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Östra takfallet innan omläggningen       Västra takfallet innan omläggningen 

Västra takfallet omlagt       Östra takfallet omlagt 

 

Inledning 

Den antikvariska medverkan vid takomläggningen på Gamlegård är utförd av 
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av ägaren Jan 
Linell. Eftersom gården är byggnadsminne och renovering utförts med hjälp av 
byggnadsvårdsmedel ställer Länsstyrelsen krav på att arbetet utförs under antik-
varisk medverkan. Dokumentationen består av foton, minnesanteckningar från 
byggmöten samt iakttagelser på plats. Antikvariskt medverkande har varit arkitekt 
SAR/MSA Ingela Blomén. 

Sammanfattning av utförda åtgärder 

Åtgärderna som genomfördes under maj och juni månad bestod av borttagning 
av den gamla halmen samt omläggning med ny halm med tillhörande ryggnings-
arbete på hela boningslängans tak. 
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Gamlegård från söder 

Administrativa uppgifter 
Objekt:  Gamlegård, Dagstorp 5:2 
Socken:  Dagstorp 
Kommun:  Kävlinge 
Länsstyrelsens beslut: 432-12333-10 
Regionmuseets dnr: K12.20-317-10, 1208 
Byggherre/beställare: Jan Linell 
Entreprenör:  Skånetak i Viken genom Michael Viberg 
Antikvarisk medverkan: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Lund genom arki-

tekt SAR/MSA Ingela Blomén 
Andel bidrag högst 90 % av de kulturhistoriskt motiverade överkostnadern 
Byggtid: maj 2011 – juni 2011 
Slutbesiktning: 2011-05-20 (östra takfallet) 2011-06-20 (västra takfallet) 
 

Byggnadshistorik med relevans för ärende.  

Gamlegård är ett resultat av åtskilliga om- och tillbyggnader under den tid när 
jordbruket ännu var aktivt. De fyra byggnaderna ligger kring en innergård med 
kullersten. Gamlegård blev aldrig påverkad av enskiftet 1804, utan ligger kvar på 
ursprunglig plats. I arkiv finns handlingar om gården som sträcker sig tillbaka till 
1600-talet. Nuvarande byggnader är dock av yngre datum. Mangårdsbyggnaden  
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Halm 

uppfördes 1796 medan ekonomibyggnaderna uppfördes i början av 1800-talet. 
Fram till 1876 låg ekonomibyggnaderna liksom gårdsplanen öster om mangårds-
byggnaden, där nuvarande trädgården är anlagd. 

Under 1970-talet uppmärksammades gårdens kulturhistoriska värden och 
en genomgripande restaurering genomfördes. Taken fick under denna period ny 
stråtäckning, företrädesvis av vass. Med anledning av gårdens ålderdomliga och 
välbevarade karaktär blev Gamlegård byggnadsminnesförklarad år 1974. Då 
bodde ännu den ursprungliga ägarfamiljen kvar på gården. Vid sekelskiftet 2000 
såldes gården och de nya ägarna fortsatte att restaurera gården.  
 

Gamlegårds betydelse för Dagstorps by 

Gamlegård ligger placerad i en kil mellan två färdvägar genom Dagstorps by. 
Gårdens alla byggnader ligger väl synliga, vilket gör Gamlegård till en viktig del 
av byns samlade kulturmiljö. 

Enskiftet medförde att den traditionellt täta bebyggelsen splittrats. Dags-
torps Gamlegård liksom gården på fastigheten Dagstorp 10:4 är trelängade med 
boningshus i korsvirke och delvis brädfodrade uthuslängor samt stensatt gårds-
plan.  
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Boningslängan efter avslutat arbete 

De nuvarande byggnaderna är från tidigt 1800-tal och är goda exempel på bond-
gårdar från denna tid. 

 Boende i byn har vid flera tillfällen kontaktat ägarna med uppgifter om och 
föremål med anknytning till gårdens historia. De nuvarande ägarna har bland an-
nat fått en så kallad gåramålning föreställande Gamlegård. Personen som lämnade 
gåvan ansåg att den borde finnas på gården.  
 

Utförda åtgärder 

Hela taket har lags om på en gång istället för som traditionen bjuder sti för sti. 
Till detta finns flera skäl, bl.a. att detta är en bostad som behövde ett nytt tak nu 
och att det kan vara påfrestande att varje sommar under flera års tid behöva ägna 
sig åt takarbete. Som bekant skräpar halmen ner en hel del. Genom att täcka om 
hela taket på en gång var det dessutom möjligt att återgå till halm. 

Västra takfallet som är mest utsatt för väder och vind hade kraftiga storm-
skador och taket låg i princip helt löst på läkten. Även det östra takfallet behövde 
läggas om. Därför valde Länsstyrelsen att ge bidrag till omläggning av hela taket 
på en gång. Arbetet utfördes i två etapper som följde direkt på varandra. Först 
lades östra takfallet och besiktigades, därefter det västra. 

Halmen som använts är lång råghalm importerad från Polen. Den är lagd på 
den befintliga fyrkantsläkten som var i god kondition och kunde återanvändas.  
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Innan omläggning syntes bindningstråden      Innan omläggningen 

Halmen är bunden med ståltråd och ryggningen är bunden med vidjor och för-
stärkt med hönsnät på samma vis som den gamla ryggningen. Ryggningsträna är 
återanvända. Vindskivor och vattbrädor har dock ersatts med nya. Både vad gäller 
utseendet och de använda metoderna har det gamla taket använts som förebild.  

Kompletterande åtgärder 

Fastighetsägaren har med egna medel även låtit byta ut panelbrädor under takku-
pan på trädgårdssidan. Arbetet har utförts fackmannamässigt och utan anmärk-
ning. 

Avvikelser från handlingarna 

Inga avvikelser har noterats utan arbetet har utförts helt enligt bidragsansökan. 

  

Lång halm      Läkten frilagd 
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Takkupan med ny brädfodring     Detalj av det nya taket 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Det nya taket är väl utfört enligt Länsstyrelsens intentioner och byggnadens för-
utsättningar. Att taket nu är halmtäckt är ur kulturhistoriskt perspektiv positivt 
och glädjande. 

Innan arbetet startade diskuterades att på västra takfallet förstärka takfoten 
med vass. Både Länsstyrelsen och Regionmuseet ansåg dock att detta var olämp-
ligt eftersom byggnaden är byggnadsminnesförklarad och därför bör traditionella 
metoder användas. 

Iakttagelser under renoveringen 

Efter den gångna sommarens myckna regnande kan man konstatera att vi hade i 
alla fall tur med vädret! Under de veckor takomläggningen pågick var vädergu-
darna nådiga och tidplanen kunde i stort sätt hållas. 
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Avslut 

Källor 

Tryckta källor 

Helene Stalin Åkesson: Gamlegård, Dagstorp 5:2 – renovering av stallängans södra vägg, 
Regionmuseet i Kristianstad, 2009 

Muntliga källor 

Jan Linell & Mia Nilsson, byggherre  
Leif Viberg & Michael Viberg, Skånetak i Viken 

Hemsidor 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/sarskilt-vardefulla-kulturmiljoer-
i-skane/kavlinge/Pages/Dagstorp-Sodervidinge-Vastra_Karaby-
Norrvidinge.aspx 
 

Lund 2011-09-20 

Ingela Blomén  
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