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Utdrag från Bebyggelseregistret, Riksantik-
varieämbetet. Planområdet har markerats 
med en svart linje. De kulturhistoriskt värde-
full byggnader som finns inom det utökade 
planområdet i kvarteret Bocken finns inom 
det blåmarkerade området. Trädgård till 
Jungfrun 1 finns inom det streckade områ-
det.
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INLEDNING
Kulturmiljö Halland har på uppdrag av Samhälls-
byggnadskontoret, Laholms kommun, tagit fram 
förslag till planbestämmelser för bevarande, skydd 
och varsamhet för befintliga kulturhistoriskt värde-
fulla byggnader inom del av kvarteren Bocken. Syf-
tet med föreliggande planbestämmelser är att befint-
lig kulturhistorisk bebyggelse skall bevaras och att 
förändringar genomförs varsamt i kvarteret Bocken. 
Uppdraget innebär även att resonera kring värdet att 
bevara nuvarande markanvändning, odling, för en 
del av gårdsbebyggelsen på Jungfrun 1, jämfört med 
att ändra markanvändningen till bostad, utifrån ett 
kulturhistoriskt perspektiv. Uppdraget är ett tillägg 
till tidigare utfört uppdrag för planbestämmelse för 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader på sju fastighe-
ter inom kvarteret Jungfrun och Oxen.

Detaljplaneområdet omfattade ursprungligen kvar-
teren Jungfrun och Oxen, samt Hästtorget, men har 
senare utökats till att även omfatta en del av kvarte-
ret Bocken. Kvarteret Bocken ligger i den äldre stads-
kärnan Gamleby. Bebyggelsen ansluter till riksin-
tressets ålderdomliga karaktär med låg, småskalig 
bebyggelse. I den del av kvarteret Bocken som ingår 
i detaljplaneområdet finns två fastigheter med kul-
turhistoriska värden. De två fastigheterna, Bocken 
18 och Bocken 20, ligger båda mot Torggränd och är 
uppförda på 1800-talet.

KULTURHISTORISKA VÄRDEN
Kvarteret Bocken ligger inom riksintresseområde N 
41 – Laholms stad med Lagaholm, riksintresse för 
kulturmiljövården enligt miljöbalken med motive-
ringen: ”Småstadsmiljö och borgruin med omland 
vid en sedan förhistorisk tid strategiskt viktig plats, 
som speglar den medeltida danska centralmaktens 
närvaro i rikets periferi samt den förindustriella syd-
skandinaviska stadens utseende och liv.[…]Uttryck 
för riksintresset: Det oregelbundet formade gatunätet 
och den småskaliga bebyggelsen i tegel och korsvirke, 
till stor del envåningshus, tillkommen under perio-
den 1700-1900-tal. [...]

Byggnaderna på fastigheten Bocken ingår i den 
bebyggelseinventering som gjordes i Halland 2005-
2009, då all kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i 
hela länet inventerades och samlades i en databas. 
Bakgrunden till inventeringen ligger i miljömålet 
”God bebyggd miljö”, där ett av delmålen var att all 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skulle vara iden-
tifierad senast 2010. Detta lyckades man genomföra 
i Halland då samtliga kommuner hade inventerats 
under 2009. Sammanlagt valdes drygt 10 000 objekt 
ut, vilket motsvarar ca 10 % av Hallands fastigheter.

I inventeringen graderades fastigheterna i tre klas-
ser – A, B och C. är klassificerad som B, med värde-
kriterier som autenticitet, äkthet, byggnadshistoriskt 

värde, identitetsvärde, kontinuitetsvärde, miljöska-
pande värde och samhällshistoriskt värde. Klass B 
innebär att byggnaden har ett objektsvärde, regio-
nalt intresse och är omistlig. Klass B-byggnader är 
av så högt kulturhistoriskt värde att de bör skyddas i 
detaljplan eller områdesplan. 

