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

 

Örumshuset ligger för sig självt en bit utanför bykärnan i Örum. 
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Sammanfattning av utförda åtgärder 
Omläggning av stråtak på södra takfallet, lagning av invändiga väggar i kistekam-

mare och stuga, tak i köket och väggarum i logen samt utvändig byrning. 

Administrativa uppgifter 
Objekt   Örumshuset, Örum 19:7 
Socken   Hörup 
Kommun   Ystad 
Arbetshandlingar Ansökan Ystads kommun 2016-10-12, 

offerter H. N. Byggnadsvård 2016-10-03 
och Knadriks Kulturbygg AB 2016-10-11 
samt vård- och underhållsplan 2015-06-18 

Länsstyrelsens diarienummer Tillstånd: 2017-02-13, 432-4029-2017 
Bidrag: 2017-02-14, 434-29953-2016  

Regionmuseets diarienummer L12.20-378-16, 1068 
Byggherre/beställare Samhällsbyggnad, Ystads kommun 
Entreprenör   Fasad: H. N. Byggnadsvård, tak: Knadriks 

Kulturbygg AB 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Anna Rabow 
Byggnadstid juni till oktober 2017 
Slutbesiktning 2017-10-26 
Bidrag till kulturmiljövård 138 870 kr (90 % av de antikvariska över-

kostnaderna samt antikvarisk medverkan)  
Rapport granskad av Åsa Eriksson Green  

Plan över Örumshuset med markeringar av putslagningar gjorda 2017. 1) baghus/kistekammare, 2) stuga, 
3) illare, 4) förstuga, 5) kök, 6) torv- och vedbod, 7) hönshus, 8) fårkätte, 9) svinstia, 10) loge och 11) loggolv. 
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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 och avfärgade med vit kalkfärg. Exteriören har par-

tiell panelbeklädnad. Timran och takstolskonstruktionen är förhållandevis klen, 

fotträ saknas och stolpar såväl som stakar är på ålderdomligt sätt ställda på stenar. 

Vid Skåneinventeringen 1953 benämndes byggnaden som ”hembygdsgård, 

före detta skola”. Ägaren vid tidpunkten var Österlens hembygdsförening, idag 

förvaltas byggnaden av Ystads kommun. De åtgärder som utförts på byggnaden 

under andra halvan av 1900-talet är i princip inte dokumenterade. Genom jämfö-

relser med äldre fotografier kan det konstateras att en del förändringar skett un-

der perioden. I huvudsak gäller det de panelklädda ytterväggarna och skorstenen 

och troligtvis har även en del fönster bytts. Från och med senare delen av 1990-

talet har renoverings- och restaureringsinsatserna utförts med antikvarisk med-

verkan, vilket bidragit till att de utförda åtgärderna blivit dokumenterade. 

Örumshuset, östra delen av den södra fasaden, april 2017. 
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Skyddsföreskrifter enligt KML 
Örumshuset är sedan 1964-10-09 skyddat 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 från 2015. De skador som åtgärdats under årets 

arbeten är södra takfallet vars halmtäckning var nedsliten (skada 1), vindski-

vor/vattbrädor som var rötskadade (skada 4), kökets tak/vindsgolvet där några 

brädor var trasiga (skada 13), baghus/kistekammare och stugans väggar hade 

stora sprickor i främst hörnet (skada 15 och 16) samt en skada som uppstått i 

logens norra vägg, efter upprättandet av vård- och underhållsplanen. 

  

Väggen i logen hade under vintern skadats på grund av att den utvändiga cementputsen förhindrat fuktvandring. 
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Utförda åtgärder 

Väggar 
Kistekammarens och stugans sättningsskador beror troligen på att det inte finns 

något fotträ som håller samman byggnaden. Flera av de nedre delarna av väggar-

na buktar ut. I botten av väggen finns marksten och ovanför det är väggarummen 

mellan stolparna klinade med lera och murade med lersten. Flera nedre fack lutar 

utåt och har skyddats med brädor. Huset står ouppvärmt vilket bidrar till att leran 

i väggarummen inte torkar så bra. Särskilt den nedre delen av den norra väggen 

är mycket fuktig. Grunden är låg och golvbjälkarna ligger troligen direkt på mar-

ken. I stugan har golvbrädorna närmast den norra väggen ganska nyligen bytts, 

troligen på grund av rötskada. Väggarna i huset har sedan tidigare delvis putsats 

med kalk- och cementhaltiga bruk. En större lagning har också utförts på stugans 

södra vägg för omkring tio år sedan. Här är ytputsen grövre än på omgivande, 

äldre ytor. Kistekammarens västra gavelvägg bestod delvis av råsten eller så kal-

lade gröningar, torkade tegelstenar från tegelbruk. Den nedre delen av väggen har 

murats invändigt, troligen som förstärkning. 

