
SAMLINGARNA. I den 
gamla gården finns en hel 
värld av böcker som spänner 
över hundratals år. 
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I Ravlunda har Styrbjörn och 
Marianne Öhman funnit sitt 
perfekta hus. En fyrlängad 
gård med plats för många  
gäster, gemenskap och ett  
helt liv med böcker.
Av Pia Mattsson  Foto Helene Toresdotter

ÖHMANS GåRd

Ett hem för  
TRåGSOFFAN. I hörnrummet står  
en fantastisk gustaviansk trågsoffa.

bokälskare
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Kanske måste man vara spontan för att 
våga släppa taget och flytta till okända 
marker. Eller så förälskad i ett hus att man 
inte räds att byta landsända bara för att få 
bo i det. När Styrbjörn och Marianne 
bestämde sig för att köpa den gamla fyr
längade gården i Ravlunda by på Österlen 
var de äkta noviser beträffande Skåne i 
allmänhet och Österlen i synnerhet.

– Det var huset och dess atmosfär vi föll 
för, inte trakten, säger Marianne. Vi kände 
inte till Brösarps backar, inte de fina sko
garna och inte heller den vackra kuststräcka 
som löper utmed östra Skåne. Nu vet vi 
bättre. Det här är en trakt som har mycket 
att berätta genom all kultur och det mat
intresse som finns här. Vår by är genuin och 
med många spännande människor. Här bor 
folk för att de vill, inte för att de måste.

Det är en klar och kall dag. Sommarens 
semesterfirare har för länge sedan återvänt 
till vardagen och lämnat de bofasta kvar att 
möta vinterns minusgrader, blåst och kanske 
snö. Bistra väderutsikter som varken skräm
mer Styrbjörn eller Marianne. Tvärtom. 
Båda är överens om att de bor i bästa tänk
bara vinterhus. Än har snön inte kommit, 
men det får den gärna göra. Styrbjörn 
beskriver lyriskt hur det kan vara när snö
flingorna faller på innergården samtidigt 
som det brinner en eld i kökets öppna spis. 
Och skulle strömmen gå på grund av oväder 

vankas det ändå 
varm mat  i det 
Öhmanska hemmet.

– När vi renove
rade köket ville jag 
ha en rejäl spis med 
både gas och el, 
säger Marianne. 
Blir det strömavbrott 
är det bara att sätta på gasplattorna. Eller 
också elda i vedspisen och laga mat där. Det 
fick vi göra en jul när strömmen hade gått. 
Det gick hur bra som helst.

Det har snart gått sju år sedan Marianne 
och Styrbjörn flyttade till gården på Öster
len. Sju år och lika många vintrar; då vet 
man hur vädret kan vara den här årstiden.  
I bibliotekets öppna spis sprakar en brasa 
trivsamt. Matsalsbordet står redan uppdu
kat och väntar på kvällens gäster och i köket 
har Marianne precis fått förmiddagskaffet 
klart. Vackra trägolv och djupa fönsterni
scher. Synliga takbjälkar och gamla sten
golv. Kaminer och flera öppna spisar. Rym
ligt och samtidigt intimt. En välhållen gård 
med en lång historia. Och med en porlande 
bäck i den stora trädgården. Var det dessa 
kvaliteter som fick Marianne att bli föräls
kad när hon hittade den gamla fyrlängade 
skönheten från skiftet 1700/1800 på nätet?

– Vid den tidpunkten bodde vi i Göte t

ÖHMANS GåRd

FYRLÄNGAd SKÖNHET. Huset med tillhörande innergård samt stor 
trädgård ligger i byn Ravlunda. Marianne och Styrbjörn blev så förälskade i 
huset att de flyttade från Göteborg till Österlen.

Taxen Herbie, uppkallad efter jazzmusikern 
Herbie Hancock, stortrivs på Österlen, 
precis som matte Marianne.

OM HuSET
ÄGARE: Marianne och 
Styrbjörn Öhman. Har 
drivit antikvariat i drygt  
40 år med erfarenhet av 
svenska och internatio-
nella böcker. På gården 
finns Antikvariat Styrbjörn 
Öhman som tar emot 
efter överenskommelse.  
www.ohmanbooks.com 

PLATS: Ravlunda,  
Österlen, Skåne.

BYGGåR: 
1600/1700-1800-talen.

BOYTA: 700 kvm.

”Det var husets atmosfär 
vi föll för, inte trakten.”

VALVET. I porten till inner-
gården hänger en stallykta i 
gammal stil.  I trädgården finns 
gamla trädgårdsdekorationer i 
betong som gör sig bra till all 
murgröna som också trivs här.

I några av de gamla 
böckerna finns 

handmålade bilder  
av insekter.
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borg och hade en gård på Bornholm, berät
tar hon. En vackert belägen gård som vi 
hade totalrenoverat och älskade högt. Det 
fanns dock ett aber. Färjorna över var ofta 
fullbokade på somrarna, biljettpriserna 
skyhöga. Det var svårt för vänner och barn 
att komma och hälsa på. Efter fem år 
bestämde vi oss för att köpa något på 
fastlandet istället.

– Gården i Ravlunda liknade vårt älskade 
ställe på Bornholm. Att den låg på Österlen 
var inget pluspoäng i sig mer än att det var 
fastland. Vi bestämde oss för att åka och 
titta på huset.

Varken Marianne eller Styrbjörn behöv
de någon längre betänketid efter att ha 
besökt gården. För Styrbjörn räckte det med 
att se bäcken, tillhörande gästhus och den 
ena längans tomma galleri. Det här var en 
gård som passade dem som handen i hand
sken. Slog de inte till var de galna på riktigt.