För Laholms innerstad finns en bevarandeplan från 
1988. I bevarandeplanen är den kulturhistoriska 
bebyggelsen indelad i byggnadsklass 1, kulturhisto-
riskt särskilt värdefull byggnad som inte får förvan-
skas, och byggnadsklass 2, kulturhistoriskt värdefull 
byggnad vars kulturhistoriska särdrag skall beaktas, 
eller kan ha beteckningen M; område med särskilt 
kulturvärde med stor betydelse för stads- respektive 
miljöbilden. Vad som bör beaktas vad gäller beva-
randeplanen är att den är över 30 år gammal och att 
synen på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse under 
denna tidsperiod har förändrats, både när det gäller 
den yngre bebyggelsen och byggnader som genom-
gått förändringar. Byggnader som Bocken 18 och 
Bocken 20, värderas i senare inventeringar högre än i 
bevarandeplanen från 1988.
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UTGÅNGSPUNKT FÖR FÖRE-
SLAGNA PLANBESTÄMMELSER
Kommunerna kan skydda kulturhistoriska miljöer 
och byggnader genom plan- och bygglagen (PBL). I 
denna rapport har vi utgått från Boverkets allmänna 
råd, BFS 2014:5. Relevanta skydd för byggnader med 
kulturhistoriskt värde i plan- och bygglagen består av 
skyddsbestämmelser (q) (BFS 2014:5, 7.10), rivnings-
förbud (r) (BFS 2014:5 7.11), varsamhetsbestämmel-
ser (k) (BFS 2014:5 7.12). 

Genom skyddsbestämmelser (q) kan befintliga bygg-
nader, specifika byggnadsdetaljer och material skyd-
das. Det innebär att det som q:et reglerar skall beva-
ras och bör inte bytas ut. Skyddsbestämmelser är mer 
långtgående reglering än varsamhetsbestämmelser 
och kan bara användas för särskilt värdefull bebyg-
gelse som inte får förvanskas. Byggnader som kom-
mer ifråga för q har oftast sådana värden att de bör 
förses med rivningsförbud (r).

Genom varsamhetsbestämmelser (k) kan föränd-
ring och underhåll av en befintlig byggnads speciella 
karaktärsdrag regleras. Ändring av en byggnad ska 
alltid utföras varsamt. Med bestämmelser om krav på 
varsamhet i en detaljplan kan kommunen precisera 
det grundläggande kravet för ändring och flyttning 
av byggnader i förväg och göra klart vilka särskilda 
krav som kommer att ställas vid bygglovsprövning. 

(Boverket, PBL kunskapsbanken) Här kan t ex anges 
vilka material och kulörer som bör användas. Förbud 
mot förvanskning samt varsamhetskrav gäller gene-
rellt även om inget särskilt bestämts om detta i pla-
nen. (PBL 2010:900 8 kap 13 §)

FÖRSLAG TILL PLANBESTÄMMEL-
SER

Planens syfte
Syftet med planen bör, utöver förtätning, även vara 
att bevara kulturhistoriska värden i kvarteret. Efter-
som endast det som är nödvändigt för att uppnå syf-
tet med detaljplanen bör regleras med planbestäm-
melser (BFS 2014:5) är detta väsentligt, för att tillgo-
dose skyddet för de kulturhistoriska värdena.

Bestämmelser för del av kvarteret 
Bocken
Kvarteret Bocken är beläget i centrala Laholm i 
Gamleby, sydväst om Hästtorget. Kvarteret begrän-
sas av Hästtorget, Gamlebygatan, St Clemens gränd, 
Skolgränd och Torggränd. I söder ligger Apoteka-
relunden, en park och lekplats. Apotekarelunden 
donerades 1945 av apotekare Hansson. Bebyggelsen 
inom kvarteret är dels sena 1800-tals byggnader, dels 

byggnader från 1960-talet. 1960-talsbyggnaderna är 
belägna i kvarterets sydvästra hörn. Kvarterets tom-
ter är av varierande storlek. De aktuella fastigheterna 
är belägna mot Torggränd. Torggränd hette längre 
tillbaka i tiden Garvaregränd, då det sedan 1757 låg 
ett garveri på platsen. Garveriet brann ner i den stora 
brand som 1856 ödelagde byggnaderna i området.
Bocken 18 ligger med huvudfasaden något indragen 
från gatan med en förgård med prydnadsbuskar, små 
träd och ett trästaket i tomtgränsen. Vinkelbyggna-
den på Bocken 20 ligger inne på tomten.

Varje hus beskrivs i kommande avsnitt kortfattat 
och dess kulturhistoriska värden lyfts fram. Därefter 
föreslås bestämmelser för rivningsförbud – r, skydd – 
q och varsamhet - k. 

Delar av kvarterets gårdar som idag är trädgård bör 
prickmarkeras och ej bebyggas. 

