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Fig. 1. Örumshuset med sin placering i landskapet, vy mot väster. 
 

Inledning 
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne har anlitats av Ystad kom-
mun för att skadeinventera byggnadsminnet Örumshuset, samt upprätta en ade-
kvat vård- och underhållsplan (hädanefter benämnd VoU-plan). Fältarbetet ut-
fördes 1 juni 2015.  
     Inledningsvis ska nämnas att VoU-planer generellt sett inte är "eviga" doku-
ment, utan en handling som i första hand avser bringa ordning på en äldre eller 
pågående skadebild samt vara ett stöd inför det fortsatta löpande underhållsar-
betet. Planen upprättas efter de förutsättningar som är rådande vid inventerings-
tillfället och i händelse av till exempel svår storm eller sträng vinter kan åtgärds-
behoven kräva omdisposition och/eller utökas. Under gynnsamma förhållanden 
bör därför denna VoU-plan till sin helhet kunna äga giltighet under en period av 
cirka 10–12 år. Därefter bör den kompletteras eller göras om. 
     I skadebeskrivningen nedan, som för enkelhets skull är numrerad, anges med 
röd, fet stil Åtgärd snarast om skadan är av akut art. Dessa skador bör åtgärdas 
skyndsamt för att inte hastigt utvecklas på ett okontrollerbart vis. Övriga skador 
bör åtgärdas löpande under 1–2 eller 1–3 års tid. 
     Då Örumshuset skyddas som byggnadsminne, innebär detta att alla ingrepp är 
tillståndspliktiga hos Länsstyrelsen Skåne – bortsett från sådana som har karaktä-
ren av normalt underhåll (som exempel vitkalkning, omkittning av fönster, juste-
ring av gångjärn osv). Vid det normala underhållsarbetet ska traditionella material 
och metoder användas.  
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Fig. 2. Plan över Örumshuset, troligtvis upprättad på 1950- eller 1960-talet, okänd invente-
rare. Den ursprungliga planritningen är tillhandahållen av Länsstyrelsen Skåne. Rummens 
funktion utgörs av: 1. Baghus/kistekammare, 2. Stugan, 3. Illare, 4. Förstuga, 5. Kök, 6. 
Torv- och vedbod, 7. Hönshus, 8. Fårkätte, 9. Svinstia, 10. Loge, 11. Loggolv, 12. Brunn 
(benämningarna återfinns på originalplanritningen, som kan ses i Bilaga 1). 
 

Kort historik 
Örumshuset (tidigare även kallad Örumsgården), uppfördes under 1800-talets 
första hälft. Byggnaden, som består av en västlig boningsdel och en östlig eko-
nomidel, är helt uppförd i korsverksteknik – med stor variation på timrets mått. 
Fackfyllningarna är murade med lersten och väggarna är såväl exteriört som inte-
riört putsade med lerbruk, samt avfärgade med vit kalkfärg. Exteriören har parti-
ell panelbeklädnad. Fotträ saknas och stolparna är på ålderdomligt vis ställda på 
stenar. Takstolskonstruktionen är på traditionsenligt vis förhållandevis klen.  
     Vid Skåneinventeringen 1953 benämndes byggnaden som ”hembygdsgård, fd 
skola”. Ägaren vid tidpunkten var Österlens hembygdsförening. Byggnadsmin-
nesförklaring skedde 1964, efter att frågan väckts 12 december 1962. I moti-
veringen till byggnadsminnesförklaringen framgår, som ett centralt motiv, att ”… 
Örumsgården bevarar egenarten hos gången tids byggnadsskick och med hänsyn 
härtill är att anses såsom synnerligen märklig …” (Skyddsföreskrifterna redovisas 
i Bilaga 1). 
     De åtgärder som utförts på byggnaden årtiondena efter 1964 finns i princip 
inte dokumenterade, men genom att jämföra med äldre fotografier står det klart 
att förändringar skett, vilka frångått den gestaltning byggnaden hade vid tidpunk-
ten för byggnadsminnesförklaringen. I huvudsak gäller detta de panelklädda yt-
terväggarna och skorstenen. Troligtvis har även fönster bytts. 
     Från och med senare delen av 1990-talet har renoverings- och restaureringsin-
satserna utförts med antikvarisk medverkan, vilket bidragit till att de utförda åt-
gärderna blivit noga dokumenterade. 
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Fig. 3. Örumshuset 1953. Fotot taget i samband med Skåneinventeringen 1951–53. Foto-
graf: H Strandberg. 
 

