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Sammanfattning av utförda åtgärder 
Under 2020 har södra, västra och östra fasaderna på mangårdsbyggnaden renove-
rats. På östra längan har innertaket över församlingssalen isolerats och taket lagts 
om över samma utrymme. Skorstenarna har renoverats och hela taket har ryggats 
om. På västra längan har ny ryggning lagts.  

Administrativa uppgifter 
Objekt   Ausås prästgård, Ausås 15:8 
Socken   Ausås 
Kommun   Ängelholm 
Arbetshandlingar Anbud 2019-11-18, Byggnadshantverk i 

Helsingborg AB och Ausås prästgård, vård- 
och underhållsplan, 2015:25, Regionmuseet i 
Skåne 

Länsstyrelsens diarienummer Tillstånd 2020-03-16; 432-9513-2020 
   Bidrag 2020-03-18; 434-32694-2019  
   Bidrag 2020-09-09; 434-32694-2019 
Regionmuseets diarienummer M 12.20-398-19, 1023 

Situationsplan över Ausås prästgård upprättad 1927 av Gotthard Gustavsson. Den gula kvadraten markerar 
taket över stora salen där innertaket har isolerats och ny halmtäckning lagts. På västra längan markerar det 
gula strecket den nya ryggningen, och på mangårdsbyggnaden är de fasader som omfattats av renovering också 
markerade.  
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Byggherre/beställare Strövelstorps församling 
Entreprenör   Byggnadshantverk i Helsingborg AB 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet i Skåne/Åsa Eriksson 

Green  
Byggnadstid Maj - oktober 2020 
Slutbesiktning 2020-11-02 
Bidrag till kulturmiljövård Mangårdsbyggnadens gavel; 90 %, högst 

54 000 kr. Putsning mangård 50 %, högst 
250 000 kr. Taktäckning, ryggning, isole-
ring, lagning skorstenar 90 % av de kul-
turhistoriskt motiverade kostnaderna, 
högst 618 750 kr, samt för antikvarisk 
medverkan 100 % av kostnaden, dock 
högst 40 000 kr.  

Rapport granskad av Kerstin Börjesson 
 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Mangårdsbyggnaden 

Ausås prästgård färdigställdes 1774 då den ersatte en nedbrunnen prästgård. An-
läggningen utfördes som en kringbyggd gård med fyra friliggande längor. Alla 
längorna uppfördes i korsvirke med timra av ek. Den norra ekonomilängan revs 
omkring 1860, varpå tre längor kvarstod. Mangårdsbyggnaden bestod enligt ett 
syneprotokoll från år 1774 av 19 väggarum av korsvirke med tegelstensfack. I 
slutet av 1800-talet renoverades byggnaden och taket lades om med spån. Samti-
digt höjdes väggarna och innertaken och den ursprungliga rumsfördelningen 
ändrades. Större fönster sattes in och byggnaden spritputsades. Under sent 1900-
tal, efter 1967, ändrades den östra gaveln när ett arkivutrymme byggdes i präst-
gården. Ett väggarum revs och en dörr och en trappa tillkom. Väggarummet 
kompletterades med cementtegel. Under 2000-talet har tegeltaket lagts om och 
takkuporna samt verandan på den norra fasaden har renoverats.  

Östra längan 

Församlingssalen i den östra längan inreddes 1928 under ledning av professor 
Erik Lundberg. Utrymmet var tidigare vagnsport och risbod, och före det föl- 
och fårhus. Taket i salen höjdes och ett fyrdingstak av återvunna brädor sattes in.  

Västra längan 

Taket på västra längan lades om med halm, ett par stin åt gången, mellan 2008 
och 2010. Enligt vård- och underhållsplanen ska ryggningen förnyas vart 5–10 år 
som en del av det löpande underhållet.  
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Skyddsföreskrifter 
Ausås prästgård är sedan 1968 skyddad som byggnadsminne enligt 4 kap i kul-
turmiljölagen. Den västra ekonomilängan blev redan 1953 skyddad enligt den 
dåvarande lagen om kulturhistoriskt märkliga byggnader. Då Riksantikvarieämbe-
tet fann att byggnadsminnesförklaringen borde utökas till att omfatta hela an-
läggningen, inklusive mangårdsbyggnaden och den östra ekonomilängan, blev alla 
tre längor byggnadsminne 1968. Vad gäller de två ekonomilängorna får varken 
exteriören eller interiören byggas om eller ändras utan länsstyrelsens tillstånd. 
Även gårdsplanen och trädgården är skyddade och får inte bebyggas eller väsent-
ligt förändras utan länsstyrelsens tillstånd. 