För befintlig bebyggelse bör även befintlig byggnads-
höjd bevaras.



Bocken 18

Historik och beskrivning
Bostadshuset är ursprungligen uppfört 1876, men 
är på- och ombyggt åtskilliga gånger. Norra delen 
av byggnaden är tillbyggd 1892 och påbyggd till två 
våningar efter 1908. 1935 uppfördes takkupan mot 
Torggränd. Fasaderna var fram till 1972 i tegel, men 
pga tegelfasadernas skador slammades de med kalk-
cementbruk och serponit fasadputs så att tegelfo-
garna fortfarande framträder. Enligt förslag skulle 
huset avfärgas i ljusgrå kulör. Det är oklart om fasa-
derna någonsin varit ljusgrå. Vid byggnadsinvente-
ring i mitten av 1980-talet är fasaderna liksom nu 
vita.  Byggnaden hade tidigare enkupigt rött lerte-
geltak på 1 ½ våningsdelen och rött plåttak på två 
våningsdelen. Takmaterialet byttes 2010 till tvåku-
pigt rött lertegeltak på hela byggnaden. 1973 byggdes 
en balkong på envåningsutbyggnaden i söder.

Bostadshuset är byggt i vinkel. Byggnadskroppen 
med fasad mot Torggränd är i 1 ½ våning och bygg-
nadskroppen med gaveln mot Torggränd är i två 
våningar. I söder finns en utbyggnad i en våning med 
balkong ovanpå. Mot gården finns på gaveln på två-
våningsdelen ett femkantigt trapphus. I vinkeln mel-
lan gavelfasaden och trapphuset finns en träbalkong. 
Mot gården finns intill södra tomtgränsen en liten 
tillbyggnad som innehåller entré till en av lägenhe-

terna i byggnaden. Byggnaden är uppförd i tegel. 
Sockeln är putsad och målad i en grå kulör. Fasa-
derna är av slammat fasadtegel i vit kulör. I takfoten 
på 1 ½ våningsdelen samt även ut på tillbyggnaden 
i söder finns en sned tandsnittslist (med tegelstenar 
i krysskift). Även gavelröstet mot söder har en sned 
tandsnittslist längs gavelutsprånget. 

Fasaden mot Torggränd med en envånings-
utbyggnad med balkong över i söder, en stor 
plåtklädd takkupa på 1 1/2 våningsdelen och en 
tvåvåningsdel med gavlen mot gränden i norr.  
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På tvåvåningsdelen är halva nedre delen av fasaden 
mot Torggränd något indragen, den indragna neder-
våningen fortsätter på hela fasaden mot norr och går 
runt hörnet på västra gaveln till den möter trapphu-
set. Den indragna fasaden har en trappstegsformad 
fris upptill. Längs takfoten och en bit in på gavlarna, 
(markerar gavelröstet) samt i gavelutsprången finns 
en profilerad fris. Taken är sadeltak med rött takte-
gel, tvåkupigt i en kantig modell. Trapphus med rött 
plåttak mot gården. Mot Torggränd finns en stor vit-
målad plåtklädd takkupa. Takkupan har ett sinus-
korrugerat plåttak. Mot gården finns ett litet tak-
fönster. Byggnaden har två skorstenar i rött tegel. En 
fyrkantig skorsten i nocken på tvåvåningsdelen och 
en smalare skorsten placerad nära södra gaveln på 
västra takfallet. 

Byggnaden har i huvudsak T-postfönster av trä, 
några med tre lufter nedtill. Mot gården har två av 
fönsteröppningarna till T-postfönstren segmentfor-
mad överdel. Mot Torggränd finns i takkupan och i 
tvåvåningsdelens gavelröste fyrarutors spröjsade två-
luftfönster. I trapptornet finns två enluftfönster, det 
ena spröjsat. Mot Torggränd finns en entré på 1 ½ 
våningsdelen med överljus över dörren. Entréer finns 
även på långsidan på tvåvåningsdelen, på södra sidan 
på trapphuset och till den lilla entrétillbyggnaden i 
söder. Dessa tre entréer har ett litet modernt glasat 
entrétak.  Alla entréer har likadana moderna vitmå-
lade dörrar med utfräst mönster nedtill och spröj-

sat fönster upptill. Entrédörr mot Torggränd har en 
granittrappa med ett trappsteg och vilplan. Trapphu-
set har har en gjuten trappa i tre steg och vilplan och 
svart smidesräcke. De övriga två har enbart ett gjutet 
vilplan.

