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Inledning 

Ausås prästgård, med fastighetsbeteckning Ausås 15:8, är sedan 1968 byggnadsminne 
enligt 4 kap Kulturmiljölag (KML). Prästgården ägs och förvaltas av Strövelstorps för-
samling (Prästgårdsvägen 42, 262 70 Strövelstorp). Den östra längan utgör i huvudsak 

församlingshem, den södra är prästbostad och den västra är museum samt gymnastiklo-
kal. De lokaler som är museum brukas av Spannarpsortens Hembygdsförening. 

Byggnaderna genomgick omfattande renoveringar på 1920- och 1940-talet innan 

byggnadsminnesförklaringen. På 2000-talet har taken lagts om och fasaderna på den 
västra och östra längan har renoverats. För något år sedan gjordes en del av trädgården 
om. För att få en samlad bild av skador, vårdbehov och underhåll har Strövelstorps för-

samling gett Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne i uppdrag att upprätta 
en vård- och underhållsplan. Flera skador är återkommande medan andra är sådana som 
uppkommit under en längre period. Genom vård- och underhållsplanen kommer förval-

taren att få en samlad bild av skadorna, vilka som bör prioriteras snarast och vilka åtgär-
der som är rimliga. Vård- och underhållsplanen har efter överenskommelse med försam-
lingen begränsats till att redogöra för skadorna på den västra och den östra längan, då 

dessa är i störst behov av underhåll.  
Det är sedan några år tillbaka Länsstyrelsens policy eller ambition att det upprättas 

vårdplaner för byggnadsminnena varför det utgått bidrag till arbetet med framtagandet 

av vårdplanen, beslut 2014-12-05, dnr 434-4420-2014. Vård- och underhållsplanen är 
utformad i enlighet med Länsstyrelsens Vägledning för vård- och underhållsplaner för bygg-

nadsminnen i Skåne, daterad 2014-10-06.  

Inventering av byggnaderna utfördes i maj och augusti 2015 och sammanställ-
ningen av arbetet har utförts under augusti till oktober 2015. Inventeringen har utförts 
av byggnadsantikvarierna Emelie Petersson och Anna Rabow och sammanställning har 

utförts av Anna Rabow. Vårdplanen utgörs av ärende Regionmuseet dnr K12.20-511-
14, 1023. Granskning av vårdplanen har utförts av Maria Sträng, Regionmuseet. 

Skydd enligt KML 

Ausås prästgård är sedan den 11 september 1968 skyddad som byggnadsminne enligt 4 
kap KML, Kulturmiljölag. Den västra ekonomilängan var sedan den 10 mars 1953 
skyddad enligt lagen den 12 juni 1942 om kulturhistoriskt märkliga byggnader. Då 

Riksantikvarieämbetet fann att byggnadsminnesförklaringen borde utökas till att omfatta 
hela anläggningen blev all tre längor byggnadsminne 1968. Beslutet från 1968 motiveras 
enligt följande: Enär Ausås prästgård på fastigheten Ausås 15:1 i Ausås socken och kommun 

bevarar egenheten hos gången tids byggnadsskick och med hänsyn därtill är att anse såsom synnerligen 

märklig samt under beaktande av vad i övrigt i ärendet förekommit, förklarar riksantikvarien, jämlikt 

1 § lagen den 9 december 1960 om byggnadsminne prästgården ifråga för byggandsminne. 
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Skyddsföreskrifter: 
 

1. Huvudbyggnaden och de två flyglarna må ej utan riksantikvariens samtycke till sitt yttre ombyggas 

eller på annat sätt förändras.  

2. De två flyglarna må ej utan riksantikvariens samtycke till sitt inre ombyggas eller förändras.  

3. Den till anläggningen hörande gårdsplanen och trädgården – på den till dessa föreskrifter hörande 

kartan markerade med streckad begränsningslinje – må ej utan riksantikvariens samtycke ytterligare 

bebyggas eller bli föremål för annan, väsentlig förändring. 

4. De i punkterna 1 och 2 nämnda byggnaderna skall ägnas för deras bestånd erforderligt löpande 

underhåll. 

 
(Numera är det länsstyrelsen och inte riksantikvarien som är tillsynsmyndighet. Se full-

ständig byggnadsminnesförklaring i Bilaga 3.)  

Skyddsområdet för Ausås prästgård enligt beslutet från 1968.  I söder ligger prästgårdsbostaden, i väster museet och i öster 
församlingshemmet. Allen i öster togs ner 2014. 
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Karta över Ausås från 1771-1808 upprättades när den nya prästgården ”A no 15” uppförts. Litteringen 43 betecknades 
”norr om prästgården in till nya vägen”, 44 ”prästgatan”, 45 ”blekehagen” och 46 ”mad och ängen upp till gården”. 

 

Skånska rekognoseringskartan från 1812-20 är nästan samtida med ovanstående karta och visar att det fanns en allé 
mellan prästgården och kyrkan. 

trädgård 

blekehage 

mad och äng 

prästagatan 
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Byggnadshistorik 

Ausås prästgård uppfördes 1774 av kyrkoherde Jacob Quensel och ersatte en äldre 

prästgård som förstördes vid en brand. Den nya prästgården byggdes som en fyrlängad 
gård hundra meter väster om den gamla gårdsplatsen och förbands via en kyrkstig med 
kyrkan. Alla längor var friliggande och avståndet mellan gavlarna ska ha varit åtta meter. 

Alla längorna var uppförda i korsvirke med ekvirke från prästgårdens egna ägor. Man-
gårdsbyggnadens fackverk var av tegel medan de andra hade lerväggar. Den norra eko-
nomilängan revs omkring 1860 och en ny länga byggdes väster om den västra loglängan. 

Den östra längan ska ursprungligen ha använts både som ekonomibyggnad och 
som bostad med flera gästkammare. Sedan dess har byggnaden haft många funktioner 
varav flera med social betydelse. För att nämna några exempel var det under mitten av 

1800-talet postkontor och det har också varit privat skola och hyst församlingens ung-
domsverksamhet. 1894 upphörde prästen att bruka gården i egen regi varmed en arren-
dator tog över. Denne bodde i den östra längan fram till 1920-talet då ett nytt arrenda-

torsboställe uppfördes intill prästgården. 
Den västra längan användes som ekonomibyggnad fram till 1920-talet och på 

1940-talet inreddes det med en gymnastiksal och två museer med avskiljande entréhallar. 

Mangårdsbyggnaden används ännu som kyrkoherdebostad.  

Den östra längans västra fasad, mot gårdsplanen, delvis dold av ett stort snöbärsbestånd, augusti 2015. 
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Östra längan 

Den östra längan uppfördes 1774 och var enligt syneprotokollet 80 alnar (47,5 m) lång 
och 14 alnar (8,3 m) bred. Den hade 32 ”väggarum” (två stolpar och fackfyllnaden där-
emellan) av korsvirke, lertegel och lerkline i facken och halmtak. Den var inredd från 

söder till norr med hönshus och hemlighus (två väggarum), förstuga (ett väggarum), 
kök- och malthus (6 väggarum), visthus (4 väggarum), gästkammare som var avdelad (3 
väggarrum), förstuga (ett väggarrum), kammare (3 väggarrum), fårhus (tre väggarrum), 

fölhus (tre väggarrum), portlider (fyra väggarrum)och svinhus (två väggarrum). 
1804 då prosten Peter Pettersson tillträdde förlängdes längan med ett väggarum åt 

söder och lät inreda en adjunktskammare och ett gästrum i det som ursprungligen var 

hönshus och hemlighus. Tre år senare flyttades bakugnen från mangårdsbyggnaden till 
köket i den östra längan. Någon gång före 1826 ska den östra delen av den norra förstu-
gan ha borttagits genom utvidgning av intilliggande rum, det som idag är lilla salen. 

1860 års syneprotokoll berättar att prästgården var i väldigt dåligt skick, halmtaken 
fodrade kostsamma omläggningar och fotträna fick ofta bytas. 

Från år 1894 användes längan som arrendatorsbostad, förutom de två södra kam-

rarna som förfogades av prästgården. Den ansågs dock överflödig sedan en ny ekonomi-
länga uppförts. När sedan en arrendatorbostad uppfördes stod den östra längan tom. 

1923 fattades besked om rivning. Det fanns dock ett motstånd och tanken väcktes 

att använda längan som församlingshem. Riksantikvarie Sigurd Curman och länsarkitekt 
Nils A Blanck inspekterade byggnaden och intygade att den var i gott skick. 

Den östra längans östra fasad, mot trädgården, maj 2015. 
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1927 utfördes en dokumentation och uppmätning av den östra längan av amanuens 

Gotthard Gustafsson. Enligt den var längan 49,41 meter lång, byggd i ekkorsvirke med 
fack av kline och råsten. I den norra gaveln fanns fack av tegel. De utskjutande bjälkhu-
vudena noterades vara infällda i stolparnas och inte som i vanlig korsvirkeskonstruktion, 

tappade i. Det förekom i skiftesverket och under 1700-talets senare del var skiftesverket 
vanligt i Åsbo härad men i takt med virkesbrist ersattes det med korsvirke. Längan 
rymde ursprungligen gästrum, ekonomihus och en del mindre stall. Brygghuset med 

kupolugnen och kullerstensgolvet, spisen i den dåvarande folkstugan och vindugnen 
mellan matrummet och kontoret bedömdes som ursprunglig planlösning. Äldre bygg-
nadsdetaljer så som ytterdörrar, innerdörrar och bröstpanel antogs också vara ursprung-

liga. En malttorka som flyttats återuppfördes på sin forna plats i köket. 
1928 utfördes en konservering och restaurering enligt en plan av professor Erik 

Lundberg. Kyrkoherden Emanuel Diehl var drivande i frågan och efter dennes försorg 

gjordes byggnaden om till församlingshus. En stor samlingssal inreddes i halva vagn-
sporten och risboden (som ursprungligen varit föl- och fårhus), de båda gästrummen 
intill gjordes om till en liten sal och en del av förstugan blev kapprum. Församlings-

hemmet invigdes den 8 augusti 1928 av biskop Edvard Rodhe. 
1943 ersattes murspisen i lilla salen med en öppen spis, ritad av Harald Olsson. 
1967 inreddes i förstugans inre del en toalett. Installationen skulle, enligt krav från 

Riksantikvarieämbetet, göras på sådant sätt att ett återställande var möjligt.  
1991 inreddes ett kök i det gamla visthuset med köksinredning, städrum och per-

sonaltoalett efter ritningar av arkitekt Hans Koerner. En innervägg i korsvirke revs och 

ersattes och innerfönster sattes upp. I samband med ombyggnaden kontrollerades 
stommen då syllstocken rört sig utåt på den östra sidan. Enligt den arkeologiska under-
sökningen som gjordes vid arbetet med köket upptäcktes att det fanns en syllstensrad 

under golvbrädorna och att en innervägg mellan det dåvarande matrummet och folkstu-
gan hade en snedstyva vilket tolkades som att väggen ursprungligen kunde ha varit en 
yttervägg. Samma år lades värmesystemet om från vattenburen el till direktverkande el. 

2000 lagades en stormskada i taket vid den ena skorstenen. Samtidigt uppmärk-
sammandes att taket var i väldigt dåligt skick. 2002-2007 lades taket om genom att vas-
sen återställdes med halm. Halmen bands med käpp av hassel och ståltråd. Taktäckare 

var Michael Andersén, Byggnadshantverk i Helsingborg AB. Det första året renoverades 
även takkupornas takstolar då de var brutna och rötskadade. Allt utfördes på nytt med 
genom att bärande delar tappades likt den gamla konstruktionen. 

