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Detalj av ryggningen innan omläggning       Efter omläggningen 

Inledning 

Den antikvariska medverkan vid omryggningen av halmtaket på Kumlatofta 5:12 
är utförd av Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne på uppdrag av 
fastighetsägare Ywonne Petersson. Eftersom gården är byggnadsminne och reno-
vering utförts med hjälp av byggnadsvårdsmedel ställer Länsstyrelsen krav på att 
arbetet utförs under antikvarisk medverkan. Dokumentationen består av foton, 
minnesanteckningar från byggmöten samt iakttagelser på plats. Antikvariskt med-
verkande har varit arkitekt SAR/MSA Ingela Blomén. 

Sammanfattning av utförda åtgärder 

Halmtaket på samtliga längor ryggades om, två ränndalar vid bakugnen lagades, 
taket i västra portövergången lagades liksom ett gavelröste. Omryggningen ge-
nomfördes under september och oktober månad 2011. 
 

Administrativa uppgifter 
Objekt:  Kumlatofta 5:12 
Socken:  Everlöv 
Kommun:  Sjöbo 
Länsstyrelsens beslut: 434-14685-10 
Regionmuseets dnr: L12.20-112-11, 1191 
Byggherre/beställare: Ywonne Petersson 
Entreprenör:  John Freed, Freed’s stråtak 
Antikvarisk medverkan: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Lund genom arki-

tekt SAR/MSA Ingela Blomén 
Andel bidrag 90% av de kulturhistoriskt motiverade överkostnaderna, max 

101 560 kr samt för antikvarisk medverkan 
Byggtid: september – oktober 2011 
Slutbesiktning: 2011-10-18 
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Ryggningträn, i bakgrunden granngården 
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Byggnadshistorik med relevans för ärendet.  

Kumlatofta by  

Kumlatofta by ligger i det öppna odlingslandskapet mellan Ilstorp och Everlöv. 
Byn har en sällsynt väl bevarad ålderdomlig struktur med tre oskiftade kring-
byggda gårdar, oregelbundet och tätt grupperade kring den slingrande bygatan. 
Gårdarnas längor i tegel och korsvirke med halmtäckta tak och den stenskodda 
gödselgropen invid vägen visar en för Skånes slättbygd numera unik bymiljö.  

 

Kumlatofta 5:12 

Kumlatofta 5:12 är en av de tre kringbyggda gårdarna belägna utefter den gamla 
slingrande byvägen. Byn präglas av att gårdarna fortfarande ligger samlade och 
aldrig flyttades ut i samband med skiftet. Vid enskiftet 1814 genomfördes när-
mare bestämt endast en sammanslagning av de små tegarna till större enheter och 
bebyggelsen påverkades då inte. 

Byggnaderna på Kumlatofts 5:12 är uppförda i korsvirke under stråtäckta 
tak. Den siste brukaren flyttade från gården 1969 och under lång tid stod gården 
och förföll, bl.a. rasade uthuslängorna i den södra delen av gården. Genom om-
fattande restaureringsarbeten återställdes byggnaderna i beboeligt skick och går-
den skyddas sedan 1993 som byggnadsminne. 
 

Utförda åtgärder 

Omryggningen av hela taket utfördes av Freed’s stråtak under hösten 2011. 
Ryggningen är gjort med löspressad råghalm från Skurupstrakten. Ryggträna är 
delvis utbytta men de befintliga har i möjligaste mån återanvänts. De nya rygg-
träna är liksom de gamla tillverkade av ek. Efter omläggningen har taket ungefär 
tre ryggträn per meter taknock. Detta är glesare än tidigare men i enlighet med 
vad som är brukligt. Innan omläggning låg träna ovanligt tätt. De nya ryggträna är 
liksom majoriteten av de befintliga sammanfogade med kätting.  

Lagning av ränndalar vid bakugnen på norra längans nordsida. Här var 
ränndalarna i så dåligt skick att vatten läckte in.  Det var även hål rakt igenom. 
Hålen har nu lagats, ränndalarna har rensats från skräp och mossa och täckts med 
ny råghalm.  

Extra medel beviljades eftersom arbetet inte kunde utföras under den be-
räknade tiden av planerad hantverkare och under tiden som gick hann takets 
kondition försämras ytterligare och åtgärderna blev mer omfattande än vad som 
ursprungligen var tänkt. 
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Sydvästra ränndalen innan den rengjorts      Ryggningen innan omläggningen 
Östra ytterfasaden efter omläggningen       Norra och östra längan omryggade 
Nordsidan med illaren efter omryggning och lagning      Detalj av illarens tak efter omryggning och lagning 

 

 

Idag är taket i relativt gott skick, den nya ryggningen gör att det inte riskerar att 
blåsa av. Men ränndalarna på södra längans nordsida behöver ses över inom kort. 
Stråtäckningen börjar bli tunn och ränndalarna är en känslig punkt där läckage 
kan uppstå.  
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Ny ryggning och rensad ränndal       Taket i västra portgången efter renoveringen 

Förutom omryggningen har även medel beviljats till följande arbeten. 
 
