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Ausås ligger i Ängelholms kommun i Skåne.

Ausås prästgård med bostadshus i söder, museum i väster och församlingshem i öster.

Ausås prästgård – installation av fiberkabel

Sammanfattning av utförda åtgärder
Under hösten 2020 har fiberkabel dragits in i prästgårdens östra flygel samt mangårdsbyggnad. Nytt kablage mellan el-centralen i östra längan och mangårdsbyggnaden drogs akut under hösten 2019 och har under våren 2021 fått en mer permanent lösning. Detta har inneburit håltagning i sockeln på östra längan och mangårdsbyggnaden samt håltagning i södra gavelpanelen på östra längan.

Administrativa uppgifter
Objekt
Socken
Kommun
Arbetshandlingar
Länsstyrelsens diarienummer
Regionmuseets diarienummer
Byggherre/beställare
Entreprenör
Antikvarisk medverkan
Byggnadstid
Slutbesiktning
Bidrag till kulturmiljövård
Rapport granskad av

Ausås prästgård, Ausås 15:8
Ausås
Ängelholm
2019-10-28; 432-35207-2019 (el)
2019-12-11; 432-38603-2019 (fiber)
K12.20-395-19, 1023
Strövelstorps församling
Regionmuseet i Skåne genom Anna
Rabow och Åsa Eriksson Green.
höst 2020-vår 2021
2021-04-28
Inga bidrag
-

Byggnadshistorik med relevans för ärendet
Ausås prästgård färdigställdes 1774 som en kringbyggd gård med fyra friliggande
längor. 1894 upphörde prästen att bruka gården i egen regi och en arrendator tog
över. Denne bodde i den östra längan fram till 1920-talet då ett nytt arrendatorsboställe uppfördes. Efter att östra längan stått tom en tid utfördes en ombyggnad
1928 ledd av arkitekt Erik Lundberg. Kyrkoherden Emanuel Diehl var drivande i
frågan och han såg till att en del av byggnaden gjordes om till församlingshus. Under 1990-talet inreddes ett kök i del av längan och under år 2020 byggdes en tillgänglighetanpassad entré i norra delen av östra längan.

Skyddsföreskrifter
Ausås prästgård är skyddad som byggnadsminne enligt 4 kap KML, Kulturmiljölag.
Vad gäller de två ekonomilängorna får varken exteriören eller interiören byggas om
eller ändras utan länsstyrelsens tillstånd. Till anläggningen hörande gårdsplan och
trädgård är skyddade, de får inte bebyggas eller väsentligt förändras.
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Kartan ovan, hämtad ur ansökningshandlingarna, visar var fiberkabeln har grävts ner.

Motiv till åtgärder
Verksamheten i byggnaderna har varit i behov av fiberanslutning för bredband.
Elkabeln mellan östra längan och mangårdsbyggnaden gick sönder och behövdes
bytas ut. En tillfällig lösning var nödvändig för att förse mangårdsbyggnaden, som
är bostad, med el. Kabeldragningen har anpassats under våren 2021, efter avslutad
fasadrenovering på mangårdsbyggnaden.

Utförda åtgärder
Fiberkabel

Fiberkabel har dragits från skåp vid landsvägen. Kabeln har lagts ner på 30 cm
djup, längs med gångvägen mellan landsvägen och östra längan. För anslutning till
östra längan har kabeln dragits längs med östra fasaden, och sedan borrats in genom sockeln. Markytor utvändigt har återställts till tidigare utseende. Invändigt är
den enda installationen en vit dosa med kabel på nedre delen av väggen i församlingshemmet. Kabeln har dragits över gårdsplanen fram till mangårdsbyggnaden
där den anslutits på samma sätt som i östra längan.
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Kabeldragning längs knuten på östra längan respektive i anslutning till knuten på mangårdsbyggnaden.

Elkabel

En ny elkabel har dragits från el-centralen i östra längans norra ände, över vinden
och ut genom södra gaveln på samma länga. Från södra gaveln har kabeln grävts
ner under grusgången mellan byggnaderna, för att ansluta vid mangårdsbyggnadens nordöstra hörn. Här har kabeln dragits upp i höjd med gavelpanelens droppnäsa och sedan dragits in genom panelen till vinden och mangårdsbyggnadens elcentral. Kablarna har försetts med kabelskydd av metall.

Avvikelser från arbetshandlingar
Inga avvikelser har noterats. Kabeln på mangårdsbyggnaden kommer att målas in
i samma kulör som väggen. På östra längan planerar församlingen att renovera den
södra gaveln inom ett par år, och vid detta tillfälle kan kabelns placering få en ännu
bättre lösning.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder
Installationerna har genomförts enligt handlingarna och bedöms inte ha inverkat
negativt på anläggningens kulturhistoriska värde. Installationen har däremot förenklat ett modernt brukande av anläggningen.

Övriga handlingar med relevans för ärendet
Ausås prästgård, antikvarisk medverkan, Rapport 2020:67, Åsa Eriksson Green, Regionmuseet Skåne.
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Ausås prästgårds tak, Antikvarisk medverkan, Rapport 2015:54, Anna Rabow, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne
Ausås prästgård, Vård- och underhållsplan, Rapport 2015:25, Anna Rabow, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne
Västra längans tak på Ausås prästgård – etapp III, Antikvarisk kontroll, Arkivrapport
15/2010, Anna Rabow, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne
Västra längans tak på Ausås prästgård, Antikvarisk kontroll, Arkivrapport 55/2009,
Anna Rabow, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne
Taken på Ausås prästgård, Antikvarisk kontroll, Rapport 2008:77, Anna Rabow, Regionmuseet Krististad/Landsantikvarien i Skåne
Ausås församlingshem, utvändiga arbeten, Antikvarisk kontroll, Rapport 2007:44, Emelie
Petersson, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne
Ausås församlingshem, - takomläggning och lagning av innerväggar, Antikvarisk kontroll, Rapport 2006:77, Mattias Burman, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i
Skåne
Taktäckning av Ausås församlingshem, Antikvarisk kontroll, Rapport 2005:112, Mattias
Burman, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne
Emanuel Diehl, 1945, Ausås gamla prästgård, särtryck ur Skånes Hembygdsförenings
årsbok, 1945

Kristianstad 2021-05-07
Åsa Eriksson Green
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De övre bilderna visar hur fiberkabel grävdes och plöjdes ner i marken.
Marken har återställts. Nedre bilder visar genomföring av kabel i sockeln
på östra längan.
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Överst: bredbandsdosa i östra längan, ovan till vänster
el- och kopplingsskåp för bredband placerat i en plantering som döljer skåpen. Ovan till högen installation av
kabel på östra längan, kommer att ändras vid framtida
fasadrenovering. Nedre bilden till höger visar genomföring av kabel till huvudbyggnaden.
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