I båda rummens hörn och även mitt på kistekammarens västra gavelvägg 

fanns sprickor och puts som lossnat. Större sprickor knackades varsamt ned och 

avlägsnades från kalkfärg och eventuell kalk- och kalkcementputs. I kistekamma-

ren fanns en genomgående spricka med äldre lagning av kalkcementbruk som  
  

En spricka i kistekammarens nordöstra hörn var genomgående och lagades med lerbruk likt tidigare utförande.   
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lagades. Mindre sprickor på bara någon millimeter åtgärdades inte, de blir med 

tiden igenfyllda med kalkfärg. Löst sittande lera togs ner och blöttes upp för att 

återanvändas. Som komplement till den befintliga leran användes lersten som 

finns i husets förvar sedan tidigare. Någon armering eller sand blandades inte i 

leran då någon sådan inte funnits förut. Putsningen utfördes med traditionella 

träverktyg och det lades inte alltför stor möda att få väggarna helt jämna. Vid 

nedtagningen av putsen i köket förra året iakttogs den gamla eller sannolikt ur-

sprungliga lerputsade ytan som inte såg ut att ha efterarbetats särskilt mycket. 

Efter att lagningarna torkat kalkavfärgades de och de närmaste väggytorna 

med en kalkblandning på 1:3 minst fyra gånger. Färgen hade vid slutbesiktningen 

inte torkat eller härdat klart, vilket delvis beror på att avfärgningen gjordes på 

sensommar/höst och att det har varit en ovanligt fuktig säsong. Som jämförelse 

har fjolårets lagning i kistekammaren helt torkat nu och är skinande vit. 

I köket fanns ett par skadade och halvmurkna takbrädor som enligt vård- 

och underhållsplanen var tänkta att bytas i sin helhet. Men för att inte förstöra 

autenticiteten i rummet bibehölls takbrädorna och lagades från ovansidan genom 

att de fästes upp med några nya brädor på vindsgolvet. En bräda med ett runt 

urtag som antogs ha suttit i taket, en svag markering avslöjade det, fästes tillbaka 

på sin plats. Brädan har troligen en gång tjänat som fäste vid malning med en 

handkvarn, som dock inte finns kvar längre.  

Sättningssprickorna i stugans hörn lagades, här ses det sydvästra invid skåpet. Bostadsdelens väggar är tjockare 
än uthusdelens då de har innermurar av lersten. Foto t h Henrik Nilsson (H. N. Byggnadsvård). 
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Utsidan av logens norra vägg lagades genom att kalkcementputs togs bort och den nedre delen lagades helt med 
lera (jämför med de invändiga bilderna på sidan 7 och nästa sida). Stakarnas grund säkrades och hela ytan 
utom den lilla, nedre rutan i det övre facket putsades. Längst upp t v: före arbetet, längst upp t h och ovan tv 
under arbetets gång och ovan t h efter att arbetet är utfört. Foto längst upp t h och ovan t v Henrik Nilsson. 
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I logen hade en utvändig kalkcementlagning på den norra sidan orsakat att leran 

inuti väggen blivit för fuktig och slutligen lossnat invändigt. Den nedre delen av 

väggen buktade ut och kalkcementlagningen byggde på deformationen ytterligare. 

Sprickor och putsbortfall har orsakat att fukten kommit in och eftersom putsen 

är tät förhindras uttorkning varmed väggen havererat inifrån. Utvändigt syntes 

knappt skadan, putsen höll ihop väggen men invändigt var den nedre delen av 

väggen delvis raserad. 

All invändig puts till vänster om stolpen, en dryg meter upp från golvet, 

togs ner. Väggen lagades likt de andra rummen med återanvänd lera och uppblött 

lersten. Stakarna i väggen var i gott skick och byttes inte, de vilade likt stolparna 

direkt på gråstensgrunden och var tappade i lejden. Utvändigt lagades hela väg-

garummet till höger om fönstret, utom det nedre lilla facket. All kalkcement och 

kalkfärg togs bort och den nya lerputsen, som går längre ner över grundstenarna 

än förut, kalkavfärgades i flera omgångar. Väggarummet vid logfönstret som 

hade stora kalkbortfall avfärgades likt hela fasaden som kalkas varje år. 

Byrningen eller halmklädnaden på ett av den norra fasadens väggarum var i 

princip helt nedsliten. Den ersattes med ny råghalm som fästes likt det tidigare 

utförandet med hasselkäppar och bilade granslanor som spikades i de befintliga 

stolparna.  

