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1.Inledning

Denna vårdplan är upprättad på uppdrag av Gärds Härads Hembygdsförening av
byggnadsantikvarie Linnéa Stolle, timmerman Karl-Magnus Melin och taktäckare Ingmar
Melin från Knadriks Kulturbygg AB. Vårdplanen är genomförd med hjälp av bidrag från
Länsstyrelsen i Skåne län. Syftet är att skapa ett underlag för kommande renoveringar, för
det långsiktiga bevarandet och skötseln av byggnaden. Planen skall även fungera som
checklista vid en årlig översyn. Vårdplanen består av en kort historisk bakgrund, en
beskrivning samt en skadeinventering med åtgärdsförslag. Byggnaden inspekterades okulärt
i februari 2015 och en enkel uppmätning genomfördes. Skadorna klassificeras i tre
åtgärdsgrupper och åtgärdsförslagen gäller från mars 2015. Åtgärdsgrupperna är:
*åtgärder snarast
*åtgärder inom 1-3 år
*åtgärder inom 4-12 år
Under rubriken ”generella åtgärdsförslag” finns åtgärdsförslag som faller utanför tidsramen
eller som gäller för det kontinuerliga underhållet. Där finns även mer ingående beskrivningar
av hur vissa åtgärder skall genomföras och med vilka material.

2. Särskilda skyddsbestämmelser

Rompeboden omfattas i egenskap av strandnära byggnad knuten till fiskerinäringen av
områdesbestämmelserna som Kristianstads kommun formulerat för kusten från Åhus och
söderut. I områdesbestämmelser fastslås att bodens särdrag ej får förvanskas och att
ursprungliga material skall användas vid underhåll.
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3.Grundläggande restaurerings- och
åtgärdsprinciper

Den vardagliga skötseln och underhållet av byggnaden bör ske på ett varsamt och långsiktigt
sätt med utgångspunkt i byggnadens karakteristiska egenskaper och kulturhistoriska värde.
Vid underhåll och restaurering bör samma typ av material, bearbetning och byggnadsteknik
användas som ursprungligen användes vid uppförandet. På så vis bidrar man till att det
skånska bygghantverket fortlever. Vid åtgärder av skador skall så långt som möjligt
originalmaterialet repareras, kompletteras och återanvändas och först i andra hand bytas.
När virke måste ersättas används hellre nytt virke, som bearbetas med rätt metod, än
återanvänt som ändå är bearbetat på annat sätt än originalet. Genom användning av
traditionella material och metoder kommer åtgärder i framtiden att vara förhållandevis enkla
att åtgärda. Nya tillskott skall utföras så att de inte förvanskar helheten samt dokumenteras
eller märkas så att de går att urskilja från bevarade originalpartier. Dessa principer grundar
sig på ICOMOS Mexico dokument från 1999 i vilket det fastslås att ”det primära syftet med
bevarandet är att upprätthålla kulturarvets historiska autenticitet och integritet. Varje ingrepp
måste baseras på noggranna studier, och om möjligt vara reversibelt eller åtminstone inte
försvåra framtida arbeten eller tillgängligheten till byggnadsarkeologiska spår. Man ska
sträva efter att bevara så mycket som möjligt av det existerande originalmaterialet. Detta
inbegriper också ytbehandlingar, inklädnader, och tapeter. Om någon yta behöver förnyas
eller byggnadsdelar behöver bytas ut, ska man eftersträva det ursprungliga materialets
karaktär, träkvalitet, textur, ytstruktur-hantverksmetoder och konstruktionsmaterial.
Traditionella sammanfogningsmetoder ska användas för att sammanföra gammalt och nytt.
Man bör acceptera att nya delar är urskiljbara från de äldre, eftersom det inte är lämpligt att
kopiera naturligt åldrande… Nya delar ska förses med diskret märkning för att kommande
generationer ska kunna skilja gammalt från nytt” (Robertsson 2002:29).
Den kulturhistoriska värderingen samt upplägget i vårdplanen utgår från principerna i ”Fem
pelare” av Stig Robertsson.
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4. Orientering/Plan- och sektionsritning

Illustration 1: Överst: sektion a-a (genom "stugdelen"). Nederst: Planritning. De skrafferade väggpartierna är gjutna, övriga är gråstensväggar med lejden markerad.

6

Illustration 2: Rompeboden ligger i Rigeleje, utanför Maglehem.

