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Tomelilla kommun, Tomelilla markerat. 

 
Tomelilla Byagård ligger i den västra delen av samhället. 
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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Den östra längans södra gavel renoverades med nytt timmer och murades upp 
med återanvänt kline. Skadan motsvaras av skada 8 (s 13) i vård och underhålls-
planen från 2014, Tomelilla Byagård, vård och underhållsplan, 2014:21. Stråtaket i 
svingeln mellan boningshuset och den västra längan lades om.  

Administrativa uppgifter 

Objekt   Tomelilla Byagård, Byagården 1 
Socken   Tomelilla 
Kommun   Tomelilla 
Arbetshandlingar  2015-02-10, Henrik Nilsson 
Länsstyrelsens diarienummer 2015-03-24, 432-7677-15 
Regionmuseets diarienummer K12.20-133-15, 1130 
Byggherre/beställare  Föreningen Tomelilla byagård 
Entreprenör   HN Byggnadsvård (murning) 
Underentreprenörer  Enock Nilsson (snickeri) 

Naturligtvis Byggnadshantverk (tak) 
Timmerhaken HB (timmerarbeten) 

Tomelilla Byagård, augusti 2015. 
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Antikvarisk medverkan  Regionmuseet Kristianstad/Lands- 
antikvarien i Skåne genom Jimmy Juhlin 
Alftberg och Anna Rabow 

Byggnadstid   Maj till november 2015 
Slutbesiktning  2015-11-12 
Bidrag till kulturmiljövård  162 090 kr inkl. moms (90 % av totalkost-
naden) 
Rapport granskad av  Maria Johansson 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Tomelilla Byagård tros ha uppförts under första hälften av 1800-talet och ut-
gjorde en av de sju gårdar som tillsammans bildade byn Tomelilla. Gården ge-
nomgick aldrig något skifte utan är belägen på ursprunglig plats. Gården är upp-
förd som en fyrlängad korsvirkesgård med kullerstenslagd gårdsplan. Facken är 
klinade och avfärgade med kalkfärg och taken är täckt med halm. 

Under 1920-talet kom gården genom köp i hembygdsrörelsens ägo. Genom 
årens lopp har åtskilliga renoveringsinsatser genomförts utan större hänsyn till 
byggnadens kulturhistoriska värde eller de originalmaterial som finns bevarade. 

Plan över stråtäckningsarbeten 
utförda 1996–2015. Årets 
takomläggning är markerad 
med brunt. 



 
Tomelilla Byagårds gavel och tak 

7 

Från 2001 har flera insatser utförts, vilka i huvudsak innefattar takomtäckning i 
stin och restaurering av korsvirkeskonstruktionens fackfyllningar, men även 
mindre snickeriarbeten. Vid dessa tillfällen, som noga dokumenterats, har stor 
hänsyn tagits till de ursprungliga materialen och successivt har lagningar med t.ex. 
cementputs avlägsnats. 

 Det är ett faktum att mycket av originalmaterialen, t.ex. lerputs och timmer, 
befinner sig i dåligt och/eller uttjänt skick. Detta är en till största delen normal 
skadebild, eftersom mycket av dessa material de facto härrör från 1850-talet och 
att höst- och vinterklimatet i denna del av regionen bjuder på hårda påfrestningar 
i form av mycket blåst, slagregn och drivsnö. 

De senare årens förnyade helhetstänk kring gården, där en funktionell och 
långsiktig åtgärdshantering präglar arbetet, bör anses som mycket tillfredsstäl-
lande ur byggnadsminnets synvinkel. Under 2014 upprättades en vård- och un-
derhållsplan över byggnadsminnet och årets arbeten ligger i linje med denna plan. 

Skyddsföreskrifter enligt KML 

Tomelilla Byagård skyddas både exteriört och interiört sedan 1971 som bygg-
nadsminne enligt 4 kap Kulturmiljölag, KML. 

Östra längans södra gavel. Lister, stolpar och stagar i det nedre facket var i dåligt skick. Stagarna var placerade direkt på 
grundstenarna och det mesta av leran var ersatt med nyare grå lera och cementblandat bruk. 
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Utförda åtgärder 

Östra längans södra gavel 

Östra längans södra gavel har under flera år uppvisat en långt framskriden skade-
bild, alstrad av frostsprängning och allmän materialutmattning. På den nedre, 
mest utsatta delen av gaveln, hade en del putsen lossnat under den senaste vin-
tern varmed den skyddats med skivinklädnad. Vissa lagningsåtgärder har utan 
större framgång vidtagits under de senare åren. Konstruktionen är av korsvirke 
av enkel typ utan fotträ och fackfyllningarna utgörs av lerklinade stakar. Den 
östra längans södra gavel var till viss del täckt av cementblandad puts, på bland 
annat ett parti av bindbjälken som var rötskadad. Det var endast delar av listerna 
och stolparna som var synliga. Den andra stolpen, sett från öster, var täckt av den 
planka som utgör ”karm” till porten mellan boningshuset och den östra längan. 

