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Boketorp ligger i Hässleholms kommun, markerad på bilden.  

 

 

Boketorp ligger intill Hovdala, strax söder om Finjasjön. Mellan Hovdala och Hässleholm är 
det cirka 7 km. På omkring en timme eller mindre nås besöksmålet från städer som Malmö, 
Lund, Helsingborg och Kristianstad. Resenärer på E4:an kan ta av vid Örkelljunga eller 
Markaryd och fyrtio minuter senare vara framme vid Hovdala.  
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Den ursprungliga ladan just innan rivningen påbörjades. Takpannorna var nedplockade och läkten låg bar på det kraftigt 
sviktande taket.  

Sammanfattning 

Projekt Boketorp del II, finansierat av EU:s Landsbygdsprogram (Jordbruksfon-

den för landsbygdsutveckling), utgör rekonstruktionen av ladan. Regionmuseet 

har medverkat med antikvarisk kompetens och dokumenterat arbetet från det att 

idén om Boketorp höll på att få en fast form och ladan tillskrevs en viktig del i 

den utvecklingen, till att det stod det klart att ladan var i så dåligt skick att en riv-

ning var oundviklig. Eftersom ladan utifrån flera perspektiv är viktig för Boke-

torp, måste byggnaden också fungera i verksamheten. För att kunna svara på nya 

behov har rekonstruktionen i första hand handlat om ladans exteriör. Interiört 

rör det sig om en modern byggnad. Även om ladan har fått nya funktioner är rol-

len som komplementbyggnad till boningshuset alltjämt tydlig. Boketorps kärn-

värde är att platsen ska vara tillgänglig för alla. Mot bakgrund av det har också 

vissa förändringar gjorts avseende ladans rekonstruktion, exempelvis är den nya 

sockeln aningen lägre, för att ge anslutande ramper rimligare lutning.  

Den nya ladan erbjuder dels servicefunktioner, såsom toaletter och tek-

nikrum för driften av Boketorp, dels en lokal fri att använda för möten, works-

hops och tillfälliga utställningar.  
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Till vänster den ursprungliga ladan strax före rivning. Till höger den rekonstruerade ladan i samband med Regionmuseets 
slutbesiktning. Fönstersättning och placering av portar liksom skorstens placering är desamma. För att skapa tillgänglighet 
har dubbelporten kompletterats med en gjuten ramp.  

Administrativa uppgifter 

Objekt Boketorp 

Socken Brönnestad socken 

Fastighetsbeteckning Tormestorp 5:31 

Kommun Hässleholms kommun 

Arbetshandlingar projektbeskrivning  

Beställare  Hovdala slott/Kultur & Fritidsförvaltningen,  

  Hässleholms kommun  

  HIBAB (Hässleholms Industribyggnads AB) 

Upphandlade entreprenörer Göinge Bygg & Fastighets AB  

 (nuvarande Treano) 

 Stoby Måleri 

 Levins El 

 VVS Teamet 

Antikvarisk medverkan Regionmuseet i Skåne 

 Skåne genom Helene Stalin Åkesson 

Projekttid våren 2019-oktober 2020  

Granskad av  Therese Almqvist, Hovdala slott/ 

  Kultur & Fritidsförvaltningen, Hässleholms kommun 
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Till vänster en av de kvarnstenar som utgjort trappsteg till den ursprungliga ladan och som senare återfick den funktionen. 
Till höger den nya ladan under byggprocessen.  

 

Inledning 

Regionmuseet har av Hovdala slott/Hässleholms kommun fått i uppdrag att svara 

för antikvarisk medverkan i samband med att Boketorps lada rekonstrueras. 

Uppdraget är en naturlig fortsättning på arbetet med boningshuset, där Region-

museet hade samma roll.  

I vanliga fall handlar antikvarisk medverkan om att se till så att en byggnad 

bevaras men det finns fall där rivning skapar förutsättningar för att bevara. Så var 

det med ladan. Utan en rivning hade förfallet utgjort en fara och på sikt resulterat 

i en ruin. Rivningen gjorde det möjligt att tillvarata en del byggnadsdetaljer samti-

digt som en rekonstruktion innebar att den nya ladan kunde anpassas och därmed 

bli tillgänglig och användbar året runt. Initialt kom en del reaktioner mot rivning-

en men de var kortvariga. Istället har projektet mötts av positiv nyfikenhet, inte 

minst från de många vandrare som passerar förbi platsen. 

