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INLEDNING 

 

BAKGRUND 

Denna rapport är resultatet av en kulturhistorisk och teknisk utredning som utförts 

på uppdrag av Kungsbacka kommun. Utredningen omfattar delar av kv. Söderbro 

10 som ligger söder om Stortorget inom Kungsbacka innerstad i anslutning till 

Söderån. Utredningen är gjord av Bebyggelseantikvarier Jenny Torle och Peter 

Ivarsson på Acanthus Arkitektur & Kulturvård AB.  

Kv. Söderbro 10 ligger inom det område som pekats ut som ett s. k. influensområde 

till riksintresseområdet för kulturmiljön och innehåller kulturhistoriskt intressanta 

byggnader. Inom kvarteret finns fyra byggnader som pekas ut av länsstyrelsen i 

bebyggelseinventeringen som kulturhistoriskt intressanta med klassificering B och 

C. Klassificeringarna förklaras utförligare på s. 3.  

 

DISPOSITION, MÅL OCH SYFTE 

Syftet är att rapporten ska utgöra underlag vid detaljplanearbete för området. I denna 

utredning klarläggs byggnadernas betydelse för Kungsbacka innerstad ur ett 

kulturhistoriskt perspektiv. Utredningen är uppdelad i fyra kapitel: i det första ges en 

överskådlig historisk bakgrund, i det andra preciseras de kulturhistoriska värdena. 

Det tredje kapitlet utreder skadebild, material och konstruktion för de berörda 

byggnaderna. Avslutningsvis ges en sammanfattande analys med riktlinjer i kapitel 

fyra.  

 

OMFATTNING 

Den kulturhistoriska och tekniska utredningen omfattar delar av kv. Söderbro 10. 

Berörda byggnader är: garveriet, gårdslängan och tryckeriet. Två mindre 

garagebyggnader uppförda omkring 1960 finns också i kvarteret, men dessa kommer 

ej utredas. För att få ett helhetsperspektiv kommer byggnaden där tidningen Norra 

Halland huserar att behandlas översiktligt, men ej inkluderas i den tekniska analysen.   

 

 Norra Halland och garagebyggnader. 

 Garveriet. 

444. Tryckeri    

 Tryckeriet.    

 Gårdslängan.    
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Utsnitt ur karta över Kungsbacka från 1855. 

OMGIVNINGAR   

Kv. Söderbro 10 ligger söder om Stortorget, intill Söderån, vid korsningen Nygatan 

och Kyrkogatan i den centrala delen av Kungsbacka innerstad. Kungsbacka 

innerstad utgörs av ett rutnätsplanerat stadsområde som bildar en kilformad yta med 

spetsen där Kungsbackaån och Söderån flyter samman. Det gamla stadsområdet 

begränsas åt norr av Vallgatan, där förr en vallgrav band samman åarna. 

 

KUNGSBACKA INNERSTAD  

Kungsbackas stadskärna har medeltida ursprung. Handel har länge varit viktigt för 

staden. Marknader har hållits regelbundet sedan 1300-talet. Den strikta rutnätsplan 

som än idag präglar strukturen i gaturummet är ett resultat av den stadsplan som 

tillkom efter en förödande brand 1846. Staden fick då breda gator i räta vinklar, låg 

trähusbebyggelse med kringbyggda gårdar och ett stort handelstorg. Dåliga grund-

förhållanden gjorde det omöjligt med stenhus och istället byggdes en trästad med 

envåningshus.  

Kungsbacka torg anlades efter branden och gjordes stort eftersom det fyllde en viktig 

funktion som handelsplats.  

Handelsgårdarna var tidigt starka och mindre butiker växte fram runt dessa. Även 

hantverk har varit viktigt i Kungsbacka med verksamheter som garveri, färgeri och 

spinneri. Trots handeln var Kungsbacka ändå en agrar köpstad med en ekonomi som 

drygades ut av jordbruk. Djur hölls inne i staden fram till sekelskiftet 1900. De 

tidigare kringbyggda gårdarna har med tiden öppnats upp och många gårdshus har 

rivits. Byggnaderna har fortfarande till stor del rektangulär planform med långsidan 

i liv med gatan.  

Från att ha varit en homogen trästad vid 1900-talets början finns idag endast små 

koncentrationer med sammanhållna bebyggelsemiljöer med ett småskaligt 

trähusbestånd. Storgatan präglas dock ännu idag av en relativt homogen äldre 

träbebyggelse.  

 

Kv. Söderbro 10 inom det rödmarkerade området. Foto: Eniro. Söderbro 11, nuvarande Hemköp, arrenderar det nordöstra 

hörnet av fastigheten för bl. a. varuleveranser.  
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LAGSKYDD 

 

LÄNSSTYRELSENS BYGGNADSINVENTERING  

Länsstyrelsen tillsammans med Kulturmiljö Halland har genomfört en heltäckande 

bebyggelseinventering vilken syftade till att identifiera samtliga kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader i länet. De byggnader som ingår i materialet är klassificerade i tre 

klasser; A, B och C.  

 

        Klass A (nationellt intresse) innebär att byggnaden så långt möjligt skall 

bevaras/återställas med ursprunget som utgångspunkt. Detta gäller form, material, stil, 

ned till en detaljnivå. Om huset behöver byggas till eller på annat sätt ändras skall 

ändringen anpassas till detta. Bör q-märkas i detaljplan, skyddas genom PBL 8:13-14§§ 

och 4:16§ (förvanskningsförbud, underhållskrav, rivningsförbud) eller som 

byggnadsminne enligt KML.  

        Klass B (regionalt intresse) innebär också ett mycket högt kulturhistoriskt värde 

och ändringar måste anpassas till husets karaktär beträffande form, material, stil, men 

inte alltid på samma detaljnivå som klass A. Bör q-märkas i detaljplan, skyddas genom 

PBL 8:13-14§§ och 4:16§ (förvanskningsförbud, underhållskrav, rivningsförbud). 

