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Örumshuset ligger i Örum i Ystads kommun som är marke-
rat på kartan över Skåne. 

Örumshuset ligger för sig självt utanför bykärnan i Örum. 
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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Lagning av invändig vägg och upprätning av fönster i köket och omläggning av 
stråtak på tvi stin mot söder. 

Administrativa uppgifter 
Objekt   Örumshuset, Örum 19:7 
Socken   Hörup 
Kommun   Ystad 
Arbetshandlingar Ansökan och offerter H. N. Byggnadsvård 

2015-09-25 och Knadriks kulturbygg 
2015-09-29 

Länsstyrelsens diarienummer Bidrag: 2016-04-05, 434-28139-2015  
Tillstånd: 2016-04-05, 432-9949-2016 

Regionmuseets diarienummer L12.20-385-15, 1068 
Byggherre/beställare Fastighetskontoret, Ystads kommun 
Entreprenör   Fasad: H. N. byggnadsvård, tak: Knadriks 

Kulturbygg AB 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Anna Rabow 
Byggnadstid juli till september 2016 
Slutbesiktning 2016-10-14 
Bidrag till kulturmiljövård 118 044 kr (90 %) samt för antikvarisk 

medverkan  
Rapport granskad av Maria Johansson  

Örumshusets södra fasad, västra delen. Maj 2016. 
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Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Örumshuset, även kallad Örumsgården, som uppfördes under tidigt 1800-tal var 
ett så kallat husmanshus. En husman var en lantarbetare, hantverkare eller soldat, 
som inte ägde någon del i byajorden men som ägde sitt eget hus. Örumshuset är 
ett exempel på en mycket enkel och vanligt förekommande byggnadstyp i det 
sydskånska bondesamhället. Byggnaden består av en boningsdel i väster med kis-
tekammare, stuga, illare, förstuga och kök och en ekonomidel med stall och loge i 
öster. Den är helt uppförd i korsvirke med stor variation på timrets mått och 
facken är fyllda med gråsten, lersten och kline. Väggarna är såväl exteriört som 
interiört putsade med lerbruk, avfärgade med vit kalkfärg. Exteriören har partiell 
panelbeklädnad. Timran och takstolskonstruktionen är förhållandevis klen, fotträ 
saknas och stolparna är på ålderdomligt vis ställda på stenar. 

Vid Skåneinventeringen 1953 benämndes byggnaden som ”hembygdsgård, 
fd skola”. Ägaren vid tidpunkten var Österlens hembygdsförening, idag förvaltas 
byggnaden av Ystads kommun. De åtgärder som utförts på byggnaden årtion-
dena efter 1964 är i princip inte dokumenterade. Genom jämförelser med äldre 
fotografier kan det konstateras att en del förändringar skett sedan byggnadsmin-
nesförklaringen. I huvudsak gäller det de panelklädda ytterväggarna och skorste-
nen och troligtvis har även en del fönster bytts. Från och med senare delen av 
1990-talet har renoverings- och restaureringsinsatserna utförts med antikvarisk 
medverkan, vilket bidragit till att de utförda åtgärderna blivit dokumenterade. 

Plan över Örumshuset, 1) kistekammare, 2) stuga, 3) illare, 4) förstuga, 5) kök, 6) torv- och vedbod, 7) hönshus, 8) 
fårkätte, 9) svinstia, 10) loge, 11) loggolv, 12) brunn. 
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Skyddsföreskrifter enligt KML 

Örumshuset är sedan 1964-10-09 skyddad som byggnadsminne enligt Kulturmil-
jölagen (KML). I motiveringen till byggnadsminnesförklaringen framgår att Ör-
umsgården 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. Exempel på underhåll är 
vitkalkning och omkittning av fönster. Vid det normala underhållsarbetet skall 
traditionella material och metoder användas. 

Skadebild/Motiv till åtgärder 

För en mer detaljerad beskrivning av skadorna se vidare under respektive numre-
ring i vård- och underhållsplanen. De skador som åtgärdats under årets arbeten är 
södra takfallet vars halmtäckning är nedsliten (skada 1), vindskivor/vattbrädor 
som är rötskadade och underdimensionerade (skada 4) och köket vars ena vägg 
har stora sprickor (skada 18).  

Väggen i köket mot söder uppvisade en stor sättningsskada med putsbortfall och deformation av fönster. 
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Utförda åtgärder 

Sättningsskadan på kökets vägg mot söder och den angränsande väggen mot 
torv- och vedboden lagades genom att all lös puts nedanför och kring de två 
fönstren knackades varsamt ner. Sprickan i väggen mot torv- och vedboden 
knackades också ner. Då det fanns en osäkerhet över väggens konstruktion och 
skick stämpades takbjälken upp före arbetet. I botten av väggen fanns flat marks-
ten av skiffer och ovanför det var väggen murad med lersten och lerbruk. Väggen 
hade sedan tidigare också delvis blivit putsad med kalk- och cementhaltigt bruk. 
De väggarna som blivit omputsade i detta rum hade blivit kvastade, det vill säga 
kvastats medan bruket varit vått, vilket inte är en ursprunglig metod. Kalkce-
mentputsen togs ned på de ställen där den satt löst. All lera och lersten som 
plockades ner återanvändes men en del lera saknades till murning och putsning. 
Några lerstenar som finns i husets förvar blöttes därför upp och återanvändes. 
Någon armering eller sand blandades inte i leran då något dylikt inte funnits 
förut. 