Skadebild/Motiv till åtgärder 
Mangårdsbyggnadens fasader har i flera år varit i behov av lagning. Sprickor, sär-
skilt på sockeln, och bom har lett till att putsen fallit bort på flera ställen och en 
omputsning blivit nödvändig på södra, västra och östra fasaderna. Efter att put-
sen tagits ner kunde omfattande skador konstateras i samtliga knutar, framförallt i 
anslutning till syllen samt vid platsen för trappan på byggnadens östra gavel.  
Större skador på timran fanns också över källarfönstret på den västra delen av 
södra fasaden. 
 
I samlingssalen i församlingshemmet har otäthet i innertaket medfört problem 
med värmeläckage och därmed ett onödigt slitage på stråtaket samt höga upp-
värmningskostnader. Otätheten i taket har också gjort att halmdoften tidvis är 
stark och obehaglig, samt att halm strösslar ner i församlingshemmet genom 
springorna mellan innertakets brädor. För att åtgärda detta beslöt man att inner-
taket skulle isoleras och en duk läggas mellan innertak och isolering för att för-
hindra att halm kommer ner i salen. Halmtaket över församlingssalen skulle sam-
tidigt att läggas om. I samband med takarbetena skulle skorstenarna på samma 
länga lagas, liksom ryggningen läggas om på hela byggnaden. Den västra längans 
ryggning skulle också göras ny då detta behöver göras med ett intervall på 5–10 
år.  
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Till vänster östra längan när arbetet med den södra skorstenen påbörjats. Till höger visar Jesper Johansson hur stor 
del av skorstenen som murats om i samband med renoveringen. De nedre bilderna visar var och en av den östra 
längans skorstenar efter slutförd renovering.  
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Utförda åtgärder 

Östra och västra längorna 

De fyra skorstenarna på östra längan har lagats under försommaren 2020. Skor-
stenarna hade alla kraftiga och hårda putsskikt av cementhaltigt putsbruk (KC-
bruk) från 1900-talet. Den hårda putsen, som lossade i stora kakor, har knackats 
ner. De övre delarna av skorstenarna har plockats ner och murats om med åter-
vunnet tegel och hydrauliskt kalkbruk. Skorstenarna har därefter putsats med 
samma material samt avfärgats med kalkfärg. Ovanpå skorstenarna har nät mon-
terats för att undvika att fåglar bygger sina bon där. Den nordligaste skorstenen 
förmodas ha tillkommit i samband med att församlingssalen inreddes 1928. I 
denna skorsten finns en insats i form av ett rör med en lätt konvex plåtdetalj i 
skorstensmynningen. Plåten är inte synlig från mark. Även skorstensbrädorna har 
bytts ut. Hela längan har ryggats eftersom både ryggaträn och halm behövde tas 
bort under renovering av skorstenarna för att ge utrymme för byggnadsställning-
en. Ryggning på både västra och östra längan har gjorts med löshalm av kungsråg 
från Söderslätt. Samtliga ryggaträn har återanvänts.   
 

Västra längans tak halvvägs genom arbetet med den nya ryggningen i maj månad 2020.  

Bilderna på näsa sida är tagna av entreprenören samt Hans Åke Jonsson. Överst syns vinden när det gamla 
stråtaket och isoleringen är riven. Befintlig vindpapp behölls och ligger kvar mot innertaket av brädor. Mittenbil-
den visar rivningen av det äldre materialet och bilden längst ner återläggning av nytt stråtak.   
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Över församlingssalen i östra längan har hela taket, omfattande ungefär två stin 
(totalt 180 m²) på vartdera takfallet lagts om med svensk och litauisk råghalm. 
Den gamla taktäckningen inklusive isolering av Gullfiber revs. Befintlig vindpapp 
behölls. 
     Två av hanbanden var tidigare lagade med enkla brädor, till skillnad från den 
äldre konstruktionen där hanbanden utgörs av furubjälkar. Brädorna ersattes med 
kraftiga furuplankor för att takstolen skulle bli stark nog att hålla den nya isole-
ringen. Även bindbjälkarna har förstärkts med brädor på ovansidan. Under arbe-
tet uppdagades att innertaket av brädor, som är spikat underifrån i spiklister på 
sidorna av takstolarna, började lossa. Vid ett tillfälle trampade en av hantverkarna 
igenom brädfodringen. Brädornas infästning har därför förstärkts med skruv från 
ovansidan. Prov gjordes med spik men dessa fick, enligt entreprenören, inte till-
räckligt fäste i underlaget. Läkten av gran har bytts ut till likvärdig där behov fun-
nits och ligger med avstånd på ca 25 cm, spikad med 6’’ smidd spik. 
     Den nedre delen av taket, där innertaket löper parallellt, har fodrats, med 2,5 
m lång vass från Ungern i syfte att skydda halmtaket från isoleringen. Isoleringen 
utgörs av hampakalk, en blandning av hampaskärvor och kalkbruk (av luftkalk), 
som skapar ett gjutet skal ovan innertaket, i facken som skapas mellan takstolar-
na. Skalet blir 10–20 cm tjockt. Blandningen som förs på i vått tillstånd, stelnar 
och blir en naturlig brandsäkring. Entreprenören är gästhantverkare vid Hant-
verkslaboratoriet vid Göteborgs universitet i ett projekt om stråtak där bland an-
nat utveckling av metoder för brandsäkring ingår. Slutligen har stråtaket lagts om 
med både svensk och litauisk halm. Eftersom den nya isoleringen ligger dikt an 
läkten har halmen inte kunnat knytas med tråd i enlighet med handlingarna. Istäl-
let har halmen bundits med skruvtråd och raft.  