Ladan är en viktig del av Boketorp och Boketorp är en del av Hovdalaom-

rådet, som i sin tur ingår i det större rekreationsområdet runt Finjasjön. Ladan är 

med andra ord en pusselbit i en större helhet.  
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Boketorp med ladan till vänster i bild och boningshuset längre bort till höger. Mannen som sitter i gräset ser ut att ha säll-
skap av höns. Vi vet att ladans norra del användes som hönshus. Bilden är förmodligen tagen någon gång under 1920-talet. 
Foto ur familjen von Gerbers album, genom Jan von Gerber.  

 

Historik och rekonstruktion 

Boketorp har varit en boplats under flera hundra år. Befintligt boningshus tros ha 

uppförts i under 1830-talet, då som änkesäte till Hovdala slott. Troligt är att ladan 

också uppfördes då. I likhet med boningshuset har förändringar skett över tid.  

I och med att platsen varit bebodd under en lång period och vi genom Bok-

torps nya roll åter kan bidra till att platsen får liv, har vi valt att tydligt lyfta de 

immateriella värdena i arbetet med ladans rekonstruktion.  

Den lada som har uppförts år 2020 består till övervägande del av nytt 

material men har så långt det varit möjligt fått samma dimensioner och material-

val som föregångaren. Interiört har ladan dock anpassats till en förändrad an-

vändning och uppvärmning. Vi ser rekonstruktionen som en del i att levandegöra 

och bygga vidare på platsens historia. Ladan var och kommer så förbli en kom-

plementbyggnad till boningshuset.   
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Regionmuseet medverkade i visionsarbetet om Boketorp redan 2016. Den samlande bilden togs fram i samband med de 
mötena. Skiss: Helene Stalin Åkesson, Regionmuseet 

 

Projekt Boketorp 

Ledningen för Hovdala slott hade en längre tid haft ögonen på Boketorp. Läget, 

ett stenkast från slottet, var perfekt. Det fanns behov av en plats som slottets pe-

dagogiska verksamhet kunde ha som bas. Boningshuset på Boketorp är så pass 

stort att man också började tänka på andra publika användningsområden. Den så 

kallade vandringsturismen, eller Outdoor Tourism som den också benämns, ökade 

stadigt och för dessa besökare ville man erbjuda toaletter, ett enklare kök och 

möjlighet att gå in och värma sig. Till skillnad från boningshuset var ladan i be-

tydligt värre skick. Taket höll på att ge sig och panelen uppvisade omfattande röt-

skador. Tidigt stod det klart att en förutsättning för att kunna bevara och utveckla 

Boketorp som helhet var att selektivt låta riva ladan, rekonstruera den och i det 

arbetet återbruka så mycket som möjligt. 
  



 
Boketorp – rekonstruktion av ladan 
 
 
 

10 

   

Den ursprungliga ladan mättes upp för att möjliggöra en rekonstruktion. 

 

Utdrag ur ett PM från Regionmuseet daterat 2018-10-05: 

 
Ambitionen är att på platsen där befintlig lada ligger uppföra en ny bygg-
nad med samma dimensioner och med materialval som exteriört överens-
stämmer med befintlig byggnad. Exakt vilka funktioner som läggs i ladan 
var vid mötet ännu inte helt bestämt. Dock handlar det om servicefunkt-
ioner, såsom toaletter och förråd. (Även möjligheter att inrymma över-
nattningsrum nämndes men i så fall som en andra etapp). Då verksamhet-
en som knyts till Boketorp kommer ha sin bas utomhus, är det viktigt att 
toaletter, skötrum och kanske även dusch finns att tillgå samt att dessa 
rumsenheter tillgänglighetsanpassas. Regionmuseet bedömer att man ge-
nom en ny lada kan lösa detta på ett bra sätt. Samtidigt undviks på så vis 
stora ingrepp i huvudbyggnaden.    

 

Ladans funktion skulle dels vara som komplementbyggnad till boningshuset, ge-

nom att där lägga en del av anläggningens driftteknik samt ytterligare två toalet-

ter, dels som friyta för workshops, möten och utställningar.  