Tvåvåningsdelen mot Torggränd, där halva fasaden är 
indragen nedtill på fasaden. Takfotens profilerade list 
går in en bit på gaveln och den profilerade listen finns 
även längs gavelutsprånget.
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Kulturhistorisk värdering
Byggnaden ligger i Laholms innerstad som är riks-
intresse för kulturmiljövård. Byggnaden är uppta-
gen i bebyggelseinventeringen för kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse i Hallands län, där fastigheten 
har klassificerats till Klass B, för dess arkitektoniska, 
arkitekturhistoriska, byggnadshistoriskt och miljö-
skapande värden och med värden som autenticitet 
och äkthet.

I bevarandeplanen för Laholms innerstad har bygg-
naden beteckningen M; område med särskilt kul-
turvärde med stor betydelse för stads- respektive 
miljöbilden.



Till vänster: På 
tvåvåningsdelen är 
fasaden nedtill indra-
gen på halva gavelsi-
dorna och längs hela 
långsidan. Upptill på 
indragningen finns 
en tegelutkragning.

Till vänster: Gårdsfa-
saden med tvåvå-
ningsdelen med 
trapphus till vänster 
och 1 1/2 våningsde-
len till höger.
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Ovan: Mot gränsen i söder finns det en 
liten tillbyggnad som är entré till en av 
lägenheterna i byggnaden.

Till vänster: Mellan tvåvåningsdelen och 
trapptornet finns en tillbyggd balkong i 
trä. Trapptornet har rött plåttak.
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Viktiga karaktärsdrag - huvudbyggnaden.
• Tunt putsad/ slammad tegelfasad med synliga tegelfogar med sockel i mörkare kulör.
• Sned tandsnittslist i takfoten och gavelutsprånget på 1 1/2 våningsdelen.
• Profilerad takfotslist i takfoten och gavelutsprånget på två våningsdelen.
• Rött lertegeltak med två röda tegelskorstenar. 
• Rött plåttak på trapptorn. Tvåvåningsdelen har haft rött plåttak framtill 2010.
• T-postfönster i trä.
• Naturstenstrappa mot Torggränd.
• Byggnadens form och volym.

Överst: Byggnaden har rött tvåkupigt lertegeltak och 
två röda tegelskorstenar. Tvåvåningsdelen har tidi-
gare haft ett rött plåttak.

Ovan: Byggnaden har T-postfönster med både två 
och tre lufter nedtill. Högst upp i gavelröstet mot 
Torggränd finns ett spröjsat tvåluftfönster.

Till vänster: 1 1/2 våningsdelen har snedställd tand-
list i takfoten. Samtliga entréer till bostadshuset har 
fått samma moderna ytterdörr. 
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På gården finns tre uthus. Uthuset i tegel mot västra gränsen är uppfört 
1892. De två övriga med träfasad har ingen känd ålder. De fanns vid bygg-
nadsinventeringen 1985. Uthuset i tegel har vitslammade tegelfasader med 
synliga tegelfogar och gråmålad sockel. Halva fasaden mot söder och gavel-
röstena är klädda med vitmålad locklistpanel. Taket är täckt med röda 
tvåkupiga lertegelpannor av samma modell som bostadshuset. Byggnaden 
har en vitmålad tegelskorsten. På gaveln mot söder finns ett gråmålad två-
luftsfönster. På långsidan mot öster finns två  gråmålade dörrar klädda med 
träfiberskiva och med sparkplåt nedtill.  De två övriga uthusen har fasader 
av trä, det södra med vitmålad locklistpanel och det norra med vitmålad lig-
gande panel. Taken är pulpettak med tvåkupiga lergegelpannor av samma 
modell som bostadshuset. Det södra uthuset har gråmålade plankdörrar med 
svartmålade utanpåliggande gångjärn. Det norra har en modernare vitmålad 
förrådsdörr. Det södra uthuset förefaller äldre än det norra.

Viktiga karaktärsdrag - uthus i tegel.
• Tunt putsad/ slammad tegelfasad med synliga tegelfogar.
• Sockel i mörkare kulör.
• Locklistpanel i gavelrösten.
• Rött lertegeltak med tegelskorstenar.
• Byggnadens form och volym.