Taket över församlingshemmet efter att den gamla täckningen rivits. I bild syns den befintliga vindpappen på 
vilken den nya isoleringen lagts. Till höger en närbild på en täckeskruv som är fäst på läktens utsida. Från 
denna går långa ståltrådar genom fodringen av vass och halmtäckningen. Fotot till höger taget av entreprenören. 
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Den översta bilden är tagen på vinden ovan församlingssalen när hampakalken har torkat ett par veckor. Den 
bildar nu ett fast underlag som isolering under stråtaket, ovanpå innertaket av brädor, mellan takstolarna. Den 
nedre bilden till vänster, tagen av entreprenören, visar hur blandningen av kalkbruk och hampa förs på via slang 
och munstycke. Bilden nere till höger visar en av de lagningar som gjorts av takstolarna med modernt virke.  
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Mangårdsbyggnaden  

Den östra gaveln har moderniserats när ett arkivrum tillkom i byggnadens nord-
östra hörn under 1900-talets senare del. Det andra väggarummet från norr revs 
när ytterdörren från 1970-talet monterades. Väggarummen kompletterades sedan 
med cementtegel. En trappa, möjligtvis gjuten, byggdes vid dörren och verkar ha 
bidragit till att vatten samlats mot timran vilket lett till att stora delar av syllen fick 
bytas vid denna del av väggen.  
Putsen började tas ner på mangårdsbyggnaden i juni månad år 2020. Först frila-
des och lagades sockeln. Denna var ursprungligen fogad med lerbruk och i senare 
tid cementbruk, en del lagningar i tegel förekommer. Från sockeln bilades tjocka 
sjok med cementbruk ner. Cementen verkar ha använts för att ge sockeln ett 
jämnt utseende varför tjockleken i putsen varierar. Både under och över den här 
relativt sentida cementsockeln har olika lager av avfärgning i kimrök återfunnits: 
från mycket tunna putsskikt, som en slamning som sedan strukits med kimröks-
grå färg, till plastfärg som getts en likartad kulör.  
     Fogarna lagades återigen med lerbruk. Sockeln putsades med tryckluftsspruta 
med hydrauliskt kalkbruk (NHL 5) med 8 mm ärtsingel för att få samma sprit-
puts som tidigare. Sockeln ströks tre gånger med NHL 5 kalkfärg infärgad med 
kimrök.  

Östra gaveln på mangårdsbyggnaden i januari 2020,  före fasadarbetets början. 
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 Den övre bilden visar östra gaveln efter att putsen knackats 
ner. Observera fönsterkarmen som murats igen med tegel, 
samt den symmetriskt placerade blinderingen.  