Under arbetet med rivning och rekonstruktion av ladan blev det allt tydli-

gare hur viktigt det är att ladans stora lokal förblir fri att använda, det vill säga att 

den inte binds upp av permanenta utställningar eller på annat sätt delas upp. 
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Till vänster en av de två mindre kakelugnar som stod i den ursprungliga ladans norra del. Till höger interiör från ladans 
södra del.  

 Beskrivning av den ursprungliga ladan 

Exteriör 

Ladan stod på en kallmurad stensockel. Stommen utgjordes av reglar och fasaden 

var klädd med locklistpanel som strukits med slamfärg, Falu rödfärg. Fönstren var 

samtliga av trä och av varierad form samt med olika indelning, med eller utan 

spröjs. Karmar och bågar var målade vita. Portarna var målade svarta, möjligen 

kan de varit strukna med stenkolstjära. Taket var lagt med tvåkupiga tegelpannor, 

två olika sorters pannor, en på vartdera takfallet. Skorstenen var murad med rött 

tegel, som såg ut att vara maskinslaget vilket indikerar att den murats om vid nå-

got tillfälle. Som trappstenar till de mindre portarna användes utrangerade kvarn-

stenar. 

  



 
Boketorp – rekonstruktion av ladan 
 
 
 

12 

 

En av de kakelugnar som stod i den ursprungliga ladan.  

Interiör 

Rumsdispositionen var uppdelad i fyra rumsenheter. I ladans södra del fans en 
öppen yta, vilken troligtvis har förändrats över tid. Där hade man hållit djur. Un-
der senare tid framförallt höns. Av ladugårdens ursprungliga indelning återstod 
endast fragment.  

Ladans norra del bestod av brygghus. Att döma av inredningen hade den 

delen av ladan också använts som verkstad. Eventuellt kan intilliggande rum ha 

utgjort en drängkammare. Därtill fanns en mindre farstu. In på 1950-talet använ-

des brygghuset ännu då man skulle bada, eftersom det saknades sådana faciliteter 

inne i huset.  

Boketorp stod under lång tid obebott och den gamla ladan bar också spår 

vilka troligtvis tillkommit när ladan användes spontant, som något av ett tillhåll.   
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Den nya ladan utgör i första hand en exteriör rekonstruktion medan interiören representerar en modern byggnad, där fokus 
ligger på servicefunktioner såsom toaletter samt det större rum tänkt att användas som samlingslokal, för workshops och 
utställningar.  

Den nya ladan 

Kravlistan på rekonstruktionen har på vissa punkter tillåtit avsteg från ur-

sprunget. Det gäller bland annat fönstren. Ur ett antikvariskt perspektiv är det 

viktigast att den nya ladans dimensioner och fasadindelning överensstämmer, inte 

att varje detalj är identisk med ursprunget. Viktigt att poängtera är ladans föränd-

rade användning och det därmed ställs andra krav på byggnaden.  
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Detaljbilder från pågående bygge. Den södra delen, vilken utgör en stor lokal öppen upp till nock, har inom aktuellt projekt 
inte försetts med innerväggar. Lokalen kommer i nuvarande skick främst nyttjas under den varmare delen av året. På sikt 
är dock ambitionen att även vinterbona ladans södra del.  

 

Ambition och användning 

Den nya ladan tjänar flera syften. Exteriört är den betydelsefull för att Boketorps 

kulturmiljö – boningshus med lada – ska bevaras. Interiört och ur ett verksam-

hetsperspektiv ska ladan användas för faciliteter såsom toaletter, för att hysa tek-

niska installationer men också för att erbjuda en flexibel lokal för olika delar av de 

aktiviteter som knyts till platsen. Detta gäller såväl för Hovdala slotts egen verk-

samhet som då Boketorp hyrs ut i olika sammanhang.  

Rumsdisposition då och nu 

Rekonstruktionen bygger på uppmätningsritningar och foton av den ursprungliga 

ladan. Den nya ladan får en förändrad användning och blir genom det publik. 

Det innebär smärre förändringar jämfört med ursprunget, framförallt handlar det 

om tillgänglighet. Två ramper ansluter till ladan, östra långsidans stora port och 

västra sidans dörr i norr. I stora drag behålls rumsindelningen i form av en öppen 

lada i söder och funktionsindelad disposition i norr.  
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Till vänster foto inifrån den rekonstruerade ladans södra del. Bilden togs i samband med ett byggmöte med Hovdala slott 
som förvaltar ladan, HIBAB som äger Boketorp och entreprenören, dåvarande Göinge Bygg numera Treano samt Region-
museet som höll i kameran. Till höger detalj av den nya murstocken. På sikt ska lokalen förses med en eldstad. 