Sedan putsen hade knackats ner och konstruktionen frilagts kunde man 
konstatera att de nedre stolparna var av huggen och kransågad ek som troligtvis 
var av återanvänt virke då det fanns spår efter urtagningar utan funktion. Den 
tvärgående listen som fanns på de två östra facken var av huggen och sågad fur. 
Den tvärgående bjälken var grov och av huggen fur med sågad yttersida. De två 
övre stolparna var klena och av sågad fur. Stakarna var av blandade träslag så som 
gran, al och det fanns även inslag av en. En enkel halmflätning förekom med ore-
gelbundet avstånd, 20-40 centimeters mellanrum, mellan stakarna. Stakarna stod 
direkt på grundstenarna och var fastsatta genom borrade hål i bindbjälken. 

Östra längans södra gavel. Två nya stolpar och portens dörrkarm är monterade. T.h. ses bevarade stagar  i väggens övre del. 
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Under årets insats dokumenterades och mättes gaveln upp, se bilaga s 14. Däref-
ter monterades de uttjänta och uppenbart bristfälliga delarna varsamt ned. Det 
östra nedre facket, vars ytputs redan fallit bort, var i så dåligt skick att stakar och 
allt kline monterades ner. Listen och de två mellersta stolparna, som var i sämst 
skick, togs bort. Den yttre putsen knackades varsamt ner, både gavelns ut- och 
insida samt en bit på andra sidan om hörnstolparna, på vardera långsidan. På 
både in- och utsidan fanns tjocka lager av kalk- och kalkcementputs på mer eller 
mindre hela ytan, främst nertill. Under lagren av kalkfärg och cementputs fanns 
sporadiska lagningar med blålera. Den ursprungliga lerkliningen var av gul lera av 
god kvalitet med inblandning av småsten. 

På insidan av väggen, i det som är huggebod och används för utställning av 
verktyg, påträffades under kalk- och cementputsen lager av kalkfärg och lerputs. I 
det mellersta facket fanns en inristning med ett bomärke eller initialer och ett år-
tal, se vidare under Iakttagelser under restaureringen. 

Efter avlägsnandet av putsen på det västra nedre facket upptäcktes att det 
en gång funnits en list i det västra facket. En lagning med blålera avslöjade detta. 

Två nya stolpar nytillverkades av ek med bilade kanter och kransågad fram- 
och baksida. Bilningen utfördes på plats medan kransågningen utfördes hos tim-
merman. Stolparna utfördes likt de befintliga stolparna med likadana urtagningar; 
borrhål och stora urtag för tappar som de befintliga stolparna hade.  

Östra längans södra gavel fick delvis nya stolpar och nya lister. Det östra facket klinades om med nya stagar och halmflätor. 
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Furuslanorna som användes till stolpar och lister bandsågades. De gamla sla-
norna, stolparna och listerna sparades på gården. 

Cementputsen skiljdes från leran i olika behållare varmed den gula leran 
kunde blötas upp och återanvändas. Den grå leran återanvändes inte eftersom 
den inte antogs vara ursprunglig och var dessutom av sämre kvalitet. Som kom-
plement till lerkliningen användes lersten som finns på lager på gården.  

Kalkningen utfördes i 5 lager varav de första var en blandning på 1-4 och 
de sista på 1-3. Man tror att man förr i tiden målade med en tjockare färg och 
därför har man utfört avfärgningen tjockare än man numera brukar göra. 

Porten mellan östra och södra längan lagades med ett par nya brädor och en 
ny planka/”dörrkarm” mot den östra längan. 

Taktäckning 

Västra längans yttre svingel har omtäckts med råghalm. Detta sti omtäcktes sen-
ast 2004, vilket innebär en livslängd på 11 år, något som kan anses vara nå-
gorlunda rimligt för en svingel. Taket var delvis täckt med plast som skydd mot 
läckage. I samband med arbetet upptäcktes att det översta skiftet på det åt öster 
angränsande stiet inte var tillräckligt långt. På en del av det omlagda taket är taket 
ett läkt högre och här fattades halm. Stiet på den norra sidan lades om 2009 och 
eftersom det inte var något slitage torde det bero på halmbrist eller otillräcklig  

Den östra längans sydvästra hörn, t.v. efter nedknackning av cementputs och t.h. efter lagning. 
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kunskap om täckning vid nock. Vid en täckning ska det översta skiftet vikas ned 
över nocken så att den skyddas av täckningen från båda sidor.  