Illustration 3: Situationsskiss på bodens placering med
gaveln mot havet.
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5. Beskrivning och kort historik

Byggnaden är en s.k. ”ålabod”, en byggnadstyp som utgörs av enkla bodar i strandnära läge
som använts av ålfiskare. Ålfisket är en form av småskalig fiskenäring som inte varit
beroende av kusternas fiskelägen utan ofta varit placerade för sig själva längs kusten.
Bodarna har fungerat som redskapsförvaring när inget fiske pågått och som
övernattningsstugor under fiskesäsong. Det finns ett 50-tal ålabodar bevarade längs Skånes
östra kust varav ett fåtal är äldre än från sent 1800-tal. Karaktäristiskt för ålabodarna byggda
på 1700-talet längs östkusten är att de hade väggar murade av gråsten med ena gaveln mot
havet och den andra mer eller mindre insänkt i strandvallen samt att de var täckta med
stråtak. Jämför ”Holmaboden” vid Ravlunda skjutfält, ”gamla Stockholmsboden” i Friseboda
och ”Frisebodaboden” vid Segeholmsåns utlopp.
Rompeboden är ett bra exempel på denna byggnadstyp som berättar om en mångårig
tradition av ålfiske längs den skånska kusten. Byggnaden är relativt välbevarad och har fått
behålla karaktäristiska egenskaper som väggarna av gråsten,stråtak och rumsindelningen.
Byggnaden har en stomme av gråsten som är fogad med lera och vittad (vitkalkad) invändigt.
Innerväggarna har under andra halvan av 1900-talet delvis blivit ifogade med cementbruk
och delvis klätts med reglar och Treetexskivor. Muren har utvändigt blivit putsad med
cementputs men har enligt gamla fotografier varit vitkalkad och då antagligen fogad med
kalkputs. Boden har två plan, ett våningsplan med ingång från öster och ett vindsplan med
rösteport i väster. Bottenvåningen består av en ”farstu” som fungerat som förråd, ”kök” samt
”kammare”. Golven består av brädgolv lagt direkt i sanden. Boden har fyra fönster varav två
är modernare. Gavlarna är klädda med lockpanel respektive locklistpanel och har blivit
tjärade. Vindsutrymmet har rösteport i väster och två ridbjälkar som går längs med golvet
över ”stugdelen”. Taket är täckt med vass.
En mer detaljerad beskrivning av byggnadens olika delar följer under respektive avsnitt.
Rompeboden användes som ålabod fram till 1950-talet när man byggde en ny bod och
hembygdsföreningen tog över byggnaden. Den dåvarande fiskerättsinnehavaren, fiskaren
Anders Andersson fortsatte dock att använda boden som redskapsförvaring. På 1960-talet
övertogs fiskerätten av Svante Tenghagen som fortsatte att använda boden för förvaring av
fiskeredskap och även anordnade ålagille en gång om året. Fiskerätten gick sedan vidare till
sonen Sven-Eric Tenghagen. Det har legat vasstak på boden sedan hembygdsföreningen
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tog över den men det har troligen legat halm på taket tidigare om man utgår från generella
beskrivningar av ålabodar (Eskeröd 1960:40). På grund av det havsnära läget är det också
troligt att man ryggat taket med något som funnits tillgängligt, nämligen tång (Mattisson
1961:59).
Det finns en uppfattning om att Rompeboden skulle vara så gammal som från sent 1700-tal
men ingenting i byggnadens utförande talar för att den skulle vara så pass gammal. Det finns
belägg för att den använts som ålabod runt sekelskiftet 1800/1900 och flera detaljer i
byggnaden härstammar från den tiden. Exempel på sådana detaljer är det bevarade äldre
fönstret i ”stugdelen” och beklädnaden av takbjälkarna i ”köket”.

6. Tidigare utförda åtgärder i urval

Sekelskiftet 1800/1900: De befintliga fönstren i byggnadens södra fasad, samt
pärlspontspanelen på takbjälkarna i ”köket” tillkommer.
Första halvan av 1900-talet: Innerväggar i betong gjuts och kläs in eller putsas.
1930-1950: Delar av byggnadens innerväggar kläs med reglar och Treetexskivor.
1954: Bodens trävirke impregneras mot husbock och andra insekter. Ett hanaband och en
bjälke byts ut mot nytt virke. Samtliga åtgärder utförs av J. Castell.
1961: En ”välbehövlig restaurering” genomförs. Uppgifter saknas om vad det innebär.
1969: Taket täcks om med vass.
1992: Taket täcks om med polsk vass av taktäckare Stig Lindén.
Omkring 2000: Nya fönster i byggnadens östra gavel och norra fasad.
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7. Beskrivning, skadebesiktning och
åtgärdsförslag

7.1: Exteriör
Bodens västra gavel:

Bild 1: Bodens västra gavel

Bodens västra gavel är klädd med locklistpanel av
varierande utformning. Merparten av panelen är
sentida men det finns även exempel på äldre
bevarad locklist som är betydligt tunnare än den

Bild 2: Detalj av bevarad äldre locklist (till

moderna och därmed inte är lika utsatt för väder och vänster i bilden) respektive modernare
vind (se bild 2). Den äldre locklisten är fäst med
blank 3-4”spik.