Befintlig lada var kraftigt förfallen, taket höll på att ge sig och väggarna skevade 

till följd av det. Vid en rekonstruktion av en sådan byggnad måste man tolka vissa 

mått, eftersom det befintliga läget är förändrat i och med skadebilden. Det beslu-

tades att i rekonstruktionen fokusera på att den nya ladan får de volymmässiga 

mått som föregångaren en gång hade samt att fönstersättning liksom placering av 

portar hamnar så nära ursprunget som möjligt.  

Materialval, återbruk och hållbarhet 

Rekonstruktionen har i huvudsak gjorts med nytt byggmaterial med utgångs-

punkten eftersträva samma dimensioner och att, där det varit möjligt, göra 

samma materialval. Vissa avsteg har dock gjorts, såsom sockeln. På den nya ladan 

är den gjuten i betong istället för att bestå av kallmurad natursten.  

Panelbrädorna har, precis som på den ursprungliga ladan, strukits med Falu 

rödfärg mörk. Arbetet kunde göras i en av slottets ekonomibyggnader. Fönstren 

kom färdigtillverkade och har ungefär samma mått och indelning som fönstren i 

den ursprungliga ladan. Till skillnad från panelbrädorna levereras fönstren fa-

briksmålade men för att ge dem ett mer genuint uttryck målades fönstren med vit 

linoljefärg.  
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Till vänster norra gaveln, öppet utrymme i anslutning till toaletter och teknikrum. Till höger port in till ladans södra del 
med återlagd kvarnsten som trappsten.  

Från den ursprungliga ladan, där rivningen skedde selektivt, tillvaratogs bland 

annat kvarnstenarna men också delar av en bålevägg. Ett par av stenarna har åter-

använts som trappsteg till den rekonstruerade ladan. Delar av båleväggen har 

återmonterats i den nya ladans öppna lokal.  Där har väggen inte längre någon 

bärande funktion men däremot en pedagogisk roll.  

En rekonstruerad byggnad som möter samtiden 

Eftersom en del kompromisser avseende materialval har fått göras i den nya la-

dan, har nya material fått målas för att smälta in bättre i miljön. Ett exempel är 

sockeln som strukits med svart stenkolstjära. Vindskivorna, som på den ur-

sprungliga ladan senast målats vita, har på den rekonstruerade istället strukits 

med vitriol. Ytbehandlingen valdes för att tona ner vindskivorna i förhållande till 

helheten. Andra exempel på åtgärder som gjorts för att få nya byggnadsdelar och 

ytskikt att harmoniera bättre med befintlig kulturmiljö är fönstren som pensel-

ströks med linoljefärg. Fönsterfodren var på den ursprungliga ladan vitmålade 

men har på den rekonstruerade ladan istället målats med falu rödfärg. Anledning-

en var att karm och båge i de nytillverkade fönstren har något grövre dimension-

er än de ursprungliga, varför vita fönsterfoder hade gjort dem till alltför tydliga 

delar i fasaden.  
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Foton från den rekonstruerade ladan. Till vänster ett av fönstren i den västra fasaden. Till höger ladans västra fasad med 
takfotens hängränna av trä, ännu inte målad utvändigt.  

 

Utgångspunkten för nämnda åtgärder har i samtliga fall varit att få den rekon-

struerade ladan att fungera ur ett helhetsperspektiv. Ladan ska se välkomnande ut 

för besökare och samtidigt inta en underordnad roll i förhållande till boningshu-

set. För att åstadkomma detta har vi till dels gjort andra val än vid en total rekon-

struktion.  

Byggprocess 

Under våren 2019 gick projektledningen tillsammans med Regionmuseet igenom 

den ursprungliga ladan, för att bestämma vad som skulle sparas under rivningen.  

Rivningen påbörjades under försommaren 2019. När materialet var omhänderta-

get respektive bortforslat vidtog beredning av marken. Därefter lämnades områ-

det i väntan på ladans rekonstruktion, vilken inleddes i månadsskiftet mars-april 

2020.  