        Klass C (lokalt intresse) innebär att byggnaden är av mer vardaglig karaktär med 

lokalhistoriskt intresse och kulturhistoriskt värde. Ibland kan byggnaden vara delvis 

förändrad men ändå karaktärsskapande och tidstypisk. Skydd genom q-märkning kan 

i viss mån bli aktuell genom PBL 8:14 och 8:17 § (underhållskrav, varsamhetskrav).  

 

 

 

Länsstyrelsens byggnadsinventering definierar även värderingen 

för de berörda byggnaderna i kv. Söderbro 10 enligt nedanstående: 

 

Garveriet tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde och är klass B med 

motiveringen att det finns följande värden:  

Dokumentvärde  Upplevelsevärde 

Arkitekturhistoriskt Arkitektoniskt 

Byggnadshistoriskt  Miljöskapande 

Samhällshistoriskt  

 

 

Gårdslängan tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde och är klass B med 

motiveringen att det finns följande värden:  

Dokumentvärde  Upplevelsevärde 

Arkitekturhistoriskt Arkitektoniskt 

Byggnadsteknik-historiskt  Miljöskapande 

Samhällshistoriskt  

 

 

Tryckeriet anses vara karaktärsskapande och tidstypisk och är klass C 

med motiveringen att det finns följande värden:  

Dokumentvärde  Upplevelsevärde 

Byggnadshistoriskt Miljöskapande 

Samhällshistoriskt   

 

 

Norra Halland anses vara karaktärsskapande och tidstypisk och är klass 
C med motiveringen att det finns följande värden:  

Dokumentvärde  Upplevelsevärde 

Byggnadshistoriskt Miljöskapande 

Samhällshistoriskt  

 

Kartbild från Kungsbacka kommun över inventerade byggnader med kulturhistoriskt värde. 

Blå triangel är klass B (gårdslängan och garveriet) och grön triangel är klass C (tryckeriet och 

Norra Halland).  
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Kartbild från rapporten Förtydligande av riksintresse. Riksintresseområdets 

avgränsning i blått, influensområde i rött, kv. Söderbro 10 i gult. Gul 

markering tillagd för detta dokument.  

Illustration från rapporten Förtydligande av riksintresse.   

KULTURMILJÖPROGRAMMET 

I kulturmiljöprogrammet för Kungsbacka kommun omnämns kv. Söderbro 10. Garveriet, tryckeriet och Norra Halland 
beskrivs kort i text och foto. Bland annat pekas garveriet ut som ”det enda exemplet på en tidigare garveribyggnad i 
innerstaden” och den relativt slutna struktur som innergården bildar anses också vara en del av karaktären.  
 

 

FÖRTYDLIGANDE AV RIKSINTRESSE 

I juni 2017 framtogs Kungsbacka innerstad. Förtydligande av riksintresse av Mats & Arne arkitektkontor. Rapporten avsåg 

riksintresset i Kungsbackas innerstad med syfte att ringa in och belysa de delar som är centrala för förståelsen och upplevelsen 

av den historiska miljön i den nuvarande stadsmiljön. Rapporten ligger även till grund för en planerad revidering av 

riksintresseområdet. I rapporten utökades befintligt riksintresseområde med ett s.k. influensområde där bl. a. kv. Söderbro 

10 ingår.  

Under rubriken ’Viktiga gårdsrum/gårdsbyggnader’ i rapporten betonas handels- och hantverksgårdarnas betydelse för 

riksintresset. De kringbyggda gårdarna med ekonomibyggnader bidrar särskilt till förståelsen av Kungsbackas historia som 

agrar köpstad och är en avgörande del av innerstadens karaktär och starka prägel som småstad. Tre kvarter med kringbyggda 

gårdar finns idag bevarade, däribland kv. Söderbro 10 som anses ha, trots att det ligger utanför riksintressets formella 

avgränsning, ”värden i samma klass som de övriga och förstärker såväl riksintresset som helhetsmiljön”.  

Vidare belyses att gårdsrummet präglas av byggnader, ombyggnationer och utbyggnader från olika tidsepoker och stilar. 

Garveribyggnaden pekas särskilt ut som värdefull för den historiska miljön, den lägre vinkelbyggnaden är en viktig del av 

gårdsrummets karaktär och den oasfalterade marken utgör en väsentlig del i upplevelsen.    

 
 

Riksintresset för kulturmiljövården 

avseende Kungsbacka innerstad 

definieras av Riksantikvarieämbetet 

enligt nedanstående: 

Motivering:  

Småstad som i planstrukturen och 

trästadsbebyggelsen representerar svenskt 

stadsbyggande vid tiden kring 1800-talets mitt.  

 

Uttryck för riksintresset:  

Den tidstypiska enhetliga rutnätsplanen som 

tillkom efter stadsbranden 1846 och som 

täcker det triangulära, medeltida stadsområdet 

mellan Kungsbackaån och Svartån. 

Tomtstrukturen och det stora centrala torget 

med kyrkan (från 1864 - 1865) och 

kyrkskolan. Den för 1800-talets andra hälft 

och 1900-talets början karaktäristiska 

småskaliga trähusbebyggelsen, vars utformning 

delvis influerats från Göteborg. 
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1. HISTORISK BAKGRUND 
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Flygfoto över Kungsbacka, trol. 1910-talet. 

Kv. Söderbro 10 inom det markerade fältet.            

Foto tillhör Hallands konstmuseum. 
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HANDELSGÅRDEN 

Kv. Söderbro 10 har delar av sin kringbyggda handelsgård bevarad vilket 

bidrar till att man kan avläsa stadens förflutna som agrar köpstad. Tidigare 

fanns en kringbyggd gård till så gott som varje fastighet. Den kringbyggda 

gården bestod ofta av flera byggnader med olika funktioner, 

ekonomibyggnader inne på gårdarna med körsport mot de mindre gatorna 

och bostadshusets fasad mot gatan. Bostadshuset var husets ansikte mot 

huvudgatan. Den kringbyggda gården var resultatet av en funktionell 

lösning för att både kunna bedriva handel, hantverk och jordbruk. Kv. 