T v: Lagning av logens norra vägg utfördes genom återbruk av lera och uppblött lersten. De blottade stakarna 
inuti väggen (se s 7) var i gott skick och bevarades. Foto Henrik Nilsson. T h: Efter lagning och kalkning. 
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Tak 
När taket som var lagt med råghalm och pilvidjor blev omlagt senast är inte känt, 

hela det södra takfallet förefaller vara lagt samtidigt. Den västra delen av detta 

takfall lades om ifjol och under detta år lades den östra delen, motsvarande unge-

fär två stin, om. Ny polsk råghalm bands med vidjor av pil över rafter av hassel 

likt det tidigare utförandet. Hasselkäpparna kom från skogar nära Blåherremölla 

vid Maglehem. Några av käpparna var av rönn. Sparrar och läkt var i gott skick 

och åtgärdades inte mer än att en del läkt som satt löst fästes likt det tidigare ut-

förandet med spik. 

Det gamla taket hade ett ovanligt litet takutsprång, troligen på grund av att 

halmen varit för kort, vilket gjorde att fasader och främst knutskallarna varit väl-

digt utsatta för väder och vind. Det nya halmtaket förlängdes och är tjockare än 

det förra vilket gör att det totalt sett nästan skjuter ut en halvmeter mer än det 

förra. Det medför ett bättre skydd för de utsatta knutskallarna. Efter läggningen 

skars taket och utsprånget på traditionellt sätt med vass kniv. Ryggningen utför-

des med den gamla takhalmen och ryggaträna återanvändes. Ryggning utfördes 

på omkring ytterligare en meter efter den nylagda delen. Den östra gavelns södra 

vindskiva, solbräda och även gavelpinnen i nocken byttes mot nya av fur och i 

samma dimensioner som de gamla. 

Byrningen som funnits sedan åtminstone 1950-talet återställdes med ny halm och nya käppar i enlighet med ett äldre utfö-
rande. I Gustaf  Åbergs artikel i Ystads fornminnesförenings skrifter finns en bild på byrningen.  
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Det återstående mittpartiet som ännu inte är omlagt på den södra sidan lagades 

på några ställen med ny råghalm och säkrades med utanpåliggande hasselkäppar. 

På så sätt förlängs takets underhållsintervall. 

Iakttagelser under arbetets gång 
Vid putslagningen i stugan framkom att väggen varit dekorerad med en smal bård 

av ultramarinblå färg. På väggen mot förstugan har själva takbrädan varit blåmå-

lad. Den blå färgen är övermålad med vit kalkfärg och man kan endast ana den på 

sina ställen som en svag skiftning. Ultramarinblått blev en modefärg under 1800-

talets mitt men bården kan ha blivit målad även senare. I övrigt verkar väggarna 

ha varit vita i alla tider.  

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 utvändig klining och putsning med lera och kalkmålning har inneburit en 

återgång till en enklare och mer traditionell metod. Byrningen som inte finns kvar 

på så många andra ställen i Skåne har inneburit att en tradition av enkel bekläd-

nad av utsatta fasader bevarats. 

Den östra delen av det södra takfallet lades om i oktober 2017. Ett par hål på den mellersta delen lagades. 
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Övriga handlingar/rapporter med relevans för ärendet 
Örumshuset – stråtak och invändiga arbeten, Antikvarisk medverkan, 2016, Rapport 

2016:59, Anna Rabow, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Örumshuset, Vård- och underhållsplan, Rapport 2015:20, Jimmy Juhlin Alftberg och 

Anna Rabow, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

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, s 193-199. 

 

 

Lund 2017-12-07 

Anna Rabow 

Vid putslagningen i stugan upptäcktes att den en gång varit dekorerad med en smal ultramarinblå bård längs 
taket. På väggen mot förstugan har takbrädan spår av att ha varit avfärgad i blått.  



 
Regionmuseets E-rapportserie 2017 

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 
36. Adam & Eva, restaurering av kalkugnar, Bjärsjölagård, Kärrstorps sn, AM, Johan Dahlén, 2017 
37. Loshult kyrka, larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2017 
38. Stora Herrestads kyrka – invändig renovering, St Herrestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015-2017 
39. Brytestuga i Spjutseröd, Perstorps sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2017 
40. Örumshuset – tak och invändiga arbeten, Hörups sn, AM, Anna Rabow, 2017 
41. Röke kyrka, Röke sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2017 
42. Takomläggning och fasadrenovering av f.d. Posthuset i Kristianstad, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 

2017  
43. Maglehems kyrka, bänkar, pannrum och el, Maglehems sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
44. Östra Nöbbelöv – utvändig renovering, Östra Nöbbelöv sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 



 

 