Ur ett antikvariskt perspektiv var det viktigast att den nya ladans dimens-

ioner och fasadindelning överensstämde, inte att varje detalj gjordes identisk med 

ursprunget. Viktigt att poängtera är ladans förändrade användning och att det 

med den ställs andra krav på byggnaden.  
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Ladans östra fasad med dörr och tillhörande ramp in till toaletter och teknikrum. Ytorna med matjord kommer successivt 
planteras. De ingår i ett större projekt som berör hela Boketorp, trädgård och grönytor. 

Steg för steg mot en ny lada 

Inledande byggmöte hölls i februari år 2020. I slutet av mars påbörjades arbetet 

med att gjuta plattan. Därefter inleddes arbetet med att uppföra regelstommen. I 

början av april hölls ett byggmöte och då fullföljdes bygget av regelverket. Efter 

det restes takstolarna. I mitten av april gjordes en smärre justering av ladan i sö-

der, den förlängdes något för att överensstämma med den ursprungliga ladans 

dimensioner. Under senare delen av april hölls ett byggmöte för att besluta om 

frågor som rörde portar och fönster samt ytbehandling och val av kulörer. Tak-

pannorna lades på plats. Toaletter liksom teknikrum inreddes i ladans norra del. 

Arbetet med målning pågick under försommaren. Under sensommaren och un-

der tidig höst fortsatte arbetet, bland annat med att inne i ladans öppna lokal 

montera en bålevägg.  

Ladan fylls med verksamhet 

Precis som för boningshuset, vilket presenterades för politiker och tjänsteman i 

mitten av februari 2020, har också ladan visats om än inte på samma högtidliga 

vis. I likhet med alla andra verksamheter så har planer på publika sammankomster 

fått revideras med anledning av den pågående Covid19-pandemin. För dem som 

ännu inte besökt den nya ladan, har rekonstruktionen kommunicerats via andra 

kanaler.  
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Samtidigt som den publika verksamheten som vid det här laget skulle varit igång 

på Boketorp har fått ställas in, har situationen inneburit att det funnits mer tid för 

att planera hur ladan kan användas och utvecklas framgent.    

Det har framförts önskemål om att i ladan eller i anslutning till den lyfta 

historien om Broslätt, den hantverksby som tidigare angränsade till Boketorp i 

söder och av vilken endast några få byggnader finns kvar. Säkert finns det andra 

former att göra detta än genom en traditionell utställning, så att lokalen i ladan 

fortsatt kan vara flexibel. Kanske kan fokus i ett arbete med att lyfta Broslätt 

ligga på att praktiskt få prova på olika hantverk som förekommit där. På så vis 

kan besökare komma närmare historien och samtidigt upptäcka att hantverk 

också har en viktig roll idag liksom i framtiden.   

Ett annat spår som diskuterats är odling med koppling till Boketorps histo-

ria. Kanske kan ladan i detta sammanhang användas för workshops och föredrag 

på temat. Här kommer man ha god hjälp av det trädgårdsprojekt inom vilket 

trädgården kartläggs och tolkas för att ta fram ett underlag till en rekonstrukt-

ion/ny tolkning av såväl prydnads- som nyttoväxter.  
 

En plats för olika sinnen 

När Boketorp nämns i olika sammanhang återkommer man ofta till hur platsen är 

tänkt att fungera i relation till Hovdala slott. Till skillnad från slottet kan Boke-

torp användas på ett friare sätt. Där ska erbjudas aktiviteter med mer hands on än 

vad som är möjligt på slottet. Förhoppningen är att Boketorp kompletterar Hov-

dala slott, och därmed bidrar till att fler besökare, delvis nya grupper, känner ett 

ägandeskap till platsen.  
 

Känsel – använd taktila inslag 

Materialen i ladan har valts med omsorg. Så långt det varit möjligt har man använt 

material av samma slag som i den ursprungliga ladan. I de fall andra material har 

introducerats, har detta gjorts utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I likhet med bo-

ningshuset ger ladan besökare möjlighet att komma nära byggnaden och bygg-

nadsskicket. Till skillnad från slottet kan man på Boketorp arbeta taktilt. Exem-

pelvis kan den som är synskadad känna på de olika väggskicken, på listverk och 

beslag för att på så vis få en uppfattning av hur byggnaderna är beskaffade. Detta 

är en hjälp för alla men kanske särskilt för personer med nedsatt syn men också 

med andra slag av funktionsvariationer, såsom nedsatt kognitiv förmåga.  