 
Fig. 4. Södra takfallets stråmaterial är starkt nedslitet. Notera synliga rafter och hålet till 
höger nedanför skorstenen. 
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Skadebild 
Nedan anges påträffade skador och åtgärdsförslag. Mindre skador som med en-
kelhet kan åtgärdas genom löpande underhållsarbete, exempelvis lagning av 
mindre sprickor och kittning av fönster, är ej medtagna. Trots ett par svåra bris-
ter, som kan komma att kräva stora resurser för att åtgärdas, bedöms skadebilden 
inte vara speciellt omfattande. Samtliga skador som redovisas är numrerade. I fall 
där skador återkommer på likartade byggnadsdetaljer finns dessa redovisade på 
planritningar. För enkelhets skull delas skadorna in i tre avgränsade grupper: Ex-
teriör, Interiör och Fönster. 

Exteriör 

Skada 1, Södra takfallet: Taket är till sin helhet täckt med råghalm och hela 
södra takfallet förefaller vara lagt vid samma tidpunkt. Halmen är bunden med 
vidjor på kluvna granslanor, med c-c mått på drygt 30 cm. Täckningen är bristfäl-
lig och nedsliten och de övre raderna hasselrafter blottlagda (se taket på fig. 4). 
Takfallets tjocklek är vid nederkant ca 10–12 cm. Själva takskägget sticker ut ca 
20–30 cm, vilket är ett för kort mått eftersom undersittande knutskallar inte 
skyddas i erforderlig utsträckning. Utöver slitaget finns mindre partier med 
materialbortfall, t.ex. i anslutning till skorstenen.  
 

Åtgärd snarast: Rekommendationen är att takfallet sektioneras upp 
i 4–5 stin som täcks med 2–3 års intervaller, varav första omtäck-
ningen om två stin bör ske snarast – på så sätt återgår man till ett 
traditionsenlig omtäckningsförfarande. Olika stadier av patinerad 
halm bidrar till att visuellt visa hur byggnaden gestaltat sig i äldre ti-
der. Mindre skador repareras omgående innan omtäckning sker. 
Nytt stråmaterial bör vara halm och bindning bör ske med vidjor. 
Krävs byte av läkt bör detta ske med kluvna granslanor. Takskägget 
bör förlängas med 5–10 centimeter (på fig. 3 syns dessutom ett 
längre takskägg). Åtgärden bidrar till att bättre skydda fasaderna och 
stolparnas knutskallar. 

 
Skada 2, Norra takfallet: Det norra takfallet är till stora delar täckt med mossa, 
vilket uppkommit genom inverkan av ett antal bredvidväxande träd (träden är 
sedan en tid tillbaka fällda, men slyet som växer vid gärdsgården är tämligen 
högt). Takskägget håller samma korta mått som på södra takfallet. I anslutning till 
skorstenen finns ett par större lagningar i anslutning till synliga hasselrafter. 
 

Åtgärd: Håll takfallet under uppsikt. Ett sti i anslutning till skorste-
nen bör omtäckas inom 1–3 år. Takskägget förlängs succesivt med 
5–10 cm i takt med utbytta stin. När södra takfallet på sikt är helt 
omtäckt övergår samma åtgärd till norra takfallet. 
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Skada 3, Ryggning: Ryggningen, som är utförd med löspressad råghalm, före-
faller något sliten. Ryggträna av kvartskluven ek är dubbade parvis med vad som 
förefaller vara hasseldubb. 
 

Åtgärd: Omryggning bör utföras inom 1–3 år med ny löspressad 
råghalm, som fästs med befintliga ryggaträn. Befinns ryggträ vara 
förbrukade ersätts de med nya likt befintligt utförande. Antalet rygg-
träpar är tillfredsställande och utglesning bör ej ske. 
 

 
Fig. 5. Skada 4, underdimensionerad vattbräda som ej erforderligt täcker takmaterialet. 
 
Skada 4, Vindskivor/Vattbrädor: De befintliga vindskivorna av obehandlad 
gran, i dimensionerna 6”x1”, är att betrakta som förbrukade då de uppvisar större 
rötskador och materialbortfall.  
     Vattbrädorna, vilka är att betrakta som underdimensionerade (fig. 5), är ge-
nom kraftig röta och materialbortfall helt förbrukade. 
 

