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Eslövs kommun i Skåne län 

Situationsplan över Skarhults gods. Grön linje markerar gräns för byggnadsminnets skyddsområde. Mejeriet 
markerat med svart pil. 
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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Omfattande lagningsarbeten har utförts på takstolsstommen. Flera taksparrar har 
bytts ut medan andra skarvats. Ett flertal takstolsknutpunkter nere vid murkrönet 
har förstärkts med plattjärn. 
     Befintligt tegeltak samt äldre därunder bevarad taktäckning, dels i form av 
stickspån, dels ett papptak med listtäckning, har rivits och ersatts med nytt papp-
tak med listtäckning. Mejeriet har härmed restaurerats till ett tidigare utseende 
samt fått en yttertaksbeklädnad som är anpassad och dimensionerad för takstols-
konstruktionen.  
     Avvattning har lösts med pappklädd ståndränna och anslutande stuprör i gal-
vad plåt. Skorstenarna har delvis murats om och försetts med ny plåtavtäckning. 
Begränsade murarbeten har utförts för att säkra takfoten. Dessutom har trapp-
stegsgavlarnas avtäckning med tegel lagts om.  
 

Administrativa uppgifter 

Objekt Mejeriet Skarhults gods, Skarhult 13:36 
Socken Skarhult 
Kommun Eslövs kommun 
Arbetshandlingar 2008-07-04, Ramböll Sverige AB 
Länsstyrelsens beslut 2009-04-03, dnr 432-23789-09. Beslut ang. takreno-

vering samt byte av takmaterial på Mejeriet vid 
Skarhults slott. 

 2009-05-13, dnr 434-75420-08. Beslut om bidrag till 
takrenovering på Mejeriet 

Byggherre/beställare Skarhults gods, Carl-Johan von Schwerin 
Byggledare/arkitekt - 
Konsulter Ramböll AB, genom Niclas Hansson 
Entreprenörer Arbetena har utförts i egen regi. 
 Plåtarbete utfört av Leibst plåtslageri 
Antikvarisk kontrollant Regionmuseet Kristianstad 
Byggnadstid  juni-dec 2009, arbetena slutförda under vår och 

sommar 2010 
Bidrag till kulturmiljövård ja  
Slutbesiktning 2009-11-27 
Efterbesiktning 2010-06-29 
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Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

 
Ur Inventering Skarhult godsmiljön - underlag till vårdplan 2007. Arkivrapport Regionmuse-
et 2007/09: 
Denna gråstensbyggnad med tegelmurade gavelrösten är uppförd som mejeri i 
slutet av 1840-talet, sedan Jules von Schwerin köpt och tillträtt Skarhult. Karakte-
ristiskt är byggnadens påkostade arkitektoniska uttryck i form av tidstypiskt me-
deltidsromantiserande ”bruniusstil”. Det finns dock ingen vittnesbörd om att 
Brunius själv skulle ha varit involverad i projektet. I sina ”Reseanteckningar” från 
1851 konstaterar han enbart att byggnaden blivit uppförd. Intressant är att Bru-
nius vid exakt samma tid ritat just herrgårdsmejerier på Sireköpinge (Jules von 
Schwerins barndomshem) samt på Vrams Gunnarstorp. Bägge ritningar är intres-
sant nog daterade just 1844 och vid en jämförelse med den aktuella mejeribygg-
naden på Skarhult (framförallt norra gaveln) och Sireköpingeritningen kan man 
konstatera att de är identiska!  
     Öster om mejeriet uppfördes med tiden även en ekonomibyggnad i vinkel, 
1920 och 1962 benämnd svinhus, idag riven. Kartor från 1900-talets början samt 
uppmätning från 1920 visar hur det närmaste området kring mejeriet var planlagt. 
     Ännu 1920 redovisas byggnaden som mejeri, men mejeriverksamheten upp-
hörde någon gång under de närmast följande årtiondena. Under 1940-talet inrät-
tades mellanskånes första andelstvätteri i herrgårdsmejeriet på Skarhult. Denna 
verksamhet kan som längst ha bestått fram till omkring 1960.  
     I byggnadsförteckning 1962 beskrivs det gamla mejeriet inrymma bl a en bo-
stadslägenhet samt potatislagerkällare. Mejeriet renoverades omkring 1970 och 
har sedan dess stått orört. I samband med dessa arbeten sattes nya fönster in, 
vilka dock nästan omgående täcktes för med luckor. Framtida användning av 
byggnaden är idag oklar, men olika förslag har diskuterats.  
 