Viktiga karaktärsdrag - södra uthuset i trä
• Locklistpanel.
• Pulpettak med rött lertegel eller som tidigare papptak.
• Plankdörrar med utanpåliggande gångjärn.
• Byggnadens form och volym.



12  BOCKEN 18 OCH 20

Förslag till bestämmelser - huvudbyggnad
Byggnadshöjder bör inte tillåtas bli högre än vad de befintliga byggnaderna är 
idag.

r: Byggnaden får ej rivas.

k: Fasaden skall vara tunt slammad tegelfasad med mörkare putsad sockel. Taket 
skall vara sadeltak med röda tegelpannor, alternativt rött plåttak på tvåvånings-
delen, och skorstenar i rött lertegel. Fönstren skall vara sidohängda fönster i trä 
med befintligt utseende, de flesta är T-postfönster. Byggnadens form och volym 
skall bevaras.

q: Sneda tandsnittslister och profilerade lister i takfot och takutsprång skall 
bevaras. Naturstenstrappa skall bevaras.

Förslag till bestämmelser - uthus i tegel
Byggnadshöjder bör inte tillåtas bli högre än vad de befintliga byggnaderna är 
idag.

r: Byggnaden får ej rivas.

k: Fasaden skall vara tunt slammad tegelfasad med mörkare putsad sockel. Taket 
skall vara sadeltak med röda tegelpannor. Fönster skall vara sidohängda fönster i 
trä med fast mittpost och med befintligt utseende. Byggnadens form och volym 
skall bevaras.

Förslag till bestämmelser - södra uthuset i trä
Byggnadshöjder bör inte tillåtas bli högre än vad de befintliga byggnaderna är 
idag.

r: Byggnaden får ej rivas.

k: Fasaden skall vara lockläktpanel. Dörrar skall ha vara av trä med stående 
panel och utanpåliggande gångjärn. Taket skall vara pulpettak med röda tegel-
pannor eller papptak. Byggnadens form och volym skall bevaras.
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Bocken 20

Historik och beskrivning
Bostadshuset är uppfört 1860-70, men är ombyggt i 
flera omgångar. Enligt uppgift från byggnadsinven-
tering 1985 ska det från början varit två byggnader 
som byggts samman. Detta skulle kunna förklara 
den märkliga planen, där byggnadskropparna verkar 
skära igenom varandra. Byggnaden fick nya fönster 
och dörrar, betonggrund, ny skorsten samt central-
värme 1942. På ritningen syns den nuvarnade dörr-
modellen med glasruta upptill. På ritningen från 
1942 finns fler dörrar än idag. På östra sidan på den 
utstickande gaveldelen mot parken och längst mot 
norr på fasaden mot Torggränd finns likadana dörrar 
som idag. Den senare dörren går in till en verkstad. 
På gavelfasaden mot Torggränd finns till höger en 
pardörr. Dessa tre dörrar verkar ha tagits bort 1948, 
då byggnaden återigen byggdes om. Glasdörren mot 
trädgården, några nya fönster och invändiga dörrar 
togs upp vid denna renovering. 1963 byggdes per-
golan mot trädgården, ritad av Svend Bögh-Ander-
sen. Enligt en äldre förteckning över hantverkens 
placering i Laholm ha det funnits ett bokbinderi i 
fastigheten.

Bostadshuset är byggt i vinkel på ett sätt så att båda 
byggnadskropparna har gavelrösten åt båda håll. 
Byggnadskroppen med gavel mot Torggränd bryter 

igenom den långa byggnadskropp som har fasaden 
mot Torggränd. Byggnaden är beläget inne på tom-
ten. På trädgårdssidan finns en pergola i trä mot fasa-
den längst åt söder. Byggnaden har en cementputsad 
sockel i grå kulör. Fasaderna har vit spritputs. Sadel-
taken är täckta med röda tvåkupiga lertegelpannor. 
Pergolan har ett korrugerat plasttak. Byggnaden har 
två skorstenar i rött tegel. En mindre åt söder med 
äldre utseende och en större åt norr med modernare 
utseende. Mot trädgårdsidan finns ett litet takfönster 
i äldre modell i rödmålad plåt.

