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Tomelilla kommun. Agusastugan ungefärligt markerad. 
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Sammanfattning av utförda åtgärder 
Under årets arbeten på Agusastugan har fem av facken på den östra fasaden, som 
var putsade med cement på hönsnät, avlägsnats och ersatts med lerputs. Sticketa-
ket på fårhuset, samt stråtaket över hela byggnaden, har reparerats och justerats.  

Administrativa uppgifter 
Objekt  Agusastugan 
Socken  Andrarums socken, 1022 
Kommun  Tomelilla Kommun 
Länsstyrelsens beslut 2010-05-03 (dnr 434-76131–09) 
Tilläggsbeslut 2011-05-30 
Regionmuseets dnr K12.20-275-11 
Beställare  Albo Härads Hembygdsförening 
Totalentreprenör Knadriks Kulturbygg 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien Skåne 

genom Jennie Björklund 
Byggnadstid  Juni – juli 2012 
Slutbesiktning 17 juli, 2012 
 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 
Agusastugan har sedan den blev byggnadsminne 1963, blivit föremål för många 
olika restaurerings- och renoveringsarbeten med varierande filosofier och resultat. 
Kontinuerligt sker nu vård och underhåll för att säkerhetsställa byggnadens fort-
bestånd, men också för att ta bort gamla åtgärder som inte fungerat och att er-
sätta dessa med nya lösningar utifrån dagens sätt att se på byggnadsvård. Årets 
arbeten är de sista av ett bemyndigandebeslut på 3 år från länsstyrelsen i Skåne 
län.  
 

Utförda arbeten 

Fasadarbeten 
På den östra fasaden av stugan är flera av facken i korsvirkeskonstruktionen 
fyllda med cementputs på hönsnät. Målet är att restaurera alla dessa. I år har ce-
mentputsen tagits bort ur fem av facken och ersatts med lerbruk. Tre av facken 
var uppbyggda av ett flätverk av lövträdsgrenar (bok eller hassel) där lerputsen 
klinades. De övriga två var uppbyggda med lersten. Leran som använts till lerbru-
ket är taget från bygden och blandades sparsamt ut med sand vilket gjorde bruket 
mycket fett. Detta tillvägagångssätt är uttolkat av entreprenören med hjälp av en 
bit gammal lera som använts som referens. Lerputsen är armerad med hackad 
halm och fick, på grund av att den var så fet, slätas ut efteråt med en lerslätta för 
att inga sprickor skulle bildas.  
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Facken har sedan vittats med kalkmjölk i fyra strykningar (Målarkalks kalkpasta). 

Takarbeten 
Sticketaket på fårhuset i norr, är lagat där de äldre stickorna från 2003 varit för-
brukade (ersatts med nya från entreprenörens lager). Stickorna är tillverkade av 
gran med mått likt befintliga.  

Även stråtaket och ryggningen på boningsdelen har kompletterats något 
med halm/råghalm likt befintligt och justerats genom att takskägget klappats upp.  

 

Avvikelser från handlingarna 
Inga avvikelser ifrån handlingarna har noterats.  

 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Arbetena vid Agusastugan är väl utförda ur ett kulturhistoriskt perspektiv.  

 

Iakttagelser under arbetet 
En stor tall på andra sidan vägen, från stugan sett, har undanröjts av föreningen 
på inrådan av entreprenören. Dess närhet till stugan har skapat problem för 
byggnadens fortlevnad genom nersmutsning, framförallt på stråtaket.  
 
 

Handlingar med relevans för ärendet 
2010-05-03 Beslut; länsstyrelsen i Skåne län 
2011-05-30 Tilläggsbeslut; länsstyrelsen i Skåne län 
 
 
 
 

Kristianstad 2012-09-03 

Jennie Björklund 
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Bilagor 
 

 
Östra fasaden innan årets åtgärder. 

 

 
Under årets arbeten, två av facken med ny utfyllning innan vittning.  
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Fasaden vittad en gång. 
 

 
Sticketaket med lagningarna.  
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Alla fem restaurerade facken vittade 2 gånger 
 

 
Fasaden vittad 4 gånger. Notera skillnaden i ytan mellan övre halvan i skuggan och undre halvan av väggen. 
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