Söderbro 10 är ett bra exempel på en sådan kringbyggd gård, gården är en 

av tre bevarade kringbyggda handelsgårdar i Kungsbacka.  

Vid tiden runt sekelskiftet 1900 dominerades handelsgården kv. Söderbro 

10 av garveri och lädertillverkning. Flygfotot visar hur gårdsformationen 

med tillhörande ekonomibyggnader såg ut under tidigt 1900-tal. 

Utmärkande är att de lägre byggnationerna är placerade i den södra delen 

av kvarteret mot Skansens grönområde.  

Längs Nygatan fanns vid denna tid ett bostadshus uppfört i 1 våning av trä 

med sadeltak klätt med lertegel, fasader av enkel locklistpanel och 

tvåluftsfönster indelade i sex spröjsade rutor. Intill byggnadens gavel mot 

Kyrkogatan fanns en enklare ekonomibyggnad som anslöt mot ett träplank. 

Inne på gården låg ännu en trevånings garveribyggnad i timmer, byggd 1870 

samt en tredje vilken fungerade som barkupplag. Dessa revs i samband med 

att det nya tryckeriet byggdes på 1950-talet och under 1960-talet ersatte två 

garagelängor byggnaderna mot Nygatan och Kyrkogatan. Detta hörn av 

fastigheten var tidigare avgränsad med ett träplank med ingångar. På andra 

sidan Söderån fanns en ladugård som inrymde stall och svinhus. 

 

 

 

 

Beskärt flygfoto av kv. Söderbro på 1910-talet. Tre garveribyggnader är 

synliga i kvarterets mitt. I förgrunden ett envånings bostadshus mot Nygatan 

samt ett träplank med pulpettak mot Kyrkogatan. Öster om Söderån syns 

ekonomibyggnader och grönområden. Fotograf: Oscar Bladh, Hallands 

konstmuseum. 

Kvarteret Söderbro 10, år 1962. Den ursprungliga ekonomi-

byggnaden är riven och garagelängan har uppförts. Foto: Norra 

Hallands hembygdsförening.   

Garveribyggnaden som revs 1955 och ersattes av tryckeri-

byggnaden. Gångbron i bild anslöt till gårdslängans fasad. Foto ur 

boken Handel och småstadsliv i gamla Kungsbacka.  

Kvarteret Söderbro 10, nuvarande garveribyggnad till höger. Till vänster den 

byggnad mot Nygatan som revs och ersattes av ett garage på 1960-talet. Foto: 

Norra Hallands hembygdsförening.   
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BEBYGGELSEN 

Byggnaden vars entré nås via kyrkogatan 2 och 4 uppfördes strax efter den stora 

branden 1846. Här bodde bland annat garverimästaren C. A Bergstrand med familj 

och hushåll. Sedan 1921 har tidningen Norra Halland nyttjat bottenvåningens 

lokaler samt andra byggnader inne på gården. Byggnaden hade ursprungligen en 

våning men blev under 1930-talet utbyggd och påbyggd med två våningar varav 

den övre idag även nyttjas av Norra Halland. En genomgripande renovering tog 

också vid i början på 1990-talet. På vindsvåningen har två lägenheter om ett rum 

och kök vardera inretts vilka hyrs ut. Byggnaden brann 2014 och har därefter 

renoverats ytterligare. 

På innergården finns den gårdsbyggnad, här benämnd gårdslängan, som idag är 

hopbyggd med och sammanlänkar tryckeriet. Byggnaden har under åren genomgått 

diverse funktionella förändringar. Flygfotot på föregående sida visar också hur en 

landgång förbinder gårdsbyggnaden med det nu rivna garveriet. Från ritningar 

daterade 1931 benämns gårdslängan som ”uthus”. 

Utmed Söderån uppfördes 1955 en funktionalistisk envåningsbyggnad som fram 

till 1991 fungerat som tryckeri. Tryckeriet tillbyggdes redan 1961 mot garveriet där 

den stora tryckpressen skulle stå. 1991 moderniserades tidningen och den gamla 

blysättningstekniken konkurrerades ut, men alla tryckpressar och maskiner, gamla 

tidningar m. m. finns kvar än idag.  

Två enklare garagelängor uppförda i början av 1960-talet ramar in gårdens södra 

del. De har under senare tid, från 1990-talet, använts av tidningen som 

upphämtningsställe för tidningsbuden, då de tidigt på morgonen hämtade 

tidningarna för vidare distribution.      

 

 

F.d. Bergstrandska gårdens huvudbyggnad, på kyrkogatan 2 – 4, i början av 1900-talet. Idag används den av tidningen Norra Halland. Bild fotograferad 

ur boken Handel och småstadsliv i gamla Kungsbacka.  

Flygfoto över kvarteret mellan 1955 - 1967 till vänster och 2011 - 2014 till höger. Det markerade fältet avser fastighetens ungefärliga yta. Den östra sidan av kvarteret var långt in på 1900-talet ett grönområde innan 

det asfalterades. Foto: Eniro. 
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GARVERIET 

Garveriet grundades på 1860-talet i nuvarande byggnaden på Kyrkogatan 2 – 4 av 

Carl August Bergstrand, född 1829. Sonen H. W. Bergstrand, född 1870, övertog 

senare verksamheten. En annan son till C. A. Bergstrand, Emil Bergstrand, var 

med och grundade Bergstrands Kaffe som lever kvar än idag med säte i Göteborg. 

Inne på gården fanns ursprungligen tre garveribyggnader i likhet med den 

kvarvarande. En av dessa var verkstad för hudarnas bearbetning i rått tillstånd, 

vilken revs på 1950-talet när tryckeribyggnaden uppfördes. I den andra nu rivna 

byggnaden fanns barkupplaget vilket var en av huvudingredienserna för 

garveriverksamheten. Hudarna blötlades i stora träkar, vilka var nedgrävda i 

marken på gården. Dessa fylldes med vatten och bark från företrädesvis ek och till 

viss del gran. Detta utgjorde grunden till den i huvudsak naturliga process som 

möjliggjorde förädlingen av djurhudarna. Processen var dock utdragen, 

djurhudarna kunde behöva garvas upp emot 12 månader i träkaren. Mot 1800-

talets slut utvecklades kemibranschen och många tillsatte tungmetaller för att 

påskynda processen, vilket förstås är mer skadligt för miljön. Denna 

produktionsmetod fortsatte tills industrierna började ta över omkring 1900-talets 

mitt. Träkaren på gården skall ha varit bortåt 30 - 40 till antalet och revs på 1920-

talet. Mellan 1915 - 1920 sysselsatte garveriet omkring sex anställda.  