2004 utfördes putslagningar på den norra gaveln, östra fasaden och västra fasaden. 
2006 lagades ytterväggarna i matrummet och lilla salen samt deras mellanvägg. 
2007 lagades och målades panelen och fönstren i det södra gavelröstet, några fack 

på den östra sidan vid matrummet lagades, grunden längs hela byggnaden lagades och 
bakugnens skorsten lagades. 

2015 avfärgades alla fönster och huvudentrén likt tidigare utföranden.  
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Den östra längans västra fasad, före restaureringen. Dörren till vänster ledde till risboden och har numera ersatts med ett 
fönster. Nästa dörr har satts igen och i facket till vänster om den finns idag ett fönster. Bakom de klippta buskarna skym-
tar förstugans entré. 

T.v: Den östra längans västra fasad, kökets dörr och fönster som båda är bevarade. Till vänster om dörren skymtar panel 
som täckte det nedre facket. T.h: Den östra längans södra gavel var förut oputsad. De två fönstren i gavelröstet har blivit 
ersatta med ett fönster.  
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Plan över östra längan, ritad av Gotthard Gustafsson 1927, före ombyggnaden till församlingshem. 

Församlingssalens stora sal som inreddes 1928 i den före detta risboden och halva vagnsporten. 

Det enda kvarvarande foto från interiören i den östra längan visar köket som det såg ut före rivningen av mangelboden. 
Bilden avslöjar att det även fanns ett bykkar till vänster om kupolugnen. Fotot är troligen från slutet av 1920-talet. 
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Västra längan 

Den västra längan uppfördes 1774 och var enligt syneprotokollet 80 alnar (47,5 m) lång 
och 14 alnar (8,3 m) bred. Den hade 32 väggarum av korsvirke, lertegel och lerkline i 

facken och halmtak. Längan var inredd från norr till söder med drängkammare (två väg-
garum med två fönster och en dörr), redskapshus (två väggarum med två halvdörrar), 
sädesgolv (fyra väggarum), tröskloge (fyra väggarum med portar), två sädesgolv (elva 

väggarum), tröskloge (tre väggarum och två halvdörrar) och sädesgolv (sex väggarum).  
Enligt ett syneprotokoll från 1860 ska prästgårdens byggnader ha varit i väldigt då-

ligt skick. Halmtaken fodrade kostsamma omläggningar och fotträna fick ofta bytas. 

Sedan längan uppfördes har den förlängts med två väggarum åt norr och ett åt söder 
och 27 fönster har tillkommit. De två som satt i drängkammaren har flyttats och ersatts. 
Portarnas antal och nuvarande placering verkar däremot stämma med syneportokollet 

och en del har troligen kvar sina ursprungliga lägen. Drängkammarens dörr kan vara den 
som flyttats till tillbyggnaden i norr. 

På 1940-talet aktualiserades en rivning av den västra längan. Byggnaden stod tom 

sedan en ny ladugårdslänga hade uppförts till prästgårdsarrendatorstället. Den västra 
längan bedömdes dock så småningom vara kulturhistoriskt värdefull i prästgårdsmiljön 
genom att den var en pendang till den östra längan och att byggnaderna tillsammans 

utgjorde en tidstypisk och enhetlig prästgårdsanläggning från 1700-talet. 1942 erhöll 
Åsbo häraders hembygdsförening den västra längan i gåva av Ausås församling varmed 
hembygdsföreningen åtog sig att svara för vården av byggnaden. 

Den västra längans östra gårdsfasad, den södra delen närmast mangårdsbyggnaden, september 2015. 
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1943 utfördes landsantikvarie Harald Olsson en dokumentation av den västra längan. 
Längan konstaterades vara 53,2 m lång och 8,7 m bred. Korsvikets stolpar var av ek 

medan lejder och bjälkar var i fur. Norra gaveln var helt i korsvirke med tegelfack me-
dan den södra hade panel i gavelröstet och synligt korsvirke med tegelfack nertill. Kors-
virket var rödmålat medan den östra sidan var klädd med vita klädselbrädor. Vindski-

vorna var vitmålade, liksom fönsteromfattningarna. Den norra gavelns vindskiva var 
dekorerad med en tandad list. Timret var här och var ganska illa åtgånget av röta och 
trämask, i främst fotträt och i furutimret. Den norra gaveln buktade ut och höll på att 

rasa vilket fordrade en upprätning av korsvirkeskonstruktionen genom inläggning av ny 
hörnbjälke och ommurning av tegelfacken.   

1954 färdigställdes den invändiga renoveringen av den västra längan av Ausås för-

samling, Ausås ungdomskrets och Åsbo häraders hembygdsförbund i samarbete med 
Skånes Hembygdsförbund. Den drivande för arbetena var även denna gång kontrakts-
prost Emanuel Diehl i Ausås. Västra längan var inredd med häststall i norra delen, 

kostall i den mellersta delen och svinhus i den södra, de var avskilda med två logar. Av 
de ursprungliga interiöra delarna bedömdes bara logarna vara någorlunda oförändrade. 
Byggnaden inreddes med gymnastiklokal i den mellersta delen, omgiven av två entréhal-

lar och med ett museum i vardera ändar av byggnaden. Genom renoveringen kunde 
man erbjuda undervisning, förströelse och god fysisk fostran åt bygdens folk samt därtill skapandet av 
en fristad åt alla de kulturföremål av olika slag från bygden. Restaureringen var enligt landsan-

tikvarie Harald Olsson väl utförd, en värdefull insats hade gjorts i kulturmiljövård. 

Den västra längans norra gavel och västra fasad, september 2015. 
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1971 täcktes den västra längans tak och 1975 täcktes en del av det västra takfallet. Taket 
täcktes med vass och taktäckare var samme man som arbetat med taken de senaste arton 
åren, dansken Hans Hansen. 

2004 lagades den södra gaveln genom att panel byttes. Samtidigt ryggades hela 
längan om.  

2007 förstärktes den kraftigt deformerade norra gaveln på insidan med brädor. 

2008 byttes två tredjedelar av fotträna på den norra gaveln. Ett tiotal fack på den 
östra fasaden putslagades med kalkbruk. 

2008-2010 lades taket om genom att vassen ersattes av halm med ett par ”stin” i 

taget. Den traditionella täckningen utförs med ett sti, som vanligtvis är omkring 4-6 me-
ter, i taget. Taktäckare var Michael Andersén, Byggnadshantverk i Helsingborg AB. 

2015 avfärgades alla fönster likt tidigare i vitt med svarta hörnjärn.  

T.v: Den västra längans norra gavel. T.h: En del av den västra längans västra fasad. Bilderna är tagna 1942, före renove-
ringen av byggnaden. På 1940-talet togs klädselbrädorna ner, facken putsades, ett par portar sattes igen och fönstren byttes 
mot stora tvåluftsfönster på den västra fasaden. Den norra gaveln renoverades genom byte av korsvirke. 

Den västra längans östra fasad, mot gården, bilden är tagen före 1940-talets restaurering. Flera lövträd stod framför fasaden. 
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Mangårdsbyggnaden 

Mangårdsbyggnaden var enligt syneprotokollet från år 1774 47,5 alnar lång och 16 alnar 

bred med 19 väggarum av korsvirke med tegelstensfack. Byggnaden rymde från öster till 
väster studiekammare, bokkammare, förstuga (fyra väggarum), mindre stuga (tre väg-
garum), större stuga (fem väggarum), sängkammare, kök (fyra väggarum), bak- eller 

folkstuga med kontor och spiskammare (tre väggarum) samt en liten förstuga på gaveln. 
I slutet av 1800-talet renoverades gården varmed mangårdsbyggnadens tak lades 

om med spån. Samtidigt höjdes väggarna och innertaken och den ursprungliga rumsför-

delningen förändrades totalt. Nya större fönster ska ha satts in och hela byggnaden 
spritputsades. 

2008 lades tegeltaket på det norra takfallet om och takkuporna gjordes om. Några 

år senare lades även det södra takfallets tegeltak varmed takkupan på den sidan renove-
rades. Samtidigt renoverades verandan på den norra fasaden. 
  

Mangårdsbyggnadens norra fasad, mot gårdsplanen, maj 2015. 
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Gårdsmiljön och trädgården 

Enligt syneprotokollet från 1774 var gårdsplanen helt sluten. I norr fanns två gråstens-

murar mellan den östra, norra och västra längan. På den södra sidan fanns en stånd-
gärdsgård av enestavar mellan stolpar och lister av fur. Vid förgården fanns dubbla in-
körsportar på de östra och västra sidorna och en port fanns även vid den östra sidan av 

trädgården. Portarnas stolpar var av ek medan portarna var av furubrädor. Stengärden 
fanns längs fägatan och omkring trädgården. Stengärdet kring trädgården var 38 alnar 
(22,6 meter) långt. På gårdsplanen fanns en ”dyngkorra” (gödselstad) och utmed den 

södra, västra och norra längan fanns en 13 alnar (7,7 meter) bred stensättning och ut-
med den östra en 6 alnar (3,5 meter) bred dito. Utanför brygghuset fanns en brunn med 
pump och brunndäck av ektimmer.  

De ovan nämnda omgärdningar syns kring gårdsplanen och trädgården på kartan 
från 1771-1808 (se s 7). Markerna runtomkring gården benämns i handlingarna tillhö-
rande kartan som ”norr om prästgården in till nya vägen” (littering 43), ”prästgatan” 

(littering 44), ”blekehagen” (littering 45) samt ”mad och ängen upp till gården” (littering 
46). Enligt handlingarna hade gården förutom äng, åker och utägor även en tomt och 
trädgård på sammanlagt 25,467 kappland. Då tomten torde utgöras av gårdsanläggning 

och gårdsplan torde den del utan benämning ha utgjorts av den ursprungliga trädgården. 
Senare utökades trädgården till att omfatta även det som kallades blekehagen. En bleke-
hage ska ha använts för att lägga ut linnetyg för blekning i solen. 

Plan över Ausås prästgårdsanläggning, upprättad 1927 av amanuens Gotthard Gustafsson.  
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Gårdsanläggningens storlek tyder på att gårdsplanen och trädgården torde ha varit på-
kostade med, förutom stensättningar, gångar, häckar, träd och nyttoväxter.  Prästerskap-
et har haft rykte om sig att under 1700-talet sprida upplysningar om skötsel av såväl 

lantbruk som trädgård. Om hur den allra första anläggningen såg ut mer än ovanstående 
beskrivning är inte känt. Senare skriftliga källor och planer ger några ledtrådar till hur 
trädgården sett ut. Enligt ett syneprotokoll från 1804 var trädgården väl underhållen och 

försedd med åtskilliga träd jämte krusbärs- och vinbärsbuskar. Rekognoseringskartan 
från 1812-20 visar att det fanns en allé utmed den väg som förband prästgården med 
kyrkan vilket visade på, trots flytten av gårdsanläggningen, det fysiska sambandet. 

Vidare fanns det enligt ett syneprotokoll från 1871 på den norra längans plats en 
liten plantering med trädgårdsbuskar, inhägnad med staket och grind. 1882 när kyrko-
herde N. J. Gieslander tillträdde pastoratet ska kastanjerna utmed kyrkstigen ha plante-

rats. Kastanjerna ersatte troligtvis de träd som är markerade på kartan från 1812-20. 
Den äldsta och mest heltäckande bilden av prästgårdens trädgård och gårdsplan är 

den plan som gjordes och de foton som togs av amanuens Gotthard Gustafsson år 

1927. Dennes insatser föranleddes av att vägen mellan kyrkogården och prästgården 
skulle flyttas vilket påverkade allén. Omläggningen av vägen resulterade i att de yttersta 
kastanjeträden i allén höggs ned året därpå. 

