rabow, 2016 
16. Östra begravningsplatsen, Hässleholm sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2016 
17. Stora Köpinge kyrka- invändig sanering och konservering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2016 
18. ”Paradiset” i Hässleholm. Beskrivning och kulturhistorisk värdering, Hässleholms sn, DK, Maria Johansson, 2016 
19. Wanås slott och trädgård, Gryt sn, VP, Hanna Cöster, Åsa Eriksson Green, Cissela Olsson, Patrik Olsson, Emelie Petersson 

och Tony Svensson, 2016 
20. Matteröd kyrkogård, Matteröd sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Tony Svensson, 2016 
21. Hardeberga kyrkogård – renovering av mur, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2015-2016 
22. Krapperups konsthall – byte av tak, Brunnby sn, AM, Anna Rabow, 2016 
23. Emmislöv kyrka – installation av brand- och inbrottslarm, Emmislöv sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
24. Färlöv kyrkogård, Färlövs sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
25. Önnestad kyrkogård, Önnestads sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
26. Hörja gamla och nya kyrkogård, Hörja sn, VP, Åsa Jakobssson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
27. Skivarps kyrkogård, Skivarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
28. Östra Vemmenhögs kyrkogård, Östra Vemmenhögs sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
29. Västra Vemmenhögs kyrkogård, Västra Vemmenhögs kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
30. Västra Nöbbelövs kyrkogård, Västra Nöbbelöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
31. Svenstorps kyrkogård, Svenstorp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
32. Orgelbyggaren 3, Hässleholms sn, Kulturhistorisk värdering, Maria Johansson, 2016 
33. Törringe kyrkogård, Törringe sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2016 
34. Västra Kärrrstorps kyrkogård, Västra Kärrstorp sn, Åsa Jakobsson och Linn Ljunggren, 2016  
35. Sankt Petri kyrka-Komplettering av lås, Klippans sn, AM, Maria Johansson, 2016 
36. Odarslövs kyrka, renovering av kyrkans grundläggning, tak och fasader, Odarslövs sn, AM, Petter Jansson, 2016 
37. Välinge kyrka, takrenovering, Välinge sn, AM, Linn Ljunggren, 2016 
38. Häljarps mölla, Tofta sn, AM, Anna Rabow, 2015-2016 
39. GINKH – utemuseum på Ivö klack, Ivö sn, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2015-2016 
40. Börringe kyrkogård, Börringe sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
41. Äsphults kyrkogård, Äsphults sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
42. Östra Vrams kyrkogård, Östra Vrams sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
43. Linderöds kyrkogård, Linderöd sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
44. Det moderna kyrkobyggandet i Lunds stift 1940-2000, Åsa Eriksson Green och Maria Sträng, 2016 
45. Maglarp kyrkogård, Maglarps sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
46. Bodarp kyrkogård, Bodarps sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
47. Västra Vemmerlöv kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
48. Baggeboda kvarn, Jämshög sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
49. Gundrastorps-Ekholmens kvarn – renovering av hjulhus och sågkvarn, Verums sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2016 
50. Östra Broby kyrka – installation ab brand- och inbrottslarm, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
51. Svedala kyrkogård, Svedala sn, VP, Åsa Jacobsson, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
52. Skurups kyrka – renovering av värmesystem, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016 
53. Renovering av Börringe kyrkogårdsmur, Börringe sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015-2016 
54. Östra Herrestad kyrka- utvändig restaurering, Östra Herrestad sn, AM, Petter Jansson 2016 
55. Nämndemansgården, Sankt Ibb sn, AM, Anna Rabow, 2016 
56. Pappersbrukets skorsten – avvattning och ommurning, Klippans sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2016 
57. Sofiebergs gård – kulturmiljöanalys av park och trädgård, Färlövs sn, KA, Patrik Olsson och Cissela Olsson, 2016 
58. Tolånga kyrkogård – förstärkning av stödmur, Tolånga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016 
59. Örumshuset – stråtak och invändiga arbeten, Hörup sn, AM, Anna Rabow, 2016 
60. Tomelilla Byagårds stråtak, Tryde sn, AM, Anna Rabow, 2016 
61. Bondrumsgården, Fågeltofta sn, AM, Anna Rabow, 2016  

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



 

 