Gavelröstet var klätt i masonitskivor, med lodräta lister för 
att efterlikna en locklistpanel. Inklädnaden var i dåligt 
skick och avvägningen gjordes mellan att reparera hjälpligt 
eller att åtgärda ordentligt. Efter beslut om bidrag från 
länsstyrelsen revs masoniten och en äldre brädklädnad 
framkom. Det är tydligt att det suttit locklister över gli-
porna mellan brädorna. Mot takfoten har rombiska fönster 
suttit. Spår fanns även av foder kring befintligt fönster och 
en tydlig horisontell brytning i brädklädningen under tak-
nocken, där det idag sitter en vattbräda. 
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Mangårdsbyggnadens östra gavel, fotograferad väggarum 
för väggarum från söder till norr. Över stora delar av 
gaveln återfanns tegelimiterande bemålningen med starkt 
röd bakgrund och vitmålade fogar. I de mittersta vägga-
rummen gjordes den mest överraskande upptäckten; ett 
igenmurat fönster med bevarad karm och en motsva-
rande blindering. Blinderingen är målad med svart bak-
grund och vit karm respektive spröjs. I byggnadens 
nordöstra hörn byggdes under 1900-talets senare halva 
ett arkivutrymme för församlingen. Här har timran ri-
vits och ersatts med cementtegel kring en modern dörr. 
Trappan till dörren förefaller vara orsaken till att syllen 
på denna del av byggnaden var kraftigt rötskadad och 
fick bytas till stor del.  
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Detaljbilder från östra gaveln. Överst till vänster är en bild på fönsterbågen som fanns kvar under putsen, även besla-
get i järn var bevarat. Bågen är av enkel, spikad karaktär. Över till höger syns blinderingen som målats ovanpå den 
tidigare tegelimiterande bemålningen. I mitten till vänster syns hur en ljus, tegelimiterande bemålning ligger under den 
röda. Till höger syns en inhuggen numrering i timran. Längst ner två bilder på lagning av byggnadens sydöstra hörn. 
Järn kompletterar där löshulten och hörnstolpen inte längre hänger ihop, liksom ett järn håller samman lagning av 
syllen under hörnstolpen.  
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Den östra gaveln efter färdigställd renovering. Den befintliga brädklädnaden var i gott skick och behölls, undan-
taget de partier av fasaden där brädor av olika kvalitet använts för att sätta igen fönster. Dessa byttes till brädor 
av full längd, av samma dimension och typ som befintliga. En droppnäsa av trä monterades i panelens under-
kant. Likaså monterades en dropplist i den övre delen av gavelröstet, utförandet finns på längornas gavlar och av 
spåren i den äldre panelen är det troligt att det varit samma utförande här. Sannolikt handlar det om att de 
längsta brädorna var tvungna att skarvas i denna höjd. Slutligen har panelen målats med linoljefärg i järnoxid-
brun kulör. Kulören är märkbart mörkare än den på byggnadens västra gavel. Kulören valdes med utgångspunkt 
från den befintliga på den frilagda panelen. 
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Den övre bilden från januari 2020 visar hur sliten och missfärgad den södra fasaden var. Den nedre bilden är 
tagen i månadsskiftet juni/juli 2020 efter att putsen knackats och bilats ner från byggnadens sockel.  
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Fotot från augusti 2020. Sockelns fogar har komplette-
rats med lerbruk och sedan har hela sockeln putsats två 
gånger med hydrauliskt kalkbruk. Putsen har knackats 
och bilats ner från fasaden vilket frilagt timra, tegelfyllda 
fack och äldre lager med puts och färgsättningar. Den 
nedre bilden till höger visar flera lager av färg i grå kulör. 
De äldsta sannolikt med kimrökpigment. De senare 
moderna färgtyper som ändå eftersträvat samma kulör. 
Bilden till vänster var att grå färg även funnits på delar av 
timran, denna i byggnadens sydöstra hörn.  
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Timran uppvisade skador framförallt i hörnen, i möte mellan syll och stolpe. Men även på andra delar av syllen. 
Bilden högst upp till vänster visar en skada på syllen ovanför källarfönstret. Bilden högst upp till höger visar knuten 
vid byggnadens sydvästra hörn där virket var angripet. Västra gavelns korsvirkeskonstruktion har helt ersatts med en 
tegelvägg så här finns ingen syll att fästa i. Nedre bilden till vänster är byggnadens sydöstra hörn och bilden till höger 
om denna visar byggnadens nordöstra hörn, där den sentida trappan sannolikt bidragit till omfattande rötangrepp.  
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Södra fasaden, fotograferad väggarum för väggarum, från väster till öster. Det sydvästra hörnet hade en kraftig 
rötskada och där har timran lagats. Samma sak gäller syllen över i det tredje väggarummet, belägen över käl-
larfönstret (ej synligt i bild). Överst från vänster till höger; väggarum 1, väggarum 2. Nederst till vänster väg-
garum 3, där murverket över fönstret verkar vara senare åtgärdat. Möjligtvis i samband med fönsterbyte. 
Längst ner till höger väggarum 4. Fogarna är generellt väl utstrukna och möjligtvis även målade.  
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Överst från vänster till höger; väggarum 5 och 6. I den nedre delen av väggarum 5 återfanns en mycket liten bit puts 
som verkade vara avfärgad med kimrök. Teglet över fönstret i väggarum 6 är räfflat, modernt tegel. Nedre raden från 
vänster till höger; väggarum 7 respektive 8. I den högra, övre kanten av fönstret i väggarum 8 är ett igensatt hål. Det 
finns tre till liknande hål i fasaden vars orsak inte har fastslagits. 
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Överst från vänster till höger; väggarum 9 och 10. Över fönstret i väggarum 10 är håltagningar i varje hörn, likt 
väggarum 8. Nederst från vänster till höger; väggarum 11 och 12. I väggarum 11 skjuter den övre delen av snedstyvan 
ut något från vägglivet. Här finns även fragmentariskt bevarad bemålning. I övre delen av väggarummet finns spår av 
ett enhetligt grått färglager ovanpå den tegelimiterande bemålningen. Över det vänstra hörnet av fönstret i väggarum 12 
finns ännu en håltagning likt de i väggarum 8 och 10.  
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Överst från vänster till höger; väggarum 13 och 14. I väggarum 13 finns ett parti med mycket välbevarade strukna 
och målade fogar under den första tegelimiterande bemålningen. Observera att bemålningen här är i ockra med röda 
fogar till skillnad från den på östra gaveln. Nederst från vänster till höger; väggarum 15 och 16. I övre delen av väg-
garum 16 finns samma grå kulör som i väggarum 11. Här ser det dock ut som att tegelimitationen har gjorts grå, 
med rödmålade fogar. Av de fragmentariska spåren är det dock svårt att göra säkra bedömningar.  
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Överst från vänster till höger; väggarum 17 och 18. Ne-
derst; väggarum 19. Flera partier med bevarad bemålning. 
I övre delen av väggarum 19 finns ett cirkelformat parti 
som är ljusare än övriga väggen. Orsaken till att det ser ut 
som det gör är okänd. Det verkar inte vara en bemålning. 
Möjligtvis kan det härröra från en skada och någon sorts 
utfällning i väggen.  
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Det stora fotot visar södra fasaden efter färdigställd 
renovering. Bilden till höger visar en detalj av fasa-
dens östra del där det syns att sockeln endast är 
målad och inte längre har ett tjockt putslager.   