Enligt planen från 1927 fanns det i kyrkstigen allé 34 kastanjer, lika många på 
varje sida om stigen. Vid alléns slut gjorde kyrkstigen en krök och på andra sidan vägen 
fanns entrén till kyrkogården. Allén och dess placering var en högst medveten gestalt-

ning. Även i norr, i rät axel mot huvudbyggnaden, fanns en allé med sex träd. Dessa 
torde ha planterats efter att den norra längans rivits år 1860. I förlängningen av allén 
fanns fyra symmetriskt placerade träd i gårdsplanens rundel. Rundeln var formad som 

en hästsko och utgjordes enligt foton av gräs. Körvägen löpte runt denna och var lika 

T.v. kyrkstigens allé mot prästgården och t.h. ses allén från andra hållet och den östra längans norra gavel med stenor. 
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bred runt om vilket gav gårdsplanen konkava ytterkanter. I dessa hörn fanns ytterligare 
träd planterade, ett par i sydväst och nordväst, ett i nordost och ett större antal i sydost. 
I det sydöstra hörnet fanns fyra träd och lika många mindre träd eller buskar. Samtida 

foton visar att dessa hörn var avskärmade med klippta häckar. Även den östra längans 
huvudingång flankerades av två rundklippta buskar. 

Vid den östra längans södra gavel fanns en halvrundel med en stor buske i vardera 

änden. Det fanns även ett buskage vid den sydöstra delen av samma länga. Förutom 
kastanjeallén och alarna i norr benämns inte växtligheten på planen. Fotona ger dock vid 
handen att även de träd som stod på gårdsplanens rundel var kastanjer. De visar också 

att det fanns ytterligare träd som inte är med på planen, det ska till exempel ha stått ett 
intill den västra längan, vid mitten av den östra fasaden (se bild s 14). 

Enligt 1927 års plan hade trädgården utökats då det från kastanjeallén och rakt 

söderut går en gränsmarkering som viker av österut och ansluter till muren. Blekehagens 
mark hade således utökats till trädgård. På ett foto som visar gården och allén från öster 
kan man se att det odlats på en del av marken mellan vägen och trädgården. Foton på 

den östra längans östra fasad visat att det fanns en grusgång längs med byggnaden och 
innanför den fanns en grässträng och närmast byggnaden en låg häck. Stentrappan flan-
kerades av två klippta häckar. På andra sidan gången fanns gräs och i förgrunden skym-

tar odlingar eller blommande låg växtlighet. På denna sida fanns även minst två stora 
lövträd.   

Foto från 1920-talet visar att det fanns en smal rabatt med klippt häck utmed den östra längans östra sida. Bilden är 
tagen innan vagnsporten och risboden gjordes om till församlingssal och denna fasad fick fler fönster. 
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Rundlarna mellan mangårdsbyggnaden och den östra längans gavel finns med på foton 
från 1967 men torde vara äldre än så. Träden som en del av rundlarna har på bilderna 
och buxbomshäckarna talar för att detta är en del av en äldre trädgård. Trådgårdens 

organiska former tyder på att inspirationen kom från den engelska parken som präglades 
av lummig grönska och mjuka, naturliga former. En del av rundlarna och de mjukt for-
made, rundade och njurformade, gräsmattorna kantas av buxbomshäckar, som idag har 

en ansenlig höjd och bredd. På bilderna från 1960-talet syns också den buxbomskantade 
rabatten utmed mangårdsbyggnadens gavel och rabatten längs den norra sidan.  

En del av de stora träden på gårdsplanen och i trädgården har under det senaste 

decenniet tagits ned. En del har ersatts, så som träden på gårdsplanens mitt medan 
andra, inte ersatts, som kastanjerna vid utmed gårdsplanens ytterkanter. Dessa träd har 
troligen växt för nära fasaderna och orsakat skador på taken. 2013 togs kastanjeallén 

längs kyrkstigen ned efter att skador upptäckts vid en trädinventering som utfördes 
2011. Det konstaterades att fyra träd var döda och att sju hade skador på stammen. 
Samtidigt togs några alar, askar och björkar ned i parkens bortre del. 

2014 renoverades en del av trädgården genom omplantering med nya växter i en rundel 
som ersatte ett hallonbuskage. I raden med hasselbuskar beskars buskarna närmast den 
östra längan ner helt. Ett dike som löper genom parken togs upp på nytt. Avrinningen 

har dock varit dålig och marken upp mot huset är vattensjuk. 
  

T.v: Trädgården mellan mangårdsbyggnaden och den östra längan, 1967. Den högra bilden är inte daterad men troligtvis 
tagen efter renoveringen av den östra längan. Bilderna visar att det fanns stora träd både på gårdsplanen och mellan husen. 
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Kulturhistorisk värdering 

Ausås prästgård har både ett byggnadshistoriskt värde och ett samhällshistoriskt värde. Den 

ovanligt stora prästgården har möjliggjort ett mångfasetterat användande vilket lett till 
att såväl ekonomilängor som prästbostad bevarats. Drivande kyrkoherdar har haft stor 
del i arbetet med bevarandet och utvecklingen av gården. Ausås prästgård utgör Skånes 

enda bevarade trelängade prästgårdsanläggning från 1700-talet i korsvirke. Den är ovan-
ligt stor med två långa ekonomilängor, placerade symmetriskt i en rektangulär plan med 
en storslagen gårdsplan. Den trädkantade kyrkstigen mellan kyrkan och gårdsplanen 

efterliknar godsens storslagna landskap med alléer. Ekonomilängorna är uppförda i hela 
32 väggarum som förlängts med ytterligare ett par väggarrum och har bevarats med strå-
tak, synligt korsvirke, äldre fönster, dörrar och andra fasaddetaljer. Prästbostaden har 

förhöjts och korsvirket stänkputsats, trots det ger gården ett ålderdomligt intryck.  
Ausås prästgård utgör en del i sockencentrat då den ligger strax intill kyrkan och 

kyrkogården. Som prästgård har gården utgjort en viktig samhällsfunktion då prästen 

stod för såväl församlingsbornas själsliga som deras fysiska omvårdnad. Genom tiderna 
har prästgården hyst många samhälleliga och sociala funktioner som kommit byborna 
och trakten till del. Förutom prästen, dennes familj och tjänstefolk har många andra 

bebott gården och de många kamrarna har gett tillfälliga besökare husrum. Att det fanns 
gott om utrymme märks inte minst genom att det under 1800-talet utgjort postkontor 
och funnits lokal för privat skolundervisning. Efter att arrendaton flyttade ut ur den 

östra längan stod den tom varför en del gjordes om till församlingshem på 1920-talet. 

Foto från 1920-talet som visar två av träden i den norra allén och till höger skymtar gårdsplanens rundel.  
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Resterande del har sedan dess hyst bland annat konfirmander, Ausås scoutkår och för-

samlingens barnverksamhet. Den västra längan har sedan ombyggnader på 1940-talet 
använts som museum och gymnastiklokal. Båda ekonomilängorna har varit rivningsho-
tade men genom starka personligheter har prästgården utgjort ett viktigt kulturhistoriskt 

värde som en plats för undervisning, förströelse och god fysisk fostran åt bygdens folk samt därtill 
skapandet av en fristad åt alla de kulturföremål av olika slag från bygden. 

Prästgårdens storslagna byggnadsanläggning utgör tillsammans med gårdsplanen 

och trädgården samt kyrkogården i trädgårdens förlängning ett miljövärde. Den bevarade 
allén i norr har, liksom gårdsplanens planteringar och stenorer samt trädgårdens lövträd, 
fruktträd, rundlar, rabatter, buxbomshäckar, avenbokshäck, hasselhäck och kyrkstig, stor 

betydelse för gårdens karaktär. Äldre bildmaterial ger värdefull information att det fun-
nits buskar och lövträd, bland annat kastanjer, på gårdsplanen som växt både på gårds-
planen, intill och mellan längorna. Dokumentationen visar att växtmaterialet haft stor 

betydelse för anläggningen och värdet kan stärkas genom att allén längs kyrkstigen åter-
planteras.  

Beskrivning och skadeinventering 

Nedan anges påträffade skador och åtgärdsförslag. Mindre skador som med enkelhet 
kan åtgärdas genom löpande underhållsarbete är inte medtagna. Putsskadorna på facken 
är inte speciellt omfattande var för sig men med tiden kan de medföra allvarliga skador 

på timra och grund. En del av putsskadorna är stora och innebär omputsning av hela 
fack medan andra är små och innebär endast partiell omputsning. Samtliga skador är 
redovisade genom en prioriteringsordning; åtgärder snarast och åtgärder inom 2-5 år.  

Skador på samma delar av fasaden åtgärdas samtidigt.  
Skadeinventeringen är okulärt utförd och rötskador i trä är undersökta med hjälp 

av morakniv. Delar av byggnaderna har allvarligare skador och flera av dessa har tidigare 

varit föremål för lagningar. Skador i korsvirket påverkar hela konstruktionen med sätt-
ningar i fasad och tak som följd. De ser dock oftast värre ut än de verkligen är. Korsvir-
kets fotträ är av ek och det är väldigt motståndskraftigt mot röta. Även om den yttersta 

delen har rötskadats/spruckit är oftast en stor av kärnvirket intakt. En korsvirkeskon-
struktion i virke av god kvalitet tål en viss grad av skador och skevheter.  
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Östra längans västra fasad 

Grund: Gråsten lagd i bruk och fogad med olika sorters bruk, bland annat med hydrau-

liskt kalkbruk vilket gjordes 2007. Grunden är relativt hög i det nordvästra hörnet men 
större delen av grunden är endast en sten hög. Söder om huvudentrén finns ett buskage 
med snöbär som vid inventeringstillfället var relativt stort. Bakom buskaget ligger mar-

ken ganska högt mot fasaden och det växer också ogräs nära fasaden. Längs fasaden 
finns en smal rabatt och utanför den en stenor. I rabatten finns buskar, rosor och pe-
renner. 
Skador: Marken är i den södra delen något hög vilket på sikt leder till rötskador på tim-
ran. Med stora buskage som växer nära fasaden finns risk för putsskador, samtidigt som 
det blir svårt att hålla uppsikt över byggnadens skick. 

Åtgärder snarast: Marken närmast byggnaden bör schaktas något/föras bort från 
grunden och rensas från ogräs. 
 

Korsvirke: På denna fasad är korsvirket obehandlat och bortsett från en del fotträn och 
några stolpars infästning är korsvirket i gott skick. Fotträet är lagat ett flertal gånger ge-
nom halvning eller stumskarvar. Vid en del skarvar finns dymlingar och på andra finns 

järn. Vid båda hörnen finns hörnjärn, vid porten finns ett järn och under fönster F2 
sticker ett järn ut under fotträet. Löshultar är fästa med spik, på vissa ställen finns liten 
glipa mellan stolpe och löshult. Korsviket har före 1930-talet varit avfärgat med kalkfärg 

vilket man kan se spår av idag. 
Skador: Knutskallen vid det nordvästra hörnet är kluvet. Fotträet längs den södra sidan 
är dolt av växtlighet, grus och överputsat, det är till åldrat och i väldigt dåligt skick. 

Åtgärder 2-5 år: Knutskallen vid det nordvästra hörnet bör fästas och hållas under 
uppsikt så att inte sättningar sker. Fotträet bör ersättas med nytt likt befintligt vad gäller 
skarvning, virkeskvalitet och behandling, ungefär mellan fönster F7 och dörr D4 samt 

mellan fönster F9 och dörr D5, eller eventuellt hela sträckan. 
 