Åtgärd snarast: Vindskivorna, som till sin helhet bör bytas i sam-
band med takomtäckning, är i dagsläget figursågade med en avrund-
ning i nederkant. På äldre foton ges dock indikation på att vindski-
vorna i äldre tider varit rakt kapade, på traditionellt vis, och det är 
lämpligt att återgå till detta utförande.  
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     Vattbrädorna byts i samband med bytet av vindskivor. Nya vatt-
brädor och vindskivor bör vara av ramsågad och obehandlad fur i 
dimensionerna 6”x1” (vindskivor) och 5”x1” (vattbrädor). Infäst-
ning bör ske med blank trådspik. Skarvning av vindskivorna bör 
undvikas. Vattbrädorna ska hålla full längd, med fiberriktningen 
vänd nedåt. 
     Vid bägge nockarna sitter en gavelbrand – status på dessa är 
okänd, men de bör närmare undersökas i samband med byte av 
vindskivor och vattbrädor. 

 
Skada 5, Gavelrösten: Gavelröstena består av locklistpanel av sågad gran, med 
varierande bredd på panelbrädorna, ca 6–7”. Locklisterna är 2” breda och påfal-
lande tunna. Merparten av brädor/locklister sitter löst i nederkanten. På östra 
gavelröstet har åtminstone fem panelbrädor bytts i senare tid – östra sidan är ge-
nerellt i sämre skick än den västra, och på östra insidan finns omfattande röt- och 
svampangrepp i de nedre, centrala partierna (fig. 6). Panelen bär spår av någon 
form av bestrykning/avfärgning. 
     Vattbrädorna, som återfinns på bägge gavelröstena, håller måttet 6”x1” och är 
skarvade på mittpartierna. Den norra vattbrädan (delen) på östra gaveln är röt-
skadad (fig. 6). 
 

Åtgärd: Rötskadade brädor i den östra gaveln (vilket troligtvis gäller 
alla utom de fem som bytts i senare tid) bör bytas mot bandsågad, 
obehandlad granpanel i samma dimensioner likt befintligt utförande. 
Samtliga locklister ses över vad gäller infästning och kompletteras 
med ny blank spik. Den norra vattbrädan på östra gaveln byts mot 
en ny av sågad gran eller fur, i dimensionen 6”x1”. Skarvning utförs 
likt befintligt utförande och befintliga konsoler används. Allt bytt 
trämaterial lämnas obehandlat. Dessa åtgärder bör utföras inom 1–3 
år. 

 

 
Fig. 6. Skada 5 och 6, knäckta eller saknad bläa/kil. 
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Skada 6, Knutskallar: De i korsverkets stolpar utstickande knutskallarna (bind-
bjälkarnas ytterändor) är fixerade med sk bläor (dubb/kilar). Dessa bläor bidrar 
till att hålla samman byggnadens långsidor och är av vital art. På några ställen är 
dessa knäckta, men ändå stadigt fastsittande, och vid en knutskalle saknas bläa 
(fig.6). 
     Knutskallarna i sig uppvisar en varierande, men mindre, skadebild, vilken i 
huvudsak uppkommit på grund av de otillräckliga takskäggen (som i dagsläget ger 
minimalt skydd mot nederbörd). 
      

Åtgärd: Skadorna hålls under årlig uppsikt. I händelse av förändrad 
hållfasthet krävs snabb åtgärd, vilket innebär att knäckta bläor byts 
mot nytillverkade av handtäljd ek, samt att stolpar eventuellt varsamt 
trycks tillbaka. Det är vid upprättandet av VoU-planen omöjligt att 
lämna någon prognos över en tänkt skadeutveckling vad gäller 
bläorna och stolparna. Att i dagsläget byta trasiga bläor kräver an-
tingen extra håltagning i knutskallarna eller partiell nedmontering av 
korsverkstimra – vilket dock inte kan rekommenderas i detta stadie. 
Vid akut uppkommen skada är ny håltagning att föredra om aktuell 
knutskalles trämaterial medger detta. Bedömning bör då göras av 
timmerman med erfarenhet av liknande objekt. 

 
Skada 7, Panel/Vattbrädor på fasaden: Brädpanel och vattbrädor finns i olika 
utföranden på hela södra fasaden samt partiellt på norra fasaden (östra delen). 
Både panel- och vattbrädor på södra fasaden, närmast den västra gaveln, samt 
vattbrädan ovanför tredje fönstret (F3), har dålig infästning mot korsverkstimran.  
 