I mitten en schematisk figur över timra och fack på 
södra fasaden. Fyra orangea punkter över fönstren 
markerar tidigare kvadratiska håltagningar, sym-
metriskt placerade i byggnadens mitt. Hålen har 
murats igen. Det är okänt vad deras syfte har varit. 
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Den övre bilden visar mangårdsbyggnadens västra fasad i juni 2020, innan putsen togs ner. Den nedre bilden är 
tagen i augusti samma år och avslöjar att byggnadens västra vägg saknar timra och är murad med gult tegel. 
Utbyggnaden saknar likaså timra och är murad i rött lertegel. Det finns inga spår efter äldre öppningar. Det 
syns dock tydligt att det avlånga fönstret på gavelns södra del är senare upptaget.  
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Den västra gaveln är i sin helhet murad av tegel, liksom den tillbyggda farstun. 
Huvudbyggnadens gavelvägg är murad av gult tegel och farstun i rött tegel, direkt 
på stensockeln, utan syll. Farstun hade ett tjockt och hårt putslager, sannolikt ce-
menthaltigt med ljusa vita och gräddvita kulörer. I sydvästra hörnet har ett mo-
dernt, möjligtvis badrumsfönster satts in. Omfattande lagningar gjordes både i 
nedre delen av södra och norra knuten. 

Iakttagelser  
Mangården är uppförd i korsvirkesteknik. Väggarummen är generellt kring 140 
cm breda och 120 cm höga när löshulten ligger mitt på väggen, 63 cm höga un-
der fönster och när löshulten sitter lågt. Ektimran är mellan 18 och 22 cm bred. 
Väggarummen är samtliga fyllda med tegel som lagts i lerbruk. Tidigt, möjligtvis 
ursprungligen, har väggarummen fogats med utstruket kalkbruk, förstärkt med 
tagel. Dessa fogar har dessutom målats vita med kalkfärg.  
     Byggnadens ramverk av ek, timran, visar spår av vit bemålning av vad som 
sannolikt är kalkfärg, samt sporadiska spår av rödfärg.  På skyddade delar, numer 
överputsade, har även grå färg återfunnits. Färgresterna ligger under 1800-talets 
putsskikt. Det är troligt att timran tidigare var målad, likt längorna, och inte över-
putsad.  Spår av numrering finns på timrans olika delar, vilket sannolikt hör sam-
man med att man vid tillverkning av de olika timmerdelarna på 1700-talet numre-
rade dessa för att underlätta monteringen. Carl von Linné berättar i sin skånska 
resa att tillverkningen av timmerstommen var ett vinterarbete och att delarna se-
dan sattes samman som en byggsats vid varmare årstid. När byggnaden under 
1800-talet har putsats i sin helhet så har nubb, spik, järntråd, vassmatta och nät 
använts i olika omfattning och vid olika tillfällen för att skapa vidhäftning för 
putsen på underlaget av trä. De extra stockvarv som timran höjts med under sent 
1800-tal är vitkalkade.  