Fack: De flesta fack är troligen fyllda med lertegel eller lerklining och de resterande har 

bränt tegel.  
Skador: Mer än hälften av facken uppvisar skador i form av sprickor i putsen och puts-
bortfall, antingen partiellt vid ovankant eller på sidorna. De smala partierna mellan föns-

ter och korsvirke väldigt utsatta varför bruk ofta fallit bort. 
Åtgärder 2-5 år: Teglade fack bör putslagas med hydrauliskt bruk och lerklinade 
fack/lertegelsfack bör lagas med lerbruk och putsas likt befintligt med kalkbruk eller 

lerbruk. En del fack kan vara i behov av omputsning medan andra troligtvis kan lagas 
partiellt. Partier vid fönster bör tätas med lindrev före putsning. Putsade fack avfärgas 
med vit kalkfärg i flera lager tills färgen är täckande.  
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Östra längans västra fasad. På hela fasaden finns putsbortfall/lös puts eller färg. Särskilt utsatt är de små partierna 
runt fönstren och på fackens sidor där putsen lätt lossnar. 

Östra längans västra fasad. Fotträet är som sämst mellan fönster F7 och dörr D4. T.h. ses ett fack söder om D5 med 
flagnande färg.  
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Fönster och dörrar: Fönstren F1-F5, F8 och F10 är spröjsade tvåluftsfönster med tre 

rutor per båge och hörn-/gångjärn, F6, F7 och F9 är spröjsade enluftsfönster med tre 
rutor per båge och hörn-/gångjärn. Fönstren är i gott skick och har avfärgats med vit 
linoljeförstärkt färg och svart färg på hörnjärnen under sommaren 2015. De två takku-

pornas fönster utgörs av fasta vita bågar med två rutor vardera. Karmarna är brunmå-
lade, liksom locklistpanel i gavelrösten, korsvirke och brädning på sidorna av kuporna. 

I norr finns en kalkavfärgad halvdörr av brädor (D1) och en rödfärgad dubbelport 

av brädor (D3). Huvudingångens dörr (D3) är en pardörr med profilerade speglar. De 
två södra dörrarna (D4 och D5) är profilerade halv-/pardörrar som är avfärgade i grönt. 
Dörr D3 har avfärgats i grönt under sommaren 2015. 

Skador: Dörrarna har rötskadade trösklar, karmlister utan förankring, dörrblad som 
hänger snett/inte sluter tätt, saknar del av panel/rötskadade brädor och flagnande färg. 
Åtgärder 2-5 år: D1 har en lös bräda på den vänstra karmen som bör fästas fast. D2 

bör kompletteras med ny brädning på rötskadade delar, nedre högra gångjärnet fästas 
fast, lös färg skrapas och avfärgas med röd slamfärg. List utanpå tröskel på D3 bör er-
sättas med en ny bräda av ek. D4 och D5 bör justeras så att de sluter tätt, kompletteras 

med täcklister på karm och trösklar i ek och profilerad panel i fur likt befintligt utfö-
rande. Om inte dörrarna går att få täta nertill kan en vattbräda sättas. Dörrbladen på D4 
och D5 bör även skrapas från flagnad färg och avfärgas med grön linoljefärg. 

Östra längans västra fasad. De två södra dörrarna D4 (t.v.) och D5 (t.h.) sluter inte tätt, har skadad panel, 
lossnade lister och flagande färg. D4 är dessutom kraftigt deformerad. Innanför D5 finns en sekundär innerdörr. 
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Tak: Taket är täckt med råghalm och ryggningen består av löshalm och ryggaträn av ek. 

Det finns fyra skorstenar som är murade i tegel, avfärgade i vitt och har utskjutande 
betongjuten krona En brädning täcker taket nertill.   
Skador: Hela ryggningen är i dåligt skick. Täckningen i svinglarna och ryggningen på de 

två takkuporna är i dåligt skick och det regnar in vatten. Skorstenarna har putsskador, 
särskilt på krönen. Den södra skorstenen lutar åt öster varför den stagats upp med plank 
som blivit rötskadade.   

Åtgärder 2015: Taket ryggas om med ny löshalm. Ryggaträna återanvänds och ses över 
vad gäller infästning. Eventuellt rötskadade ekträn ersätts med nya kluvna ekträn och 
rötskadade dymlingar ersätts med nya handhyvlade dymlingar. Ryggningen och täck-

ningen i svinglarna läggs om med ny halm. Fuktskadad isolering bör bytas mot ny. 
Åtgärder 2-5 år: Skorstenarna är i behov av översyn, partiell eller total ommurning ner 
till nock. Därefter bör de putsas med hydrauliskt kalkbruk och avfärgas med kalkfärg. 

Den södra skorstenens invändiga plankkonstruktion bör ersättas med en ny. 

Östra längans södra gavel 

Mark/grund: Låg gråstensgrund fogad med cementhaltigt bruk. Marken invid gaveln 
utgörs av en buxbomskantad rabatt med vedartad växtlighet och perenner. 

Skador: Marken i den buxbomsomgärdade rabatten är något hög och växtligheten riklig 
vilket lett till röt- och svampskador på korsvirke. 
Åtgärder snarast: Marken närmast byggnaden bör rensas från ogräs och sly, schaktas 

något och en omkring 0,5 meter stenläggning med kullersten läggas närmast fasaden.  
 
Korsvirke: Fotträet är lagat genom halvning på två ställen. På det västra hörnet finns 

järn som binder samman fotträna. Tre av stolparna är lagade med klossar i nedre delen. 
Korsvirket är avfärgat med röd slamfärg. 
Skador: Den västra hörnstolpen har en lång spricka, den västra snedsträvan har en ge-

nomgående rötskada i den nedre delen, den andra stolpen från väster är rötskadad nertill 
och fotträet är angripet av svamp.  
Åtgärder 1-2 år: Den västra snedsträvan nedre del bör ersättas och halvas. Den västra 

hörnstolpen ersättas eller förstärkas med nytt furuvirke likt befintligt. Vid monteringen 
bör en slutgiltig bedömning av fotträet göras, huruvida det ska bytas eller inte. Svampen 
bör avlägsnas och växtligheten rensas varmed dess förutsättningar försämras. 

 
Fackfyllningar: Facken är murade med tegel och putsade med cementhaltigt bruk. 
Skador: De nedre facken skjuter ut från löshulten vilket försämrar avrinningen.  

Åtgärder 1-2 år: De fack som skjuter ut och de som berörs av lagningen av korsvirket 
bör fogas om och putsas om. Håligheter vid fönster och löshultar lagas med lindrev och 
bruk. Fogning och putsning utförs med hydrauliskt kalkbruk och avfärgning med kalk-

färg.  
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Östra längans södra hörn och gavel. T.v: Knutskallen saknas och lejden är knäckt, konstruktionen hålls ihop 
av järnband. T.h: Snedsträvan är rötskadad rakt igenom. Fotträet byttes 2007 och bör vara i gott skick, trots svampan-
grepp. 

Östra längans södra gavel. Gaveln skuggas av den rikliga växtligheten, korsvirket är särskilt utsatt och det finns 
många skador/springor mellan fack och korsvirke. T.h. ses anslutningen till den västra fasaden.  
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Fönster: Gavelns tre fönster är i gott skick och nyligen avfärgade. 

Skador: Under västra fönstret finns en springa mellan karm och löshult. 
Åtgärder 1-2 år: Springan bör tätas med lindrev och fyllas med lerbruk som avfärgas i 
vitt i samband med att fackfyllningar lagas. 

 

Gavelröste: Gavelröstet renoverades 2007 och är i gott skick (se Rapport 2007:44). 

Östra längans östra fasad 

Grund: Hög grund av gråsten fogad med både kalkbruk och cementhaltigt bruk. Grun-

den lagades så sent som 2007. Stentrappan på fasadens mitt har kompletterats med en 
trätrappa i sen tid. Trädgården intill på den här sidan utgörs av en slänt som löper ner 
mot ett öppet dike. 

Skador: Grunden buktar ut mellan de två dörrarna D6 och D7. Marken längs den mel-
lersta delen, men även den resterande delen mot norr är väldigt låg jämfört med grun-
dens nederkant. På vissa delar har grunden och fogen ingen förankring i marken. Ett 

öppet dike har lagts ut tvärs genom tomten vilket kan ha påverkat markförhållandena. 
Åtgärder snarast: Marknivån närmast huset bör troligtvis höjas. För att kartlägga orsa-
ken till sättningen bör dock en geoteknisk undersökning göras först. 

 
Korsvirke: Fotträet är skarvat vid ett flertal tillfällen genom halvning som är fäst med 
dymlingar och plattjärn. Den södra delen av fotträet är delvis dolt av panel. Flera järn 

och dymlingar binder samman fotträna. Korsvirket är avfärgat med röd slamfärg. 
Skador: Fotträet från fönster F19 har en stor skarv och spricka. Fotträet under dörrarna 
D6 och D7 är rötskadade, speciellet under den senare. Fasadens nedre del buktar ut en 

hel del i just denna del av byggnaden. Fotträet under panelen i den södra delen är delvis 
dolt och uppvisar håligheter/små skador. 
Åtgärder snarast: Före byte och lagning av fotträ bör undersökningar av markförhål-

landen och invändigt golv/bjälklag göras. Trätrappan måste dessutom monteras ner och 
översta trappstenen tas bort. Fotträet på denna sida byts partiellt mot nytt bilat ekvirke. 
(Därefter görs utvändiga och invändiga fack- och putslagningar.) Fotträet under panelen 

bör hållas under uppsikt. 
 
Fackfyllningar/fasad: De sex södra väggarummen har den nedre delen täckt med pa-

nel som täcker en stråbeklädnad. Panelen är delvis avtäckt med vattbrädor och avfärgad 
med röd slamfärg. De tre därpå följande väggarummen utgörs till största delen av en 
putsad stenmur, bakugnens yttermur. Resterande del utgörs av korsvirke. Facken är i 

den södra delen klinade och i resterande delen teglade.  
Skador: Den första panelbrädan närmast det södra hörnet och vattbrädan ovanför 
denna är rötskadade. Sprickor i och bortfall av puts, färgbortfall och rinningar finns på 

många fack. Särskilt utsatt är de smala partierna mellan fönster och korsvirke. 
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Östra längans östra fasad. 
En del av fasaden (motsvarande 
matrummet och lilla salen) lutar ut  
vilket troligtvis beror på att 
marken har sjunkit. Grundens 
fogning ansluter inte längre till 
marken. 

Stora delar av facken har sprickor 
och putsbortfall. Den övre delen av 
fasaden skyddas oftast av tak-
skägget men här har taket läckt. 

Stentrappan uppvisar sättnings-
skador. Dörrens färg flagnar och 
tröskeln är rötskadad. 
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Åtgärder snarast: Teglade fack bör putslagas med hydrauliskt bruk och lerklinade 
fack/lertegelsfack bör lagas med lerbruk och putsas likt befintligt med kalkbruk eller 

lerbruk. Fack i behov av årgärder är markerade på skiss. En del fack måste troligtvis 
putsas om helt medan andra kan lagas partiellt. Partier vid fönster bör tätas med lindrev 
före putsning. Putsade fack avfärgas med vit kalkfärg i flera lager tills färgen är täckande. 

Övriga åtgärder: Den södra vattbrädan bör bytas mot ny furubräda med rundad kant 
som avfärgas med röd slamfärg. Lösa brädor fästs in med spik. 
 

Fönster och dörrar: F14 och F18-24 utgörs av spröjsade tvåluftsfönster och F15-17 av 
små fasta spröjsade fönster. Samtliga fönster är i gott skick och nyligen avfärgade. D6 är 
en rödfärgad äldre plankport. D7 är en sekundär pardörr med innerdörr. Trappan till 

dörr D7 är lagd med stenblock och ovanpå den finns en sekundär trätrappa med räcke. 
Skador: Pardörren D7 saknar lås, färgen flagnar och tröskeln är rötskadad. Stentrappan 
uppvisar sprickor.  