Verksamheten upphörde i början av 1920-talet och var då Kungsbackas sista 

garverirörelse. Sonen H. W. Bergstrand fortsatte dock med skohandel och 

läderaffär på tomten fram till 1940-talet. Byggnaden genomgick en renovering på 

1990-talet. Före stadsbranden 1846 fanns 10 garvaremästare i Kungsbacka. De 

flesta hade etablerat sig längs med Kungsbackaån. Garverierna var i ständigt behov 

av vatten för deras verksamhet vilket medförde att de ofta slog sig ner i närheten 

av vattendrag och åar. Den kvarvarande garveribyggnaden användes 

huvudsakligen för lädertillverkning och torkning av hudar. Bearbetningen skedde 

på ett stort stenbord.  

Det är svårt att ange ett exakt årtal för byggnadens uppförande. Flera motstridiga 

uppgifter har påträffats, bl. a. att den skulle ha funnits före stadsbranden 1846 till 

att ha uppförts mellan 1900 - 1929. Mycket pekar dock på att byggnaden med 

största sannolikhet uppförts före sekelskiftet 1900 och förmodligen omkring 1860 

- 1870. Dels omnämns garverirörelsen på Bergstrandska gården, och dess 

tillhörande byggnader, i lokalhistorisk litteratur med årtalshänvisningar avseende 

olika händelser. Till dessa hör bl. a. att Martin Svensson, den siste garvaren, 1922 

belönades med medalj för dennes 45-åriga arbete i det garveri som då funnits på 

gården i ett 60-tal år (d. v. s. från omkring 1860).  Dels pekar byggnadssättet, med 

både handbilat fyrskrätt, och runt endast avkvistat timmer i 

stolpverkskonstruktionen på ett enklare, äldre ursprung med senare tillägg. 

Förmodligen har delar av virket till konstruktionen på sina ställen även 

återanvänts. I en intervju med f. d. kommunantikvarie Wivi-Ann Reit skulle de 

uppgifter som Reit stött på under sin tid som kommunantikvarie tyda på att 

garveribyggnaden härrör från omkring 1850-talet.  

 

TRYCKERIET 

Tryckeribyggnaden uppfördes 1955 och ersatte två äldre garveribyggnader 

som stod på platsen. Redan 1961 tillbyggdes tryckeriet åt söder, med ett större 

rum där den stora tryckpressen skulle stå. Det var i denna funktionalistiska 

envåningsbyggnad som tidningen Norra Halland trycktes fram till 1991, för 

hand genom blysättningsteknik, av ett antal anställda.  

När blysättningstekniken blivit förlegad i och med nya produktionsmetoder 

moderniserades tidningen och trycktes på annat håll, vilket medfört att 

lokalerna stått mer eller mindre orörda sedan dess. En översiktlig 

dokumentation av inventarierna gjordes 2008, vilket resulterade i en rapport, 

där det framgick att mycket av det som var kvar var värdefullt. Rapporten 

framhävde också att den bevarade tryckerimiljön var unik, ingen liknande 

motsvarighet finns i Norden. Rapporten föranleddes av en 

kulturmiljöutredning genom Kungsbacka kommun och kulturmiljöenheten i 

Halland 2007. 

 

GÅRDSLÄNGAN 

Gårdslängan uppfördes troligtvis strax efter branden 

1846, men kan ha tillkommit något senare. Troligtvis 

hölls djur på bottenvåningen från början. På ritningar 

från 1931 benämns byggnaden som ’uthus’. Byggnaden 

har förlängts åt öster. 

Det är möjligt att bottenvåningens konstruktion 

ändrades när tryckeriet tillkom på 1950-talet, till den nu 

befintliga med lättbetongblock, då den under en period 

tjänade som fordonskola. Under 1970-talet fram till 

början av 1990-talet fanns Ek’s lagerförsäljning i lokalen 

som startades upp av en strumpfabrikör. Sedan dess har 

lokalerna mer eller mindre stått tomma och delvis nyttjats 

av Norra Halland som förvaringsutrymme. 

En garvare demonstrerar sitt yrke i samband med Jubileumsutställningen i Göteborg 1923, bilden är ett exempel och har ingen koppling till kv. Söderbro 10.                                                            

Foto: Tekniska Museet / DigitaltMuseum.se. 
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Beskärt flygfoto från sydväst i början av 1930-talet över kv. Söderbro 10 och 11, samt det till vänster angränsande kvarteret Centralen. Den äldre småskaliga bebyggelsen gör sig här fortfarande påmind. 1931 utfärdades bygglovsritningar för byggnaden 

med pilmarkering A (nuvarande Norra Halland), avseende våningspåbyggnad med mera, vilket till synes på bilden har utförts. Längs med Söderån skymtas en mindre bro eller spång, pilmarkering B, i höjd med nuvarande tryckeribyggnaden. Gårdsmiljön 

är öppen, bortsett från det avgränsande träplanket mot Kyrkogatan, och får förhållandevis mycket ljus. I bildens övre högra hörn, där nuvarande Lindens torg ligger, syns odlingsmarker. Foto tillhör Hallands konstmuseum. 

A 
B 
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2. KULTURHISTORISK VÄRDEBESKRIVNING 
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Foto från öst, trol. omkring 1950-talet.     

Foto tillhör Kungsbacka hembygdsförening. 
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TRYCKERIET 
 
Kulturhistoriskt värde: 

▪ Unikt. Liknande tidningstryckerier i 

omvärlden i ursprungligt skick kan räknas 

på ena handens fingrar.   