Putsningen utfördes med traditionella träverktyg och det lades inte alltför 
stor möda att få väggen helt jämn. Vid nedtagningen av den yttre putsen iakttogs 
den gamla eller ursprungliga lerputsade ytan som troligtvis inte efterarbetats sär-
skilt mycket då den hade en del mindre sprickor. Små sprickor blir med tiden 
igenfyllda med kalkfärg och hela ytan får en sidenmatt, jämn yta.  

T v: En del av de lagade väggarna i köket, mot vedboden. Sprickbildningen i leran efterarbetades inte så 
mycket, syftet var att efterlikna den ursprungliga, något spruckna putsen. T h ses den andra delen av rummet, 
efter utfört arbete. 
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Sprickor i väggen mot vedboden fylldes bara igen med lerbruk. Väggytan mellan 
de två dörrarna i rummet kalkavfärgades därefter, de lagade partierna omkring 
sex gånger och övriga en gång. Väggen torkade inte ut helt, vilket delvis beror på 
att avfärgningen gjordes på sensommaren som är den fuktigaste perioden på året. 
Men också på grund av att det inte sker någon eldning eller uppvärmning i huset. 

Kökets tvådelade fönster som blivit väldigt deformerat under årens lopp ju-
sterades så att bågen sluter tätt. Stora glipor fanns främst mellan karmens och 
bågens ovansidor. Karmen kunde rätas ut något då väggen lagades och en del av 
den hyvlades ned. 

Halmtaket på den västra delen av det södra takfallet togs ner, först den mel-
lersta biten närmast skorstenen och därefter den resterande biten mot gaveln. Det 
omlagda partiet motsvaras av två stin. Ny råghalm från Polen lades med viljor av 
pil över rafter av hassel. Det nya halmtaket förlängdes med omkring fem centime-
ter och är tjockare vilket medför bättre skydd för de utsatta knutskallarna. Efter 
läggningen skars halmen. Ryggningen utfördes med den gamla takhalmen och 
ryggaträna återanvändes. Ryggning utfördes på omkring ytterligare en meter efter 
den nylagda delen. Vindskiva, solbräda och även gavelpinnen i nocken byttes mot 
nya i fur och i samma dimensioner som de gamla.  

Skorstenen som murades upp för två år sedan putslagades med kalkbruk 
och avfärgades med kalkfärg. Även hela fasaden avfärgades med kalkfärg en gång. 

Den västra sidan av det södra takfallet lades om med råghalm som bands med pilvidjor över rafter av hassel. 
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Iakttagelser under arbetets gång 

Den nedre delen av den norra väggen i logen hade under vintern rasat invändigt. 
Skadan åtgärdades inte då väggen skyddas på utsidan av en tjock betongputs och 
bedömdes därför inte vara akut. 

Anticimex bör göra en besiktning av bygganden för att bedöma huruvida 
det finns skadedjur eller fuktskador. 

Någon form av uppvärmning och/eller avfuktning av huset bör installeras 
då husets lerväggar är känsliga för kvarvarande fukt. Förr värmdes huset upp 
ordentligt då och då vilket medförde att fukten torkade ut. Likaså hade eldning i 
skorstenen en positiv påverkan på dess skick. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Renoveringen av Örumshuset har utförts med hänsyn till dess kulturhistoriska 
värden och i enlighet med den framtagna vård- och underhållsplanen. En åter-
gång av den invändiga putsningen med lera utan någon omfattande efterarbet-
ning har inneburit en återgång till en enklare och mer traditionell metod. 

Övriga handlingar/rapporter med relevans för ärendet 

Örumshuset, Vård- och underhållsplan, Rapport 2015:20, Jimmy Juhlin Alftberg och 
Anna Rabow, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

Örumshusets södra takfall, efter att taket lagts om, oktober 2016. Några hål på denna sida lagades likt tidigare 
lagningar med ny halm och rafter över halmen. 
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Örumshuset – uppmurning av skorsten, Antikvarisk medverkan, 2014, Rapport 2014:41, 
Jimmy Juhlin Alftberg, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
 
Örumshuset – nedmontering av skorsten, Antikvarisk medverkan, 2012, Rapport 2012:25, 
Jimmy Juhlin Alftberg, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
 
Örumshuset – ett husmanshus på slätten, Gustaf  Åberg, artikel i Ystads fornmin-
nesförenings skrifter 
 
 
 

 

 