Västra gaveln efter slutförd renovering.  
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     På mangårdens östra gavel frilades ett fönster i tredje väggarummet från norr, 
med en symmetriskt placerad blindering i väggarummet söder därom. Fönstret 
låg under 1800-talsputsen och var igenmurat med tegel. Det är enbart den enkelt 
hopsnickrade karmen som sitter kvar, vitmålad med järnbeslag. Det är en enkel 
konstruktion, vitmålad med beslagen fortfarande kvar i norra karmen. Blinde-
ringen ligger ovanpå den tegelimiterande bemålningen och är gjord med vit båge, 
vita spröjs och svarta rutor. Utformningen av blinderingen berättar sannolikt hur 
det tidigare befintliga fönstret såg ut.  
     På södra fasaden finns fyra kvadratiska urtag under väggbandet som är 
igensatta senare. Urtagen är markerade på dokumentationsritningen. Eftersom 
både timra och väggarum i övrigt är intakta och inte visar spår efter andra kon 

Tre varianter av tegelimiterande bemålning som återfanns på putslager tillkomna innan byggnaden spritputsades 
under sent 1800-tal. Överst från östra fasaden där målningen haft ött tegel och vita fogar. Nederst till vänster 
södra fasaden med grått tegel och röda fogar. Nere till höger orange-rosa tegel med röda fogar.  
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struktioner förefaller håltagningarna höra samman med en inre konstruktion sna-
rare än en yttre. 

Färgsättningar 

Byggnadens putslager har uppvisat en stor mängd färgskikt. Det första putsskik-
tet är tunt, på sina tjockaste ställen 5 mm. Det understa lagret färg på östra gaveln 
är en röd tegelimiterande bemålning med fogar i vitt, men på södra fasaden före-
faller det undre färgskiktet vara en tegelimitation i ockra med röda fogar. Ef-
tersom putsskikten är olika väl bevarade är det svårt att med säkerhet ange om 
även östra gaveln haft ett skikt med ockrafärgad tegelimitation. Den södra fasa-
den har ovanpå den ockrafärgade bemålningen en tegelimitation i rött och vitt 
liksom östra gaveln. Ovanpå detta skikt finns ett tunt lager av en ljust grå kulör 
som är bevarad i liten omfattning men utspritt över stora delar av fasaden. På 
byggnadens östra gavel återfanns tydliga skikt av ett lager kalkfärg i gräddvit kulör 
samt ytterligare ett lager med rosa/gul/orange, troligen med pigment av järnoxid.  
Efter dessa färglager är tjockare påslag med puts, typ spritputs med större ballast, 
vars understa kulör är rosa, nästa lager är vitt, påföljande lager gräddvitt. Efter 

detta verkar fasaden ha putsats om med ett hårt bruk av spritputs-karaktär. 
Ovanpå detta finns 3–4 lager färg i vita och gräddvita kulörer.  
       Ett försök till att ordna de olika färgskikten kronologiskt kan göras med 
1800-talets ombyggnation som vattendelare. Innan byggnaden höjdes och försågs 
med större fönster under 1800-talet var den; 

1. Försedd med tegelmursimiterande måleri ockra med röda fogar (södra fa-
saden) och rött med vita fogar.  

2. Gråmålad. På ett ställe verkar det vara grå tegelimitering med röda fogar. 
Det sporadiska bevarandet kan ha att göra med att den grå färgen haft 
olika god vidhäftning till underlaget och därför bevarats i olika grad.  

3. Målad i gräddvitt. 
4. Målad i ”rosa-gul-orange”, möjligtvis pigmenterat med järnoxid eller 

guldockra (svårbestämt och sporadiskt bevarat färgskikt).   
Under senare delen av 1800-talet putsas byggnaden med spritputs, och målas i:  

5. Rosa kulör 
6. Vit kulör 
7. Gräddvit kulör 
8. Vit (antal skikt svårtolkade). Det är främst dessa skikt som är samtida med 

de senaste påslagen av hård cementhaltig spritputs.  

Avvikelser från arbetshandlingar 
Renovering av östra gavelpartiet på manbyggnaden tillkom. 

En liten del av det som i texten återges som färgskikt nr 4. Här i anslutning till östra gavelns norra knut.  
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Taket över församlingssalen i östra längan  

Isolering av taket ovan församlingssalen gjordes med hampakalk istället för ren 
hampa eller linisolering som handlingarna föreskrev. Detta förde med sig ett be-
hov av förstärkning av två takstolar samt säkring av innertaket i församlingssalen 
med skruv. Två takstolar förstärktes över församlingssalen med modernt virke. 
Övervägande huruvida materialet ska ersättas med ett mer traditionellt val bör 
göras. Mellan isolering och halm fodrades med vass och svårigheten att komma åt 
den nedre delen av taket från insidan gjorde att täckeskruv användes för att binda 
halmen.  Denna ändring gjordes utan föregående diskussion med medverkande 
antikvarie. Taket var visserligen isolerat med Gullfiber sedan tidigare och rummet 
i sig skapat 1929. Isoleringen i sig var påkallad av moderna behov och föreslagna 
material i handlingarna: hampa eller linisolering, är lika historiskt främmande för 
prästgården som hampakalken. Entreprenören har förbundit sig att återkom-
mande mäta fukthalten i den nya isoleringen och följa upp hur den fungerar.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Arbetet har genomförts med stor omsorg om anläggningens kulturhistoriska 
värde och de undersökningar som möjliggjorts av mangårdsbyggnaden har bidra-
git med ny kunskap om prästgårdens tidigare gestaltning. Under arbetets gång har 
frågan lyfts varför man inte återställer de färgrika och dekorativa putsskikten från 
1700-talet. Eftersom byggnaden under 1800-talet ändrade inte bara bemålning 
utan även karaktär i form av fönsterstorlek och höjd på vägglivet så hade ett åter-
ställande blivit en anakronism. Av denna anledning är det 1800-talets spritput-
sade, ljusa fasad som eftersträvats. Ryggning på båda längorna och reparation av 
skorstenarna har likaså gjorts på traditionellt vis. Anläggningen har åtgärdats med 
stor hänsyn till originalet och tillika stor kunskap om de hantverksmetoder som 
använts historiskt sett.  Avvikelsen i isoleringsmaterial kräver uppföljning beträf-
fande bland annat fuktvandring för att se hur det fungerar och detta har entre-
prenören lovat att göra. En årlig avstämning kan med fördel planeras in och 
framledes även föras in i vård- och underhållsplanen. Församlingen upplever re-
dan nu en förbättring vad gäller doft av råghalm i församlingssalen. Arbetet be-
döms ur kulturhistoriskt perspektiv vara väl genomförda.  