Åtgärd: Samtliga brädor ses över vad gäller infästningen och kom-
pletteras med nya blanka spik där så behövs. Arbetet bör utföras 
inom 1–3 år. 

 
Skada 8, Korsverket: Stolparna i korsverkskonstruktionen står direkt på sten-
grunden och fotträ saknas. Den femte stolpen (södra sidan räknat från väster) har 
en måttlig rötskada, stolpen öster om logdörren (D2) är rötskadad och den sista 
hörnstolpen i öster har en gammal lagning med bristfällig infästning. Den femte 
stolpen (räknat från öster, vid F 9) har en måttlig rötskada (fig. 7). 
 

Åtgärd: Rötskadad stolpe vid logdörren skarvas i den nedre delen 
med nytt virke av kärnfrisk fur, av samma dimension som befintlig 
stolpe. Skarvning görs halv i halvt och dubbas fast. Nytt virke avfär-
gas inte. Hörnstolpens lagning säkras och stöttas – eventuellt behö-
ver grundstenen justeras. Arbetet bör utföras inom 1–3 år. Till nytt 
timmer bör handbilad ek- eller fur användas (beroende på träslag vid 
aktuella stolpar). 
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Fig. 7. Skada 8 och 9. Plan över skadade stolpar och urkragad grundsten. 
 
Skada 9, Grunden: Vid det nordöstra hörnet har en sten lossnat från murverket 
(fig. 7). 
 

Åtgärd: Stenen läggs på enklaste vis tillbaka och muras fast med 
kalkbruk. 

 
Skada 10, Stengärde: Längs stengärdet, som löper några meter längs med husets 
norra sida och in mot det nordvästra hörnet, växer en hel del vedartat sly, bland 
annat almskott. Ett par stora träd som stod utmed muren har tagits bort, kvar 
finns en stor ask i öster. Växtligheten ramar in huset och den lilla trädgården på 
den norra sidan. Mot de andra sidorna ligger huset fullt exponerat då det inte 
finns någon omgärdning utmed de omgivande åkrarna.  
 

Åtgärd snarast: Slyet hålls nere och gallras så att inte långa grenar 
skadar huset. All växtlighet närmast det nordvästra hörnet tas bort 
till sin helhet så att inte huset – och framförallt taket – tar skada. 
Slyet närmast husknuten i nordväst tas bort omgående, övrig rens-
ning bör ske vart femte år. 

 
Skada 11, Informationsskylt: Skylthållaren vid husets nordöstra hörn är i dåligt 
skick och själva skylten saknas.    
 

Åtgärd snarast: En ny skylt bör placeras en bit längre från huset, 
vid början av den smala gräsremsan som leder mot vägen. Lämpligt-
vis kontaktas Länstyrelsen Skåne angående ny informationsskylt. 

Interiör 

Skada 12, Hanband: Hanband saknas på de 6 östra sparrparen. Till övervägande 
delen finns handband på resterande sparrpar. Mindre snedsträvor mellan sparrar 
och bindbjälkar finns över rum 8-9 – dessa håller upp en bindbjälke.  
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Åtgärd: Nya hanband, som bör sättas på plats i samband med tak-
täckningsarbete, bör vara av gran eller fur i utförande likt befintligt.  
 

 
Fig. 8. Vindsgolvet ovanför köket, som även utgör kökets tak, är till stora delar i mycket då-
ligt skick. 
 
Skada 13, Vindsgolv: Vindsgolvet ovanför köket, som även utgör kökets tak (nr 
5, fig. 2), är idag täckt med i huvudsak organiskt material, såsom gammalt halm, 
trärester etc samt grus/murbruksrester. Själva golvet består av hyvlade och spon-
tade brädor som till större delen befinns vara i mycket dåligt skick genom röta 
och insektsangrepp. Golvet går ej att beträda. Bedömningen är att golvtäckning-
en, som troligtvis ackumulerats under åren, binder onödigt mycket fukt och att 
detta kan vara en möjlig orsak till den svåra skadebilden (fig. 8). 
 

