
 
 

 

 

 2017:35 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tomelilla Byagårds tak 
 

Antikvarisk medverkan, 2017 
 
 
 

Anna Rabow 

 

xxx



 
 
 

 

  



 
 

 

Rapport 2017:35 
 

 

 

 

 

 

 

Tomelilla Byagårds tak 
 

Antikvarisk medverkan, 2017 
Tryde socken, 1130 
Tomelilla kommun 

Skåne län 
 

Anna Rabow 



 

Regionmuseet Kristianstad 
Landsantikvarien i Skåne 
 

Kristianstad 
Box 134, Stora Torg 
291 22 Kristianstad 
Tel 044 – 13 58 00 vx 
 
Lund 
Tomegapsgatan 22 
223 50 Lund 
 
www.regionmuseet.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
E-rapport 2017:35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsfoto: Svingeln mellan den norra och den västra längan. 
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502. 

  



 
 

 

Tomelilla Byagårds tak 
 

Innehåll 

Sammanfattning av utförda åtgärder 5 

Administrativa uppgifter 5 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 6 

Skyddsföreskrifter enligt KML 8 

Utförda åtgärder 8 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 10 

Övriga handlingar/rapporter med relevans för ärendet 10 



 

Tomelilla kommun och Tomelilla är markerat på kartan 
över Skåne. 

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

Den utvändiga svingeln mellan den västra och den norra längan täcktes om med 
halm och den norra längans tak kompletterades med ett varv närmast nock. Den 
södra delen av den östra längan och den östra delen av den södra längan (bo-
ningshuset) ryggades om. Taken är lagda i enlighet med tidigare arbeten och vård- 
och underhållsplanen för Tomelilla byagård, Rapport 2014:21. 

Administrativa uppgifter 

Objekt   Tomelilla Byagård, Byagården 1 
Socken   Tryde 
Kommun   Tomelilla 
Arbetshandlingar  Offert 2016-11-07, Naturligtvis byggnads- 

hantverk 

Plan över stråtäckningsarbeten 
1996–2017. 



 
Tomelilla Byagårds tak 
 
 

6 

Länsstyrelsens diarienummer 2017-02-08; 434-29984-2016  
Regionmuseets diarienummer K12.20-420-16, 1130 
Byggherre/beställare  Föreningen Tomelilla byagård 
Entreprenör   HN Byggnadsvård, Naturligtvis byggnads- 

hantverk 
Antikvarisk medverkan  Regionmuseet Kristianstad/Lands- 

antikvarien i Skåne genom Anna Rabow 
Byggnadstid   Augusti till september 2017 
Slutbesiktning  2017-10-03 
Bidrag till kulturmiljövård  67 491 kr (90 % av kostnaden) och för 

antikvarisk medverkan 
Rapport granskad av  Kerstin Börjesson 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Tomelilla Byagård antas ha uppförts under första hälften av 1800-talet. Enligt 
skånska rekognoseringskartan från 1812-20 utgjordes Tomelilla av nio gårdar. 
Tomelilla by låg alltsedan medeltiden under frälset, i huvudsak under Örups slott. 
Gården var en av fyra gårdar som blev kvar i byn efter att Laga skifte genomförts 
1845. Idag är Byagården den enda kvarvarande gården i Tomelilla by. Den är ett 
välbevarat exempel på en typisk sydostskånsk fyrlängad korsvirkesgård med kull-
lerstenslagd gårdsplan. Facken är klinade och avfärgade med kalkfärg och taken är 
täckta med halm. Den södra längan är boningshus, den västra inrymmer stall, den 
norra tröskloge och den östra bland annat torv- och fårhus. 

Gården har tidigare antagits vara uppförd kring 1800-talets mitt och den 
västra längan har ansetts vara äldst. Under fjolårets lagning av den östra gaveln 
påträffades en inristning i lerkliningen med bomärke eller initialer och årtal. Bo-
märket eller initialerna kan vara ett ”Y” eller ”J” och årtalet 1814. Den sista siff-
ran är osäker, men i vilket fall talar det för att gården är äldre än 1850-tal. Den 
östra längans gavel är byggd av klent och återanvänt virke av blandade träslag, 
vilket i sig tyder på en ålderdomlig konstruktion. Denna länga, och även den 
norra längan, är dessutom smalare än den västra vilket betyder att de kan vara 
äldre än de två andra längorna. 