Åtgärder 2-5 år: Pardörr D7 bör kompletteras med nytt lås, skrapas och avfärgas med 
grön linoljefärg. Dess karm bör bytas mot en ny i hyvlad ek. För att komma åt tröskeln 
och fotträet måste både trätrappan och åtminstone översta trappstenen monteras ner 

eller flyttas. Dörren bör avfärgas med traditionell linoljefärg i samma gröna kulör som 
dörrarna på den den västra fasaden. Kulören bör tas fram i samråd med antikvarie. 
 

Östra längans östra fasad. T.v: Vid den stenmurade bakugnen finns stora sprickor, även invändigt, se bild s 36. 
T.h: Fasaden i den norra delen uppvisar putsbortfall vid fönstren och på flera fack. 
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Tak: Taket är täckt med råghalm och ryggningen består av löshalm och ryggaträn av ek. 

Skador: Hela ryggningen är i dåligt skick. Täckningen vid den ena skorstenen är likaså 
dålig. I takets nedre del, vid den mellersta delen av fasaden har taket läckt vilket puts-
skador vid fönster F18 och F19 tyder på. 

Åtgärder 2015: Taket ryggas om med ny löshalm. Ryggaträna återanvänds och ses över 
vad gäller infästning. Rötskadade ekträn ersätts med nya kluvna ekträn och rötskadade 
dymlingar ersätts med nya handhyvlade dymlingar. Täckningen vid skorstenen och vid 

takskägget bör förstärkas med ny stråtäckning. 

Östra längans norra gavel 

Grund: Hög gråstensgrund fogad med olika brukstyper. Längs fasaden löper en stenor. 
 

Korsvirke: Större delen av korsvirket är utbytt och i bra skick. Fotträet är halvat på mit-
ten och plattjärn håller ihop hörnen. Korsvirket är avfärgat med röd slamfärg. 
 

Fackfyllningar: Fyllningarna är putsade och avfärgade med vit kalkfärg. 
 
Fönster: F25-F29 utgörs av fasta spröjsade fönster med fyra rutor som avfärgades med 

vit linoljeförstärkt oljefärg 2015. De som är på bottenplan är äldre och de på vinden är 
sekundära.  
 

Gavelröste: Gavelröstets locklistpanel är avfärgat med röd slamfärg och i bra skick.  
Skador: Vattbrädans mitt är rötskadad, troligtvis beroende på bristfällig ryggning.  
Åtgärder 2-5 år: En ny bräda likt befintlig och lika lång som det mellersta facket, skar-

vas i och avfärgas med röd slamfärg. Samtidigt bör resten av gavelröstet avfärgas med 
röd slamfärg och vindskivorna tvättas rena från grönalger.  
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Östra längan, invändigt 

Huggehuset och en del av vagnsporten är oinredda och utgörs av förråd. I huggehu-
set finns en rad med utedass och i vagnsporten som halverats sedan ombyggnaden 1928 
finns en separat tillbyggnad för el. Mellanvägg utgörs av korsvirke. (Se plan bilaga 2.) 
 

Stora salen inreddes 1928 och har fernissat brädgolv, mörkgröna profilerade lister, put-
sade väggar i brutet vitt med ljusgrön bröstlist, gröna innerfönster, tredingstak av obe-
handlat/laserat virke med synliga takbjälkar, sparrar, hanband och kraftiga plank. Två 

dörrar med mörkgröna ramar, ljusgröna speglar och foder, den till kapprummet är en 
pardörr med smidesbeslag och den till lilla salen är en vikdörr i fyra delar. Mellan dör-
rarna en putsad murstock.  

Skador: Eftersom halmtaket ligger dikt an mot innertaket utan skyddande mellanskikt 
och det finns springor mellan takbrädorna sprids halmpartiklar. Rummet har en ständig 
doft av råghalm vilket är obehagligt för allergiker. Murstockens gesims är skadad. 

Åtgärder vid nästa takomläggning: För att kunna vistas i rummet och använda det 
bör taket antingen läggas om med en duk eller dylikt som skyddande mellanskikt eller 
inredas med ett nytt tätt innertak. Ett alternativ är att installera en effektiv ventilation, 

vilket bör göras i befintlig skorsten. Murstockens gesims bör lagas. 
 
Kapprummet inreddes på 1940-talet med lackat furugolv, ljusgröna profilerade lister, 

putsade väggar med ljusgrön bröstlist och grönmålade innerfönster. Väggarna är avfär-
gade i ljusrött och har infällda sättugnssidor under bröstlisten och i ljusgrågrönt ovanför 
denna. Fast hatthylla i trä. Innertak av obehandlat/laserat virke med synliga takbjälkar. 

Tre dörrar med mörkgröna ramar, ljusgröna speglar och foder samt smidesbeslag, den 
till lilla salen är en enkeldörr och de till lilla salen och förstugan är pardörrar. 
 
Lilla salen inreddes 1928 och har golv av fernissat brädgolv, mörkgröna profilerade 
lister, putsade vita väggar, grönmålade fönster, innertak av brädor och synliga takbjälkar 
avfärgat i ljusgrått. I det nordvästra hörnet finns en murad öppen spis som ersatte en 

rörspis på 1940-talet och i det sydvästra hörnet står en äldre rörspis.  
Skador: Stora sprickor på innervägg mot matrummet. 
Åtgärder snarast: Lös puts knackas ner, eventuella sprickor lagas och putsas med bruk 

likt befintligt och avfärgas i vitt. Lagningen bör göras efter att undersökning och lagning 
utförts av längans grund. 
 

Norra förstugan är ett väggarum brett och har halverats sedan en toalett inreddes på 
1960-talet. Golv av ofogat tegel, putsade vita väggar med röd stänkmålning och vitmålat 
brädtak. Toaletten har plastmatta på golv och väggar och skivtäckt tak. Tre dörrar med 

mörkgröna ramar, ljusgröna speglar och foder, den till kapprummet är en pardörr, den 
till toaletten är en modern dörr medan den till kontoret är äldre, eventuellt ursprunglig. 
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Stora salen. Murstockens putsade krön har spruckit och putsen har släppt. Det oisolerade tredingstaket är inte tätt och 
orsakar rågdoft i salen och slitage på halmtaket. 

Lilla salen. Sättningar i grunden har orsakat sprickor i det sydöstra hörnet. Ett av fönstren i förstugan som sattes in i 
slutet av 1920-talet och ersatte ett större tvåluftsfönster. Tillhörande innerbågar finns i byggnaden. 
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Kontoret har en bevarad originalplanlösning. Det har obehandlat plankgolv, grönblå 

bröstpanel med speglar, putsade väggar i brutet vitt, ett grönt innerfönster, rörspis i det 
sydöstra hörnet, en igensatt lucka med nisch mot söder och laserat tak med inklädda 
takbjälkar. Två grönblå äldre dörrar med speglar och smidesbeslag. 

Skador: Spricka i vägg mot söder och golv som sluttar och är väldigt mjukt vid ytter-
vägg. 
Åtgärder 2-5 år: Sprickan bör hållas under uppsikt och lagas efter att fotträet bytts i 
fasaden. 
 
Matrummet utgjorde ursprungligen en del av visthuset och gjordes till folkstuga senast 
på 1920-talet. Rummet har lackat brädgolv, grönmålade golvlister, vita putsade väggar, 
gröna innerfönster och gråmålat brädtak med synliga takbjälkar. Två äldre enkeldörrar 
med mörkgröna ramar och foder. Två dörröppningar med endast foder till nya köket. 

Skador: Sättningssprickor i samtliga väggar och golv som sluttar och har lösa brädor 
mot yttervägg. Golvet ska ha åtgärdats på 1990-talet men det är oklart vad som gjordes. 
Åtgärder snarast: Lös puts knackas ner, eventuella sprickor lagas med bruk likt befint-

ligt, putsas med bruk likt befintligt, sprickor i murverk lagas och avfärgning utförs likt 
befintligt. Lagningen bör göras efter att undersökning och lagning utförts av grunden. 
 

Nya köket, toalett, städrum och skafferi inreddes 1991 i det före detta skafferiet och 
pigkammaren som ursprungligen var en del av visthuset. Köket har lackat brädgolv, vit 
putsad korsvirkesvägg, köksinredning av under- och överskåp med grönmålade träluck-

or och gråmålat brädtak med synliga takbjälkar. Toaletten har skivtäckta väggar, plast-
matta och modern grönmålad spegeldörr. Skafferiet och städrummet ligger söder om 
matrummet och har tegelgolv, skivtäckta väggar och släta dörrar.  

 
Gamla köket är ett av rummen med originalplanlösning, det har en bevarad kupolugn, 
kullerstensgolv och vitputsade väggar. Rummet var tidigare avdelat men är återställt med 

malttork på sin gamla plats. Bykkaret är rivet. Den östra ytterdörren är förbyggd då skaf-
feriet har byggts för. En trappa leder till vinden och en slät dörr till förstugan. 
Skador: Ytterväggen mot öster och kupolugnens tegel- och naturstensmur har omfat-

tande putsbortfall, troligen på grund av saltutfällning då den nedfallna putsen är väldigt 
finfördelad. Ventilationen från städrummet leder upp till vindsgolvet och har orsakat 
svamp-/rötskada i bjälklag och tak.  

Åtgärder snarast: Ytterväggen bör putslagas med lerbruk och kupolugnens fogar bör 
kratsas ur och lagas med nytt bruk likt befintligt. Rötskadan kan vara åtgärdad genom att 
vinden nyligen röjts varmed ventilationsgallret frigjorts. På sikt bör fläkten flyttas så att 

ventilation sker ut till yttervägg. Ett ventilationsrör bör placeras där det är minst synligt 
och ledas mot yttervägg. Ett flänsgaller i galvat stål likt de på den västra fasaden kan 
sättas så att det inte syns under takskägget.  
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T.v: Norra förstugan har delats av under årens lopp och sedan 1960-talet finns det en toalett här. T.h ses en äldre 
dörr till kontoret. T.h: Kontoret har sättningsprickor och sviktande golv vilka tyder på sättningar i grunden. 

Matrummets ytter-, mellan- och hjärtvägg har skadats på grund av sättningar i grunden. 
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Södra förstugan som utgörs av ett väggarum har en entré med pardörr mot gårdspla-
nen med en modern dörr innanför denna. Tegelgolv och putsade väggar avfärgade i rött 

och två spegeldörrar avfärgade i brunt och grönt till de båda kamrarna.  
 
Kamrarna i söder tillkom 1804 genom att längan förlängdes med ett väggarum och 

hönshus/hemlighus byggdes om till två kammare. Den västra kammaren har obehandlat 
brädgolv, ljusgrå slät bröstpanel med blå kant, vita putsade väggar, två grönmålade föns-
ternischer, kakelugn i det nordöstra hörnet och vitmålat tak med inklädda bjälkar. Det 

östra rummet har fernissat trägolv, pappklädda och vitmålade väggar, två grönmålade 
fönsternischer och laserat brädtak med inklädda takbjälkar. Rummet nås via den andra 
kammaren då dörren är förbyggd. 

Skador: I det sydvästra hörnet finns sättningsskador i putsen och ovanför fönstret i 
söder finns tecken på mögelskada.  
Åtgärder snarast: Mögelskadan bör undersökas av Anticimex och eventuellt får skiv-

täckningen i taket tas ner. Putsskadan lagas genom att lös puts knackas ner och fylls i 
med bruk likt befintligt och avfärgas i vitt. Detta görs i samband med att den yttre fasa-
den lagas. 

  

T.v: Gamla kökets yttervägg, kupolugnens norra sida och insida är i behov av putslagning. T.h: Den västra kam-
maren uppvisar förutom sättningsskador även mögel. Skadan är troligtvis gammal då gavelns panel lagades 2007. 
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Västra längans västra fasad 

Grund: Låg kallmurad gråstensgrund, omkring en meter hög.  

