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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 mellersta delen av södra takfallet, lagning av invändiga 

väggar i förstuga och byte av rötskadad panel i det östra gavelröstet. 

Administrativa uppgifter 
Objekt   Örumshuset, Örum 19:7 
Socken   Hörup 
Kommun   Ystad 
Arbetshandlingar Ansökan Ystads kommun 2017-10-12, of-

ferter H. N. Byggnadsvård 2017-10-05 och 
Knadriks Kulturbygg AB 2017-09-14 och 
2018-02-18 samt Regionmuseet vård- och 
underhållsplan 2015-06-18 

Länsstyrelsens diarienummer Tillstånd: 2018-02-20, 432-5425-2018 
Bidrag: 2018-02-21, 434-27456-2017  

Regionmuseets diarienummer L12.20-340-17, 1068 
Byggherre/beställare Fastighetskontoret, Ystads kommun 
Entreprenör   Invändigt: H. N. Byggnadsvård, 

Gavel och tak: Knadriks Kulturbygg AB 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-antik-

varien i Skåne genom Anna Rabow 
Byggnadstid juli till september 2018 
Slutbesiktning 2018-09-06 
Bidrag till kulturmiljövård 131 040 kr (90 % av de antikvariska över-

kostnaderna samt antikvarisk medverkan)  
Rapport granskad av Åsa Eriksson Green  

Plan över Örumshuset: 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 troligtvis 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. Till 

Örumshuset hörde dock ett tunnland jord men det gick inte att försörja en familj 

på det varför man arbetade på de större granngårdarna. Huset har också kallats 

”Elnas hus” efter den sista ägarinnan Elna Nilsson som dog på 1940-talet. Elna 

och hennes bror Mårten Nilsson hade övertagit huset efter sina föräldrar.  

Örumshuset är ett exempel på en mycket enkel och vanligt förekommande 

byggnadstyp i det sydskånska bondesamhället. Byggnaden består av en boningsdel 

i väster med kistekammare, stuga, illare, förstuga och kök och en ekonomidel med 

stallar 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 

partiell panelbeklädnad och ett fack har byrning, klädsel med halm. 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”. Marken hade köpts av en granne medan huset och tillhörande 

trädgård så småningom skänktes till Föreningen för fornminnes- och hembygds- 

vård i sydöstra Skåne. 1954 gjordes en noggrann beskrivning och uppmätning av   

Örumshusets södra och östra fasad, oktober 2017. 
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Bengt-Arne Persson. Enligt den var taket täckt med råghalm och bundet med vid-

jor över hasselkäppar. Några år senare utfördes en renovering genom bidrag från 

kungafonden då taken lades om, ytterligare delar av fasaden panelkläddes och tim-

ran tjärades. 

Därefter ska huset ha renoverats under 1980-talets mitt då den västra gaveln 

av gråsten och råtegel lagades, rötskadade golvbrädor i boningsdelen ersattes och 

den utvändiga panelklädnaden sågs över och tjärades. De högväxta träden, bland 

annat alm, som stod intill huset rensades bort. Bortsett från dessa skador och ett 

hål i halmtaket ansågs huset vara i gott skick. Idag återstår endast de träd som står 

längs gränsen vid trädgården på norrsidan. 

Under 1990-talets senare del och fram till början av 2000-talet gjordes flera 

renoveringar som följde en åtgärdsplan. Utvändigt renoverades bland annat stu-

gans väggar, fönster lagades och ytterdörren byttes. Troligtvis lades även ny halm 

på taket under denna period då det i åtgärdsplanen noterades att sydsidans tak inte 

hade några akuta skador men var endast 15 cm tjockt vid takfoten och hade synlig 

raft av metall. 

Örumshuset, sektionsritning, 1954, Bengt-Arne Persson, Folklivsarkivet i Lund. 



 
Örumshuset – tak, gavel och invändiga arbeten 
 
 

8 

Idag förvaltas byggnaden av Ystads kommun och under de senaste åren har reno-

veringar återigen pågått med främst uppmurning av skorsten, lagning med lerkline, 

både in- och utvändigt, och byte av tak på södra takfallet. 

 

Skyddsföreskrifter 
Örumshuset är sedan 1964-10-09 skyddat som byggnadsminne enligt nuvarande 

Kulturmiljölag (KML). Det skyddades dock redan 1957 jämlikt lagen den 12 juni 

1942 om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader. I motiveringen till den gäl-

lande byggnadsminnesförklaringen framgår det att Örumsgården bevarar egenarten hos 

gången tids byggnadsskick och med hänsyn härtill är att anses såsom synnerligen märklig. Bygg-

naden får inte utan länsstyrelsens tillstånd rivas, byggas om eller förändras och ska 

underhållas löpande. Exempel på underhåll är vitkalkning och omkittning av föns-

ter. Vid det normala underhållsarbetet skall traditionella material och metoder an-

vändas. 