Före arbetet sattes en stötta till en av sparrarna invändigt. De flesta av spar-
rana är väldigt klena och håller för konstruktionens skull men troligtvis inte för 
tyngden av en hantverkare. Efter nedtagning av den gamla halmen undersöktes 
läkten som mestadels bestod av sågad furuläkt. Ett litet läkt byttes mot ett nytt av 
kluven gran likt de äldsta befintliga läkten. Råghalmen kom från Polen och var 
lång, vältröskad och av god kvalitet. Halmen bands med pilevidjor likt tidigare 
utförande. Om läkten är sågade brukar bindningarna göras med ståltråd eftersom 
det anses vara svårt att få hållbara bindningar på läkt med vassa kanter. Men ef-
tersom bindningarna satt bra utfördes de med vidjor även denna gång. Pilevid-
jorna var delvis köpta och delvis tagna från taktäckarens egen odling. Halmen 
bands över raft av hasselkäppar som även de kom från taktäckaren. Det nedre 
skiftet fästes med två järntrådar för extra säkring av stiet.  

En mer omfattande ryggning än vad som ursprungligen var tänkt utfördes. 
Det var egentligen bara det aktuella stiet och någon meter på vardera sidan om 
det som skulle läggas. Ryggningen på en stor del av gården var i sämre skick än 
väntat varför hela den västra längan och den södra längans västra del (fram till 
skorstenen) lades om. Ryggningen utfördes med ny löshalm och återanvända 
ryggaträn. Några ryggaträn fick kasseras då de var genomruttna och ersattes med  

Den västra och södra längans tak före (t.v.) och under arbetets gång (t.h.) Denna del av taket var något högre än västra 
längans  resterande del.  
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nya par ryggaträn av kluven ek som lades vid de yttre takändarna. Befintliga ryg-
gaträn var fastsatta i varandra med kätting, järntråd och dymlingar. Fungerande 
konstruktioner återanvändes medan de nya ryggaträna fick nya handgjorda ek-
dymlingar. 

Iakttagelser under restaureringen 

På den östra längans gavel, på det mellersta fackets insida, fanns en inristning i 
lerkliningen med ett bomärke eller initialer och under det ett årtal. Bomärket eller 
initialerna skulle kunna vara ett ”Y” eller ”J” och årtalet 1814(?). Den sista siffran 
är osäker men det talar för att gården är äldre än från 1850-talet vilket varit den 
vedertagna teorin. Enligt den teorin är det dessutom den västra längan som är 
äldst. Den östra längans gavel med både klent och återanvänt virke av blandade 
träslag tyder på att det är en ålderdomlig konstruktion. Denna länga, och även 
den norra längan, är dessutom smalare än den västra vilket i sig tyder på att den 
kan vara äldre än de andra två längorna.  

Gården är oskiftad och ligger kvar på sin ursprungliga plats. Tomelilla by låg 
alltsedan medeltiden under frälset, i huvudsak under Örups slott. År 1761 fanns 
fem gårdar i byn. Innan Laga skifte genomfördes åren 1840-1845 i Tomelilla by 
hade gårdsantalet ökat till sju. Tre av dessa flyttade ut i samband med skiftets ge-
nomförande. 

T.v: Den västra och södra längans tak efter taktäckning. T.v. ses inristningen med ett bomärke och årtalet 1814 (?) på den 
östra längans innervägg. 
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Avvikelser från arbetshandlingar 

Ryggningsarbetena blev mer omfattande än vad som var tänkt. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Renoveringen av gaveln är utförd med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska 
värden. Borttagandet av cement och icke ursprungligt lerbruk innebär en åter-
gång till ett äldre utseende som också passar bättre med befintliga material. I öv-
rigt är timmerarbetena utförda så som de såg ut före renoveringen. Både renove-
ringen av gaveln, taktäckningen och ryggningen av taket är utförda för ett långsik-
tigt bevarande. 

Övriga handlingar med relevans för ärendet 

Tomelilla Byagård, vård- och underhållsplan, Rapport 2014:21, Jimmy Juhlin Alftberg 
och Lars Buhrgard, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne.  
 
 
 

Kristianstad och Lund 2015-12-21 

Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow 

 

Den södra längans ryggning lades om fram till skorstenen medan hela den västra längans tak fick ny ryggning. 
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Bilagor 

  

Uppmätning av den östra längans södra gavel, utförd av Jimmy Juhlin Alftberg. 

Plan över Tomelilla Byagård. Pilen visar den östra längans lagning. 
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Östra längans södra gavel. De nya stolparna och listerna är markerade med rött. 