Åtgärd: Vindsgolvet ovanför köket bör rensas från allt organiskt 
material. Åtminstone 6–7 golvbrädor bör bytas mot nya brädor i ut-
förande likt befintligt. Säker bedömning gällande materialbyte kan 
bestämmas först när arbetet påbörjas. Varje enskild bräda som tas 
ner bör utgöra mall åt ny. Skadan bör åtgärdas inom en period av 1–
3 år. 
 

Skada 14, Vindsgolv: Vindsgolvet ovanför Baghus/Kistekammare, som även 
utgör detta utrymmets tak (nr 1, fig. 2), är idag sparsamt täckt med gammalt halm. 
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Själva golvet består av hyvlade och spontade breda brädor, varav de tre mittersta 
befinns vara i mycket dåligt skick genom röta och insektsangrepp.  
 

Åtgärd: De tre mellersta brädorna byts mot nya i utförande likt be-
fintligt (materialet är troligtvis gran). Eventuellt kan skarvning utfö-
ras mellan Baghus/Kistekammare och Stugan. Om inte, bör nya 
brädor som löper in i Stugan vitmålas likt befintligt stugtak. Skadan 
bör åtgärdas inom en period av 1–3 år. 

 
Skada 15, Baghus/Kistekammare (rum 1): Rummets väggar har flera putsska-
dor i form av stora sprickor, dels på den horisontala kanten i väster, dels i rum-
mets hörn, speciellt mot söder. Väggarnas fack består av lersten murad i skalmur-
steknik – fogade och putsade med lerbruk – och vittade med vit kalkfärg. Puts-
skiktet av lera har genom (troligtvis) sättningar i marken separerats från murver-
ket av lersten. Utvändigt har det västra facket på norra sidan lagats och putsats 
om. Arbetet utfördes under maj–juni 2015.  
 

Åtgärd: Sprickorna lagas genom nerknackning till fast yta, murver-
kets fogar kratsas vid behov ur och kompletteras med nytt lerbruk. 
Därefter putsas murverket med den befintliga leran, som blötläggs 
och ältas om, samt eventuellt kompletteras med lermaterial och ar-
mering likt befintligt. Ytorna ska inte slättas. Skadan bör åtgärdas 
inom en period av 1–3 år. 

 
Skada 16, Stugan (rum 2): Innertaket består av spontade brädor som vittats 
med limfärg. Sponten är partiellt glesad och halmrester från vindsgolvet tenderar 
att falla ner på Stugans golv. Rummet har vidare sprickbildningar i väggarna, spe-
ciellt vid hörnen. Den allvarligaste väggskadan återfinns i det sydvästra hörnet. 
Väggarnas fackfyllningar består av lersten i skalmursteknik som på insidan putsats 
med lerbruk. Väggarna är vittade med vit kalkfärg. Längs den norra väggens 
nedre sida, närmast golvet, finns grön algbildning. 
 

Åtgärd: Vindsgolvet ovan Stugan rensas från halm. Sprickorna i 
väggarna lagas genom nerknackning till fast yta, murverkets fogar 
kratsas vid behov ur och kompletteras med nytt lerbruk. Därefter 
putsas murverket med den befintliga leran, som blötläggs och ältas 
om, samt eventuellt kompletteras med lermaterial och armering likt 
befintligt. Ytorna ska inte slättas. Åtgärderna bör utföras inom en 
period av 1–3 år. 

 
Skada 17, Illare och Förstuga (rum 3 och 4): Kappeluckans låsanordning – ett 
trävred – har lossnat och lerputsen ovanför luckan, i anslutning till murbandet, är 
i dåligt skick. Illarens övre del och skorstenen har nyligen restaurerats och är i 
gott skick. Bakugnen är dessvärre sedan länge utriven (okänt när). 
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Åtgärd: Luckans låsanordning omfästs på enklaste sätt med ny spik 
(gärna begagnad, smidd). Lerputsens skada lagas på enklaste vis med 
nytt lerbruk. Hela väggfältet omvittas därefter med vit kalkfärg. Åt-
gärden bör utföras inom 1–3 år. 

 
Skada 18, Kök (rum 5): Kökets väggar har partiell sprickbildning, särskilt åt sö-
der (fig. 9) och i nordost. På södra väggen, under de två fönstren, finns en omfat-
tande skada i murverket, som närmast kan liknas vid en sättningsskada. Murver-
ket består av lersten i skalmursteknik, uppfört med vilt förband, putsat med ler-
bruk. Väggarna är vittade med vit kalkfärg. Den västra fönsterkarmen, som be-
finner sig mitt över murverksskadan, har blivit kraftigt demolerad. Sannolikt ut-
gör detta väggparti ett ”problemområde”, då spår efter tidigare lagningar är 
märkbara och att fönsterkarmens skador förefaller ha uppkommit etappvis under 
lång period. 
 