Panelen är fäst med galvade spik och har blivit tjärad. De sentida locklisterna är av betydligt
grövre dimensioner än de äldre och skjuter därför ut mer från panelen vilket gör dem mer
utsatta för väder och vind.
Det finns en rösteport i gaveln som leder in till vindsrummet.
Skador: Panelen är delvis angripen av väder och vind och i varierande skick, dock inga
större skador. Vid porten har bindbjälken (som sitter strax ovanför öppningen) blivit
rötskadad partiellt.
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Åtgärdsförslag:
1-3 år: Rötskadan på bindbjälken bör lagas partiellt med friskt virke.
Generella åtgärder: Tjärningen av panelen bör ej underhållas. När panelen tjänat ut och
behöver bytas ut skall detta göras mot panel av varierande bredd med en locklist som
utformas efter den bevarade äldre listen ( 5*1,6 cm). Panelen skall lämnas obehandlad och
inte tjäras eftersom det inte funnits någon sådan tradition utan panelen har varit obehandlad
och grånat med tiden. Ny panel skall spikas med blanka spik, inte galvaniserade. Om
enstaka lister behöver bytas ut skall de göras med den gamla listen som förlaga och inte
behandlas.
Bodens östra gavel:

Bild 3: Bodens östra gavel (mot havet)

Bild 4:Detalj av takfallet med
skott som växer in i takskägget

Gavelröstet är klätt med lockpanel av sentida utformning och har blivit tjärad. Panelen är
spikad med galvaniserad spik. Väggen är delvis nedgrävd i marken och murad i gråsten och
putsad med betongputs. Till höger om dörren finns ett väggparti som gjutits i betong.
Fönstret är av sentida utformning (troligen 1980- eller 90-tal). Det är ett treluftsfönster med
sex rutor. Bågarna är målade i vitt och karmarna i mörkbrunt.
Ingången är en enkel bräddörr med revlar på baksidan. När fönstret tjänat ut bör det ersättas
av ett nytt som tillverkas med det bevarade gamla fönstret på den södra fasaden som
förlaga.
Skador: Panelen har några dåliga panelbrädor, det finns torrsprickor och partiella rötangrepp.
Fönstret saknar delvis fönsterkitt. Dörrens karm är i dåligt skick och är kraftigt angripen av
röta.
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Åtgärder:
Akut: Dörrkarmen bör bytas ut mot en ny som tillverkas med den gamla som förlaga.
1-3 år: Fönstret bör kompletteringskittas.
4-12 år: Skadad panel bör ersättas med traditionell locklist motsvarande den på västra
gaveln. Panelen bör ej tjäras och inget underhåll bör ske av tjärningen på befintlig panel. Om
man vill återgå till ett mer traditionellt utseende kan man byta hela röstepanelen.
Norra fasaden:

Bild 5:Fasad mot norr

Väggen på bodens norra sida är nästan helt nedgrävd i marken. Muren är putsad med
betongputs med enstaka synliga stenar. Det finns ett tvåluftsfönster med fyra rutor av sentida
utförande (troligen 1980- eller 90-tal) som har vitmålade fönsterbågar och brunmålad
fönsterkarm.
Skador: Det växer nyponrosor tätt intill husväggen och längst i öster finns en trädstubbe kvar
med en stor mängd skott.
Åtgärder:
Akut: Stubben bör med försiktighet fräsas eller giftpluggas utan att man riskerar att man
skadar murarna vid ingreppet.
1-3 år: Växtligheten bör hållas undan från husväggen så att inte marknivån höjs och rötter
skadar muren. Marknivån är idag aningen högre än tidigare om man utgår från äldre bilder
(se bilagor) och kan med fördel sänkas något (10-20 cm). Det är emellertid viktigt att man
anpassar marknivån efter befintlig puts så att inte muren blottläggs.
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Södra fasaden:

Bild 6: Fasad mot söder

Väggen på bodens södra fasad är till stor del

Bild 7: Detalj av bågens profilering i det bevarade äldre fönstret i "stugdelen"

nedgrävd i marken. Väggen är putsad med

betongputs med enstaka synliga stenar. Det finns två bevarade äldre fönster. Ett
tvåluftsfönster med fyra rutor och ett enkelt enluftsfönster med två rutor. Fönstren är troligen
från omkring sekelskiftet 1800/1900 och har förmodligen varit omålade från början. Fönstren
är utvändigt målade på samma sätt som de andra med vitmålade fönsterbågar i brunmålade
karmar. Färgsättningen är talande för 1970-talets ideal och motsvarar inte äldre tiders
färgval. För att öka upplevelsevärdet och skapa ett mer sammanhängande uttryck bör man
åtgärda färgsättningen på sikt (se nedan under ”generella åtgärder exteriört”).
Skador: Det växer nyponrosor och annat tätt intill husväggen.
Åtgärder:
1-3 år: Växtlighet i anslutning till byggnaden bör hållas undan så att inte marknivån höjs och
rötter skadar muren. Marknivån är idag något högre än tidigare (se bilagor) och kan med
fördel sänkas mellan 10-20 cm. Observera att marknivån inte får sänkas så att den hamnar
under gränsen för befintlig puts.
Generella åtgärder exteriört:
När de moderna fönstren tjänat ut bör de ersättas med nytillverkade som har det äldre
bevarade fönstret med karm som förlaga. De kan också bytas ut tidigare om man önskar
återgå till ett mer traditionellt utseende i enlighet med de bevarade äldre fönstren. Karm och
båge bör vara enhetligt målade i brun eller kromoxidgrön linoljefärg.
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Spik som används skall vara blank trådspik (galvaniserad spik får ej användas). Fönsterkitt
skall vara äkta linoljekitt, utan syntetiska tillsatser och fönsterfärg skall vara svensk linoljefärg
utan syntetiska tillsatser.
Panelen skall på sikt ersättas med panel av varierande bredd med locklister som tillverkas
med den bevarade listen på västra gaveln som förlaga (50 * 15 mm). Panelen skall inte
tjäras utan skall få gråna naturligt eftersom det bättre motsvarar traditionellt skick och
därmed ökar både upplevelse- och autenticitetsvärdet.
Betongen i de murade väggpartierna bör på sikt ersättas med kalkbruk som vittas. Enligt
gamla fotografier har boden varit vittad tidigare (se bilagor). Ett hydrauliskt kalkbruk kan med
fördel användas till muren. All växtlighet bör hållas undan från husväggen.

7.2: Interiör

Bild 8: Bevarat äldre fönster och lamparmatur i "farstun"

Bild 9: Golvet i "farstun" är delvis täckt av lösa brädor
som ligger direkt i sanden