På byggnadsdelen som har fasaden mot Torggränd 
finns på huvudfasaden två treluftsfönster, ett på var-
dera sidan om entrédörren, samt ett litet källarföns-
ter. Det till höger är ett liggande långsmalt fönster. 
Mot trädgårdssidan finns tre tvåluftsfönster, varav 
det vänstra är ett liggande smalt fönster. I gavelrös-
tet finns ett nyare enluftsfönster. På byggnadsdelen 
med gavel mot Torggränd finns mot gården ett två-

Fasaderna mot Torggränd och innergården. Byggnaden 
har vitputsade fasader, grå sockel, blåmålade snickerier 
och ett rött lertegeltak.
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Kulturhistorisk värdering
Byggnaden ligger i Laholms innerstad som är riksin-
tresse för kulturmiljövård. Byggnaden är upptagen i 
bebyggelseinventeringen för kulturhistoriskt värde-
full bebyggelse i Hallands län, Klass B, och bedöms 
ha arkitekturhistoriska, byggnadshistoriska och mil-
jöskapande värden samt identitetsvärde och värden 
som autenticitet och äkthet.

I bevarandeplanen för Laholms innerstad har bygg-
naden beteckningen M; område med särskilt kul-
turvärde med stor betydelse för stads- respektive 
miljöbilden.

luftfönster. På gaveln mot Torggränd finns nedtill 
två tvåluftfönster och i gavelröstet två smala rund-
bågefönster intill varandra. På fasaden mot parken 
finns två tvåluftfönster. På den utstickande delen 
med gavel mot parken finns ett tvåluftfönster nedtill 
och ett mindre tvåluftfönster upptill. Mot Torggränd 
finns en entrédörr mitt på varje byggnadsdel. Dör-
rarna är trädörrar av 1940-talsmodell med smalspårig 
panel och hel ruta upptill. På dörren på byggnadsde-
len med gavel mot Torggränd finns ett litet skärmtak 
med smidekonsoller och sinuskorrugerat tak. Mot 
trädgården finns till vänster en äldre trädörr med 
smalspårig panel, även den av 1940-talsmodell. Även 
denna har ett litet skärmtak av samma modell som 
det mot gården. Entrérna har vilplan av natursten.

Fasaderna mot innergården. Dörrar, skärmtak 
och två- och treluftsfönster kommer troligen 
från renovering på 1940-talet. De är typiska 
från denna tidsperiod.

Högst upp på gaveln mot Torggränd finns två 
smala rundbågefönster som ger karaktär åt 
fasaden.
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Trädgårdsfasaden med trä-
dörr med skärmtak och två-
luftsfönster av olika modell 
till vänster och till höger en 
pergola med dubbel glas-
dörr och ett enluftsfönster i 
gavelröstet.

Mot parken finns fyra 
tvåluftsfönster, två på den 
utstickande gavlen, ett nedtill 
och ett i gavelröstet och två 
på långsidan.

I trädgården finns i tomtgränsen i norr ett litet förråd/ute-
rum i gult tegel med svart korrugerat plåttak.
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Viktiga karaktärsdrag, huvudbyggnad
• Den karaktär av 1940-tal som byggnaden fått genom renoveringar.
• Putsad fasad med sockel i mörkare kulör.
• Rött lertegeltak med två röda tegelskorstenar.
• Sidohängda två- och treluftsfönster i trä. (1940-tal)
• Smala rundbågefönster i gavelröstet mot Torggränd.
• Smalspåriga trädörrar, både med och utan glas upptill. Skärmtak (1940-tal)
• Byggnadens form och volym.

Dörrarna mot gården med smalspårig panel 
och glasruta upptill. Den vänstra dörren har 
ett litet skärmtak med smideskonsoller och 
korrugerat plasttak över.

Till höger: Byggna-
den har ett antal 
olika modeller på 
två- och treluft-
fönster. Fönster 
som avviker är de 
två smala rund-
bågefönstren i 
gavelröstet mot 
Torggränd.
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Förslag till bestämmelser
Byggnadshöjder bör inte tillåtas bli högre än vad de befintliga byggnaderna är idag. 

Huvudbyggnad
r: Byggnaden får ej rivas.

k: Fasaden skall vara putsad. Byggnaden skall ha sidohängda fönster i trä med mitt-
post, två- eller treluftsfönster, med befintligt utseende. Byggnaden skall ha smalspå-
riga trädörrar, både med och utan glas upptill, med befintligt utseende. Taket skall 
vara sadeltak med röda tegelpannor och skorstenar i rött lertegel. Byggnadens form 
och volym skall bevaras.

q: Smala rundbågefönster i gavelröstet mot Torggränd skall bevaras. 