Åtgärd snarast: Bägge fackfyllningarna under de södra fönstren – 
mellan fönstren finns en stolpe – bör till sin helhet ommuras. Under 
skadeinventeringen utfördes ingen förstörande undersökning, varför 
det är okänt i vilken kondition murverket bakom den yttre panelen 
befinner sig i. Kompletterande lerstenar finns vid behov i Örumshu-
set, rum 10. Efter ommurning putsas väggen likt befintligt utfö-
rande, utan att slättas, samt vittas med kalkfärg. Det västra fönstret 
bör justeras så gott det går. Det är dock inte möjligt, då träet utsatts 
för deformation under lång tid, att få fönstret helt rätvinkligt och det 
är heller inte önskvärt. 
 

 
Fig. 9. Skada 18. Omfattande sprick- och putsskada i Kökets södervägg.  
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Fig. 10. Plan över fönster- och dörrplaceringar. F1 innebär fönster 1, D1 dörr 1 osv. Ren glas-
skiva inmurad i vägg, benämnd t ex G1, har särskiljts från fönster med träkarm. Numrering-
en är utförd av Regionmuseet Kristianstad och återfinns inte i några andra dokument. 
 

 
Fig. 11. Skada 20 och 21. Exempel på glipor mellan karm och båge, fönster 3. 
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Fönster 

Vad gäller hantering av fönster, se även under Övriga iakttagelser och rekom-
mendationer. Numrerad fönsterplan finns på fig. 10. 
 
Skada 19, F1: En tvåglasig båge. Hörntapparna urkrakade och avvattningen från 
karmunderstycket otillräckligt. Fönstret är lite högre placerat än bredvidsittande 
fönster, varför det bildas ett oskyddat parti mellan fönsterkarmen och den vid 
panelen undersittande vattbrädan – vattbrädan ger alltså inget skydd till karmen. I 
dagsläget är det oskyddade partiet täckt med en liten brädbit. 
 

Åtgärd: Lösa hörntappar i bågen slås varsamt in. Humus mellan då-
ligt anpassad panel och fönsterkarm rensas bort. Brädbiten vid kar-
munderstycket måste justeras så att den sluter dikt an mot fönster-
karmen. Åtgärderna bör utföras inom en period av 1–2 år. 

 
Skada 20, F2: Två tvåglasiga bågar. Mindre rötskada i fönstrets nedre hörn. 
Vattbrädan ovan den undre panelen, som även ska serva fönstret saknar anligg-
ning mot karmens understycke. Det finns större springor mellan karmöverstycke 
och bågar (fig. 11), brister som alstrats genom sättning 
 

Åtgärd: Hålla den mindre rötskadan, som troligtvis inte är på-
gående, under uppsikt. En täcklist krävs för glipan mellan karmens 
understycke och vattbrädan. Täcklisten fästs i karmunderstycket. 
Den ska vara underordnad och ej ge något större visuellt uttryck. 
Täcklisten kan lämnas obehandlad, alternativt strykas med vit kalk-
färg. Enkla täcklister av trä monteras på insidan av fönstrens karmö-
verstycken för att skydda från slagregn och vinddrag. Åtgärderna 
bör utföras inom en period av 1–2 år. 

 
Skada 21, F3: Två tvåglasiga bågar (fig. 11). Skadebild och åtgärdsförslag enligt 
Skada 20, F2. 
 
Skada 22, F4: Två tvåglasiga bågar. Mittposten är rötskadad i nederdelen. 
 

Åtgärd: Mittposten bör åtgärdas genom ilagning med nytt kärnvirke 
av fur (rötskadad del sågas ur). Åtgärden bör utföras inom en period 
av 1–3 år. 

 
Skada 23, F5: En tvåglasig båge. Östra karmsidostycket har en mindre rötskada. 
Bågen har algbildning på insidan.  
 

Åtgärd: Rensa försiktigt bort den invändiga algbildningen med stål-
skrapa. Åtgärden bör utföras inom en period av 1–2 år. 
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Fig. 12. Skada 24.                                      Fig. 13. Skada 27. 
 