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 det södra takfallet vars halmtäckning var nedsliten (skada 1), rötskadad 

gavelpanel och vattbräda i östra gaveln (skada 5) och förstugans putsskada invid 

kappeluckan (skada 17). Även ytterdörrens upphängning har justerats.  

Örumshuset 1953. Ett antal stora träd fanns nära intill huset och ett par stod i gödselstadens stenmur. Foto 
Carl Gustaf  Lekholm, Regionmuseet Kristianstad. 
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Utförda åtgärder 

Förstugan 
I förstugan fanns en del sprickor främst i hörnen intill ytterdörren, liknande de 

som fanns i kistekammaren och stugan. Sättningsskadorna antas bero på att det 

inte finns något fotträ som håller samman byggnaden. Stolparna är på många stäl-

len korta och vilar på stenar och mellan dem är väggarummen murade med lersten 

och klinade med lera. På flera ställen i byggnaden buktar de nedre delarna ut. Ska-

dorna är pågående vilket kunde konstateras under årets arbeten då en del av de 

ställen som lagades i fjol redan uppvisade viss sprickbildning. Huset står dessutom 

ouppvärmt vilket bidrar till att leran i väggarna inte torkar, särskilt den nedre delen 

av den norra väggen är mycket fuktig.  

En del väggar har under årens lopp delvis lagats med kalk- och cementhaltiga 

bruk men också med lerbruk. Invid kappeluckan till illaren i förstugan fanns lag-

ningar med en tämligen grov lerputs med upphackat gräs inblandat. Denna lagning  

och annan lös puts togs bort. Väggen intill och ovanför kappeluckan bar spår av 

många lager sot och kalk och leran var sprucken men då den hade bra fäste åtgär-

dades den inte mer än att sprickorna fylldes igen vid kalkavfärgningen. Ny lera togs 

från en del av de lerstenar som finns i husets förvar. Lerstenen blöttes upp, ältades 

och blandades med sand och lite hackad halm från det nedrivna taket.  

Förstugan med dörren till illaren, den så kallade kappeluckan, i fonden. T. v: foto från 1954, Bengt-Arne Pers-
son, Folklivsarkivet. Väggen invid dörren bar spår av tidigare lagningar som lossnat.   
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Under arbetets gång framkom dörröverstycket som skjuter ut en bit till vänster om 

luckan, det går troligtvis ända bort till väggen mot stugan. Överstycket var förut 

helt dolt av puts och äldre bilder visar att även dörrkarmen till stor del var över-

putsad. Karmens ojämnheter har med tiden också blivit överputsade, allt eftersom 

lagren av puts och kalk blivit tjockare. 

Sprickorna i hörnen på båda sidor om ytterdörren, och mindre partier på de 

båda mellanväggarna, knackades ner och fylldes i med lerbruk på samma sätt som 

vid kappeluckan. Särskilt det södra hörnet närmast dörren uppvisade håligheter vid 

golvet. Vid arbetets gång upptäcktes en tydlig skarv mellan den östra väggen mot 

köket och ytterväggen invid dörren vilket indikerar att den förra har putsats innan 

den senare. 

Under arbetets gång rätades dörrkarmen upp och fästes med sten som kilades 

in i lerbruket. Putsningen utfördes med traditionella träverktyg och efterarbetades 

för att efterlikna omgivande puts. Medan leran ännu inte torkat avfärgades bruket 

med kalkfärg varmed de sprickor som uppkommer medan leran torkar fylldes i 

med sand och lera så att putsen blir slät. Lagningarna avfärgades med kalkfärg med 

en kalkblandning på 1:3 fyra gånger medan resten av väggarna i förstugan avfärga-

des två gånger.  

T. v: Endast skadade partier på förstugans vägg lagades med lerbruk, partiet närmast taket var i gott skick 
och jämnades till med bruk och kalkfärg. Foto Henrik Nilsson (H. N. Byggnadsvård). T. h: Efter att lagning 
och målning utförts.  
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T. v: I förstugans sydöstra hörn invid ytterdörren upptäcktes efter att lös puts tagits ner en tydlig skarv mellan de 
två väggarna. Foto Henrik Nilsson (H. N. Byggnadsvård). T. h. ses samma vägg efter lagning och kalkning. 

T. v: Förstugans sydvästra hörn efter att lös puts tagits ner. Foto Henrik Nilsson (H. N. Byggnadsvård). T. h: 
Klaffen till kappeluckan som saknades vid årets renovering. Bilden är tagen 2015 och den kan även anas på 
fotot från 1950-talet på sidan 9. 
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Ytterdörren lagades genom att det östra dörrbladets nedre gångjärn fästes med två 

nya spik. Denna åtgärd ingick inte enligt vårdplanen men var behövlig. Däremot 

skulle man egentligen ha fäst kappeluckans låsanordning som vid inventeringen 

som gjordes i juni 2015, inför vårdplanen, var lös. Denna kunde dock inte hittas 

vid slutbesiktningen av årets arbeten. Enligt 1954 års beskrivning låstes kap-

peluckan med en ”träklaff ” som man kan ana på ett foto från samma år (s. 9). 