Byggnaden har rött tvåkupigt lertegeltak. Det finns två röda tegelskorstenar, en större och 
en mindre. Båda är lite förskjutna mot takfallet mot trädgårdssidan. Skorstensbeslagen är i 
röd plåt. Den större skorstenen har en krona som är klädd med grå plåt och den mindre har 
en gjuten krona. Mot trädgården finns ett litet takfönster i äldre modell i röd plåt.
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JUNGFRUN 1, TRÄDGÅRDSMARK
Den gamla handelsgården på Jungfrun 1 är av 
mycket högt kulturhistoriskt värde. Den är välbe-
varad och visar på ett tydligt och tidstypiskt sätt på 
hur en handelsgård tedde sig i den agrara köpstaden 
Laholm. De välbevarade byggnaderna, tillsammans 
med den ålderdomliga gårdsmiljön och trädgården 
bildar en unik och värdefull miljö. 

Trädgården på Jungfrun 1 består idag av fruktträd, 
buskar och gräsmatta inhängnat mot Torggränd med 
ett rödmålat spjälstaket. Staketet hade i äldre tid en 
funktionell betydelse, det markerade trädgården med 
sina odlingar och fruktträd som en privat sfär. 

I Kulturmiljöprogrammet för Laholms innerstad 
visar en inventering på att stora ytor av marken är 
gröna ytor. Gårds- och trädgårdsanläggningar med 
uppvuxen vegetation är en viktig del av kulturmiljön 
i Laholms innerstad. Trädgårdar och odling bidrog 
tillbaka i tiden till en viktig del i invånarnas försörj-
ning. Självhushållning var en nödvändig del av hus-
hållsekonomin även inne i staden. Trädgårdar och 
odling är en viktig historisk komponent i kulturmil-
jön och vegetationen utgör en av de viktigaste kom-
penenterna när det gäller att ge staden dess lokala 
specifika karaktär. För den välbevarade handelsgår-
den på Jungfrun 1 är det av stor vikt att alla värde-
fulla komponenter i den unika miljö bevaras - bygg-
nader, gårdsmiljö och trädgård.

Trädgården med fruktträd, buskar, gräsmatta och 
trästaket bör få ett skydd i detaljplanen, så att mar-
ken inte bebyggs eller hårdgörs och fruktträden 
bevaras. Trästaketet bör få en varsamhetsbestäm-
melse i detaljplanen: 
k: Spjälstaket i trä, likt befintligt, skall finnas mot 
Torggränd.

Bevarande av trädgården bibehåller det kulturhisto-
riska värdet och upplevelsevärdet för handelsgården.

Det röda spjälstaketet mot Torggränd 
inhängar trädgården till handelsgården 
Jungfrun 1. Odling och fruktträd var en viktig 
del av hushållsekonomin även inne i staden. 
Staketet hade en viktig funktion då det mar-
kerade att trädgården var en privat sfär.
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Arkiv
Byggnadsnämndens arkiv, Laholms kommun.
Kulturmiljö Hallands ämbetsarkiv, Stiftelsen Hallands länsmuseer;

Kulturhistorisk inventering Laholm 1985.
Sockenarkivet.

Internet
Bebyggelseinventeringen i Halland, www.bebyggelseregistret.raa.se
Digitalt museum, www.digitaltmuseum.se

Litteratur

Landsantikvarien (Kulturmiljö Halland), Stiftelsen Hallands länsmuseer; 
Laholms innerstad, Bevarandeplan, Laholms kommun 1987.

FOTOGRAFIER
Fotografering har skett digitalt, i raw-format, fotonummer 2020-35. Originalen 
till fotografierna förvaras i arkivet hos Kulturmiljö Halland, Stiftelsen Hallands 
länsmuseer, Halmstad. Fotona är tagna av Charlotte Skeppstedt, Kulturmiljö 
Halland.

Historiska fotografier kommer från Digitalt museum, Hallands konstmuseum, 
Stiftelsen Hallands länsmuseer. www.digitaltmuseum.se
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RAPPORTER FRÅN KULTURMILJÖ 
HALLAND 2020-21 

RAPPORTNR OBJEKT

2020:50 Villa Örnvik, Eketånga 2:71, Halmstad, Antikvarisk 

förundersökning.