Övriga handlingar med relevans för ärendet 
Ausås prästgårds tak, Antikvarisk medverkan, Rapport 2015:54, Anna Rabow, Reg-
ionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
 
Ausås prästgård, Vård- och underhållsplan, Rapport 2015:25, Anna Rabow, Regionmu-
seet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 
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Taken på Ausås prästgård, Antikvarisk kontroll, Rapport 2008:77, Anna Rabow, Reg-
ionmuseet Krististad/Landsantikvarien i Skåne 
 
Emanuel Diehl, 1945, Ausås gamla prästgård, särtryck ur Skånes Hembygdsför-
enings årsbok, 1945 
 

Kristianstad 2020-11-03 

Åsa Eriksson Green 
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Bilaga - materialförteckning 
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Bilaga - ritning takisolering

Ritning över takisolering från bygghandlingarna. Föreslaget isoleringsmaterial har ersatts av hampakalk 
och hela taket har fästs med skruvtråd. Istället för en ny diffusionsöppen duk behölls den befintliga vind-
pappen.  



 
Regionmuseets E-rapportserie 2020 

Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning PJ- projektrapport  
AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys  
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 

1. Mariakyrkan i Helsingborg – renovering av tak och fasader, Helsingborg, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2019 
2. Gamla södra kasern, installation av trapphiss, Kristianstad, AM, Åsa Eriksson Green, 2016–2020 
3. Strövelstorps kyrka, Inre renovering och ombyggnad, Strövelstorps socken, AM, Åsa Eriksson Green, 2019–

2020 
4. Skårby kyrkogård – renovering av trappa, Skårby socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019  
5. Remmarlövs kyrkogård, Remmarlövs sn, VP, Karin Hernborg, 2019–2020 
6. Skarhults kyrka – lagning av mur, Skarhults socken, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 
7. Eslövs kyrka – ny ljud- och projektoranläggning, Eslöv, AM, Kerstin Börjesson, 2019–2020 
8. Stehags kyrkogård och begravningsplats, Stehags sn, VP, Karin Hernborg, 2019–2020 
9. Klippans Bruk – holländeri till PM 2, Klippans socken, AF, Helene Stalin Åkesson, 2020 
10. Bolshögs kyrkogård – Murarbeten, Bolshögs sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2020 
11. Västra Vemmerlövs nya kyrkogård, Västra Vemmerlövs sn, VP, Karin Hernborg 2019–2020 
12. Underhållsplan för Löderups kyrka - uppdatering 2020, Löderups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica 

Nilsson, 2020 
13. Raus kyrka Helsingborg – ny vindslucka, Raus sn, AM, Maria Sträng, 2020 
14. Underhållsplan för Glemminge kyrka - uppdatering 2020, Glemminge sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jes-

sica Nilsson, 2020 
15. Maglarps nya kyrkogård, Maglarps sn, VP; Karin Hernborg 2019–2020 
16. Fjelie kyrka- ut- och invändig renovering, konservering, Fjelie sn, AM, Petter Jansson 2015–2016 
17. Farstorps kyrka, installation av larm, Farstorp sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2019 
18. Korsvirkeshus vid Raus kyrka, Raus sn, FU, Maria Sträng & Kali Olsson, 2019 
19. Vallkärra kyrkogård – renovering av kyrkogårdsmur, Vallkärra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018–2020 
20. Underhållsplan för Hörups kyrka - uppdatering 2020, Hörups sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica Nils-

son, 2020 
21. Norra Sandby kyrka – invändig renovering, Norra Sandby sn, AM, Åsa Eriksson Green 2019–2020 
22. Hörröd kyrka – takrenovering, Hörröd sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
23. Sofiero slott i Helsingborg, Helsingborgs stad, AF, Maria Sträng & Helene Stalin Åkesson, 2019–2020 
24. Glimåkra kyrka, värmesystem – installation, Glimåkra sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren, 2019–2020 
25. Färlövs kyrka- förstärkningsarbeten i torn, Färlövs sn, AM, Petter Jansson 2019–2020 
26. Bara kyrka på utsidan, Byggnadsarkeologisk undersökning, Petter Jansson, 1997–1998 
27. Underhållsplan för Ingelstorps kyrka - uppdatering 2020, Ingelstorps sn, VP, Linn Offerlind-Ljunggren, Jessica 

