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Östra Göinge kommun. Platsen för Ballingstorp ungefärligt markerad. 

Del av Kviinge socken med Ballingstorp markerat. 
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Inledning 

Under 2017 har arbeten utförts på stallets norra fasad genom att rötskadat fotträ 
bytts ut. Två stin på samma länga har också lagts om, samtliga arbeten i enlighet 
med gällande vårdplan.   

Administrativa uppgifter 

Objekt   Ballingstorp  
Socken   Kviinge socken, 1079 
Kommun   Östra Göinge kommun 
Arbetshandlingar  2015-10-14, Knadriks Kulturbygg AB 
Länsstyrelsens beslut 2016-03-04 (dnr: 432-5670-2016, 434-

28675-2015) 
Regionmuseets dnr  K12.20-117-17, 1097 
Byggherre/beställare  Skånes hembygdsförbund 
Entreprenör   Knadriks Kulturbygg AB, Kristianstad 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristian-

stad/Landsantikvarien i Skåne genom 
Emelie Petersson 

Byggnadstid   Våren 2017 
Slutbesiktning  26 juni 2017 
Bidrag till kulturmiljövård  184 815:- inkl. moms (90% av kostnaden) 
Rapport granskad av  Åsa Eriksson Green 
 

Bakgrund 

Årets arbeten ingår i en bemyndiganderam på 2 år som Länsstyrelsen i Skåne län 
beslutat om 2017 och som löper ut 2018.   

Skydd enligt KML 

Ballingstorpsgården ägs sedan 1953/54 av Skånes hembygdsförbund och skyddas 
som byggnadsminne sedan 1964. Den intilliggande Per-Olsgården kom i hem-
bygdsförbundets ägo 1994 och inkorporerades i byggnadsminnet. 

Utförda arbeten 

Stomme  

Årets arbeten omfattade demontering och ersättande av rötskadat ekfotträ vid 
stallets norra gavel. Detta är ett arbete som var planerat att utföras 2014 men som 
utgick till förmån för mer akuta åtgärder, se Regionmuseets rapport Ballingstorp och 
Per-Ols 2014:32. Materialet till fotträet, har förvarats på gården och legat på tork i 
väderskyddat läge sedan 2013.  
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Fotträet var kraftigt rötskadat, vilket kan ses på bilden ovan. Den ovanför lig-
gande bålen var också angripen av röta. Båda dessa delar har bytts ut i sin helhet. 
Det nya fotträet är gjort som en kopia av det tidigare men de mötande delarna, 
östra och västra långsidans fotträ, är också rötskadade vilket medför att de inte 
passar i det nya fotträets urtag. Fotträna är därför sammanfogade med spik och 
lagda halvt i halvt. Det borttagna fotträet var också fäst med spik till långsidans 
fotträ.  I det nordöstra hörnet var den mötande stolpen för kort och hängde i 
luften. För att åtgärda detta och förbättra stabiliteten har stolpen kompletterats 
med en kil. Stolpen har fästs likt tidigare med spik i fotträet. Stolpen på motstå-
ende gavel är fortfarande tappad i västra långsidans fotträ, se bild ovan.  

Stallets norra gavel. Fotträet var i behov av byte, vilket ses tydligt på bilden ovan till vänster. Fotträet hade omfattande 
rötskador och det har bytts ut i sin helhet mot ett nytt i ek. Bålen ovanför fotträet var också rötskadad och även den 
ersattes.  
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Tak 

