
Högloftsrundan i Östra Göinge kommun  
 
Datum: lördag 3 augusti 
 

En högloftsstuga är en stuga med oftast två högre gaveldelar och en mellanliggande 

ryggåsdel. Det finns några fina högloftsstugor i NÖ Skåne och i Östra Göinge kommun finns 

det fyra stycken inom några mils avstånd, nämligen Sporrakulla i Glimåkra socken, 

Grimmatorpet och Kaffestugan i Broby hembygdspark samt Ballingstorp utanför Hanaskog. I 

ett samarbetsprojekt 2012 bestämde Glimåkra hembygdsförening, Göinge 

hembygdsförening och Skånes hembygdsförbund att gemensamt visa dessa 

byggnadsklenoder under en dag. Premiären 2012 blev en succé! För andra året gör vi ett 

liknandearrangemang där man under en och samma dag kan besöka de fyra unika 

byggnaderna från 1600-1800-talen.  

Programmet ser ut så här: 

Sporrakulla  

Kl. 9-10.45. På Sporrakulla norr om Sibbhult kan man kl. 9-10.45 läsa de kulturhistoriskt 

intressanta spåren i byggnaderna. Vi har en visning om spåntakt, timring, skiftesverk  

rivemagare (tillverkar höräfsor) och självhushållning. 

 

Man ordnar också slåtter på Sporrakulla med spelemän och kaffeservering. Fortsatt öppet kl.  

9-17. 

 

Grimmatorpet och Kaffestugan i Broby hembygdspark 

Kl.11.15-13 visar vi Grimmatorpet och Kaffestugan i Broby hembygdspark. Vi berättar om 

konsten att göra ett torvtak. 

Dessutom berättar vi om vårt projekt med att återskapa den kulturmiljö kring Grimmatorpet, 

som vi har forskat fram på ursprungsplatsen på Tjuvön i Örkeneds socken. 

För trädgårdsintresserade berättar vi också om de nytto- och medicinalväxter, som kunde 

finnas på en gård under äldre tider.  

 

13-14 Man kan inta en lättare lunch i Kaffestugan i Broby hembygdspark. Kaffestugan drivs 

av Broby Gästis. 



Ballingstorp 

Kl.14.15-16 Ballingstorp (utanför Hanaskog), som ägs och drivs av Skånes hembygdsförbund, 

blir det tredje och sista målet för dagen. Här visas ristningar som gårdens brukare, drängar 

och pigor lämnat efter sig på dolda platser. Vi presenterar dendrokronolgi, dvs 

årsringsdatering, och hur man hjälp av den kan datera byggnaderna. 

Vi berättar också om trädgårdens betydelse och går en slinga i kulturlandskapet. 

Kaffe och kakor serveras.  

 

Vi som berättar: 

Vi som visar och berättar på alla tre platserna heter Kalle Melin, Knadrikskulturbygg, Gun 

Larsson och Sven Jensén, vice ordförande respektive ordförande i Göinge hembygdsförening. 

 

Arrangörer: 

Glimåkra hembygdsförening, Göinge hembygdsförening och Skånes hembygdsförbund i 

samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Östra Göinge kommun. 