Farstun
Golvet är delvis täckt med lösa brädor som ligger direkt i sanden. Väggarna invändigt är
fogade med lerbruk och ilagningar av cementbruk. Den synliga delen av muren är inte
slätputsad utan böljar efter stenarnas konturer och blir tjockare ner mot golvet. Skiljeväggen
mot ”stugdelen” är av samma utförande som yttermuren, gråsten satt i lerbruk som vittats.
Väggen mot ”köket” är av modernare slag och troligen gjuten i betong. Även denna är vittad.
Det oinklädda brädtaket som har synliga takbjälkar utgör också vindens golv. Det finns en vit
lamparmatur i plast med synligt dragen vit kabel fäst i taket som bör avlägsnas för att inte
störa helhetsintrycket.
Skador: Vittningen på väggarna av gråsten är till stora delar borta och mycket av bruket
mellan stenarna har fallit bort. Det finns en mängd rötter (främst från gräs) och en del växter i
de yttre väggarna. Fönstret är inte tätt.
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Åtgärdsförslag:
Akut: Lister bör sättas runt fönstret så att det ej glipar.
1-3 år: Betonglagningarna i de yttre väggarna och väggen mot ”stugdelen” bör tas bort och
ersättas med nytt lerbruk. Bruket skall på traditionellt vis göras fett och om möjligt skall lokal
lera användas. Det finns inga spår av inblandning av fibrer i den befintliga leran, däremot av
småsten. Man bör sträva efter att använda ett lerbruk som är så likt det befintliga som
möjligt. Vid användning av fet lera som inte magrats uppstår sprickor vid torkning som måste
komprimeras. Detta görs med traditionell lerslätta av trä (alternativt snut) när lerputsen är
lädertorr. Kvastning, användning av skånska eller slevdragning är inte acceptabelt. Brädorna
som idag delvis täcker golvet bör tas bort så att golvet endast består av sand. Brädorna som
täcker golvet idag är inte en del av ett gammalt brädgolv utan ligger lösa i sanden. Eftersom
boden använts till förvaring av fiskeredskap som nät och dylikt kan man tänka sig att det varit
en praktisk lösning att ha sandgolv i farstun för att inte fukt skulle dras in i resten av huset.
Den ökade takhöjden som följer av att brädorna tas bort bidrar både till tillgängligheten och
till upplevelsevärdet. Hålet där det idag står en stege upp till vinden skall sättas igen i
samband med att vindsgolvet åtgärdas.
”Köket”
Det finns ett fundament för en gammal gjutjärnsspis eller kamin i ena hörnet (se bild 12).
Eldstaden är putsad med KC-bruk och vittad. Dess ytskikt kräver ingen åtgärd utan kan
borstas av och bevaras i befintligt skick. Väggarna är av varierande utformning och en del
av väggen där den gamla eldstaden funnits har varit inklädd (väggen mot väster i köket, se
Illustration 1 samt bild 12). Därom vittnar väggens oregelbundenhet samt faktumet att den
aldrig varit vittad, som alla de andra väggarna är. Det finns väggpartier som är gjutna i
betong och oputsade och partier som är putsade. Det finns ett enkelt treluftsfönster med fyra
glas i varje luft på gavelsidan som är av 1980-90-talsmodell. Golvet består av bräder med not
och spont som är spikade på bolster som ligger direkt i sanden. Takbjälkarna är inklädda
med obehandlad pärlspontpanel. Det finns en lamparmatur och elkabel i vit plast monterad i
taket. Det finns en s.k. ”gårdspump” i rummets östra hörn liksom ett enkelt träbord (se bild
10-11 samt illustration 1). Dessa inventarier bör bevaras på sin plats eftersom de
tillsammans berättar om rummets tidigare användning och bidrar till byggnadens
kulturhistoriska värde. Det är viktigt att man inte byter ut hela golvet mot nya golvbräder utan
bevarar de gamla. Att golvet är fläckigt får ses som patina och något som vittnar om
byggnadens användning som ålabod. Takets pärlspontpanel är troligen från omkring
sekelskiftet 1800/1900 och därmed troligen samtida med det bevarade äldre fönstret (se bild
7) i ”stugdelen”. Panelen berättar om hur byggnaden såg ut omkring sekelskiftet 1800/1900
och bör bevaras eftersom den bildar en årsring i byggnaden som i sig har ett
autenticitetsvärde och även bidrar till upplevelsevärdet i byggnaden.
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Bild 10: Gårdspumpen i "köket"

Skador: De väggpartier som består av

Bild 11: Gråstensväggen i "Köket" samt bordet
vid fönstret

gråsten murad med lerputs har ilagningar av betong som håller på att trilla ut och delar av
putsen har redan fallit ner. Det finns en stor del organiskt material i form av rötter som växer i
väggen. Golvbrädorna är delvis rötskadade och ligger direkt i sanden. Fönsterbrädan runt
fönstret är lös.

Bild 12: Hörnet i "köket" där spisen stått

Bild 13: Panelklädd takbjälke och lamparmatur
i plast

Åtgärdsförslag:
1-3 år: Fönsterbrädan fästs vid fönstret. Skadade golvbrädor lagas partiellt med liknande
golvbrädor. Väggpartier som tidigare varit inklädda kläs in med pärlspontpanel som tillverkas
med panelen på takbjälkarna som förlaga. Det väggparti som består av gråsten skall
kompletteringsfogas med lerbruk innan det kläs in.
Man borde undersöka om man kan renovera gårdspumpen så att den återfår sin funktion
samt eventuellt montera en enkel gjutjärnsspis på murklacken. Dessa åtgärder skulle ha ett
högt pedagogiskt värde då de skulle öka förståelsen för rummet och hur det använts.
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”Stugdelen”

