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Ausås ligger i Ängelholms kommun, Skåne län. 

Ausås prästgård med bostadshus i söder, museum i väster och församlingshem i öster. 
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Sammanfattning av utförda åtgärder 
I östra längans norra del har ett utrymme som tidigare huvudsakligen rymt förråd 
nu byggts om för att rymma WC och RWC samt en alternativ entré till försam-
lingssalen.  

Administrativa uppgifter 
Objekt   Ausås prästgård, Ausås 15:8 
Socken   Ausås 
Kommun   Ängelholm 
Arbetshandlingar 2019-10-21, Möller arkitekter, Ängelholm  
Länsstyrelsens diarienummer Tillstånd 2019-11-29; 432-33523-2019 

Bidrag 2019-11-15; 434-33302-2019  
Regionmuseets diarienummer K12.20-399-19, 1023 
Byggherre/beställare Strövelstorps församling 
Entreprenör   Flints bygg AB 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet i Skåne genom Anna 

Rabow och Åsa Eriksson Green  
Byggnadstid juni 2020 till april 2021 
Antikvarisk slutbesiktning 2021-04-28 
Bidrag till kulturmiljövård 60 000 kr till projektering 
Rapport granskad av Linn Offerlind-Ljunggren 
  

Situationsplan över Ausås prästgård uppmätt 1927 av Gotthard Gustavsson. Den gula rektangeln markerar 
den del av östra längan som omfattats av ombyggnationen.  
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Byggnadshistorik med relevans för ärendet  
När prästgården färdigställdes 1774 användes den aktuella delen av byggnaden 
som svinhus, och senare som huggehus samt vagnsport. Det är oklart när dassen 
som upptar västra delen av huggehuset tillkom, men en hypotes är att de byggdes 
i samband med längans konvertering till församlingshem. I övrigt har utrymmet 
använts som kallförråd och i en del av vagnsporten är prästgårdens el-central be-
lägen.  

Skyddsföreskrifter 
Ausås prästgård är sedan 1968 skyddad som byggnadsminne enligt 3 kap i Kul-
turmiljölagen. Den västra ekonomilängan var sedan 1953 skyddad enligt den då-
varande lagen om kulturhistoriskt märkliga byggnader. Då Riksantikvarieämbetet 
fann att byggnadsminnesförklaringen borde utökas till att omfatta hela anlägg-
ningen, inklusive mangårdsbyggnaden och den andra före detta ekonomilängan, 
blev all tre längor byggnadsminne 1968. Vad gäller de två ekonomilängorna får 
varken exteriören eller interiören byggas om eller ändras utan länsstyrelsens till-
stånd. Även de till anläggningen hörande gårdsplanen och trädgården är skyd-
dade, de får inte bebyggas eller väsentligt förändras. 

Motiv till åtgärder 
Församlingen har i ca tio års tid önskat tillgänglighetsanpassa byggnaden, ur-
sprungligen genom att ändra 1700-talsdörren i förstugan och inreda toalett i det 
gamla kontoret. Detta förkastades tidigt och olika förslag till användning av den 
norra delen togs fram och diskuterades. Regionmuseet, en representant från för-
samlingen och två arkitekter från Möller Arkitekter som ritat förslaget har haft 
flera möten på plats. Det slutgiltiga arkitektförslaget är daterat 2019-10-21 och 
konstruktionshandlingar, gjorda av Hans Nilsson, är daterade 2019-10-19.  
  