▪ Funktionalistiskt inslag i en träbebyggd 

äldre gårdsmiljö, arkitekturhistoriskt värde.  

▪ Speglar en avgörande teknikövergång, stort 

samhälls- och teknikhistoriskt värde. 

▪ Den välbevarade interiören kvalificerar 

tryckeriet till en av tidningsvärldens bäst 

bevarade produktionsmiljöer, om än i hotat 

skick. 

 

NORRA HALLAND 
 
Kulturhistoriskt värde: 

▪ Delar av stomme och grund från 1850-tal. 

▪ Bidrar delvis till läsbarheten av den äldre 

strukturen av gårdsformationer i inner-

staden, byggnaden dock kraftigt ombyggd. 

▪ Koppling sedan 1860-talet till garveri-

verksamheten och sedan 1920-talet till 

tryckeriet. 

ÖVERGRIPANDE VÄRDEN 

Mycket har förändrats över tid i kvarteret. Trots förändringarna är gårdsformationen relativt intakt och de senare 

tillskotten följer till viss del de äldre byggnadernas placering. Av den ursprungliga handelsgården står idag tre 

byggnader kvar: Norra Halland, garveriet och gårdslängan. Tillsammans utgör de en viktig del av den 

ursprungliga gårdsformationen och vittnar om Kungsbackas historia som agrar köpstad.  Tryckeriet som 

byggdes 1955 har en betydande roll för hur gårdsrummet upplevs idag. Byggnaden vittnar om förändringen från 

handels- och hantverksgård till småskalig industriell framställning. Dess funktionalistiska arkitektur blir en tydlig 

avläsbar kulturhistorisk årsring i en för övrigt träbebyggd äldre gårdsmiljö.   

 

Maskinerna som de anställda använde dagligen står på sin plats med de sista anteckningarna kvar i maskineriet från 1991. 

Högst upp till höger står den stora tryckpressen som tillverkades på 1930-talet och kommer ursprungligen ifrån Schweiz. 

Byggnaden präglas av 1930-talets ombyggnader med tillägg från 1990-talet. Den följer dock fortfarande sitt läge efter 

den rutnätsplanerade strukturen som upprättades efter branden 1846. Inne på gården syns möjliga rester från 

kullerstensläggning. 
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GARVERIET 
 
Kulturhistoriskt värde: 

▪ Träkonstruktion med byggnadsteknikhistoriska 

värden. Det enda bevarade exemplet i Kungsbacka 

på en garveribyggnad. 

▪ Lång samhällshistorisk kontinuitet och förankring 

i den agrara handels- och hantverksstaden 

Kungsbacka.  

▪ Representativ för den tid då staden präglades av 

handel och hantverk.  

▪ Byggnaden i sig bär höga dokument- och 

upplevelsevärden av historiskt hantverk och dess 

utförande. 

 

GÅRDSLÄNGAN 
 
Kulturhistoriskt värde: 

▪ Upplevelsevärde av hur äldre bebyggelse i 

de kringbyggda gårdsmiljöerna kunde se ut. 

▪ Bidrar till en tidstypisk kringbyggd 

gårdsstruktur. 

▪ Karaktärsskapande genom form och 

material för gårdsmiljön. 

▪ Dokumentvärde i delar av byggnadens 

träkonstruktion med historiskt hantverk. 

 

Spår av äldre hantverk: tränaglar i fönstrens sammanfogningar, dymlingar i stomkonstruktion samt smidd spik. 

Konstruktionsvirket har bearbetats för hand med olika typer av yxor och fönstervirket är av hög kvalitet. Längst ner till höger 

syns en dörrtyp som var vanligt förekommande omkring sekelskiftet 1900, här med tredelad spegelfyllning. 
Byggnaden bär vittnesbörd om den småskaliga bebyggelse som länge präglade Kungsbacka innerstad. Det enkupiga 

takteglet förstärker upplevelsen. Högst upp till höger syns äldre virke som använts till bjälklaget på vindsvåningen. 
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3. TEKNISK UTREDNING OCH SKADEANALYS 
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Gårdslängan 

Garveriet 

Tryckeriet 
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I följande kapitel redogörs kvarterets bebyggelse enhet för enhet med 

foton och beskrivningar av skador samt skadornas omfattning. Den 

sammanfattande skadebilden för varje enhet har graderats från 1 – 5 

där 1 innebär ett mycket gott skick och näst intill obefintliga skador. 

5 i graderingsskalan innebär således att byggnaden är i ett mycket 

allvarligt skick och möjligtvis bortom räddning. Graderingsskalan är 

tänkt som ett jämförande verktyg för att belysa byggnadens 

uppskattade skadebild gentemot den medföljande ekonomiska 

kostnaden vid renovering. 

 

Skadegrad 1: ringa kostnader; endast uppfräschning. 
 
Skadegrad 2: mindre kostnader; målning samt ev. lagning m. m. 
 
Skadegrad 3: merkostnad; renoveringar behövs och viss förstärkning av 
konstruktion, inklusive ommålning och lagningar m. m. 
 
Skadegrad 4: mycket höga kostnader; omfattande renoveringar, skador på 
stomkonstruktion, ombyggnad och behov av förstärkningar m. m. 
 
Skadegrad 5: extremt höga kostnader, den ekonomiska rimligheten kan 
diskuteras; byggnaden är i mycket allvarligt skick och endast enstaka delar eller 
partier kan bevaras, därtill krävs en mycket omfattande och besvärlig renovering. 
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Gårdslängan 
Byggår: 1846 - 1899 

Grund: Ursprungligen natursten / kompletterad 

med betong  

Stomme: Stolpverk av trä, timmer samt betong 

Tak: Sadeltak med enkupigt tegel 

 

  

 
 
Gårdslängan har en av lättbetongblock uppmurad 
bottenvåning vilken utvändigt putsats. Putsen har 
släppt på några få ställen samt uppvisar enstaka 
sprickbildningar. Vindsvåningen är uppförd med 
stolpverk samt partier av senare tillkomna regelverk. 
Våningen är utvändigt brädfodrad med locklistpanel 
vilken behöver målas. Delar av träet i 
takkonstruktionen är förkolnade på grund av tidigare 
bränder i angränsande byggnader. Vindsbjälklaget 
sviktar något och hade behövt förstärkas. Det har för 
tillfället bitvis stämpats upp från bottenvåningen.  
 