Skada 24, F7: En liten englasig båge. Östra karmsidostycket, samt bågens under-
stycke, uppvisar rötskador (fig. 12).  
 

Åtgärd: Byta karmens östra sidostycke samt bågens understycke 
mot nya delar av kärnvirke av fur (notera att bågen har spårfalsar). 

 
Skada 25, F8: En liten, liggande treglasig båge. Fönstrets karmunderstycke är 
rötskadat på insidan. Skadan är gammal och då den är invändig påverkar den inte 
fönstrets funktion, varför den inte behöver åtgärdas.  
 
Skada 26, F9: En liten englasig båge. Fönstrets karmunderstycke är rötskadat på 
insidan. Skadan är gammal och då den är invändig påverkar den inte fönstrets 
funktion, varför den inte behöver åtgärdas. 
 
Skada 27, F11: Två tvåglasiga bågar. Den östra bågen har en knäckt ruta (nedre 
glaset) och lutningen på vattbrädan är felaktig (fig. 13). Den östra bågen är se-
kundär, saknar gångjärn och sitter fast med spik. 
 

Åtgärd: Vattbrädan under fönstret justeras så att vattenavrinning 
sker utåt. Fönstren bör fortsättningsvis avfärgas med linoljefärg i ljus 
engelskt rött, likt den befintliga kulören.   
 

Skada 28, G3: Glasskiva i det västra gavelröstet, fäst med tre spik. Ett spik i 
nedre kanten saknas (fig. 14). 
  

Åtgärd: Komplettera med ett litet spik vid glasskivans nederkant. 
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Fig. 14. Skada 28, G3. Spik saknas i nederkant, till höger. 

Övriga iakttagelser och rekommendationer 
Nedan redovisas övriga iakttagelser, vilka inte är att betrakta som skador, samt 
allmänna rekommendationer. 

Generellt gällande underhåll och reparation 

Skador kan sorteras i dels pågående och dels äldre, icke pågående. I vissa fall upp-
levs en skada mer dramatisk än den är. Om skadan är icke pågående och kon-
struktionens tekniska funktion inte är åsidosatt, bör den angripna delen snarare 
ses som bevarandevärd patina. Strävan bör vara att minimera ingreppen – hellre 
laga än byta. 
     Målet vid kommande reparationer bör vara att förbrukat material ersätts med 
likvärdigt av samma sort, kvalité, mått och form. I vissa fall bör en återgång till 
annat material anses berättigad, t ex då fönsterglas behöver bytas. Modernt 
planglas kan då ersättas av munblåst eller valsat glas. På så sätt ökar intrycket och 
upplevelsevärdet av ålderdomlig byggnad. Vid byte av brädor och timmer kan be-
gagnat virke återanvändas efter bearbetning. Allt takmaterial, t ex ryggträ, vind-
skivor och vattbrädor skall dock vara av nytt fullgott virke. 

Spång över vindsgolv 

Vindsgolvet är över lag i dåligt skick då många brädor är murkna och insektsan-
gripna. I dagsläget går det inte att gå på flera partier av golvytan, vilket är en nöd-
vändighet för att orientera sig om takets och murstockens kondition. Dessutom 
finns en uppenbar risk för fallskador om felsteg tas över den del av golvytan som 
utgörs av halmtäckta flätade slanor (taket i rum 6–9). Och om någon faller ige-
nom, blir det ytterligare skador på byggnaden. Det är därför av stor vikt att en 
spång uppförs, vilket är en skonsammare och enklare åtgärd än att byta en större 
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del av golvmaterialet. Spången bör vara 3–4 brädor bred samt fästas i sparrarna. 
Den bör sträcka sig över ytan som motsvarar rum 1–9. 

Inventarier 

Möbelkonservator eller föremålsintendent bör konsluteras gällande förvaringen 
och underhållet av inventarierna. I samband med fältarbetet noterades brister, 
som på sikt kommer att förstöra föremål av organiskt material, t ex träföremål 
som står direkt på lergolv, eller dikt an mot vägg.  