Ritningen från 1927 visar att den norra delen av östra längan vid den tiden var huggehus respektive vagnsport. 
Idag är halva huggehuset, närmast gårdsplanen, utedass. Dassen har bevarats i ombyggnaden.  
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Den norra delen av östra längan innan ombyggnationen påbörjades. Väggarna är utförda i korsvirkesteknik med fack  
med lerbruk. Väggen mot församlingssalen murades på 1920-talet av tegel. Utrymmet var före projektets start öppet 
upp i taknocken. Den nedre bilden till vänster visar det sentida el-rum som fanns på plats, och vars funktion har byggts 
in i den nya lösningen.  
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Ritningen ovan är ett urklipp ur bygghandlingarna 
från Möller arkitekter som visar hur de två lång-
smala, parallella rummen fått en annan disposition 
och att det nordöstra förrådet fått en ny dörröpp-
ning åt söder samt att en öppning tagits upp mellan 
entrén och samlingssalen. 
 
Till vänster är ett urklipp ur en uppmätning som 
gjordes av Hyberts arkitektprojekt innan projektet 
påbörjades. Längans norra utrymmen: dassen och 
ett förråd hängde samman, skilda åt av en dörr 
längst in i dasslängan. Parallellt med detta fanns 
ett stort tomt utrymme samt det sentida tillbyggda 
elrummet.  
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De två övre bilderna visar tapetrester som återfanns i det f.d. förrådet innanför dassen. Den mellersta 
raden bilder visar att det gjutna golvet inte ligger dikt an den äldre väggen, utan att en sträng med singel 
lagts mellan de två. Mellersta bilden till höger visar den murade leca-väggen i öster, med fönstret i RWC. 
Nedre raden till vänster visar pågående murning och bilden till höger hur det första skiftet leca-block lagts 
med en luftspalt mot ytterväggen.  
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Utförda åtgärder 
Ombyggnaden omfattar förråd och elrum i öster samt RWC i norr och WC mot 
innerväggen i söder. Byggnationen har gjorts som ett nytt rum inuti den äldre 
lokalen. Detta innebär att väggar har murats upp med lecablock innanför den 
ursprungliga byggnadsstommen. På detta vis har byggnadens exteriöra karaktär 
förändrats minimalt. En luftspalt har gjorts mellan den äldre och den nya väggen 
för att tillåta ventilation. Äldre innerväggar av korsvirke har bevarats och inkor-
porerats i den nya planlösningen där detta varit möjligt. De nya väggarna av le-
cablock har putsats med kalkbruk och målats med Keim silikatfärg. Den äldre 
innerväggens lerfyllningar har reparerats och målats med kalkfärg, medan timran 
lämnats orörd. Innanför de nya väggarna har ett golv gjutits med en grusfylld 
distans till de äldre, bevarade väggarna. Golvet har flytspacklats och elektrisk 
golvvärme har installerats. Golvet har täckts med rödbrun Höganäsklinker. Vat-
ten och avlopp har dragits längs längans västra fasad.  
 
Nya fyllningsdörrar har tillverkats av snickare. Dörrarna har målats med linolje-
färg i två gröna kulörer i likhet med samlingslokalens dörrar från 1920-talet. Lin-
oljefärgen är av fabrikat Engwall och Claesson, ljusgrön kulör på dörrspeglar har 
NCS 5010-G70Y, mörkgrön kulör på ramverk har NCS 7010-G50Y. En öppning 
har gjorts mellan den nya entrén och samlingssalen, i samlingssalens nordvästra 
hörn. Tegelväggen sågades upp och öppningen försågs med ny karm, tröskel och 
dörrblad. Innertaket är klätt med brädor som laserats med Nordsjö lasyr i kulör 
likt taket i samlingssalen (valnöt 348). I innertaket sitter infällda spotlights.  
 
RWC, WC och elrum knyts samman med ett kapprum. Ytterdörren är modern 
och gjord för att efterlikna en bräddörr med stående plank. Söder om dörren 
finns ett fönster, nytillverkat i samma utförande som byggnadens övriga fönster. 
Fönstret är målat i vitt med svarta beslag liksom de äldre. Beslagen är inte iden-
tiska med de äldre befintliga, men bedömdes av projektets deltagare vara tillräck-
ligt lika. Fönstret är isolerat med lindrev och målat med vit linoljefärg från Engwall 
och Claesson. Beslagen är målade med svart linoljefärg. Utanför entrén har en ramp 
av lärkträ uppförts för att skapa en tillgänglighetsanpassad entré. Rampen är 
byggd med ett viloplan närmast fasaden. Under rampen löper en befintlig kullers-
tensklädd vattenränna. De ursprungliga portarna är kvar på befintlig plats men 
portbladen har sågats av i nederkant så att de kan stängas och dölja den nya en-
trén.  
 