På 1920-talet kom gården i hembygdsrörelsens ägo. Genom årens lopp har 
åtskilliga renoveringsinsatser genomförts utan större hänsyn till byggnadens kul-
turhistoriska värde och originalutförande. Från 2001 har flera åtgärder utförts, 
vilka i huvudsak innefattar taktäckning i stin och restaurering av korsvirkeskon-
struktionens fackfyllningar, men även mindre snickeriarbeten. Vid dessa tillfällen 
har stor hänsyn tagits till ursprungliga material och tekniker, arbetena har präglats 
av helhetstänk och långsiktig åtgärdshantering. Skadade delar har lagats med åter-
använd lera, råghalm, pilvidjor och virke av samma kvalitet som ursprungligt. 
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Skånska rekognoseringskartan från 1812-20. Byagården eller dess föregångare kan en av gårdarna i den nedre raden. 

Plan över Byagården. Svinhus, källare och utedass är numera rivet. 
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Skyddsföreskrifter enligt KML 

Tomelilla Byagård är sedan 1971-08-13 skyddad som byggnadsminne enligt Kul-
turmiljölagen (KML). I motiveringen till byggnadsminnesförklaringen framgår att 
Tomelilla byagård bevarar egenarten hos gången tids byggnadsskick och med hänsyn härtill är 

att anses såsom synnerligen märklig. Byggnaden får inte utan länsstyrelsens tillstånd 
rivas, byggas om eller förändras och ska underhållas löpande. Vid underhållsar-
beten skall traditionella material och metoder användas. 

Utförda åtgärder 

Årets omläggning av den yttre svingeln mellan den norra och den västra längan 
lades om med halm så sent som år 2004 men var redan uttjänt. Även den svingel 
som gjordes om 2015 var lagd detta år, men när arbetena på fjolårets svingel ut-
fördes är däremot okänt. Att dessa delar slitits ner så snabbt kan ha flera orsaker. 
Det kan bero på halmens kvalitet eller hur anslutningen till det intilliggande stiet 
har utförts. Svinglar slits lätt ner, de är utsatta för mer väta samtidigt som de har 
något mindre lutning än resterande tak vilket orsakar håligheter och grogrund för 
bakterier och röta vilket i sin tur leder till slitage. 

Den norra svingeln var lagd med råghalm och var bunden med pilvidjor 
över delvis äldre huggen läkt av fur och delvis ny sågad läkt. De nya läktena åter-
fanns främst i den övre delen av taket och var placerade något tätare än äldre läkt. 
Befintlig läkt och även den så kallade kattrappan i svingeln var i gott skick och 
byttes inte. Svingeln lades om med ny råghalm och bands med pilvidjor över 
käppar av hassel. Större delen av råghalmen kom från Polen och var lång, vältrös-
kad och av god kvalitet. En mindre andel var svensk, ekologisk råghalm som var 
något gulare än den polska. Halmen bands med pilvidjor över rafter av hassel-
käppar likt det tidigare utförandet. De flesta pilvidjorna kom från Pilgårdens hant-
verk och några plockades från de pilar som finns runt gården. Vidjornas kvalitet 
testades och användes färska vilket visade sig fungera bra. Över sågad läkt brukar 
man annars binda med ståltråd, eftersom det på läkt med vassa kanter kan vara 
svårt att få hållbara bindningar med vidjor. Hasselkäpparna togs från taktäckarens 
egna ägor. Taket skars inte, utan stråna lades och klappades på plats med täcke-
vraga. 

Likt på andra ställen på gårdens saknade den norra länga det sista varvet 
halm på båda takfallen. Detta skift ska gå över nocken och ligga omlott så att 
nocken skyddas av halm från båda takfall. Nocken blir väldigt utsatt, särskilt när 
ryggningens halm slitits ned. Däremot hade man lagt ut ett tunt strötak av vass 
längs hela längans nock. Om detta gjorts för att halmen tagit slut eller för att man 
ansåg att vass skyddar bättre är oklart. Det finns exempel på att en del taktäckare 
gjorde tvärt om vid övergången från halm till vass. Då litade man inte på att vass 
var lika bra som halm. Senare blev den omvända teorin den förhärskande.   
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Den utvändiga svingeln mellan den norra och den västra längan lades om med ny råghalm och fick ny ryggning, 
t v före och t h efter täckning. Den halm som avtecknar sig som mörkare är den svenska halmen. 