                                        
 

Mejeriet och dess närmaste omgivning vid 
uppmätningstillfället 1920. Huvudinfarten är 
från landsvägen i söder, men det finns även ett 
sneddande stråk från mejeriet som ansluter till 
landsvägen strax söder om bron. 
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Taket 
Det finns inga säkra uppgifter om byggnadens ursprungliga takmaterial, men 
förmodligen täcktes den av halm. Under senare delen av 1800-talet bör sticketa-
ket ha tillkommit. Detta blev i sin tur så småningom täckt med papp försett med 
trekantslister och underhölls med tjära. Tegeltaket, som lagts på ny läkt direkt 
ovanpå de äldre takskikten, tillkom omkring 1900-talets mitt. 

 

Brunius förslag till praktgavel för 
”Dejeri å Sirköpinge”, 1844. 
Ritning hämtad ur Grandien 
1974, ”Drömmen om medeltiden”. 

 

Mejeribyggnaden på Skarhult och 
dess  gavel åt norr, vilken sånär som 
på de vid sentida renovering försvunna 
runda blinderingarna i gavelröstets 
ytterkanter, är identisk med Brunius 
ritning ovan.  
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Bilder före renovering 

 
Sättningar förekom framförallt i västra takfallet. På flera ställen hade knutpunkten mellan sparre och bindbjäl-
ke brustit. 
 

 
De falsade tegelpannorna var i gott skick, men tyngden av tegeltaket har orsakat omfattande skador på tak-
stolskonstruktionen. Därför togs beslut om att byta yttertaksbeläggning till papp med listtäckning. På grund av 
behovet av omfattande takstolsreparationer var det inte möjligt att bevara äldre taktäckning i form av stickspån 
respektive papp med listtäckning, som fanns kvar under befintligt tegeltak..  
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Överst syns detalj av trappstegsgaveln respektive 
takkupan i västra takfallet före renovering. För 
övrigt interiörbilder  från vinden med det gamla 
sticketaket. Till vänster ett av tre takfallsfönster i 
gjutjärn som nu tagits bort tillsamman med tegelta-
ket. 
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Köket i den befintliga lägen-
heten och takkupan i västra 
takfallet inifrån. 

Nordöstra hörnet av den 
ursprungliga mjölksalen 
längst i norr. 

Nordvästra hörnet av bygg-
nadens interiör. Som synes 
stora skador i taket pga av 
läckage. 
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Utförda åtgärder 

 
Takteglet plockades ner. 

 

 
Äldre taktäckning i form av sticketak respektive papp på trekantslist dokumenterades före rivning. 
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Takstolen reparerades. Ny underbrädning spikades upp och täcktes med underlagspapp. 

 

 
Ny taktäckning av papp med listtäckning. 
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Takstolsstomme 

Taket var i mycket dåligt skick och i akut behov av åtgärder. Skadorna på taksto-
len var dessutom mer omfattande än vad man befarat. Exakt omfattning av tak-
stolsreparation kommer att framgå av upprättad relationsritning. 
 

 
Här syns takstolsanslutningarna nere vid murkrönet i östra takfallet. Sparrarna tappade i bindbjälkarna, som 
är hakade på remstycket.  
 

 
Flera av dessa anslutningar var i mycket dåligt skick. 
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 Skador i östra takfallet. 
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I byggnadens nordvästra hörn hade läckage från taket i kombination med fukt från tvätteriverksamheten orsakat 
svåra skador på stommen. Vindsgolvet var uppruttet och bjälkarna likaså.  
 

 
Ny bindbjälkar lades in i vindsgolvet, lika befintligt utförande.  
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Bindbjälkarna i nordvästra hörnet där bärlinan bytts ut och provisoriskt förstärkts underifrån. Detta i väntan 
på beslut om lokalens framtida användning. Konstruktionen kan i samband med detta behöva byggas om. 
 

 
Nya bjälkar, skarvar och förstärkningar på vinden i byggnadens västra del, alldeles norr om den inredda lägen-
heten längst i söder. 
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Inspektionshål togs upp i vindsgolvet för att komma åt att inspektera respektive åtgärdar skador. 
 

 
Flera av sparrarna i västra takfallet byttes ut i sin helhet, mot återanvända bilade bjälkar lika befintligt. För 
exakt information om detta arbete hänvisas till upprättad relationsritning. 
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"Stålskor". Förstärkning av anslutningar mellan sparre och bindbjälke med hjälp av plattstål och bultar. 
 