 
Regionmuseets E-rapportserie 2015 

Kulturmiljö 

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

1. Barkåkra kyrka – utvändig renovering, Barkåkra sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
2. Avenboksgången och trädgården vid Araslövs herrgård - ett bortglömt grönt kulturarv, Färlöv sn, VP, Patrik Olsson, 2014 
3. Konsul Perssons villa – renovering av balkong, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2014 
4. Stångby kyrkby kyrkogård, Stångby sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson och Carin Strümpel-Alftrén, 2015 
5. Villie kyrka – in- och utvändig renovering, Villie sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
6. Östra Sönnarslövs kyrka, takrenovering, Östra Sönnarslövs sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
7. Brågarps kyrka, in- och utvändig renovering, Brågarps sn, AM, Petter Jansson och Linn Ljunggren, 2014 
8. Polemanska huset – vård av mötesplats, Färingtofta sn, VP, Helene Stalin Åkesson, 2014-2015 
9. Norra Nöbbelövs kyrkogård i Lund, Norra Nöbbelövs sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2015 
10. Gråmanstorp kyrka, Gråmanstorp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014–2015 
11. Glimmebodagården – vårdåtgärder 2015, Brösarp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2015 
12. Sankt Nicolai kyrka Trelleborg – invändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
13. Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, Östra Broby sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson och Emelie Petersson, 2014 
14. Villa Fehr, Nättraby sn, AU, Jimmy Juhlin Alftberg och Emelie Petersson, 2015 
15. Taket på Fru Görvels hus, Lunds domkyrkoförsamling, AK, Anna Rabow, 2008 
16. Tolånga kyrka – invändig renovering och nytt värmesystem, Tolånga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
17. Elinebergskyrkan, Helsingborg – takrenovering, AM, Maria Sträng, 2015 
18. Hörups kyrkogård, Hörups sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Helena Rosenberg, 2014 
19. Krematoriet, Helsingborg – takomläggning, AM, Maria Sträng, 2015 
20. Örumshuset, Hörup sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
21. S:t Petri kyrka – Värme- och ventilationssystem, Klippan sn, AM, Åsa Eriksson Green och Jimmy Juhlin Alftberg, 2013–2015 
22. S:t Petri kyrka – Omläggning av damm, Klippan sn, AM, Maria Johansson och Åsa Eriksson Green, 2013-2015 
23. Billesholms kyrka – renovering av golv, Norra Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
24. Stora Råby kyrkogård, Stora Råby sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
25. Ausås prästgård, Ausås sn, VP, Anna Rabow, 2015 
26. Valleberga kyrkogård, Valleberga sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
27. Ingelstorps kyrkogård, Ingelstorps sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
28. Glemminge kyrkogård, Glemminge sn, VP, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2015 
29. Vattensågen i Sönder Össjö, Skånes Fagerhults sn, AM, Maria Johansson, 2015 
30. Ekeby badhus – steg två i takrenoveringen, Ekeby sn, AM, Helene Stalin Åkesson och Linn Ljunggren, 2015 
31. Igelösa kyrkogård, Igelösa sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
32. Västra Hoby kyrkogård, Västra Hoby sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
33. Odarslövs kyrkogård, Odarslöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2015 
34. Vanstads kyrkogård och begravningsplats, Vanstad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
35. Lövestads kyrkogård och begravningsplats, Lövestad sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
36. Tryde kyrkogård, Tryde sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2014 
37. Källna kyrka – Plåt och fogningsarbeten, Källna sn, AM, Maria Johansson, 2015 
38. Östra Broby kapell – inre och yttre renovering, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
39. Östra Ljungby kyrka – tak och fasadrenovering, Östra Ljungby sn, AM, Maria Johansson, 2015 
40. Tomelilla kyrkogård, Tomelilla kn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
41. Håstads kyrkogård, Håstad sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
42. Huaröds kyrka – Takrenovering, Huaröd sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
43. Ullstorps kyrkogård, Ullstorps sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
44. Ramsåsa gamla kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
45. Ramsåsa nya kyrkogård, Ramsåsas sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
46. Benestad gamla kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
47. Benestad nya kyrkogård, Benestad sn, VP, Emelie Petersson och Tony Svensson, 2015 
48. Röddinge kyrka – utvändig renovering, Röddinge sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015 
49. Korgfabriken i Lönsboda – renovering av fasad, Örkened sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2015 
50. Renovering av gamla gravkapellet, Norra kyrkogården i Lund, en binär historia, Lunds sn, AM, Petter Jansson, 2015 
51. Tryde Kyrka – Utvändig renovering, Tryde sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
52. När Flamingo rivs, Perstorps sn, BD, Helene Stalin Åkesson, 2015 
53. Tomelilla Byagårds gavel och tak, Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 

 



 

 