Östra gavelröstet 
Det östra gavelröstets panel var till stor del rötskadad varför all panel togs ner. De 

delar som gick att återanvända sattes tillbaka, kapades och flyttades åt sidorna eller 

skarvades med ny panel. De panelbrädor som inte gick att återanvända ersattes helt 

med nya brädor av samma slags virke, gran, och i samma dimensioner, 16-18 cm 

breda underbrädor, som den gamla panelen. Totalt byttes fem hela underbrädor 

och fyra skarvades i gavelns mitt. Ytterligare fem brädor byttes vid det norra hörnet 

och två hela lock byttes likaså. Den rötskadade delen av vattbrädan, som var skar-

vad sedan tidigare, ersattes med en ny i samma dimension. Alla brädor spikades 

med blank spik och de bytta och skarvade brädorna avfärgades med dalbränd 

trätjära. Enligt vårdplanen skulle de inte behandlas men bilderna från 1950-talet 

talar för att all panel och synlig timra vid den tiden var avfärgad, numera är det 

mesta av timran vitkalkad.    

Det östra gavelröstet, juni 2015. Fem brädor var sedan tidigare bytta i den norra delen (till vänster i bild). 
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Längst upp och mitten: Den 
östra gaveln före lagningen och 
längst ner efter att de rötska-
dade brädorna bytts under årets 
renovering. 



 
Örumshuset – tak, gavel och invändiga arbeten 
 
 

14 

Tak 
Det södra takfallet var före omtäckningen som påbörjades år 2016 lagt med råg-

halm och bundet med vidjor. Hela det södra takfallet förefaller vara lagt samtidigt. 

Halmen var ovanligt kort vilket medfört ett litet taksprång som inte skyddat de 

utskjutande knutskallarna från väder och vind tillräckligt. Taket lades troligtvis om 

under den senare delen av 1990-talet vilket innebär att det inte legat mer än om-

kring 20 år. I åtgärdsplanen från 1994 påtalades att rafterna, av metall, var synliga 

och man förordade en omläggning med halm, hasselkäppar och vidjor. Enligt den 

beskrivning som gjordes i samband med Skåneinventeringen 1954 var taket lagt på 

detta sätt men några år senare, 1958-59, verkar man således ha övergått till metall-

rafter. Det kan också vara vid detta tillfälle som man använt tjärgarn. 

Den västra delen av detta takfall täcktes om 2016 och den östra delen täcktes 

om 2017. Omtäckningarna motsvarar mer än ett traditionellt sti som brukar räknas 

vara 3-6 meter, vilket motsvarade längden på en traditionell täckestege. I år lades 

den återstående, mellersta delen av taket om med råghalm från fjolårets skörd, im-

porterad från Polen. Den bands med tjärmärling från Claesssons trätjära över has-

selkäppar. Sparrar och läkt av kluvna granslanor var i gott skick och åtgärdades inte 

mer än att de läkt som satt löst fästes. Det nya halmtaket skjuter ut från fasaden 

mer än det förra och är tjockare vilket gör att det totalt sett nästan skjuter ut en 

halvmeter mer än det förra. Det medför ett bättre skydd för de utsatta knutskal-

larna.  

Örumshuset 1953. Taket hade olika grader av slitage med synliga rafter vilket troligtvis berodde på att det lagts 
vid olika tillfällen, i stin. Foto Carl Gustaf  Lekholm, Regionmuseet Kristianstad. 
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Efter läggningen skars taket och utsprånget på traditionellt sätt med en vass kniv. 

Ryggningen utfördes med den gamla takhalmen och alla ryggaträna återanvändes. 

Övrigt 
Under året utfördes också en allmän översyn av fasaden genom att ett par puts-

bortfall lagades med lerbruk på den södra sidan. Hela fasaden kalkavfärgades. Skor-

stenen hade dock ännu inte åtgärdats vid slutbesiktningen. 

 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Renoveringen av Örumshuset har utförts med hänsyn till dess kulturhistoriska vär-

den och i enlighet med den framtagna vård- och underhållsplanen. Användandet 

av lerbruk och kalkmålning har inneburit en återgång till en mer traditionell metod 

och med en större noggrannhet vad gäller putsstruktur kommer man närmare en 

autenticitet. Vad gäller virke byts endast skadade delar ut. 

 

Övriga handlingar/rapporter med relevans för ärendet 
Örumshuset – tak och invändiga arbeten, Antikvarisk medverkan, 2017, Rapport 2017:40, 

Anna Rabow, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

Den mellersta delen av det södra takfallet, före årets omtäckning (bilden är tagen 2016, innan arbetena med 
omtäckningen påbörjades). T. h. ses taket invändigt, efter att det täckts om. 
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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 fornminnes-

förenings skrifter, s 193-199. 

 

Lund 2018-10-01 

Anna Rabow 

Efter årets omtäckning har hela det södra takfallet fått ny halm. Det som gjordes för två år sedan (längst bort) 
har hunnit gråna helt. 
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