2020:51 Kvarnadalen i Sällstorp, Vård- och underhållspan

2020:52 Landa kyrka, mögelsanering

2020:53 Societetshuset i Varberg, antikvarisk 

konsekvensutredning

2020:54 Långanskogen, vård- och underhållsplan

2020:55 Göingegårdens smedja, Antikvarisk förundersökning

2020:56 Falkenbergs stadshus, ändring av ventilation

2020:57 Ny spillvattenledning i Skrea. Ark. utredning

2020:58 Lugnarohögen, renovering av gravhög och stuga

2020:59 Boplatslämningar inom Altona 2:1 och 4:34. Ark. utr.

2020:60 Odlingen, Tönnersjö 4:2, Dokumentation inför 

rivning

2020:61 Excellensen 2, Fasad- och markförändring

2020:62 Arkeologisk utredning av Boberg 8:27

2020:63 Arkeologisk utredning av fastigh. Mellby 5:44 i 

Södra Mellby, Laholms kommun

2020:64 Landeryds godsmagasin, underlag inför renovering

2020:65 Hunnestad 5:24 och 5:13. Ark. utr.

2020:66 Svenstorps mejeri. Renovering av fönster, etapp 2.

2020:67 Vinbergs prästgård, renovering av fasad

2020:68 Nya fornlämningar på Galgberget, Halmstad stad, 

Ark. utr.

2020:69 Österskans, Halmstad. Ark. förundersökning

2020:70 Nösslinge kyrka, klimatanpassing

2020-71 Nösslinge kyrka, borttagande av bänk

2020-72 Lugnarohögen inför renovering, Hasslöv socken, 

Ark. undersökning

2020:73 Bårarps stenbrott, Steninge och Rävinge. Ark. 

fältinventering

2020:74 Knäreds kyrka, ommålning av utvändiga snickerier

2020:75 Vippentorpet, omläggning av halmtak

2020:76 Frillesås-Rya 4:17, Frillesås socken, Ark. utr.

2020:77 Slätteryds byskola, takrenovering mm.

2020:78 Centralstationen i Halmstad, färgundersökning

2020:79 Lindbergs kyrka, exteriör och interiör restaurering

2020:80 Lindbergs kyrka, bemålat brädtak

2020:81 Färjeterminalen i Varbergs hamn

2020:82 Abilds kyrkogård, kulturhistorisk inventering och 

bevarandeplan, uppdatering

2020:83 Asige kyrkogård, kulturhistorisk inventering och 

bevarandeplan, uppdatering

2020:84 Eftra kyrkogård, kulturhistorisk inventering och 

bevarandeplan, uppdatering

2020:85 Årstads kyrkogård, kulturhistorisk inventering och 

bevarandeplan, uppdatering

2020:86 VA Tönnersjö-Perstorp. Ark utr. Steg 1.

2020:87 Susegården, miljökonsekvensbeskrivning kulturmiljö

2020:88 Radiobyn Grimeton, antikvarisk utredning

2020:89 Slottsmöllan, inför ny detaljplan. Byggnadsantikva-

risk utredning

2020:90 Skrea 8:5, Lyckan. Ark. utr.

2020:91 Boplats Slöinge 102:1/L1997:5212. Ark. 

schaktningsskontroll.

2020:92 Strandhotellet och Hallandsgården inför ny 

detaljplan

2020:93 Gödestads kyrka, exteriör renovering

2020:94 Drängsereds kyrka, utvändig renovering

2020:95 Hasslövs kyrka, ommålning av fönster och portar

2020:96 Vindbryggan 3, utredning inför ny detaljplan

2021:01 Tjärby grustäkt, Ark.utr

2021:02 Båtsmans, del av Lahall 2:13, flytt av byggnad

2021:03 Skummeslövs kyrka, utvändig renovering

2021:04 Sankta Gertruds kapell, utvändig renovering

2021:05 Broktorp 4, Antikvarisk förundersökning 

2021:6 Brovakten 4, Antikvarisk förundersökning

2021:7 Landeryds godsmagasin -renovering av tak och syll

2021:8 Holm 2:3, Arkeologisk undersökning 

2021:9 Hotell Mårtensson, Gillestugan 1, Skyltning mm. 

Antikvarisk förundersökning

2021:10 Bocken 18 och Bocken 20. Förslag till planbestäm-

melser för kulturvärden. 
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