Byggnadens östra gavel samt norrfasad genomgår en 
renovering, vilket avstannat i ej färdigt skick. Takets 
västra del är valmad och taket saknar till sin helhet 
nockpannor varpå vatten kan rinna under takteglet och 
medföra rötskador. Skorstenen behöver fogas om och 
samtliga fönster bör ses över samt ommålas. 
Byggnaden fungerar invändigt för närvarande som 
lagerutrymme. Partiella mindre sprickbildningar 
förekommer invändigt. 
 
På byggnadens norrsida, i utrymmet mot angränsande 

fastighet, har en ränna för vattenavrinning gjutits. 

Rännan är gjuten med lutning från den angränsande 

fastighetens byggnad, med en mindre ovanpåliggande 

kil mot gårdslängan vilket bidrar till att vattnet samlar 

sig utefter gårdslängans norra fasad. Detta ger upphov 

till fuktproblematik som sannolikt letar sig in i 

murväggens norra sida. Se bild högst upp till höger 

samt på nästa sida. 

Ovan: utrymmet vid gårdslängans norrfasad. Kvarlämnat byggmaterial 
ligger ovanpå den gjutna rännan vilket ytterligare bidrar till ett försämrat 
klimat och otillfredsställande transportering av vatten. 

Sammanfattande teknisk bedömning: 
 
Byggnaden är i behov av renovering. Skadegrad 3.  
 

▪ Slutför den ej färdigställda renoveringen.  

▪ Den gjutna rännan på baksidan för vattenavledningen 

behöver ersättas mot en bättre lösning.  

▪ Laga sprickor i fasad samt komplettera med puts. 

▪ Utvändigt trä, inklusive fönster och dörrar behöver 

ommålas och vid behov lagas.  

▪ Nockpannor måste på plats.  

▪ Vindsbjälklaget behöver förstärkas. 

▪ Vegetation närmast södra fasaden behöver röjas undan. 

▪ Invändiga ytskikt behöver renoveras. 

 

Ovan från vänster: delvis förkolnade träpartier från brand samt pågående nyare uppregling. Spricka i 
vägg vid håltagning för fönster på bottenvåning mot norr. Bottenvåningen är uppsamlingsplats för 
diverse föremål. Pågående eller avstannad invändig renovering av vindsvåningen vilken ej färdigställts. 

Ovan: gårdslängans södra fasad, sett från gårdsmiljön. 

Ovan: östra gaveln med söndertrasad presenning och 
bakomliggande förarbeten till fasadbeklädnad. 



19 

Tryckeriet 
Byggår: 1955 (tillbyggt 1961) 

Grund: Gjutna plintar  

Stomme: Lättbetongblock 

Tak: Flackt pulpettak, betongbalkar och lättbetong 

 

  

Sammanfattande teknisk bedömning: 
 
Byggnaden är i allvarligt skick. Skadegrad 4 - 5.  
 

▪ Genomgående större sprickbildningar och fukt-

problematik bidrar till en besvärlig och omfattande 

renovering.  

▪ En geoteknisk utredning av grund- och mark-

förhållandena är att rekommendera då svårare 

sättningsskador förekommer. 

▪ Den i hög grad välbevarade museala interiören utgör 

hinder för en renovering och dess samtliga inventarier hade 

behövt magasineras under tiden.   

 Vänster: sprickbildning som spänner över 5 m i en båge. Höger: Färg och material släpper från 
vägg och tak, på några ställen syns även rostiga armeringsjärn i takelementen.    

Ovan: tryckeriet sett från väst. Tillbyggnaden är den högra delen och börjar precis där skorstenen är. 

Ovan: detaljbild på nordöstra ytterhörnet. Putslagret släpper från lättbetongblocken, till höger syns 
den gjutna rännan som löper ca 20 cm ovanför mark bakom hela huskroppen. 

 
 
Envåningsbyggnaden uppvisar allvarliga skador. 
Tillbyggnaden, som är den del där tryckpressen står, har 
släppt från sin sammanfogning med huvudbyggnaden 
varpå det i sprickan går att se rakt igenom byggnaden. 
Omfattande pålningsarbeten har i senare tid 
genomförts i närområdet vilket skulle kunna vara en 
bidragande orsak. På taket växer väldigt mycket mossa 
och även vattenansamlingar förekommer. Fönster på 
östra fasaden uppvisar stora rötskador.  
 
På flera ställen syns långtgående sprickor, både inom- 
och utomhus. Saltutfällningar förekommer invändigt 
mot östra fasaden. Det luktar unket invändigt. Mindre 
partier av taket har invändigt släppt på några få ställen 
varpå de rostiga armeringsjärnen är synliga. 
Korrosionen i armeringsjärnen har bidragit till detta. 
Det fyrkantiga rutmönstrade plastgolvet har på flera 
ställen släppt från underlaget.    
 

På byggnadens norrsida, i utrymmet mot angränsande 

fastighet, har en ränna för vattenavrinning gjutits. 

Rännan är gjuten med lutning från angränsande 

fastighet, med en mindre ovanpåliggande kil mot 

tryckeriet vilket bidrar till att vattnet samlar sig utefter 

tryckeriets norrfasad. Detta ger upphov till 

fuktproblematik som sannolikt letar sig in i murväggen. 

Vänster: glipa från sättningsskadan vid tillbyggnaden sett från 
gårdssidan, ljuset från andra sidan strilar in genom avgrunden. Höger: 
rötskador i fönsterbåge och karm på östra fasaden. 