Lund 2016-11-11 

Anna Rabow 



 
Regionmuseets E-rapportserie 2016 

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 Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2015 
3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 
6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 
7. Bosjökloster kyrka- invändig renovering, Bosjökloster sn, AM, Petter Jansson, 2015 
8. Takomläggning Tyghuset 2015, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2015 
9. Killehuset, Bara sn, VP, Anna Rabow, 2016 
10. Stora Råby 33:21-24, Stora Råby sn, DK, Anna Rabow, 2016 
11. Underhållsplan Västra Torups kyrka, Västra Torups sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
12. Underhållsplan Röke kyrka, Röke sn, UP, Kerstin Börjesson, 2016 
13. Krageholms mölla – Nya vingar ger liv åt kulturarv, Sövestad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2013-2016 
14. Munka Ljungby kyrka – invändig renovering, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2013-2016 
15. Aggarps kvarn och mjölnarbostad, Svedala sn, VP, Anna Rabow, 2016 
16. Östra begravningsplatsen, Hässleholm sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2016 
17. Stora Köpinge kyrka- invändig sanering och konservering, Stora Köpinge sn, AM, Petter Jansson, 2016 
18. ”Paradiset” i Hässleholm. Beskrivning och kulturhistorisk värdering, Hässleholms sn, DK, Maria Johansson, 2016 
19. Wanås slott och trädgård, Gryt sn, VP, Hanna Cöster, Åsa Eriksson Green, Cissela Olsson, Patrik Olsson, Emelie Petersson och Tony 

Svensson, 2016 
20. Matteröd kyrkogård, Matteröd sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Tony Svensson, 2016 
21. Hardeberga kyrkogård – renovering av mur, Hardeberga sn, AM, Maria Sträng, 2015-2016 
22. Krapperups konsthall – byte av tak, Brunnby sn, AM, Anna Rabow, 2016 
23. Emmislöv kyrka – installation av brand- och inbrottslarm, Emmislöv sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
24. Färlöv kyrkogård, Färlövs sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
25. Önnestad kyrkogård, Önnestads sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
26. Hörja gamla och nya kyrkogård, Hörja sn, VP, Åsa Jakobssson, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
27. Skivarps kyrkogård, Skivarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
28. Östra Vemmenhögs kyrkogård, Östra Vemmenhögs sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
29. Västra Vemmenhögs kyrkogård, Västra Vemmenhögs kyrkogård, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
30. Västra Nöbbelövs kyrkogård, Västra Nöbbelöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
31. Svenstorps kyrkogård, Svenstorp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
32. Orgelbyggaren 3, Hässleholms sn, Kulturhistorisk värdering, Maria Johansson, 2016 
33. Törringe kyrkogård, Törringe sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2016 
34. Västra Kärrrstorps kyrkogård, Västra Kärrstorp sn, Åsa Jakobsson och Linn Ljunggren, 2016  
35. Sankt Petri kyrka-Komplettering av lås, Klippans sn, AM, Maria Johansson, 2016 
36. Odarslövs kyrka, renovering av kyrkans grundläggning, tak och fasader, Odarslövs sn, AM, Petter Jansson, 2016 
37. Välinge kyrka, takrenovering, Välinge sn, AM, Linn Ljunggren, 2016 
38. Häljarps mölla, Tofta sn, AM, Anna Rabow, 2015-2016 
39. GINKH – utemuseum på Ivö klack, Ivö sn, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2015-2016 
40. Börringe kyrkogård, Börringe sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
41. Äsphults kyrkogård, Äsphults sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
42. Östra Vrams kyrkogård, Östra Vrams sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
43. Linderöds kyrkogård, Linderöd sn, VP, Hanna Cöster, Maria Johansson och Tony Svensson, 2016 
44. Det moderna kyrkobyggandet i Lunds stift 1940-2000, Åsa Eriksson Green och Maria Sträng, 2016 
45. Maglarp kyrkogård, Maglarps sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
46. Bodarp kyrkogård, Bodarps sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016 
47. Västra Vemmerlöv kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Hanna Cöster, Cissela Olsson och Tony Svensson, 2016.  
48. Baggeboda kvarn, Jämshög sn, AM, Emelie Petersson, 2015 
49. Gundrastorps-Ekholmens kvarn – renovering av hjulhus och sågkvarn, Verums sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2016 
50. Östra Broby kyrka – installation ab brand- och inbrottslarm, Östra Broby sn, AM, Emelie Petersson, 2016 
51. Svedala kyrkogård, Svedala sn, VP, Åsa Jacobsson, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2016 
52. Skurups kyrka – renovering av värmesystem, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016 
53. Renovering av Börringe kyrkogårdsmur, Börringe sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015-2016 
54. Östra Herrestad kyrka- utvändig restaurering, Östra Herrestad sn, AM, Petter Jansson 2016 
55. Nämndemansgården, Sankt Ibb sn, AM, Anna Rabow, 2016 
56. Pappersbrukets skorsten – avvattning och ommurning, Klippans sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2016 
57. Sofiebergs gård – kulturmiljöanalys av park och trädgård, Färlövs sn, KA, Patrik Olsson och Cissela Olsson, 2016 
58. Tolånga kyrkogård – förstärkning av stödmur, Tolånga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016 
59. Örumshuset – stråtak och invändiga arbeten, Hörup sn, AM, Anna Rabow, 2016 

 



 

 