 
Hörsel – spela in ljud och läs in berättelser 

På lite sikt kan byggnaderna men också den verksamhet man fyller dem med även 

ha stöd av ljudinspelningar. Inlästa beskrivningar och berättelser om Boketorp 

men också om Broslätt kan vara en hjälp för besökare med synnedsättning. 
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Syn – var generös med bilder och text 

För att ge besökare möjlighet att ta del av Boketorps utveckling på egen hand, är 

det bra med såväl bilder som text, gärna på lätt svenska och om möjligt på flera 

språk. För att inte belamra miljön, kan stora delar av materialet finnas tillgängligt 

digitalt.  

 

Lukt – koppla samman med material 
Arbete med olika hantverk såväl som aktiviteter kopplade till trädgård eller land-
skap i stort stimulerar vårt luktsinne.  
 
Smak – plocka in från naturen 
Regionmuseet har under arbetet med ladans rekonstruktion också fått viss inblick 
i Boketorps trädgårdsprojekt, och inte minst i hur man där planerar växtmaterial 
såsom fruktträd, bärbuskar men även odling av annat ätbart. Det ger möjlighet att 
inkludera smaksinnet. 
 
Balans- och kroppssinne – erbjud aktiviteter som utmanar 

Boketorps fastighet men även omgivningarna runt om ger goda möjligheter för 

olika former av fysisk aktivitet, vilket i sin tur skapar förutsättningar av att stimu-

lera vårt balans- och kroppssinne.  

 

 

Källor 

Informanter 

Jan von Gerber, bodde som barn på Boketorp, Viken 
Birger Hjertman, bodde som barn på Boketorp, Stockholm 
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Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport 

AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk  undersökning 
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 

DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 

 

 
 

1. Mariakyrkan i Helsingborg – renovering av tak och fasader, Helsingborg, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2019 

2. Gamla södra kasern, installation av trapphiss, Kristianstad, AM, Åsa Eriksson Green, 2016–2020 

3. Strövelstorps kyrka, Inre renovering och ombyggnad, Strövelstorps socken, AM, Åsa Eriksson Green, 2019–

2020 

4. Skårby kyrkogård – renovering av trappa, Skårby socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019  

5. Remmarlövs kyrkogård, Remmarlövs sn, VP, Karin Hernborg, 2019–2020 

6. Skarhults kyrka – lagning av mur, Skarhults socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 

7. Eslövs kyrka – ny ljud- och projektoranläggning, Eslöv, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 
8. Stehags kyrkogård och begravningsplats, Stehags sn, VP, Karin Hernborg, 2019–2020 

9. Klippans Bruk – holländeri till PM 2, Klippans socken, AF, Helene Stalin Åkesson, 2020 

10. Bolshögs kyrkogård – Murarbeten, Bolshögs sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 

11. Västra Vemmerlövs nya kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Karin Hernborg 2019–2020 

12. Underhållsplan för Löderups kyrka - uppdatering 2020, Löderups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica 

Nilsson, 2020 

13. Raus kyrka Helsingborg – ny vindslucka, Raus sn, AM, Maria Sträng, 2020 

14. Underhållsplan för Glemminge kyrka - uppdatering 2020, Glemminge sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jes-

sica Nilsson, 2020 

15. Maglarps nya kyrkogård, Maglarps sn, VP; Karin Hernborg 2019–2020 

16. Fjelie kyrka- ut- och invändig renovering, konservering, Fjelie sn, AM, Petter Jansson 2015–2016 

17. Farstorps kyrka, installation av larm, Farstorp sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 
18. Korsvirkeshus vid Raus kyrka, Raus sn, FU, Maria Sträng & Kali Olsson, 2019 

19. Vallkärra kyrkogård – renovering av kyrkogårdsmur, Vallkärra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2020 

20. Underhållsplan för Hörups kyrka - uppdatering 2020, Hörups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nils-

son, 2020 

21. Norra Sandby kyrka – invändig renovering, Norra Sandby sn, AM, Åsa Eriksson Green 2019–2020 

22. Hörröd kyrka – takrenovering, Hörröd sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 

23. Sofiero slott i Helsingborg, Helsingborgs stad, AF, Maria Sträng & Helene Stalin Åkesson, 2019–2020 

24. Glimåkra kyrka, värmesystem – installation, Glimåkra sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2019–2020 

25. Färlövs kyrka- förstärkningsarbeten i torn, Färlövs sn, AM, Petter Jansson 2019–2020 

26. Bara kyrka på utsidan, Byggnadsarkeologisk undersökning, Petter Jansson, 1997–1998 

27. Underhållsplan för Ingelstorps kyrka - uppdatering 2020, Ingelstorps sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jes-
sica Nilsson, 2020 

