
Bondrumsringen stod som värd för Kulturarvsdagen 2021 med sten och växter som tema. Denna gick 

av stapeln 12 september mellan 13 och 17. 

Kulturarvsdagen är Riksantikvarieämbetets årliga evenemang där lokala arrangörer medverkar och 

bjuder in allmänheten till hundratals olika kulturarvsarrangemang från norr till söder i hela landet. 

Kulturarv finns överallt omkring oss och påverkar alla. Det formas och omformas ständigt – i dåtid, 

nutid och framtid. 

Arrangemanget var välbesökt och omtyckt.  

Foto Eva Gustavsson, Carina Almedal och Henrik Valentin 

 

 

 

Eva 
invigningstalade 
och Jon blåste i 
byahornet 

 



En fotoutställning 
med en karta med 
olika spektakulära 
stenar och byggen i 
sten Fågeltoftas 
närhet. 
Denna finns även 
separat 
dokumenterad. 

 
  
Så ska en slipsten 
dras. Eskil o Sven 
Anders visar. 

 



Ett utställningsbord 
visade 
användningen av 
mindre stenar 

 
  
Bärnsten flyter! 

 



Eva visar 
användningen av 
glättesten 

 
  
Stora stenar 
fraktades med häst 
och stenas 

 



Per-Olof och Sven-
Anders vid 
stenvagnen och 
stenjätten 
 

 
  
Stenen klyvs 
genom att kilar slås 
in i borrade hål 

 



På sten-dagen 
visades hur man 
borrar i sten. Här 
har en stenborr 
slagits ner i stenen. 

 



…och sen slår man 
tills den klyvs  

 



Ibland kan stenen 
efter en stunds 
paus, och kanske 
en lille en, spricka 
av sig själv 

 



Clas visar hur man 
klyver en sten 

 



På stendagen 
visades hur man 
restaurerar ett 
stengärde kring 
kolhaven. Här Clas 
och Stig som lägger 
ett stengäre 
 
 

 
  
Per Olof och Sven 
Anders.  
 

 
 



Tema Sten 

 

Efter Bondrumsgårdens lyckade årstidstema 2018 – 2019 väcktes tanken på att arrangera en dag på 

temat sten. Förutom Bondrumsgårdens stenlagda innergård finns det på gården en stenvagn, kvarn- 

och glättestenar.  

Det kom en pandemi i vägen och det hela sköts på framtiden. Under sommaren 2021 och i takt med 

att allt fler blivit vaccinerade väcktes ett hopp om lättade restriktioner. De kom och vi beslöt oss för 

att arrangera dagen under tidig höst, närmare bestämt Kulturarvsdagen den 12 september.  

Inför Tema Sten åkte Karin Nilsson och André Sahlin runt i Fågeltofta med omnejd och fotograferade 

sten i allehanda former. Det blev till en utställning med fotografierna kopplade till motivets placering 

på en karta.   

                

 

Kronovalls slott 

Den gamla smedjan vid Kronovalls slott har väggar med sten och puts. I slottsparken finns flera 

stenvalvsbroar. 

         

 

 

 



Fågeltofta Kyrka 

Fågeltofta kyrka har anor från 1100-talet och belägen på högsta punkten över havet i socken. I 

kyrkans nordvästra hörn är högsta punkten markerad. Framför kyrkporten avskiljs nivåerna med 

stengärden. Längst ut mot parkeringen ligger en gravkammare som tillhör familjen Sparre på 

Kronovall. 

                           

 

Bruabål 

Bruabål en plats i Fågeltofta skog vid den gamla vägen mellan Fågeltofta och S:t Olof.  

På 1500- eller 1600-talet kolliderad två brudföljen på backkrönet där vägen var som smalast. I det 

ena brudföljet dog bruden och i det andra dog brudgummen. De döda jordades på platsen.  

För att försona sig med de döda och minska risken för att de skulle följa efter när man åkte förbi, 

kastade man en sten eller en pinne på platsen där de begravts. På så sätt band man de döda vid 

deras vilorum samtidigt som det var en påminnelse att deras hemska öde var känt.  

Seden fortlevde fram till tidigt 1910-tal då stenröset hade en höjd på fyra alnar styvt, ca 2,4 m. Idag 

återstår inte så mycket av lämningen.   

          

 

 

 

 

 

 

 



 

Stora Stenen i Bondrums Eke 

I norra delen av Bondrums Eke finns en stor sten som bär tydliga spår från tidigare klyvningar.

     

     

 

Högvalla 

Högvalla gård ligger över gränsen in i Färs Härad på vägen mot Lövestad. Delar av vägen upp till 

Högvalla gård är byggd av sten, inte i samma omfattning som Höge Väg vid Maltesholm, men ett 

imponerade arbete. Högvalla gård ägs idag av Johan Mattsson. 

 



 

Milstenen i Frörums by 

En milstolpe eller milsten är en föregångare till nutidens vägmärken. Ordet milstolpe används 

idag ofta i betydelse av en viktig och avgörande händelse. Milstenen i Frörums by är placerade 

mitt i byn jämte den gamla landsvägen. 2018 blev den påkörd av en backande lastbil. Med tillstånd 

och lite bidrag från Länsstyrelsen lavades stenarna upp igen av Frörums Byalag. Milstenen är nu i 

bättre skick än på länge. 

 

 

Jordkällare och stallväggar på Frörum 

Stallvägarna på Frörum 25:1 är byggda av kilad sten som murats samman. Byggdes av Lars Jönsson 

1887. 

     

 

 

 

 

 



 

Tvilling jordkällaren på Frörum 25:1 finns benämnd i skrift från 1812. De är med sitt stentak både 

ovanliga och spektakulära. Nuvarande ägare till fastigheten är Hans Held. 

             