Bild 14: Väggar och tak i "stugdelen" är inklädda
med Treetexskivor

Bild 15: Väggen av gråsten åter synlig

Golvet är brädtäckt och taket, takbjälkarna och väggarna är inklädda med Treetexskivor som
fästs på reglar. Väggarna har delvis börjat rivas så att den äldre väggen är synlig bakom.
Den består som i de andra rummen av ojämna väggar av gråsten murad med lerbruk som
vittats. Det finns två fönster i rummet, ett från omkring 1980-90-tal och ett bevarat äldre
fönster som troligen är från sekelskiftet 1800/1900. Det äldre fönstret är obehandlat på
insidan medan det moderna är målat brunt. Det finns en vedspis av märket Husqvarna.
Dörren är en enkel bräddörr från början av 1900-talet bestående av 95 mm brädor med not
och spont. Den har ett enkelt kammarlås och revlar på baksidan. Skador: Lerbruket i
väggarna bakom tretexskivorna har till stora delar fallit ner. Det finns mycket organiskt
material i form av rötter i väggen. Golven är partiellt sviktande men har inte kunnat
inspekteras närmare. Ett ändträ på en takbjälke över fönstret är delvis skadat av
insektsangrepp.
Åtgärdsförslag:
1-3 år: Den påbörjade rivningen fullföljs och därefter bör väggarna putsas om med lerbruk
som efterbehandlas med lerslätta på traditionellt regionalt vis (se avsnittet ”generella
åtgärdsförslag interiört” samt pdf om lerhantverk som finns på www.knadrikskulturbygg.se)
och sedan vittas. Väggen mot ”köket” bör bevaras i befintligt skick. Den består till största del
av en gjuten vägg som är putsad. Längst upp i anslutning till taket har remsan längst upp
klätts med Treetex, troligen för att jämna ut väggen. Det finns ingen anledning att ta bort
denna remsa eftersom den då skulle behöva fyllas ut med någonting annat. Istället bör man
bevara den som ytterligare en årsring i byggnaden som berättar om en anpassning
byggnaden gått igenom. Detta gäller inte väggpartiet mot ”farstun” där rivningen påbörjats,
men försiktighet vid rivningen bör iakttas så att inte resten av väggen skadas. Se markering
på sektionsritningen (se bilaga 2).
Hål i ytterväggar bör tätas med gråsten och lerbruk.
Rivningen av Treetexskivorna bör fullföljas även på taket och runt takbjälkarna. Om dessa
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kläs in i framtiden skall de kläs in med pärlspontpanel likt den som sitter på takbjälkarna i
köket.
”Vinden”
Ingången till vindsrummet är från gavelsidan i väster. I den främre delen av rummet löper två
ridbjälkar längs golvet på varsin sida om ingången. Halvvägs in i rummet går murstocken
aningen snett genom rummet. Den främre halvan (över ”stugdelen”) är täckt av ett äldre
brädgolv av fur som har en sågad yta. Den bortre halvan saknar ridbjälkar men har en
öppning i golvet över ”farstun” där det idag står en stege. Resten av golvet är täckt av ett
brädgolv av fur av klenare dimensioner än det äldre i rummets andra halva. Murstocken är
putsad.
Skador: Det finns en rötskada på golvet i anslutning till murstocken som beror på otäthet i
taket i anslutning till skorstenen. Putsen på murstocken har delvis fallit ner.
Golvet i den bortre halvan av rummet sviktar.
Åtgärdsförslag:
Akut: Golvet i den bortre halvan av rummet bör bytas ut mot brädor av samma dimensioner
som i den främre halvan och av varierande bredder. Nya golvbrädor behöver ej vara
kilsågade men bör ha not och spont. Hembygdsföreningen har tillgång till lokal fur som fälls
och sågas till på ett lokalt sågverk och sedan torkas. I väntan på nya golvbrädor kan man
täcka golvet med 15 mm tjocka plywoodskivor för att förbättra bärigheten. Observera att
skivor enbart får spikas i bjälkar under, så att inte taket i ”köket” blir förstört. Eftersom golvet
över kök och farstu skall bytas ut behöver man inte laga skadan vid anslutningen till
murstocken om orsaken till skadorna upphör, vilket sker när taket ryggas om och blir tätt

Bild 16: Putsavfall från murstocken (notera tunnt putslager)

Bild 17: Skada på golvbrädor i
anslutning till murstocken
(mot öster)