Nilsson, 2020 
28. Tvärskogs kapell – orgel, Finja sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2008 
29. Tvärskogs kapell, Finja socken, VP, Linn Offerlind-Ljunggren & Åsa Eriksson Green, 2020 
30. Visseltofta kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
31. Osby kyrka – larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
32. Villa Sagan – omputsning av fasad & renovering av veranda, AM, 2019–2020, Anna Rabow & Emelie Peters-

son, 2020 
33. Vitaby kyrkogård - Renovering av murar, trädkrans och anläggande av lapidarium, AM, Anna Rabow och Ker-

stin Börjesson, 2019-2020 
34. Bollerups kyrkogård – renovering av murar, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
35. Össjö kyrka, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
36. Andreas Lundbergagården - Kunskapsunderlag, Falsterbo sn, KU, Emelie Petersson och Helene Stalin Åkesson, 

2020 
37. Kyrkogården i Gärds Köpinge – omläggning av östra muren, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
38. Fasadrenovering Köpinge kyrka – dokumentation av färg- och putslager, BAD, Kerstin Börjesson, 2020 
39. Torsebro krutbruk – utvändig renovering av kontorsflygeln, Färlöv sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
40. Helsingborgs Rådhus – invändig belysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2020 
41. Västra Sallerups kyrkogård och begravningsplats, Västra Sallerups socken, VP, Karin Hernborg, 2020 
42. Jakob Hansens hus – fasadbelysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2020  
43. Krubbemölla – omläggning av kvarnränna, Vitaby sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
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44. Mariakyrkan i Vä, sydvästra fasaden – stenarbeten och konservering, AM, Kerstin Börjesson och Petter Jans-
son, 2014-2019 

45. Starby kyrka, elsanering, larm, vägg- och golvarbeten, Starby sn, AM, Petter Jansson 2015  
46. Brösarps kyrka – utvändig renovering, Brösarps sn, AM, Linn Offerlind-Ljunggren 2020 
47. Norra Åkarps kyrka – uppdatering av underhållsplan, Åsa Eriksson Green, 2020 
48. Vankiva kyrka – uppdatering av underhållsplan, Åsa Eriksson Green, 2020 
49. Tjörnedalagården – omläggning av två stin, Baskemölla sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
50. Raus kyrka- invändig renoveringav kor och tvärskepp samt byte av brädgolv i bänkkvarter, Raus sn, AM, Petter 

Jansson, 2020 
51. Hässleholms gravkapell – installation av högtalaranläggning, Hässleholm sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 
52. Torekovs kyrka - installation av värmepump samt nya radiatorer, Torekov sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019-

2020 
53. Bjuvs kyrka – ny ljudanläggning, Bjuvs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2019-2020 
54. Ausås kyrka, utvändig renovering, elsanering, värmestyrning och larm, Ausås sn, AM, Petter Jansson, 2015 
55. Särslövs kyrkogård och begravningsplats, Särslövs socken, VP, Karin Hernborg, 2020 
56. Görslövs kyrkogård och begravningsplats, Görslövs socken, VP, Karin Hernborg; 2020  
57. Kågeröds kyrkogård, Kågeröds socken, VP, Linn Offerlind-Ljunggren och Karin Hernborg, 2020 
58. Ballingstorpsgården 2020, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
59. Tomelilla byagård – omläggning av ett sti, Tryde sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
60. Österslövs Prästgård – fasadarbeten, Österslövs sn, AM, Linn Offerlind- Ljunggren, 2020 
61. Himmelstorpsgården, Brunnby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2020 
62. Gundrastorp-Ekholmens kvarn, Vittsjö och Verum sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2020 
63. Nämndemansgården, Sankt Ibb sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2020 
64. Paul Jönska gården, Viken sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2020 
65. Boketorp – rekonstruktion av ladan, Brönnestad sn, PJ, Helene Stalin Åkesson, 2020 
66. Örumshuset - lagning av skorsten, stomme & fönster, Hörups sn, AM, Emelie Petersson, 2020 
67. Ausås prästgård, tak- och fasadarbeten, Ausås socken, AM, Åsa Eriksson Green, 2020 



 

 