– Jag tyckte att husets rum hade så vackra 
proportioner, säger Styrbjörn. Det var 
välhållet och inbjudande. Det kan vara svårt 
att få ordning på sådana här gårdar – 
antingen är de i uselt skick eller sönderreno
verade. Här hade inget blivit förstört. 
Tidigare ägare hade gjort en kulturgärning 
och tagit hand om huset med varsam hand. 
Det var absolut den rätta platsen för oss och 
våra böcker.

Styrbjörn och Marianne har alltid levt 
med böcker. Bokstavligt talat. Under många 
år drev de flera antikvariat i Göteborg. I 
antikvariatsvärlden blev de välkända genom 
sina kvalitetsauktioner på Park Aveny Hotell 
i Göteborg med en kundkrets från hela 
världen och flera världsrekord beträffande 
priser på böcker. Fortfarande utgör böcker 
navet i deras liv – i det vackra hemmet finns 
ungefär 15 000 volymer i biblioteket och i 
husets övriga rum.

– Bibliotekslängan som använts till galleri 
av tidigare ägare stod helt tom när vi kom 
hit, säger Styrbjörn. Vi lät vinterisolera den, 
satte in stora glaspartier, behöll de gamla 
stalldörrarna, drog in värme och ny el, 
gjorde vid taket och satte in en öppen spis. 
Det är inte ett öppet antikvariat, men de 
som är intresserade är välkomna att komma 

”Matsalsbordet står  
redan uppdukat och  
väntar på kvällens gäster”

t

t

MATSALEN. När Marianne dukar 
matsalsbordet väljer hon gärna 
kunglig dansk ”Vifte”. Runt bordet 
gustavianska stolar, takkronan är en 
malmkrona från 1600-talet. Den 
orientaliska mattan från 1900-talet 
ger färg och värme åt rummet.

VITA RuMMET.  Kudde i 
rosenkelim i fåtölj av mer 
modernt snitt. Byrån är från 
1700/1800-tal. På väggen 
bakom fåtöljen, en bemålad 
träskulptur från 1700-talet.

Bildtext
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HÖRNRuMMET. De bekväma rokokofåtöljerna lät  
Marianne och Styrbjörn klä om i ett sidenlikt tyg från  
Paris . För att göra plats för böcker platsbyggdes  
bokhyllor. Mellan fåtöljerna står ett engelskt  
mahognybord från 1700-talet. Mattan är  
en bröllopsmatta från 1800-talets Kurdistan.

”Detta var den absolut 
rätta platsen för oss 
och våra böcker”
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t

SOVRuM. Det trivsamma sovrummet har 
fönster samt en dörr som vetter mot 
bäcken utanför. Öppnas de kan man ligga  
i sängen och höra bäckens porlande.

ÖHMANS GåRd

hit och titta efter att först ha kontaktat oss.
Det är inte bara bibliotekslängan som fått 

ett ansiktslyft. Paret har, precis som tidigare 
ägare, lagt ner tid, pengar och kärlek på att 
bevara huset. Målat det, lagt om tak och el, 
bytt takbjälkar och fönster där det har 
behövts, renoverat köket och låtit platsbygga 
bokhyllor i flera rum.

– Det är viktigt att våra böcker finns 
närvarande i hela huset, inte bara i stora 
biblioteket, säger Marianne. Böcker hjälper 
till att skapa atmosfär och vackra miljöer. 
Vi är båda esteter och vill gärna ha det 
trivsamt kring oss. För mig innebär våra 
böcker en frihet – jag kan hitta all fakta jag 
söker hemma. Det är som om vi har hela 
världen hos oss. Jag har svårt att tänka mig 
ett hem utan böcker.

Det är inte bara böckerna som ger själ och 
liv åt de vackra rummen. De är i gott sällskap 
med antika möbler och föremål. En del 
arvegods, men det mesta är inhandlat på 
auktioner genom åren. 

– Möbler behöver inte vara gamla för att 
vara välkomna i huset, förklarar Styrbjörn 
som ser till skönhet, själ och hantverk. Man 

ska kunna klappa lite på möbeln.
– När vi har sett något vackert och 

spännande har vi köpt det, säger Marianne. 
Det mesta vi har är förknippat med en 
historia. Jag är förtjust i det gustavianska 
och engelska, men vi har inspirerats av de 
många resor vi har gjort. De antika orienta
liska mattorna och de indiska miniatyrerna 
är inköpta på kvalitetsauktioner, vissa av 
mattorna är riktiga samlarexemplar. En del 
målningar har vi tagit med oss hem från 
resorna. En tavla som vi köpte i Indien fick 
vi hem först efter två år.

Någon svårighet att möblera huset i 
Ravlunda var det inte. Gamla möbler finner 
sig lätt i gamla hus, konstaterar båda. Inga 
nya möbler behövde införskaffas. Det var 
bara att flytta de gamla från Göteborg och 
Bornholm och sätta dem på rätt plats utan 
några funderingar. Möblerna kom, liksom 
Marianne och Styrbjörn, hem väldigt snabbt 
här.

– Huset har tre stora tillgångar: ljus, yta 
och själ, säger Styrbjörn. Det sitter en vänlig 
själ i väggarna som vi förnam på en gång 
och som fortfarande genomsyrar huset. Här 
känner vi oss trygga. l

GuSTAVIANSK BYRå. 
På den vackert bemå-
lade gustavianska byrån 
finns en silversamling 
med olika pjäser från 
1700-1900-tal. Bredvid 
står ett par gustavianska 
Bellmansstolar.

”Det sitter en vänlig själ i väggarna 
som vi förnam på en gång och som 
fortfarande genomsyrar huset”

Bildtext