Ovan: omfattande sprickbildningar i putslagret på östra fasaden. 
Sprickorna uppträder främst i formation längs med de horisontella 
fogarna  av de bakomliggande lättbetongblocken. 
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Garveriet 
Byggår: 1846 - 1899 

Grund: Kallmurad grund  

Stomme: Stolpverk, blockat och runt timmer 

Tak: Sadeltak med enkupigt tegel 

 

  

 
Längs med byggnadens ytterkanter ligger en 
obearbetad naturstensgrund med skiftande 
stenstorlekar. Den kallmurade grunden är väsentligt 
mer synlig åt norr än åt söder. Det är möjligt att 
grundmuren eller byggnadskroppen förskjutits några 
cm i nord-sydlig riktning p. g. a. senare omfattande 
pålningsarbeten i närområdet. Inuti byggnaden är 
golvet helgjutet med en cementliknande massa. Den 
inre golvmassan har satt sig i en svacka från samtliga 
ytterkanter in mot mitten. Fukt och mindre vatten-
ansamlingar fanns på golvet vid inventeringstillfället. 
Mittstolpar på våning 1 och 2 stöttar upp bärlinor vilka 
i sin tur bär mellanbjälklagen, på andra våning märks 
svackan som mest då golvet är kraftigt konkavt. 
Bottenvåningens mittstolpe har alltså följt med 
nivåsänkningen. Om det beror på geotekniska 
förhållanden eller ovanliggande belastningstryck är 
oklart. Byggnadens två första våningar är invändigt 
klädda med liggande hyvlad panel vilken på första 
våningen vitmålats, dock kraftigt nedsvärtad. 
Stomkonstruktionens skick har därvid inte kunnat 
konstateras i dessa två plan. Vindsvåningen saknar inre 
beklädnad, de synliga stolpverken var där i gott skick. 
Yttertaket har partiella rötskador och begynnande 
svamp- eller mögelangrepp vilket kunde konstateras 
från vindsvåningen. Samtliga våningsplan är för 
närvarande förvaringsutrymmen, därtill med en stor 
mängd äldre skrot, tidningar, cyklar, byggnadsmaterial, 
fågelträck m. m.         
 
Samtliga fasader är brädfodrade med locklistpanel. 
Norra och södra fasaden har generalskarvar 
(genomgående) i höjd med våningsplanen vilka försetts 
med droppbleck. Östra fasaden har dubbel 
brädfodring. Utanpå den äldre locklistpanelen sitter där 
en nyare s. k. fjällpanel, med fabrikstillverkad fals. 
Fjällpanelen har partiella rötskador, färgavflagning, 
torrsprickor samt materialbortfall. Underliggande panel 
har partiella rötskador liksom torrsprickor och 
färgavflagning. Byggnadens samtliga fönster är av äldre 
typ med god virkeskvalitet och tunna spröjs. Inga 
direkta rötskador upptäcktes, däremot torrsprickor och 
färgavflagning. De nedersta fönstren på östra fasaden 
har utvändigt täckts för med träskivor. Gårdsfasaden 
har en loftgång av obehandlat grövre virke med viss 
algpåväxt.  
 

Ovan från vänster: fasad mot väst, norr, öst och syd.    

Sammanfattande teknisk bedömning: 
 
Byggnaden är i behov av renovering. Skadegrad 3. 
 

▪ Fasadbeklädnaden bör ommålas och ses över till sin helhet.  

▪ Stomkonstruktionen i de två första våningarna ses över, 

liksom syllen.  

▪ Samtliga fönster och dörrar renoveras och ommålas.  

▪ Taket kontrolleras till sin helhet, liksom underliggande 

papp och råspont. Rötskadad råspont byts ut och ev. 

angripna sparrar i yttertakets konstruktion lagas.  

▪ Nuvarande golvbeläggning bilas upp och bärigheten i 

marken fastställs. Mittstolpens grundläggning på första 

våning behöver i samband med detta förstärkas och 

bärlinan stämpas upp.  

▪ Samtliga inventarier tillika kvarlämnat skrot och skräp bör 

röjas ut. En geoteknisk utredning av grund- och 

markförhållandena är också att rekommendera.    

 

Ovan från vänster: första våningen, fukt i golv, nedsvärtade ytskikt samt sviktande bärlina. Andra 

våningen fungerar som förvaringsutrymme, golvet sviktar kraftigt. Vindsvåning med partiella rötskador 

och svamp- eller mögelangrepp i yttertak vid angränsande senare lagning. Vindsvåningen behöver 

städas upp och röjas ut.   

 

Ovan: garveriet sett från gårdsmiljön, fasad mot väst.    
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4. ANTIKVARISK ANALYS 
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Foto av Nygatan i början av 1970-talet. 

Garveriet syns till vänster i bild.             

Foto tillhör Kungsbacka kommunarkiv. 
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Antikvariska rekommendationer för 
säkrandet av kvarterets kulturhistoriska 
värden: 
 

▪ Ombyggnad eller förändring: bör utföras varsamt så att 
byggnadernas karaktär och kvaliteter tas tillvara vilket 
medför möjlighet till ett långsiktigt bevarande. Vid 
eventuell nybyggnad bör befintliga egenskaper vara 
vägledande.   
 

▪ Skala: garveribyggnaden utgör högsta punkt över en 
utbredd yta i kvarterets södra del. Eventuellt 
tillkommande bebyggelse som skulle angränsa till garveriet 
bör underordnas. Byggnadshöjden bör trappas ner mot 
Nygatan. 
 

▪ Material: företrädesvis bör locklistpanel, röd slamfärg, 
linoljefärg i ljusa kulörer, lertegel som takavtäckning samt 
till viss del putsade ytor eftersträvas. Fönster och dörrar 
bör vara i bemålat trä. Byggnaderna bör underhållas med 
material och metoder som är förenliga med husens 
tidstypiska karaktär. 
 

▪ Stiluttryck: gårdsbebyggelse av trä från 1800-talets andra 
hälft dominerar. Inslag av influenser från sekelskiftet 1900 
förekommer liksom modernistiska formuttryck i 
rektangulära låga, smala volymer.  
 