Skador: Marken är något hög mellan den norra snedsträvan och fönster F3, vilket kan 
leda till rötskador på fotträet. 
Åtgärder snarast: Marken bör schaktas av så att grunden friläggs. 

 
Korsvirke: Korsvirket är överlag i bra skick och en stor del av det är i original, mycket 
tack vare att löshultarnas infästningar är intakta. Fotträet är lagat vid ett flertal tillfällen 

genom horisontal halvning och det är i sämst skick vid de norra bindningarna. Löshul-
tarna är fästa med dymlingar. En äldre port har suttit mellan fönster F3 och F4, idag 
finns bara gångjärnen kvar. Tre knutskallar saknas/har lossnat, på den 2:a, 16:e och den 

19:e stolpen, från norr räknat.   
Skador: Den första knutskallen saknas (den är troligen avsågad) och stolpen har rört sig 
utåt. Skadans orsak har att göra med den norra gavelns sättning, se vidare under Västra 

längan, norra gaveln.  
Åtgärder: Se vidare Västra längan, norra gaveln. Knutarna på 16:e och 19:e stolpen bör 
fästas med spik. 

 
Fackfyllningar: Facken är murade med tegel och alla är putsade med cementhaltigt 
bruk och avfärgade med vit färg.  

Skador: Putsen sitter överlag bra men tre fack (det sista, tredje sista och det sjätte från 
söder räknat) har putsbortfall och är skadade. 
Åtgärder 2-5 år: Tre fack i den södra delen är i behov av omputsning med kalkbruk. 

Samtliga fack bör rengöras och avfärgas med kalkfärg. Nyputsade fack bör avfärgas flera 
gånger. 
 

Fönster och portar: Fönster F1, F2, F3, F11, F12 är spröjsade tvåluftsfönster med två 
rutor per båge, F4 och F10 är spröjsade enluftsfönster med sex rutor och F5-F9 är 
spröjsade tvåluftsfönster med sex rutor. Fönstren är i gott skick och har avfärgats med 

vit linoljeförstärkt oljefärg och svart färg på hörnjärnen under 2015. Portarna D1 och 
D2 består av rödfärgade brädportar med smidesgångjärn.  
Skador: På portarna, särskilt de nedre partierna, har färg slitits bort. 
Åtgärder 2-5 år: Lös färg borstas bort och avfärgning utförs med röd slamfärg. 
 

Tak: Taket är täckt med råghalm och ryggningen består av löshalm och ryggaträn av ek. 

Skador: Hela ryggningen är i dåligt skick.  
Åtgärder 2015: Taket ryggas om med ny löshalm. Ryggaträna återanvänds och ses över 
vad gäller infästning. Eventuellt rötskadade ekträn ersätts med nya kluvna ekträn och 

rötskadade dymlingar ersätts med nya handhyvlade dymlingar.  
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Västra längans västra fasad. T.v: Den norra binningen håller på att falla ur vilket inte minst kan ses invändigt där 
den andra stolpens bjälkhuvud (den rödmålade delen) hamnat ur läge. 

Västra längans västra fasad. Vid den 19:e stolpen finns en lös knutskalle. T.h: putsen är i gott skick på den här 
fasaden men färgen har släppt, främst på den södra delen. 
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Västra längans södra gavel 

Grund: Låg kallmurad gråstensgrund som är dold av grustäckt mark. En altan med 

trätrall är placerad intill gaveln. 
Skador: Marknivån är något för hög jämfört med fotträet vilket lett till rötskador. 
Åtgärder snarast: Marken närmast byggnaden bör schaktas och en omkring 50 cm 

bred stenläggning med kullersten bör grävas fram/läggas närmast fasaden. 
 
Korsvirke: De flesta stolpar och alla löshultar är fastsatta med spik, fotträet är skarvat 

med horisontal halvning. Fotträet i det västra hörnet har stumskarv medan östra hörnet 
hålls ihop av ett plattjärn. Korsvirket är avfärgat med röd slamfärg. 
Skador: En del av stolparnas nedre delar, liksom eventuellt även en del av fotträet är 

rötskadat och anfrätt, mycket av rödfärgen, särskilt på de nedre delarna, har slitits bort. 
Åtgärder snarast: Rötskadat fotträ bör bytas mot nytt bilat ekvirke och stolparna lagas 
genom halvning med nytt furuvirke. Korsvirket avfärgas med röd slamfärg. 

 
Fackfyllningar: Teglade och putsade med cementhaltigt bruk i samband med 1940- 
eller 1950-talets renoveringar. Fasaden hålls i princip ihop av det hårda bruket. 

Skador: Bristfällig vattenavrinning från fackfyllningarna. Facken har troligen bidragit till 
att förvärra skadorna på stolpar och fotträ. 
Åtgärder snarast: De nedre fackens putsning bör tas ner i samband med att stolpar och 

fotträ lagas. Eventuellt måste facken även muras om. Den övre putskanten bör fasas av 
så att vatten leds från fasaden. Omputsning bör utföras med hydrauliskt kalkbruk och 
avfärgning med kalkfärg. 

 
Fönster: Fönster i gavelröste F12 är ett spröjsat tvåluftsfönster med två rutor per båge, 
svarta gång- och hörnjärn och foder. Fönster F13 och F16 är spröjsade enluftsfönster 

med nio rutor och F14 och F15 är spröjsade tvåluftsfönster med sex rutor per båge. 
Fönstren har avfärgats under 2015 med vit linoljeförstärkt färg. 
Skador: Det finns springor mellan fönster och korsvirke.  

Åtgärder snarast: Springor tätas med lindrev. 
 
Gavelröste: Locklistpanel avfärgad med röd slamfärg, vindskivor och solbrädor i vitt. 

Västra längans östra fasad 

(Delar av fasaden kunde inte undersökas p.g.a. täta buskage, maj och augusti 2015.) 
Grund: Låg kallmurad gråstensgrund, vissa delar är dold under marken och vissa delar 
fogad med cementhaltigt bruk. En kort betongramp finns framför dubbelporten (D4). 

Skador: Bruk på gråstensgrund och långt nerdragna fack bidrar till att fotträ nöts ner.  
Åtgärder snarast: Marken vid grunden bör schaktas något och hållas fri från jord och 
växtlighet. På sikt kan allt hårt bruk tas bort.  
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Den västra längans södra gavel. Fönstren är nymålade och gavelröstet byttes 2004. Fotträ, stolpar och fack är i 
dåligt skick. All cementputs bör knackas bort och putsas om före avfärgning. 

Den västra längans södra gavel. T.v: den näst sista stolpen är rötskadad i den nedre delen. T.h: hörnstolpen mot 
öster och fotträ med plattjärn. Urtagningen visar att gårdsplanen en gång i tiden varit avskärmad.  
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Korsvirke: Fotträet är skarvat genom vertikala halvningar med dymlingar och på vissa 

ställen är skarvningarna förstärkta med plattjärn. Även det södra hörnet och ena stol-
pen/angränsande fotträ till dubbelporten (D4) binds samman med plattjärn. De flesta 
löshultar har kvar sin originalinfästning med tappar och dymlingar. På en del ställen 

finns dock hål och rostiga märken efter borttagna spik. Korsvirket är obehandlat. 
Skador: Knutskallen på 28:e stolpen räknat från söder har lossnat från sin infästning. 
Fotträet mellan portarna D4 och D5 är nednött och skadat. 

Åtgärder 2-5 år: Den lösa knutskallen bör fästas fast med spik. Fotträet mellan portarna 
D4 och D5 bör avlägsnas från bruk och den nedhängande putsen på facket ovanför bör 
också tas bort. 

 
Fackfyllningar: Facken består av tegel och lerklining/lertegel, som putsats med kalk- 
och cementhaltigt bruk och avärgats i med vit kalksfärg. Många fack på denna sida har 

helt eller partiellt lagats för omkring sex år sedan men inte blivit kalkade. 
Skador: På den mellersta delen av byggnaden, från fönster F5 och port D3, finns det 
partiella skador på facket under fönster F5, F6, F7 och F9 vid snedstävan mellan F6 och 

F7, facken mellan F7 och F8, det övre facket mellan F8 och F9, mellan dörr D2 och D3. 
Åtgärder 2-5 år: Facken bör knackas ner från löst sittande puts och putsas om med 
hydrauliskt kalkbruk på teglade fack och lerbruk på lerfack. Facken avfärgas med vit 

kalkfärg i flera lager tills färgen är heltäckande. Det kan finnas ytterligare fack som är i 
behov av lagning bakom buskagen. 
 

Fönster och portar: Fönster F17, F18, F26 och F27 är spröjsade tvåluftsfönster med 
två rutor per båge och hörn-/gångjärn. Fönster F19 och 25 är enluftsfönster med sex 
rutor och hörn-/gångjärn. Fönster F20-24 är spröjsade stora tvåluftsfönster med sex 

rutor och hörn-/gångjärn. Fönster F28 och F29 är små fasta enluftsfönster. Fönstren är 
i gott skick och har avfärgats med vit linoljeförstärkt oljefärg och svart färg på hörnjär-
nen under 2015. Portarna D3, D4 och D6 är av rödfärgade brädportar med smidesgång-

järn. D5 är en grönmålad inåtgående brädport som tillkommit på 1940-talet. 
Skador: Portarna uppvisar färgslitage. Den gröna portens spikhuvuden har rostat.  
Åtgärder 2-5 år: D3, D4 och D6 borstas före avfärgning med röd slamfärg. Grön dörr 

D5 skrapas från flagnade färg och avfärgas med traditionell linoljefärg i en gröna kulör, 
likt östra längans dörrar. Järndetaljer och gångjärn avrostas, rostskyddsmålas och avfär-
gas med svart traditionell linoljefärg. Grön kulör bör tas fram i samråd med antikvarie. 

 
Tak: Taket är täckt med råghalm och ryggningen består av löshalm och ryggaträn av ek. 
Skador: Hela ryggningen är i dåligt skick. En hel del hål finns i den norra delen. 

Åtgärder 2015: Taket lagas med ny stråtäckning i de befintliga hål som uppstått och 
ryggas om med ny löshalm. Skadedjur måste bekämpas. Rötskadade ekträn ersätts med 
nya kluvna ekträn och skadade dymlingar med nya handhyvlade dymlingar.  
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Västra längans östra fasad. En del av de putsade skadorna har blivit åtgärdade under 2015. T.v: Skador nertill 
mellan fönster F23 och F24 och t.h: skador vid fönster F25 visar bomsläpp på lerklinat fack. 

Västra längans östra fasad. T.v: Mellan port och dörr har grunden delvis kvar en del cement. T.h: det norra hörnet 
med drängporten och det stora snöbärsbeståndet som täcker en stor del av fasaden. Taket ryggades och lagdes i september 
2015. 
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Västra längans norra gavel 

Grund: Låg kallmurad gråstensgrund. Marken intill gaveln grävdes ut och jämnades av i 

samband med att gaveln renoverades 2008. Grunden och fotträet bör även i fortsätt-
ningen hållas fri. 
 

Korsvirke: Hela gaveln är kraftigt deformerad genom att den buktar utåt. Bilder från 
1940-talet visar att det inte är en ny skada. Byggnaden är förlängd med två binningar och 
vid förändringen fick hörnen inte några snedsträvor. Inredningen har också förändrats, 

bl.a. genom att en mellanvägg togs bort vilket ytterligare ha ha bidragit till sättningarna. 
Korsvirkeskonstruktionen har förstärkts på insidan genom dragstag och sammanhål-
lande plank. Även delar av fotträet har bytts varmed stolparna fästs med kraftig spik. 