 
Skarvade delar av takstolen har förstärkts med plattstål och bultar. 
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Murarbeten takfot och skorstenar 

 

 
Trappstegsgavlarnas tegelavtäckningar har murats om. För övrigt inga lagnings- och fogningsarbeten i dessa 
partier, som kommer att åtgärdas i samband med fortsatta renoveringsarbeten på mejeriet. 
 
 

 
Takfoten har partiellt murats om med hydraulsikt kalkbruk. Befintligt tegel har återanvänts.  
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Ca 80 % av takfotens ovansida har 
fogats om med hydrauliskt kalkbruk. 
Den övre bilden visar ett orört parti som 
visar att någon större estetisk omsorg inte 
lagts ner på denna del av murverket. 
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Nytt papptak 

Befintligt papptak dokumenterades innan det revs (se Iakttagelser under restaurering).  
     Trekantslister gjordes av specialsågat 70x70 virke, basen blir då 100 mm. Det 
gamla takets trekantslister varierade från 80-90 mm i bas. Skillnaden blir marginell 
och kunde därför accepteras. 
     C/c trekantlisterna på det gamla taket var 740 mm. Detta styrs av pappbred-
den. Dagens papp är 690 mm. Därmed blev c/c trekantslisterna 790 mm. 
     Till det nya papptaket användes en skyddsbelagd och impregnerad papp, av 
fabrikat och typ Icopal Mono 501 P, kristallsvart.  
     Enligt uppgift ska detta tak hålla 25-30 år, förutsatt en kontinuerlig tillsyn där 
ev sprickor, blåsor och hål tätas med asfaltklister eller tätningskitt. Större skador 
repareras genom iläggning av ny papp. Redan efter ett halvår släppte de smala 
pappvåderna som täcker trekantslisterna. Dessa hade först enbart limmats fast, 
vilket kommer att kompletteras med pappspik.  
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Byggnaden har kompletterats med avvattning i form av pappklädd ståndränna utförd i ek.  
 

 
 

 
Takfallet avslutas med s k "tysk klammer" av galvad plåt som svartmålats.  
 



Mejeriet Skarhults gods - takrenovering 
 
 

25 
 

 
Två utkastare till stuprör för vardera takfall.  

 
 

 
 



Mejeriet Skarhults gods - takrenovering 
 
 

26 
 

Plåtarbeten 
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Takkupa 

 
 

  
Kupan i västra takfallet bevarades och fick ny plåtklädsel. Innanför luckorna sitter fönster som dock saknar 
glas.  
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Avtäckning trappstegsgavlar 

Trappstegsgavlarna är avtäckta med tegelpannor i bruk. Hur det ursprungligen 
sett ut är inte känt. Därför behålles denna lösning trots att takteglet på byggnaden 
för övrigt i samband med denna renovering ersätts med papp. I samband med 
projektering bedömdes att 8 st avtäckningar behövde lagas och ersättas med nya 
pannor. Trots detta plockades samtliga avtäckningarna ner och fick således muras 
om. Pannorna har lagts i bruk, men ännu återstår fogning, vilket man tänkt att 
göra i samband med fortsatta nödvändiga murarbeten på byggnaden.  
     Redan före renoveringen fanns en del plåtavtäckning i de känsliga hörnen på 
trappstegsgavlarna. I samband med renoveringen försågs samtliga hörn med plåt-
avtäckning i galvad plåt, som lämpligen målas röda tidigast efter två år. 
 

Avvikelser från arbetshandlingar 

Takstommen var i betydligt sämre skick än beräknat. Reparation av denna blev 
mer omfattande än vad som från början var tänkt, framförallt i takfall åt väster. 
Ett flertal sparrar har bytts ut i sin helhet, andra har skarvats och förstärkts med 
plattstål och bultar. Exakt vad som utförts kommer att framgå av upprättad rela-
tionshandling.  
 

• Befintligt takkupa åt väster har bibehållits och renoverats. 
 

• Avvattning har lösts genom pappklädd ståndränna med anslutande stuprör 
i galvad plåt. 

 
• Takfallen har nederst kompletterats med en slutplåt med droppnäsa, s k 

tysk klammer. 
 