▪ Rumslig miljö: en relativt öppen kvartersbebyggelse; 
stråk, genomfarter och mycket ljus bör eftersträvas. 
Grusad eller stenlagd mark, kontakten med vattnet är 
betydelsefull. Enstaka träd verkar miljöskapande och bör 
om möjligt bevaras. 
 

 

 

 

 

 

 
 

ANALYS OCH UTVECKLING 
 
Kungsbacka är en stad som växer väldigt mycket och exploateringar är 

frekvent förekommande i närheten av de centrala delarna. Kolla Parkstad och 

Björkris är två sådana storskaliga exempel. Det är därför viktigt att kunna 

bemöta denna utveckling genom en långsiktig planering så att de 

kulturhistoriska värdena bevaras. I direkt anslutning till kv. Söderbro 10 går 

snart den relativt nybyggda stadsdelen Söderstaden in i en ny byggetapp, vilket 

kommer leda till en ökad mängd bofasta och trafik som färdas genom 

kvarterets område. 

 
Kvarteret har i dagsläget en väldigt varierad bebyggelsemiljö med mycket 

historia kvar vilket bör bejakas. Det är en av tre bevarande handels- och 

hantverksgårdar i Kungsbacka. Den småskaliga brokigheten utgör omistliga 

värden för Kungsbacka innerstad. Gårdshus kan rustas upp till förmån för 

butiker, caféer, bostäder, konsthantverk och utställningar m. m. Detta skulle 

leda till att gårdsmiljön, som idag är en outnyttjad resurs, blir mer tillgänglig 

och kommer till användning för besökare och bofasta. Att marken är 

oasfalterad ökar upplevelsen av den historiska läsbarheten. Eventuellt ny 

kvartersbebyggelse får inte vara sluten, den bör vara öppen och 

genomsläpplig med stråk. Vattendraget som utgörs av Söderå är 

miljöskapande samt för den historiska läsbarheten med garveriverksamhetens 

vattenbehov betydelsefull och bör bibehållas. Byggnaderna och dess historia 

förankras bakåt i tiden vilket i sin tur berikar dess närområde och skapar 

förståelse för det nuvarande kulturlandskap som människorna lever i. 

 

Skalan är styrande, ev. tillkommande bebyggelse på gården bör vara 

underordnad garveribyggnaden i höjd. Kvarterets låga bebyggelse i söder 

trappar upp i höjd mot torget vilket medför en nyfikenhet och variation i 

stadsbilden från de som anlöper området ifrån öst, syd och väst. Den enda 

bevarade garveribyggnaden i Kungsbacka innerstad framträder i dagsläget i 

centrum för blickfånget sett från väster, söder och öster om kvarteret, vilket 

berikar stadsbilden. Platsen har i sin immateriella bemärkelse starka historiska 

kopplingar till entreprenörskap, hantverk och manufaktur. Gällande 

tryckeriet bör en utförlig foto- och videodokumentation av den interiöra 

produktionsmiljön genomföras i samband med kommande förändringar.  

 

Genom att utveckla kvarterets östra del, som idag utgör parkering, skulle 

helhetsintrycket inte bli lika isolerat som det är i dagsläget. Kvarteret skulle 

därmed kunna bli till en tydligare enhet och den historiska läsbarheten öka, 

där Söderån utgör dess mittpunkt. Byggnaderna i kvarterets västra del skulle 

kunna samverka med en småskalig bebyggelse eller grönområde på östra sidan 

av Söderån genom historisk förankring. Garveriet och gårdslängan bör 

skyddas genom q-märkning i detaljplan. Takavtäckningen med enkupigt 

lertegel på garveriet och gårdslängan förstärker det ålderdomliga intrycket.  

 

 

 
 

 

 

▪ En av få kvarvarande kringbyggda gårdsmiljöer i innerstaden som 
förankrar området bakåt i tiden. Kopplingar till entreprenörskap, 
handel, hantverk och manufaktur. 

▪ Representativ handels- och hantverksgård för den agrara 
köpstaden Kungsbacka.  

▪ Tidstypisk och varierad bebyggelsemiljö med småskalig och 
brokig karaktär. 

▪ Garveriet och gårdslängan anses vara särskilt värdefulla och bör 
q-märkas i detaljplan. Garveriet bedöms uppnå 
byggnadsminnesklass. 

 

 

 

 

 

 

På andra sidan Söderån syns den anslutande och växande stadsdelen 
Söderstaden.  

Kvarteret sett från sydöst. 

Summering av kulturhistoriska värden: 

▪ Gårdsmiljön med sin bevarade karaktär innehar höga 

kulturhistoriska värden. Dessa uttrycks i både 

dokument- och upplevelsevärden.  

▪ Dokumentvärdena utgörs av arkitektur-, byggnads-, 

byggnadsteknik-, samhälls- och personhistoriska 

värden.  

▪ Upplevelsevärdena utgörs av arkitektoniska och 

miljöskapande värden. 
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FRAMTIDSVISION 

Gårdsmiljön trafikeras av människor i rörelse under dagtid samt på 

eftermiddagen, då bl. a. ett café öppnat invid Söderån vilket lockat en 

strid ström besökare. Inne på gården sker viss försäljning av 

konsthantverk och periodvisa utställningar äger rum. De boende i 

närområdet föredrar denna plats för rekreation, möten, fika och olika 

kulturyttringar. De kulturhistoriska byggnaderna medför en genuin 

karaktär åt platsen som inte finns tillgängligt för allmänna besökare på 

andra ställen i Kungsbacka innerstad i samma utsträckning. Dess 

historia har levandegjorts på olika vis och kan bland annat tas del av på 

plats via mindre informationsskyltar. På andra sidan ån har 

varuleveranserna upphört att trafikera den asfalterade ytan och här är 

nu istället en lummig grönyta med mindre träd och sittgrupper. I hörnet 

av Kyrkogatan och Nygatan har en 2-våningsbyggnad för 

bostadsändamål uppförts i vinkel vilken väl smälter in i bebyggelsen 

genom anpassad gestaltning.  
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