28. Tvärskogs kapell – orgel, Finja sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2008 

29. Tvärskogs kapell, Finja socken, VP, Linn Offerlind-Ljunggren & Åsa Eriksson Green, 2020 

30. Visseltofta kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 

31. Osby kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 

32. Villa Sagan – omputsning av fasad & renovering av veranda, AM, 2019–2020, Anna Rabow & Emelie Peters-

son, 2020 

33. Vitaby kyrkogård - Renovering av murar, trädkrans och anläggande av lapidarium, AM, Anna Rabow och 

Kerstin Börjesson, 2019–2020 

34. Bollerups kyrkogård – renovering av murar, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 

35. Össjö kyrka, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 

36. Andreas Lundbergagården - Kunskapsunderlag, Falsterbo sn, KU, Emelie Petersson och Helene Stalin Åkes-
son, 2020 

37. Kyrkogården i Gärds Köpinge – omläggning av östra muren, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 

38. Fasadrenovering Köpinge kyrka – dokumentation av färg- och putslager, BAD, Kerstin Börjesson, 2020 

39. Torsebro krutbruk – utvändig renovering av kontorsflygeln, Färlöv sn, AM, Emelie Petersson, 2020 

40. Helsingborgs Rådhus – invändig belysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2020 



 
Boketorp – rekonstruktion av ladan 
 
 
 

22 

41. Västra Sallerups kyrkogård och begravningsplats, Västra Sallerups socken, VP, Karin Hernborg, 2020 
42. Jakob Hansens hus – fasadbelysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2020  

43. Krubbemölla – omläggning av kvarnränna, Vitaby sn, AM, Emelie Petersson, 2020 

44. Mariakyrkan i Vä, sydvästra fasaden – stenarbeten och konservering, AM, Kerstin Börjesson och Petter Jans-

son, 2014–2019 

45. Starby kyrka, elsanering, larm, vägg- och golvarbeten, Starby sn, AM, Petter Jansson 2015  

 

46. Brösarps kyrka – utvändig renovering, Brösarps sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren 2020 

47. Norra Åkarps kyrka – uppdatering av underhållsplan, Åsa Eriksson Green, 2020 

48. Vankiva kyrka – uppdatering av underhållsplan, Åsa Eriksson Green, 2020 

49. Tjörnedalagården – omläggning av två stin, Baskemölla sn, AM, Emelie Petersson, 2020 

50. Raus kyrka- invändig renoveringav kor och tvärskepp samt byte av brädgolv i bänkkvarter, Raus sn, AM, Pet-

ter Jansson, 2020 
51. Hässleholms gravkapell – installation av högtalaranläggning, Hässleholm sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 

52. Torekovs kyrka - installation av värmepump samt nya radiatorer, Torekov sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019–

2020 

53. Bjuvs kyrka – ny ljudanläggning, Bjuvs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 

54. Ausås kyrka, utvändig renovering, elsanering, värmestyrning och larm, Ausås sn, AM, Petter Jansson, 2015 

55. Särslövs kyrkogård och begravningsplats, Särslövs socken, VP, Karin Hernborg, 2020 

56. Görslövs kyrkogård och begravningsplats, Görslövs socken, VP, Karin Hernborg; 2020  

57. Kågeröds kyrkogård, Kågeröds socken, VP, Linn Offerlind-Ljunggren och Karin Hernborg, 2020 

58. Ballingstorpsgården 2020, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2020 

59. Tomelilla byagård – omläggning av ett sti, Tryde sn, AM, Emelie Petersson, 2020 

60. Österslövs Prästgård – fasadarbeten, Österslövs sn, AM, Linn Offerlind- Ljunggren, 2020 
61. Himmelstorpsgården, Brunnby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2020 

62. Gundrastorp-Ekholmens kvarn, Vittsjö och Verum sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2020 

63. Nämndemansgården, Sankt Ibb sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2020 

64. Paul Jönska gården, Viken sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2020 

65. Boketorp – rekonstruktion av ladan, Brönnestad sn, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2020 



 

 