• Plåtbeslagning har efter överenskommelse utförts i galvad plåt och inte 
zinkplåt som föreskrivits i handlingar. 
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Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Skarhults slott med tillhörande skyddsområde är byggnadsminnesförklarat sedan 
1977. Det gamla mejeriet ligger inom byggnadsminnets skyddsområde, som en-
ligt skyddsföreskrifterna inte ytterligare får bebyggas eller bli föremål för annan 
väsentlig förändring. Byggnadens akuta åtgärdsbehov uppmärksammades i sam-
band med upprättande av vårdplan för byggnadsminnet 2007.  
     Takrenoveringen får ses som en inledande etapp i arbetet med att säkerställa 
byggnaden för framtiden, vilket är mycket betydelsefullt för bevarandet av den 
värdefulla kulturmiljö Skarhult utgör. Det är av stor vikt att den utvändiga reno-
veringen av murverk och stomkompletteringar fullföljes inom en kort. Dessutom 
vore det mycket positivt om byggnaden inom en snar framtid kunde fyllas med 
innehåll och ny funktion. 
     Taket täcktes tidigare av ett tjärat papptak med trekantslister, som fanns beva-
rat under befintligt tegeltak. Byggnaden kan härmed sägas ha restaurerats till ett 
utseende den hade under första hälften av 1900-talet då den ännu hyste mejeri-
verksamhet. Omfattande åtgärder för att reparera takstolskonstruktionen var 
nödvändiga att genomföra, varför det inte var möjligt att bevara äldre sticketak 
respektive papptak. Dessa yttertaksskikt var dessutom i för dålig kondition för att 
renovera. 
     Ett antikvariskt dilemma uppstår när takpapp ska bevaras eller ersättas. Histo-
riskt sett är byggpappen inte längre ett traditionellt material. I regel kan det inte 
ersättas med nytt material lika befintligt eftersom motsvarande materialsamman-
sättning och kvalitet inte längre är tillgängligt på marknaden.  
     Den papp för taktäckning som finns i  handeln idag är egentligen ingen papp 
utan en duk av mineralfiberfilt, syntetfiberfilt eller syntetisk väv, impregnerad med 
asfalt och ytbelagd samt försedd med ett fastpressat kornigt skyddsskikt. Den ska 
heller inte underhållas genom strykning med tjära eller asfalt. Ett modernt papp-
tak kan härmed aldrig riktigt återspegla äldre byggnadstradition. Med tanke på att 
taktegel under 1900-talets andra hälft blivit så dominerade inte minst i godsmiljö-
er är det ändå av pedagogiskt värde att kunna redovisa hur taktäckningsmaterial 
varierat över tid. 
     Plåtavtäckningarna utmed trappstegsgavlarnas insida respektive skorstenarna 
kunde ha gjorts mer diskreta, men har utförts enligt principen lika befintligt. Det-
ta tolkades bokstavligen som att tidigare urspårning i fogar för avtrappning skulle 
återanvändas. Denna var dock anpassad för det tidigare tegeltaket som byggde 
högre än det nya papptaket. I samband med fortsatta arbeten på murverk bör 
man ta ställning till om plåtavtäckningen ska justeras och anpassas till det nya 
taket. 
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Iakttagelser under restaureringen 

Takstolen utgörs av bilat fyrkantsvirke. Sparrarnas dimension är 170x140/150 
mm. Dessa är tappade i bindbjälkarna utan dubb. Bindbjälkarnas dimension är  
190x160 mm. Mellan takstolarna är det c/c 1170 mm. Totalt 33 fack, vilket inne-
bär 34 takstolar. 
 
Teglet som använts till murverk inklusive den dekorationsmurade utkragande 
takfoten är av format 145x120x7-75 mm, handlaget rött. även rundbågsfrisen är 
murad med detta tegel, således inget specialanpassat formtegel utan tillhuggna 
stenar. Ursprungligen har det varit murat med lerbruk. 
     Äldre bevarad taktäckning dokumenterades. Underst låg ett sticketak bestå-
ende av stickhyvlade tunna spån, 460-480x95 mm. Lagt i minst tre lager samt 
lappat och lagat. Spikat på tätt sittande läkt 75x45 mm, c/c ca 180 mm. Sticktaket 
har varit tjärbehandlat svart. 
     Den befintliga papptäckningen utgjordes troligtvis av tjärimpregnerad papp 
(ingen analys utfördes eftersom taket inte skulle bevaras utan rivas). Emellertid 
var den karakteristiska lukten av tjära inte så markant, möjligen har taket även 
behandlats med någon typ av asfaltprodukt.   
     Trekantslisterna var 75-80 mm i bas respektive 60 mm övriga sidor.  
     Listerna satt med ungefär 740 mm mellanrum c/c. 
 

 

Detalj av 
rundbågsfrisen 
vid takfot. 
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Äldre taktäckning synlig i östra takfallet. 
 

 
Befintligt papptak på västra takfallet. 
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Detaljbilder av befintligt sticketak respektive papptak. 

 

Lund 2010-08-29 

Kristina Nilén 
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