Korsvirket som är avfärgat med röd slamfärg har på grund av det skuggiga läget kraftig 
algväxt. 
Skador: Den mellersta bjälken, där gaveln buktar ut, har en genomgående spricka och 

det mellersta partiet är något rötskadat. Eventuellt är konstruktionen med korsvirke och 
tegel i gaveln för tung för den bärande mellersta bjälken. Den västra fasadens lejd har 
dessutom spruckit vid hörnets knutpunkt. Även hörnstoplen och den yttersta sparren 

uppvisar skador. Skadan har ett samband med den västra fasadens andra stolpe som rört 
sig utåt på vid den västra längans västra fasad. Det dragstag som sitter på insidan har 
förlorat sitt fäste.  

Åtgärder snarast: Det västra dragstaget bör flyttas till en position längre in i byggna-
den. Bjälkens, lejdens, stolpens och knutskallens skick bör undersökas och därefter säk-
ras genom förstärkning och lagning med nytt virke och utanpåliggande plattjärn så att 

inte skadorna förvärras. Exakt utformning på lagning utformas i samråd med antikvarie. 
 
Fackfyllningar och gavelröste: Samtliga fack, även gavelröstets, är murade med rött 

tegel. Taket skjuter ut en bit från gaveln och en vit bräda täcker takets underkant. Detta 
utförande skiljer sig från de andra gavlarna där vindskivan ligger dikt an mot gavelröstet. 
Skalkade vindskivor i trä och solbrädor i trä, avfärgade i vit linoljefärg.  

Skador: De två nedre raderna av facken i gavelröstet lutar utåt. Eventuellt är korsvirket 
och teglet i gaveln för tungt för den bärande mellersta bjälken. 
Eventuella åtgärder snarast: Efter att bjälken säkrats/bytts kan tegelfacken i gavelrös-
tet eventuellt vara i behov av ommurning.  
 
Fönster: Gavelröstets fönster F30 är ett spröjsat fast enluftsfönster med sex rutor, lik-

som de två nedre fönstren, F31 och F32. Det senare har hörnjärn. Fönstren är i gott 
skick och har avfärgats under 2015 med vit linoljeförstärkt oljefärg.  
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Västra längans norra gavel. Gaveln buktar ut vilket den gjort sedan åtminstone 1940-talet. Det har lett till att 
bjälkens mitt har rötskadats. 

Västra längans norra gavel. Dragstaget som ska hålla ihop gaveln är fäst i den mellersta bjälken. Sparre, lejd och 
stolpe, jämför med bild på s 38, är skadade, vilket delvis är en ny skada. T.h. ses den invändiga förstärkningen som gjorts 
under senare år med dragstag och träplank. 
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Västra längan, invändigt 

Vagnsmuseet var ursprungligen från norr räknat drängkammare, redskapsbod och sä-

desgolv. Längan har utökats med två väggarum åt norr och fram till på 1940-talet var det 
det inrett som häststall med drängkammare i sydöstra hörnet. Väggen mot norra förstu-
gan har också flyttats ett väggarum åt söder. En del av inredningen finns kvar men bjälk-

laget har förstärkts med stolpar och längsgående bjälkar. Dragstag har satts upp för att 
staga upp den buktande gaveln. Under 1950-talets renovering sattes en del fönster igen 
och andra ersattes med nya. Fönstren på gaveln, på båda sidor om dörr D6 och fönstret, 

F28, intill dessa är äldre. Även dörr D1 och D6 äldre.  
 
Norra förstugan var ursprungligen tröskloge och hade fyra väggarum. Dess norra vägg 

har flyttats ett väggarum varmed rummet blivit mindre. Den västra porten har satts igen 
medan den östra finns kvar och fönstren har ersatts. Rummet har idag tegelgolv och en 
hög dubbeldörr med speglar leder till vagnsmuseet och en skivtäckt dubbeldörr leder till 

gymnastiksalen.  
 
Gymnastiksalen var ursprungligen sädesgolv och på 1940-talet då längan mättes upp 

var det inrett som kostall med bås. På 1950-talet gjordes det om till gymnastiksal med 
lackat furugolv och vitmålade masonitklädda väggar och tredingstak. Fönstrens antal 
utökades och fick en en regelbunden placering. De tre portarna sattes igen. Fönstren har 

invändiga fönsterluckor som skydd. 
  
Södra förstugan var ursprungligen tröskloge och på 1950-talet rymdes ett svinhus i det 

nordvästra hörnet. Rummet har idag tegelgolv, väggar och tak är klädda med liggande 
ohyvlad panel. Dubbelportarna är kvar men den västra är delvis igensatt och har en 
äldre innerdörr, troligen flyttad från det gamla kostallet. Till museet finns två vita spe-

geldörrar med profilerade karmar och kammarlås.   
 
Museet var ursprungligen sädesgolv med sex väggarum och har utökats med ett väg-

garum åt söder. På 1950-talet var det inrett som svinhus. Idag består den här delen av 
tre rum, varav ett är ett gavelrum och de andra vetter åt vardera långsidan. Rummen har 
golv av obehandlad fur, liggande vitmålad ohyvlad panel och brädtak med takbjälkar är 

av obehandlad fur. 
Skador: Museet i den södra delen är oisolerat vilket leder till att inventarier och musei-
föremål i det långa loppet tar skada. De skulle må bättre av ett klimat med lägre luftfuk-

tighet och jämn temperatur på omkring 13 grader. För församlingen är kostnaden för 
eluppvärmning idag väldigt hög. Det västra rummet har en fuktskada som troligtvis är 
från tiden före den senaste takomläggningen. 

Åtgärder: Enligt ett åtgärdsförslag som tagits fram av Sweco, daterat 2014-10-10, ska 
vindsbjälklaget isoleras med mineralull. En plastfolie på vindsgolvet ska skydda mot  



 
Ausås prästgård, vård- och underhållsplan, 2015 
 
 

46 

läckage och en luftspalt av isoleringsboard ska finnas vid takfoten. Enligt utredningen 
kan isolering av bjälklaget medföra att vinden blir kallare än förut, vilket i sin tur kan 
leda till fuktproblem. Det påståendet torde tyda på att anslutningen mot yttervägg inte 

bör göras så lufttät som en lösning med plastfolie och board blir. Då skador på halmta-
ket kan leda till läckage vid exempelvis en storm bör ett material som är hygroskopiskt, 
d.v.s. som kan ta upp och transportera fukt, väljas. Ett exempel på ett sådant material är 

linullsmatta. Mineralull kan inte ta upp mer en viss mängd fukt och inte avge någon fukt 
alls, vilket leder till fukt- och rötskador. Om vinden isoleras bör man även tillgodose så 
att vinden går att inspekteras genom skivtäckning eller landgång i trä. 

  

Gymnastiksalen har ursprung-
ligen varit sädesgolv och senare 
kostall. 

Museets västra rum har fukt-
skadade väggar, vilket troligen 
är ett gammalt takläckage som 
torde ha åtgärdats eftersom 
taket är lagat. 
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Gårdsplanen och allén i norr 

Gårdplanen är bevarad sedan åtminstone 1920-talet och foton talar för att den är äldre 

än så. Detta gäller även allén i norr som torde vara anlagd tidigast på 1860-talet. Lindar-
na som finns idag har haft föregångare av kastanjer. Även buskagen vid längornas hörn, 
rabatten utmed den östra längan och mangårdsbyggnaden, stenorer och grusplan är från 

denna tid, eller äldre. Enligt det äldsta syneprotokollet ska stenorer ha funnits vid anläg-
gandet av gården. Buskagen har haft en form som följt rundeln medan de snöbärs-
buskage som finns idag är väldigt stora. De beskärs ner helt med jämna mellanrum, när 

de är uppväxta täcker de stora delar av fasaderna och ett par av dörrarna. Vid de södra 
hörnen finns även annan växtlighet, bland annat en ask, hassel, syrener, och rosor. I den 
östra längans rabatt/stenor finns en hel del buskar och perenner, bland annat oxbär och 

rosor. Framför den södra delen av fasaden finns ett snöbärsbestånd och vid hörnet bl.a. 
rosor och syren. På båda sidor om den norra allén finns uppvuxna lövträd och buskage, 
varav den östra utgjordes av alar på 1920-talet.  

Skador: Stora träd och täta buskage av vedartad växtlighet skadar både fasader och tak. 
De försvårar framkomligheten och i längden också förvaltningen av byggnaden. Täta 
buskage skadar främst fotträet men även fackfyllningar och tak. Taket skadas både me-

kaniskt av repande grenar och biologiskt av skugga och väta. Taket torkar inte upp så 
snabbt vilket blir grogrund för bakterier och mossa. Stora oformliga buskage ger inte 
någon prägel av en symmetriskt anlagd anläggning. Vid inventeringen fanns t.ex. en klät-

terros vid dörr D5 som växer in i taket. En ask i det sydvästra är angripen, troligen av 
svamp. 
Åtgärder snarast: Snöbärsbestånden bör beskäras så att det dels görs en ordentlig 
framkomlig passage invid fasaden och dels avgränsas, så att växtligheten inte breder ut 
sig. Buskagen bör begränsas så att de återfår en yttre konkav form och inte bli bredare 
än att man kan beskära dem årligen, även på höjden. På så sätt ramar de in gårdsplanen 

utan att skymma byggnaderna. Om de inte går att begränsa bör de tas bort och ersättas 
av liguster eller annat häckmaterial som går att beskäras regelbundet. 
Övriga åtgärder:  
• Växtligheten närmast den östra längan bör rensas från sly och beskäras regelbundet.  
• Den blandade växtligheten av rosor, hassel och syrener vid de södra hörnen bör 

bevaras vilket görs genom gallring och beskärning. På så sätt kommer enskilda väx-

ter bättre till sin rätt.  
• Rundeln bör rätas upp så att dess yttre form blir symmetrisk.  
• En ny inventering av träd och buskar markerade på situationsplan bör göras. 
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Den östra sidan av träd-
gården med kyrkstigen vars 
allé tagits ner (t.h. i bild). 

Den norra allén med sex 
lindar. T.h. skymtar en 
träddunge och ett kornell-
buskage. 

Ett av gårdsplanens stora 
snöbärsbestånd som växt 
sig för stort skymmer bygg-
naderna och försvårar 
förvaltningen. 
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Trädgården 

Trädgården sträcker sig idag från mangårdsbyggnadens södra sida och österut, ända 

fram till byvägen. Kyrkstigen ingår också i denna del och avgränsar trädgården norrut. 
Söder om mangårdsbyggnadens finns en hög bokhäck med kraftig stam. Vid mangårds-
byggnaden östra gavel och östra längans södra gavel finns buxbomskantade rabatter. 

Den senare är i princip igenväxt med vedartad växtlighet, sly och ogräs. Enligt äldre 
bilder har det funnits perenner i rabatten. Mellan dessa rabatter och längre österut finns 
ett antal gräsrundlar eller mjukt formade gräsmattor. En del av dessa rundlar kantas av 

buxbomshäckar med ansenlig bredd och höjd. En av rundlarna kantas av natursten och 
är nyligen omplanterad med bland annat perenner. 