• Renovering av taket i västra portgången. Består i att brädorna i portgången 

som tidigare bågnade och i vissa fall satt löst har bytts ut och spikats upp or-
dentligt.  

• Byte av bräda vid östra gavelröstet på södra längan. 
• Lagning av stalldörr har gjort, dörren är dock inte på plats då lämplig upp-

hängningsanordning/gångjärn inte anskaffats än. 
 

De ovan nämnda mindre arbetena har utförts utan antikvarisk medverkan men 
slutresultatet är tillfredställande och utan anmärkning. 

Avvikelser från handlingarna 

• Rensning av ränndalar.  
• Inoljning av trappor under skorsten. 
• Dörren är ej på plats då lämpligt gångjärn/upphängningsanordning sak-

nas. 
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Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Arbetet är välgjort och omsorgsfullt utfört med hänsyn tagen till byggnadens kul-
turhistoriska värde.  

Iakttagelser under renoveringen 

Taket börjar få en del skavanker och speciellt ränndalarna bör hållas under upp-
sikt tills det är dags för omläggning av hela taket. Medel för att åtgärda ränndalar-
na på södra längans norra sida är sökta inför nästa säsong. 
 

Källor 

Tryckta källor 

Emelie Petersson: Kumlatofta 5:12, Regionmuseet i Kristianstad, 2006 

Muntliga källor 

Ywonne Peterson, fastighetsägare 
Johan Freed, Freed´s Stråtak 

Hemsidor 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/sarskilt-vardefulla-kulturmiljoer-
i-skane/sjobo/Pages/Humlarodshus-Everlov-Kumlatofta-Ilstorp.aspx 

 

 

 

Lund 2011-11-01 

Ingela Blomén  
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son, 2010-2011 
7. Reslövs kvarn – omläggning av tak, Reslövs sn, AM, Ingela Blomén, 2010-2011 
8. Aosehus, Åhus sn, kompletterande undersökning SU, J Juhlin Alftberg/H Lilja, 2010 
9. Kävlinge gamla kyrka, -konserveringsarbeten etapp 1-3, Kävlinge sn, AK/AM, Petter Jansson & Ingela 

Blomén, 2008-2010 
10. Ångfärjestationen – en plats för möten och minnen, Helsingborgs sn, BMU, Maria Sträng & Ingela Blomén, 

2011 
11. Hovby smedja – Elvings värld, Norra Åsum sn, BMU, Ingela Blomén, Paul Hansson & Linnea Stolle 
12. Vårdplan Alunbruket, Andrarum sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg & Helene Stalin Åkesson, 2011 
13. Fleninge kyrka – renovering av tornet, Fleninge sn, AM, Maria Sträng, 2010-2011 
14. Vårdplan Månsas, Vånga sn, VP, Heikki Ranta, Åsa Jakobsson, Jimmy Juhlin Alftberg och Cissela Olsson, 

2011 
15. Tjörnedalagården – analys av kunskapsunderlaget, Gladsax sn, KA, Heikki Ranta, 2011 
16. KGB i Skåne – KvalitetsGranskning av Byggnadsminnen utifrån kunskapsunderlaget, PJ, Kristina Nilén, 

Anna Rabow och Heikki Ranta, 2010-2011  
17. Landskapet som trädgård – Pilalléer och pilevallar på Söderslätt, PJ, Patrik Olsson, 2011 
18. Lackalänga kyrka – renovering av tornspirans tak, AM, Maria Sträng 2011 
19. Gamlegård, Dagstorp 5:2 – omläggning av halmtak, Dagstorps sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
20. Ballingstorp och Per-Ols, Kviinge sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
21. Burlövs gamla prästgård – renovering av källare, Burlövs sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
22. Kulturens Östarp; Östarp 1:3. Vård- och skötselplan för landskap och kulturmiljö. Everlöv sn, PJ, Åsa 

Jakobsson och Cissela Olsson, 2011 
23. Bondrumsgården 2011, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
24. Alunbruket i Andrarum. Skötselplan för natur- och kulturhistoriska värden. Andrarum socken, VP, Åsa 

Jakobsson och Cissela Olsson, 2011  
25. Bondrumsgården – lagning av takskador, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, med bidrag av Therese 

Melin, 2011 
26. Kumlatofta 5:12 – omryggning av halmtaket mm,  Everlöv sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
 
 
 
 

Förkortningar:  
AF- antikvarisk förundersökning 
AK- antikvarisk kontroll 
AM- antikvarisk medverkan 
AU- arkeologisk utredning 
DK- dokumentation, övrigt 
FU- arkeologisk förundersökning     
KA- kulturhistorisk analys 
MD- murverksdokumentation 
OU- osteologisk undersökning 
PJ- projektrapport 
VP- vårdplan 
UN- arkeologisk undersökning 
BD- byggnadsdokumentation 
BAD- byggn-ark-dokumentation 
BMU- byggnadsminnesutredning 
 



 
 

12 



 

 