Bild 18: Anslutningen mellan
murstock och tak

igen.
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Eftersom man vill börja elda i spisen igen bör murstocken glidgjutas och sedan provtryckas
och putsas om utvändigt med bruk likt befintligt och vittas. Vilket bruk som skall användas
bör bestämmas i samråd med murare med tanke på det hårt utsatta läget. Lämpligen
används ett hydrauliskt kalkbruk. Den nya putsen bör göras tunn likt befintlig. Detta bör göras
innan taket ryggas om eftersom ryggningen tar skada vid arbete på anslutningen mellan
taket och skorstenen.
Generella åtgärdsförslag interiört:
Om det blir aktuellt i framtiden att göra nya installationer i form av elledningar, armaturer eller
brandsäkerhetsutrustning bör man först ta kontakt med en antikvarie så att dessa kan göras
på ett så varsamt sätt som möjligt. Fönstren skall fortsätta vara obehandlade invändigt och
trasiga fönsterglas skall ersättas med munblåst glas som fästs med kopparstift. När fönstren
kittas bör man sträva efter en så liten kittfals som möjligt för att inte inkräkta för mycket på
rutan.
Lerbruket till väggarna ska på traditionellt vis göras fett och om möjligt ska lokal lera
användas. Vid användning av fet lera som inte magrats uppstår sprickor vid torkningen vilka
måste komprimeras med en lerslätta av trä när lerputsen är lädertorr. Slutresultatet blir då
efter vittring en sammetslen böljande yta. Kvastning, användning av skånska eller
slevdragning är inte acceptabelt. Länsstyrelsen har bekostat en rapport om traditionellt
skånskt lerhantverk som är tillgänglig som nätresurs och i denna rapport finns mer
information om traditionellt lerhantverk (se www.knadrikskulturbygg.se). Att använda
traditionella metoder är ett sätt att bidra till att kunskaperna fortlever samtidigt som
upplevelsevärdet bibehålls.
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7.3 Taket
Taket är ett vasstak som troligen är sytt med löpande söm (med rostfri tråd). Skicket är bra
med undantag för enstaka skador (se nedan). Det är ströat under vassen och bundet på läkt
som

Bild 19: Vassen sydd med löpande söm på läkt av furslanor

Bild 20: Ryggningen hålls på plats av ryggaträn ihopsatta
med käppar

sitter med ca 25 cm avstånd. Läkten består på södra halvan av taket av skarpkantssågad
och på norra sidan i huvudsak av huggna furslanor. Vindskivor, solbrädor och
skorstensbrädor är troligen från när taket täcktes om senast.
Ryggningen består av linhalm som nätats in med hönsnät och täckts med ryggaträn av
kvartskluven ek som fästs med käppar. Enligt fotografier från 1952 (se bilaga) hölls
ryggaträna på plats av tvärsgående slanor som fästs i tränas nederkant.
Taklaget är av vanligt utförande med takstolar bestående av sparrar och hanaband.
Bjälkarna i takstolen består av fur som huggits med skånsk bredbila och har vankant kvar. I
nock är sparrarna sammanfogade halvt i halvt och låsta med dubb. Hanabanden är
inbladade i sparrarna och även dessa är fixerade med dubb. Takstolen längst mot gaveln i
öster (mot havet) är utbytt. Stormläkt av granslanor sitter diagonalt över läkten på insidan av
takstolen på flera ställen. Virket i hanabanden är återanvänt timmer.
Skador: På södra sidan har en mindre skada uppstått eftersom skorstensbrädan sitter snett
och vattnet runnit mest på ena sidan. På norra sidan växer skott från en stubbe in i
takskägget.
Ryggningen är gles och flera av käpparna i ryggaträna har gått av och lagats med järntrådar.
Åtgärdsförslag:
Akut: Ryggningen bör förnyas och då med löspressad råghalm som nätas med gamla
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fiskenät (ej av nylon). Ett alternativ är att man ryggar med tång. Traditionellt sett har man
använt sig av material som funnits lättillgängliga och i kustnära områden var det vanligt att
rygga med tång (blandad med lera). Idag är det ovanligt att se hus ryggade med tång (det
finns enstaka i Skåne och Halland) men det är välbelagt att det var vanligt förr när man var
mer bunden av vad som fanns tillgängligt på plats (se Mattisson: 59-60, Halmtak: historik och
framtid kring skånsk taktäckning: 16). Tången som används skall vara Zostera Marina (även
känd som bandtång, grästång, silkestång och ”ålagräs”), den skall vara färsk (och aningen
våt) vid ryggningstillfället. Ryggaträna (som används i båda alternativen)bör återanvändas
och kompletteras av likvärdiga vid behov. Nya käppar av ene eller hassel bör tillverkas och
ersätta samtliga gamla. Slanor bör dubbas fast i ryggatränas nederkant. Skorstensbrädan
bör rätas upp och all växtlighet avlägsnas från närheten av takskägget.
Generella åtgärder tak
All mossa bör få sitta kvar på taket eftersom det skulle skada taket om den avlägsnades. När
taket tjänat ut och behöver läggas om finns det två alternativ: det första är att lägga ett nytt
vasstak som sys med vidjor över hasselkäppar. Det andra alternativet är att man lägger ett
halmtak som sys med vidjor över hasselkäppar. Det befintliga taket är av vass och det har
det varit åtminstone sedan 1950-talet. Det är troligt att taket varit av halm tidigare då det var
ett vanligare takmaterial än vass, förutom i områden där tillgången på vass var god. Hur det
ligger till med Rompeboden är emellertid inte känt och bör undersökas vidare. Om det legat
halmtak på huset tidigare är det lämpligt att återgå till halm som takmaterial eftersom det
skapar upplevelsevärden och dokumentvärden eftersom det bidrar till att hålla liv i ett
traditionellt hantverk. All skarpkantsläkt bör bytas ut mot huggna slanor av fur. Taket skall
ströas noggrant under så att inga vippor hänger in i rummet under.
Ryggningen bör ses över årligen och läggas om ungefär vart femte år.