Vid den sydöstra delen av samma länga finns en hel del hög växtlighet, bland an-

nat syrener, finnslide och en stor platan. En lång rad av hassel i västöstlig riktning skiljer 
av den den organiskt formade buxbomsdelen. Mellan denna och kyrkstigen finns en stor 
gräsmatta med ett buxbomsbuskage och ett fruktträd. Längs den norra delen av östra 

längan finns rosenbuskar vars stöd är infästa i korsvirket.  
Trädgårdens ursprungliga del, de delar som är närmast mangårdsbyggnaden och 

den sydöstra delen, har karaktär av att vara organisk men tuktad medan området bortan-

för det nyanlagda vattendraget är mer vildvuxet. 
Skador: Täta buskage med vedartad växtlighet skadar främst fotträet, men även fack-
fyllningar och övrig fasad på den östra längans södra gavel. Stora och täta buskage för-

svårar framkomligheten och därmed förvaltningen av byggnaden. Den stora platanen på 
östra sidan skadar taket. 
Åtgärder snarast:  
• Den buxbomsomgärdade rabatten intill den östra längans gavel bör rensas från sly 

och vedartad växtlighet begränsas och beskäras. Rabatten bör planteras om med de 
perenner och lökar som eventuellt finns. Nya växter som lanseras under varumärket 

Grönt kulturarv® kan väljas, de är kulturhistoriskt intressanta med lång odlingstradit-
ion och bra odlingsegenskaper. Sorterna har samlats in inom Perennuppropet, en 
landsomfattande inventering av äldre prydnadsperenner, som utfördes av Pro-

grammet för odlad mångfald, POM, och finns att köpa i handelsträdgårdar. 
• Den vedartade växtligheten vid buxbomsrabatten hörn bör beskäras så att avstån-

det till gaveln är väl tilltaget. Värdefulla buskar så som rosor kan flyttas till annan 

plats i trädgården.  
• Platanen bör tas ner eller beskäras genom att grenar som skadar huset tas bort. Ar-

betet bör utföras av arborist.  

Övriga åtgärder: 
• Den vedartade växtligheten och finnslidet i den sydost bör beskäras eller tas bort.  
• Kyrkstigens allé bör återplanteras med tätt planterade lövträd av t.ex. ek eller lönn. 

• Hasseln bör beskäras regelbundet genom gallring. 
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Den östra längans södra gavel 
har ett förväxt buskage av sly 
innanför buxbomshäcken. Här 
har det en gång varit kryddgård. 

De tre små rundlarna mellan 
den östra längan och mangårds-
byggnaden har två fruktträd. I 
bakgrunden ses bl.a. blodbok.  

I den bortre delen av trädgården 
finns bl.a. pil och bok. En bro 
leder över det nyligen öppnade 
vattendraget. 
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• Buxbomen bör beskäras årligen, helst före midsommar vid gynnsam, molnig väder-

lek. Då skadas inte de beskurna bladen av solen och buxbomen har lång växtsäsong 
för återhämtning. Luckor ska inte återplanteras med nya inköpta plantor då alla 
buxbomshäckar kan skadas av den allvarliga svampsjukdomen Cylindrocladium 

buxicola. (Förbudet bör även gälla på kyrkogården.) Vid behov är det bättre att 
driva upp egna sticklingar. 

• För rosorna vid norra delen bör fristående stöd användas så att fasaden inte behö-

ver användas för detta syfte. De bör också beskäras så att inte fasaden repas. 
• Nedtagna lövträd, fruktträd och vissa buskar bör bevaras eller ersättas med nya så 

att det inte sker en utarmning av trädgården. Då det finns belägg för att det funnits 

t.ex. bärbuskar bör traditionella och beprövade sorter väljas vid nyanskaffning.  

En njurformad rundel med 
buxbom och bakom den ses 
platanen och hasselhäcken 

I den stenkantade rundeln har 
bärbuskar nyligen ersatts med 
ny plantering med blommande 
buskar och perenner så som 
rosor, syren, buddleja, dagg-
kåpa, näva, bergenia, pion, 
akleja, kärleksört, funkia och 
kantnepeta. 
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Tidplan för åtgärder 
 
Akuta skador Prioritering 

Schaktning av mark närmast fasader  Snarast 

Östra längans östra fasad och invändigt Snarast 

Västra längans norra gavel Snarast 

Schaktning av mark utmed husgrund Snarast 

Östra längans ventilation (skafferi) Snarast 

Begränsning av snöbärsbestånd Snarast 

Östra längans södra gavel Inom 1-2 år 

Västra längans södra gavel  Inom 1-2 år 

Östra längans västra fasad Inom 2-5 år 

Östra längans norra gavel Inom 2-5 år 

Östra längans dörrar  Inom 2-5 år 

Östra längans skorstenar Inom 2-5 år 

 

Ej akuta skador/åtgärder Prioritering 

Församlingshemmets innertak Vid nästa taktäckning. 

Museilokalen isolering  

Kupolugnens murning Kan göras efter att östra fasaden åtgärdats. 

 

Kontinuerligt underhåll Intervall 

Lagning av halmtak Översyn görs varje år och hål i tak lagas vid 

behov. 

Ryggning Bör ske vart 5:e-10:e år. 

Rödfärgning av timra, gavelpanel och  

portar 

Bör ske vart 10:e år. 

Avfärgning och kittning av fönster Bör ske vart 10:e år. 

Lagning av fack Stora putsbortfall på utsatta lägen bör lagas 

varje år. 

Lagning av fack kring fönster Springor och otätheter bör ses över vart 5:e år 

Avfärgning av fack Lagade fack bör avfärgas efter ett par år,  

resterande bör avfärgas vart 5:e år. 

Avfärgning av gröna dörrar Bör ske vart 15:e år. 

Beskärning av vedartad växtlighet Beskärning av växtlighet som växer intill eller 

för nära fasaderna bör göras varje år.  

Beskärning av buxbom och avenbok Bör göras varje år 
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Källor 

Otryckta källor 

Regionmuseet Kristianstads sockenarkiv (fotografier, fakturor, beslut, skrivelser, kopior 
av syneportokoll och ritningar) 

 

Emanuel Diehl, 1945, Ausås gamla prästgård, särtryck ur Skånes Hembygdsförening, Års-
bok 1945. 

 

Västra längans tak på Ausås prästgård – etapp III, Antikvarisk kontroll, Arkivrapport 15/2010, 
Anna Rabow, Regionmuseet Kristiandstad/Landsantikvarien i Skåne. 

 

Västra längans tak på Ausås prästgård, Antikvarisk kontroll, Arkivrapport 55/2009, Anna 
Rabow, Regionmuseet Kristiandstad/Landsantikvarien i Skåne. 

 

Taken på Ausås prästgård, Antikvarisk kontroll, Rapport 2008:77, Anna Rabow, Regionmu-
seet Kristiandstad/Landsantikvarien i Skåne. 

 
Ausås församlingshem, utvändiga arbeten, Antikvarisk kontroll, Rapport 2007:44, Emelie Peters-
son, Regionmuseet Kristiandstad/Landsantikvarien i Skåne. 

 

Ausås församlingshem, - takomläggning och lagning av innerväggar, Antikvarisk kontroll, Rapport 

2006:77, Mattias Burman, Regionmuseet Kristiandstad/Landsantikvarien i Skåne. 

 

Taktäckning av Ausås församlingshem, Antikvarisk kontroll, Rapport 2005:112, Mattias Bur-
man, Regionmuseet Kristiandstad/Landsantikvarien i Skåne. 

 

Hemsidor 

http://www.hd.se/lokalt/angelholm/2013/01/23/efter-130-ar-blir-kastanjetraden-flis/ 

 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aus%C3%A5s-08.jpg 

Muntliga uppgifter 

Hans-Åke Jönsson 

 

 

Lund 2015-11-18 

Anna Rabow 
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Bilaga 1 – Fasader, skador 

  

Östra längans västra fasad med de allvarligaste skadorna markerade, skiss. 

Östra längans östra fasad med de allvarligaste skadorna markerade, skiss. 

Östra längans södra (t.v.) och norra (t.h.) gavlar med de allvarligaste skadorna markerade, skiss. 
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Västra längans västra fasad med de allvarligaste skadorna markerade, skiss. 

Västra längans östra fasad med de allvarligaste skadorna markerade, skiss. 

Västra längans södra (t.v.) och norra (t.h.) gavlar med de allvarligaste skadorna markerade, skiss. 
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Bilaga 2 – Planer  

En skiss över grådsplan och trädgården som det ser ut idag. Träd och häckar har ungefärliga placeringar och alla träd som 
finns utmed den norra, södra och östra sidan är inte utmarkerade. Redigerad kopia av situatuionsplan från 2004.  

Plan över östra längan, omarbetad efter 1927 års plan, jämför med sidan 12. 

Plan över västra längan, omarbetad efter 1942 års ritning. Stallinredningarna i nuvarande museum och gymnastiksal. 
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Bilaga 3 – Byggnadsminnesförklaring 



 

 

Regionmuseets E-rapportserie 2015 

Kulturmiljö 
1. Barkåkra kyrka – utvändig renovering, Barkåkra sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
2. Avenboksgången och trädgården vid Araslövs herrgård - ett bortglömt grönt kulturarv, Färlöv sn, VP, 

Patrik Olsson, 2014 
3. Konsul Perssons villa – renovering av balkong, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2014 
4. Stångby kyrkby kyrkogård, Stångby sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson, Carin Strümpel-Alftrén, 

2015 
5. Villie kyrka – in- och utvändig renovering, Villie sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
6. Östra Sönnarslövs kyrka, takrenovering, Östra Sönnarslövs sn, AM, Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
7. Brågarps kyrka, in- och utvändig renovering, Brågarps sn, AM, Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
8. Polemanska huset – vård av mötesplats, Färingtofta sn, VP, Helene Stalin Åkesson, 2014-2015 
9. Norra Nöbbelövs kyrkogård i Lund, Norra Nöbbelövs sn, VP, Åsa Jakobsson och Anna Rabow, 2015 
10. Gråmanstorp kyrka, Gråmanstorp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2014–2015 
11. Glimmebodagården – vårdåtgärder 2015, Brösarp sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2015 
12. Sankt Nicolai kyrka Trelleborg – invändig renovering, Trelleborgs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
13. Östra Broby kyrkogård och begravningsplats, Östra Broby sn, VP, Åsa Eriksson Green, Åsa Jakobsson 

och Emelie Petersson, 2014 
14. Villa Fehr, Nättraby sn, AU, Jimmy Juhlin Alftberg och Emelie Petersson, 2015 
15. Taket på Fru Görvels hus, Lunds domkyrkoförsamling, AK, Anna Rabow, 2008 
16. Tolånga kyrka – invändig renovering och nytt värmesystem, Tolånga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
17. Elinebergskyrkan, Helsingborg – takrenovering, AM, Maria Sträng, 2015 
18. Hörups kyrkogård, Hörups sn, VP, Åsa Jakobsson, Cissela Olsson och Helena Rosenberg, 2014 
19. Krematoriet, Helsingborg – takomläggning, AM, Maria Sträng, 2015 
20. Örumshuset, Hörup sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Anna Rabow, 2015 
21. S:t Petri kyrka – Värme- och ventilationssystem, Klippan sn, AM, Åsa Eriksson Green och Jimmy Juhlin 

Alftberg, 2013–2015 
22. S:t Petri kyrka – Omläggning av damm, Klippan sn, AM, Maria Johansson och Åsa Eriksson Green, 

2013-2015 
23. Billesholms kyrka – renovering av golv, Norra Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 
24. Stora Råby kyrkogård, Stora Råby sn, VP, Anna Rabow och Tony Svensson, 2015 
25. Ausås prästgård, Ausås sn, VP, Anna Rabow, 2015 

 

 

Förkortningar:  
AF- antikvarisk förundersökning 
AM- antikvarisk medverkan 
AU- arkeologisk utredning 
DK- dokumentation 
FU- arkeologisk förundersökning 
KA- kulturhistorisk analys 
MD- murverksdokumentation 
OU- osteologisk undersökning 
PJ- projektrapport 
VP- vårdplan 
UN- arkeologisk undersökning 
BD- byggnadsdokumentation 
BAD- byggn-ark-dokumentation 
BMU- byggnadsminnesutredning 