Ventilation till RWC och WC är dragen över vinden och mynnar i en öppning på 
byggnadens norra gaveln. Öppningen är försedd med en träjalusi målad med falu 
rödfärg liksom övriga gavelröstet.  
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De översta bilderna, liksom den mittersta till vänster visar uppbyggnaden av den yttre väggen som ska bli det nya 
entrépartiet. På den stora bilden betraktar entreprenörerna tillsammans med Hans Åke Jönsson från församling-
en en vägg som lagats med lerbruk. Till vänster längst ner syns hela utrymmet när golv, väggar och innertakets 
underbyggnad kommit på plats.  
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Överst till vänster visas väggen mellan församlingssalen 
och den nya entrén innan håltagning gjorts i väggen. På 
bilden överst till höger har halva dörröppningen sågats 
upp. Den stora bilden till höger visar hela öppningen med 
utblick över församlingssalen. Bilden ovan till vänster 
visar församlingssalen innan håltagning.  
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Den övre bilden visar exteriören med ramp upp till ny entré. Den nedre bilden till vänster visar den västra väg-
gen, och bilden till vänster visar den östra delen av rummet där el-central, WC, RWC och förråd finns.  
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Överst till vänster visas förrådet där den gamla korsvirkesväggen är bevarad. Överst till höger syns den nya WC:n. De 
nedre bilderna visar utrymme för RWC.  
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Den övre bilder visar samlingssalen där en ny dörr tagits upp i nordöstra hörnet. De nedre bilderna visar det 
bevarade dassets i längans nordöstra hörn.  
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Avvikelser från arbetshandlingar 
- Vid dörrposten till RWC har en decimeterbred vägg, vilken enligt hand-

lingarna skulle muras, i stället ersatts med en ekbjälke.  
- På längans norra gavel har endast en lucka tagits upp för ventilation, i stäl-

let för två.  
- Fönster i RWC är inte öppningsbart. Måste rengöras genom att öppna den 

yttre bågen från byggnadens utsida.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Arbetet har följt handlingarna och tagit stor hänsyn till byggnadens ursprungliga 
delar. Projektet har medfört en invändig modernisering av byggnaden, som inte 
syns utvändigt. Invändigt är RWC, WC och farstu moderna och funktionella. Den 
nya entrén har därtill ökat tillgängligheten till församlingshemmet vilket gör att 
församlingens användning av lokalerna kan säkerställas. Sammanfattningsvis har 
ändringen varit väl motiverad, genomförd med största hänsyn till byggnadens 
kulturhistoriska värde och därmed en investering i dess fortsatta nyttjande.  
 
Samlingssalen kommer snart att behöva en ytskiktsrenovering. I samband med 
detta bör alternativ till de befintliga runda ventilationshuvarna som placerats över 
dörren till den nya entrén utredas.  

Övriga handlingar med relevans för ärendet 
 
Emanuel Diehl, 1945, Ausås gamla prästgård, särtryck ur Skånes Hembygdsför-
enings årsbok, 1945 
 
Ausås prästgård, Vård- och underhållsplan, Rapport 2015:25, Anna Rabow, Regionmu-
seet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
 
2019-10-23 Ansökan om tillstånd  
 
2019-11-21 Antikvarisk konsekvensbeskrivning 
 
2019-11-29 Länsstyrelsens beslut om tillstånd 
 

Kristianstad 2021-05-21 

Åsa Eriksson Green 
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