Portgången i den norra längan är öppen upp till nock vilket gör att svingeln är fullt synlig. T h ses taket före 
omtäckning och t h efter. Längst upp vid nocken skymtas den vass som låg längs hela den norra längan. Vassen 
fick ligga kvar efter komplettering med halm närmast nocken. 
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Hela den norra längan kompletterades närmast nock på båda takfall med ett övre 
varv av råghalm som bands med pilvidjor över käppar av hassel. Även resterande 
tak sågs över och det gjordes några mindre lagningar. 

Ryggningen över svingeln mellan den västra och norra längan och på den 
norra längan utfördes med ny löshalm av råg, men mestadels av vete. Anledning-
en till att inte enbart råghalm använts till ryggningen var att det inte gick att få tag 
i tillräckligt mycket sådan halm av bra kvalitet. Det anses vara mer traditionellt 
med just råghalm men i äldre tider har man troligtvis tagit den halm som funnits 
tillgänglig. Även andra delar av gårdens tak ryggades om; den norra delen av den 
västra längan, den östra delen av den södra längan (boningshuset) och den södra 
delen av den östra längan. Resterande delar ryggades om under förra och förr-
förra årets arbeten, vilket gör att alla tak i dagsläget har tämligen nya ryggningar. 

Några genomruttna ryggaträn kasserades och ersattes med nya grova rygga-
trän av ek. Sammanlagt tillkom tio nya par, utspridda över de nyryggade taken. 
Mindre skadade ryggaträn behölls dock varmed ryggaträna ligger något tätare 
numera. De nya ryggaträna dymlades med nya handgjorda ekdymlingar. De be-
fintliga ryggaträna har varit fastsatta på lite olika sätt, med dymling, kätting och 
järntråd. Fungerande konstruktioner återanvändes och sågs över så att de var or-
dentligt fästa i kärnveden. 

Den västra längans östra solbräda som var rötskadad byttes mot en ny i fur i 
samma dimensioner som den förra. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Taktäckningen av Tomelilla byagården är utförd med traditionella material och 
metoder samt med hänsyn till gårdens kulturhistoriska värde. Taken har under de 
senaste åren fått en ordenlig översyn och svinglarna som är de mest utsatta delar-
na har lagts om varmed gårdens värden har säkrats.  

Övriga handlingar/rapporter med relevans för ärendet 

Tomelilla Byagårds stråtak, antikvarisk medverkan, 2016:60, Anna Rabow, Regionmuseet Kristian-

stad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Tomelilla Byagårds tak och gavel, antikvarisk medverkan, 2015:53, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna 

Rabow, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Tomelilla Byagård, vård- och underhållsplan, 2014:21, Jimmy Juhlin Alftberg och Lars Buhrgard, Reg-

ionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Tomelilla Byagård 2013, antikvarisk medverkan, 2013:44, Jimmy Juhlin Alftberg, Regionmuseet Kris-

tianstad/Landsantikvarien i Skåne  
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Den östra längans 
ryggning var helt 
nedsliten och täck-
ningens käppar var 
synliga. 

Den norra längans 
ryggning lagades 
endast förra året. 

På den norra längan 
lades ett nytt skift 
närmast taknocken 
(ny halm skymtar 
under ryggningen) och 
ryggningen fick helt ny 
halm. Det medförde 
att höjdskillnaden 
mellan den norra och 
den västra längan 
ökade. 
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Tomelilla Byagård, antikvarisk medverkan, 2012:43, Helena Rosenberg, Regionmuseet Kristian-

stad/Landsantikvarien i Skåne 
 

Tomelilla Byagård 2011, antikvarisk medverkan, 2011:30, Jimmy Juhlin Alftberg, Regionmuseet Kris-

tianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Tomelilla Byagård – fasadarbeten 2010, antikvarisk medverkan, 2010:26, Jimmy Juhlin Alftberg, Reg-

ionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Tomelilla Byagård – takarbeten 2010, antikvarisk medverkan, 2010:25, Jimmy Juhlin Alftberg, Reg-

ionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Tomelilla Byagård 2006-2009, slutrapport antikvarisk medverkan, 2009:93, Jimmy Juhlin Alftberg, 

Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Tomelilla Byagård – tak och gavelspets, antikvarisk medverkan, 2009:48, Jimmy Juhlin Alftberg, Reg-

ionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Tomelilla Byagård – tak- och fasadarbete, antikvarisk medverkan, 2008:87, Jimmy Juhlin Alftberg, Reg-

ionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Tomelilla Byagård – murstocksrenovering, antikvarisk kontroll, 2007:54, Jimmy Juhlin Alftberg, Reg-

ionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Film om taktäckning av Tomelilla byagård från 1937 av Albert Eskeröd, Torsten Althin och 

Ingemar Ingers, Folklivsarkivet i Lund, samlingar. 

 

 

 

 

 

Lund 2017-10-11, Anna Rabow 
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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. Stora Herrestads kyrka – utvändig renovering, Stora Herrestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014-2016 
2. Bolshögs kyrkogård, Bolshög sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
3. Östra Vemmerlövs kyrkogård, Östra Vemmerlöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
4. Stävie kyrka – fasad- och takrenovering, Stävie sn, AM, Maria Sträng, 2016 
5. Fuglie kyrkogård, Fuglie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
6. Skegrie kyrkogård, Skegrie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
7. Västra Tommarp, Västra Tommarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
8. Sofia Albertina kyrka, Landskrona sn, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
9. Mariakyrkan, Båstad sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2017 
10. Skånelinjen, Fördjupad inventering, Johan Dahlén, Per Holmgren, Emelie Petersson, Brita Tronde, 2016 
11. Örkened kyrkogård, Örkened socken, VP, Åsa Jakobsson och Cissela Olsson, 2017 
12. Västra Hoby kyrka – Invändig omgestaltning, Västra Hoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Stadshallen i Lund, Lunds domkyrkoförsamling, AF, Anna Rabow, 2017 
14. Loshult kyrkogård, Loshult sn, VP, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 
15. Torsebro krutbruk, restaurering av stenmur, Färlöv sn, AM, Johan Dahlén, 2017 
16. Osby kyrkogård, Osby sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 
17. En axel och fyra vingar – Bröddarps mölla blir körbar igen, Västra Ingelstad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 

2015-2017 
18. Farstorps kyrkogård, Farstorps sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Åsa Jakobsson och Tony Svens-

son, 2017 
19. Haga-området i Hässleholm, Hässleholm sn, KU, Maria Johansson, Emelie Petersson, Cissela Olsson, 2017 
20. Skrivaremöllan, Torna Hällestad sn, DK, Anna Rabow, 2017 
21. Skjulet, Torekov sn, AM, Maria Johansson, 2017 
22. Visseltofta kyrkogård, Visseltofta sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2017 
23. Valleberga kyrka, rampanläggning, Valleberga sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
24. Ballingstorpsgården – arbeten på stallet, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2017 
25. Emmislöv kyrka – utvändig renovering av tornet, Emmislövs sn, AM, Emelie Petersson, 2017 
26. Häljarps mölla – Finjustering av kronhjul och segel, Tofta sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2017 
27. Norra kapellet i Telleborg, Om- och tillbyggnad 2016, Trelleborg sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2017 
28. Revinge kyrka – utvändig torntrappa, Revinge sn, AM, Maria Sträng, 2017 
29. Helsingborgs krematorium – renovering värme och ventilation, Helsingborg sn, AM, Maria Sträng, 2016-2017 
30. Återställande av ”Bånken”, f.d. Riksbanken i Kristianstad, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2017  
31. Västra Vram kyrka – byte av plåttäckning, V Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2017 
32. Ålabodarna vid Ravlunda skjutfält, Maglehem och Ravlunda sn, DK, Emelie Petersson och Anna Rabow, 2017 
33. Den skånska fruktodlingens kulturarv, Landskap, mångfald och tradition, PJ, Cissela Olsson, 2017 
34. Tyringe kyrka, underhållsplan 2017, Finja sn, BAD, Helén Lilja, 2017 
35. Tomelilla Byagårds tak, Tryde sn, AM, Anna Rabow, 2017



 

 