Gaveltaksparrarna på stallets norra gavel var 
rötskadade och dessa har halvsulats. Likaså var 
vind- och solbrädor uttjänta. 
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Gaveltaksparrarna utmed stallets norra fasad var rötskadade längs delar av ut- 
och ovansida. De rötskadade partierna har tagits bort och nytt friskt virke har 
halvsulats dit. Lagningarna har fästs med spik. 
Två stin har lagts om på stallet i anslutning till halvsulningarna. Det befintliga 
taket revs och i samband med friläggning av takkonstruktionen undersöktes läkt-
en. De var i gott skick och endast ett par stycken var nödvändiga att förstärka 
genom en intilliggande granslana. Vid arbetet med gaveltaksparrarna var det nöd-
vändigt att såga av ett par stycken läkt och dessa har ersatts med barkade gran-
slanor. 
Taket har täckts med råghalm som bundits med vidjor av rödpil från Torsebro 
och hasselkäppar som tagits från omgivningarna i Ballingstorp. Vidjorna har legat 
i blöt under en veckas tid inför användning. Ryggningen är utförd med över-
skottshalm från täckningen tillsammans med löspressad råghalm. Omkring 6 
stycken ryggaträn har bytts ut mot nya i kvartskluven ek sammanfogade med has-
selkäppar. Några har också lagats och de ligger nu med tätare mellanrum än tidi-
gare. Vindskiva samt solbräda inåt gården har bytts ut. Efter avslutade arbeten 
upptäcktes att en av portens reglar hade gått sönder och denna kommer att lagas. 
Härutöver har en översyn av samtliga takfall gjorts med uppklappning av tak-
skägget. Mindre lagningar har också gjorts på det södra takfallet på Per-Ols. 
Ryggningen har kompletterats och skorstensbrädor har bytts ut till 6 tums gran-
bräder. 

Två läkt utmed västra takfallet har förstärkts genom att slanor har placerats intill befintlig läkt. Halmen som har lagts vid 
årets arbeten är bunden med vidjor av rödpil. 
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Avvikelser från handlingarna 

Inga avvikelser har noterats. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda arbeten 

Arbetena är väl utförda efter byggnadernas egna förutsättningar. Åtgärderna har 
på ett positivt sätt säkerställt byggnadens fortlevnad.   

Iakttagelser under arbetet 

Inga speciella iakttagelser har gjorts. 
 
 
 

Kristianstad 2017-06-28 

Emelie Petersson 
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1. Stora Herrestads kyrka – utvändig renovering, Stora Herrestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014-2016 
2. Bolshögs kyrkogård, Bolshög sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
3. Östra Vemmerlövs kyrkogård, Östra Vemmerlöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
4. Stävie kyrka – fasad- och takrenovering, Stävie sn, AM, Maria Sträng, 2016 
5. Fuglie kyrkogård, Fuglie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
6. Skegrie kyrkogård, Skegrie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
7. Västra Tommarp, Västra Tommarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
8. Sofia Albertina kyrka, Landskrona sn, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
9. Mariakyrkan, Båstad sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2017 
10. Skånelinjen, Fördjupad inventering, Johan Dahlén, Per Holmgren, Emelie Petersson, Brita Tronde, 2016 
11. Örkened kyrkogård, Örkened socken, VP, Åsa Jakobsson och Cissela Olsson, 2017 
12. Västra Hoby kyrka – Invändig omgestaltning, Västra Hoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Stadshallen i Lund, Lunds domkyrkoförsamling, AF, Anna Rabow, 2017 
14. Loshult kyrkogård, Loshult sn, VP, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 
15. Torsebro krutbruk, restaurering av stenmur, Färlöv sn, AM, Johan Dahlén, 2017 
16. Osby kyrkogård, Osby sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 

2017 
17. En axel och fyra vingar – Bröddarps mölla blir körbar igen, Västra Ingelstad sn, AM, Helene Stalin 

Åkesson, 2015-2017 
18. Farstorps kyrkogård, Farstorps sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Åsa Jakobsson och Tony 

Svensson, 2017 
19. Haga-området i Hässleholm, Hässleholm sn, KU, Maria Johansson, Emelie Petersson, Cissela Olsson, 2017 
20. Skrivaremöllan, Torna Hällestad sn, DK, Anna Rabow, 2017 
21. Skjulet, Torekov sn, AM, Maria Johansson 2017 
22. Visseltofta kyrkogård, Visseltofta sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2017 
23. Valleberga kyrka, rampanläggning, Valleberga sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
24. Ballingstorpsgården – arbeten på stallet, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2017 

  



 

 