Fönster 

Det finns en blandning mellan yngre och äldre fönster i byggnaden – vissa är må-
lade och vissa obehandlade. Därutöver har en del fönster kittfals medan andra 
har spårfals. 
     Vid byte av trasigt glas skall befintligt kitt varsamt avlägsnas utan åverkan på 
båge. Samtliga stift skall dras ut. I de fall stift brutits av och ej blir gripbart med 
tång, skall kvarvarande del noga dornas/tryckas in i bågen. Detta för att undvika 
att nytt glas spräcks vid iläggningen. Kittfalser skall noga rengöras med eggverk-
tyg – ej falsfräs. Ny glasruta skall vara av svenskt, begagnat munblåst eller valsat 
glas. Innan omglasning skall kittfalserna oljas med svensk, rå, kallpressad linolja 
tills sugning upphör (kittning bör utföras tidigast dagen efter oljningen). Nytt glas 
skall läggas i ett tunt lager tryckkitt. Glasen trycks varsamt ner i tryckkittet med 
handkraft samt stiftas med kopparstift. Vid stiftningen skall glaset skyddas med 
pappskiva, för att undvika att hammaren repar glaset. Efter stiftning skall stiften 
varsamt knackas ner så att topparna precis nuddar glaset. Slutkittning utförs på så 
sätt att kittet dras i höjd med den underliggande kittfalsens yttre kant. Omkittning 
skall i samtliga fall ske med linoljekitt. 
     Vid omkittning av båge med helt glas skall kittet varsamt avlägsnas så att gla-
set ej spricker. Därefter skall glaset, på sin plats i bågen, rengöras från gammal 
färg och intorkade kittrester – lämpligtvis med rakblad. Befinns stiften vara hela 
och funktionsdugliga skall de sitta kvar. Nya stift skall vara av koppar, enligt 
ovan. Vid omkittning av båge där glaset tagits ur bör falskanterna först oljas.  
     Vid all kittning skall det säkerställas att kittet sluter tätt mot både båge och 
glas. I de fall stiften sticker ut ur nytt kitt skall antingen dessa hamras in ytterli-
gare eller vikas aningen i sidled. Hörnen skall göras skarpa för att underlätta vat-
tenavrinning. 
     Vid reparation eller byte av hörnjärn och andra järndetaljer skall i första hand 
begagnade av samma utseende användas. I andra hand nytillverkade av samma 
modell. Nytillverkade, galvaniserade järndetaljer bör innan målning först sitta 
omålade under ett eller två år. Därmed självbetas den galvaniserade ytan så att 
färgen fäster. Grundmålning utförs med en strykning av bly- eller järnmönja. Be-
gagnade järndetaljer skall rengöras från gammal färg och rost innan grundmål-
ning. Fästning av hörnjärn skall ske enligt befintliga utföranden. I de fall skruvar 
används skall dessa vara spårskruvar.  
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     Träreparationer av fönsterbågar och karmar skall utföras med nytt, kvistfritt 
virke av kärnfur. Vid lagning av bågar skall hörnpluggarna varsamt tas ur (efter 
att hörnjärnen avlägsnats). I möjligaste mån skall träpluggarna återanvändas. Nya 
pluggar skall handtäljas enligt befintligt utförande. De skadade bågdelarna ersätts 
av nytillverkade med samma mått och profiler som originalet. Nya delar skall ol-
jas med svensk, rå, kallpressad linolja tills sugning upphör. Karmar skall i första 
hand repareras på plats. Då detta inte låter sig utföras skall vid karmurtagning 
stor varsamhet iakttas så att eventuella laxskarvningar inte knäcks. Nytt karmvirke 
skall utformas likt befintligt samt oljas. 
     Utvändig ommålning av tidigare målade fönster/karmar ska ske med linolje-
färg i kulör likt befintlig (ljust engelskt röd). Färgtillverkarens rekommendationer 
vad gäller antal strykningar, förtunning, osv ska följas. 
 
 

Kristianstad 2015-06-18 

Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow 
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Bilaga 1 

Skyddsföreskrifter 

 
9 oktober 1964 
Diarienr B6107/64 
 

1. Byggnaden må ej utan riksantikvariens samtycke rivas, flyttas eller till sitt 
yttre ombyggas eller förändras. 

2. Byggnaden må ej utan riksantikvariens samtycke till sitt inre ombyggas, 
förändras eller repareras. 

3. Det på den till dessa föreskrifter hörande kartan med röd begränsnings-
linje omgivna området må ej bliva föremål för ytterligare bebyggelse eller 
annan väsentlig förändring utan riksantikvariens samtycke. 

4. Ägaren skall ägna byggnaden erforderligt löpande underhåll. 
 

 
Kartan med skyddsområdet. 
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