8. Kulturhistorisk värdering

Rombeboden har ett högt kulturhistoriskt värde eftersom den är ett bra och relativt välbevarat
exempel på en traditionell skånsk ålabod. Det finns idag ett 50-tal bevarade ålabodar längs
Skånes östkust och en handfull som är äldre än från sent 1800-tal. Det finns ingen datering
för byggnaden men den uppvisar flera drag som är kännetecknande för de äldsta bevarade
ålabodarna (som troligen uppförts på sent 1700-tal eller 1800-tal).
Dess placering med gaveln mot havet och halvt nedgrävd i strandvallen motsvarar de äldsta
av ålabodarna som finns bevarade längst den skånska ostkusten. Väggarna av gråsten,
rumsindelningen och stråtaket är ytterligare egenskaper som är karaktäristiska för denna typ
av byggnader. De åtgärdsförslag som presenteras i planen syftar till att bevara dessa
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karaktäristiska drag och öka förståelsen för de värden som finns. Genom att på sikt återställa
ytterväggarna till ett mer traditionellt utseende genom att ta bort cementputsen bidrar man
både till upplevelsevärdet samt till dokumentvärdet i att hantverket levandehålls och bevaras.
Att återgå till användningen av material som traditionellt använts (t.ex. halm istället för vass
på taket) bidrar både till byggnadens teknikhistoriska värde genom att man håller liv i ett
traditionellt material och hantverk samtidigt som det är ett viktigt miljöskapande värde.
Genom att återgå till en traditionell färgsättning på fönster respektive ingen ytbehandling alls
på panelen stärks dessa värden ytterligare.
Att rygga med tång skulle avsevärt höja byggnadens kulturhistoriska värde genom att
exemplifiera ett äldre byggnadsskick som i stort sett försvunnit från skånska tak med som var
vanligt förr i kustnära områden. Att rygga med tång skulle vara värdefullt även med tanke på
hantverkskunskap som får leva vidare. Genom att arbetet dokumenteras kan även andra ha
nytta av kunskapen.
Byggnaden har använts i sin ursprungliga funktion av fiskare en bit i på 1950-talet och det
finns flera bevarade detaljer som berättar om fiskarnas vardagliga användande av boden
som t.ex. pumpen i köket. Sådana detaljer i kombination med ytskikt och konstruktioner från
olika tidsepoker tydliggör byggnadens kontinuerliga användande och har både ett
socialhistoriskt och ett byggnadshistoriskt värde. Det är värdefullt att kunskapen om ålfiske
hålls levande genom temadagar som ”Ålafiskets dag” som arrangeras av
hembygdsföreningen eftersom det bidrar till att öka förståelsen för byggnaden genom att ge
den en kontext.
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Bilden föreställer Rompeboden och är avfotograferad från Eskeröd, Albert, Skånes kust., LT,
Stockholm, 1960

Bilden avfotograferad från tidningsurklipp från Kristianstadsbladet 13 oktober 1952. På bilden
ser man att ryggaträna hålls på plats av slanor samt att väggen var vittad och marknivån var
lägre än den är idag.
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Bilden är avfotograferad från en kopia av Hilding Thorbert (1973). Gärds Härads Hembygdsförenings Årsbok. Kristianstad. Originalets foto taget av Hilding Thorbert.
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Bilaga 2:

Detalj från skissuppmätning. Bilden visar snittet mot öster. Området där Treetexen skall lämnas kvar
är markerat med stjärnor.

27

28

