
1

Strategi för nya 
byggnadsminnen i 

Hallands län

LÄNSSTYRELSEN HALLAND  
Samhällsbyggnadsenheten/Kulturmiljöfunktionen





Strategi för nya 
byggnadsminnen i 

Hallands län



Telefon: 010-2243000. E-post: halland@lansstyrelsen.se   Hemsida: www.lansstyrelsen.se/halland
Besöksadress: Slottsgatan 2, Halmstad. Postadress: Länsstyrelsen Hallands län, 301 86 Halmstad



Del1Bakgrund      

Inledning      4

Vad är ett byggnnadsminne?    4

Bakgrund till skydd och bevarande   7

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse       
som inte är byggnadsminne    7

En byggnadsminnesstrategi    8

Avgränsningar och definitioner    8

Karta över Hallands byggnadsminnen   9

Del 2 Halland     

Några halländska karaktärsdrag   10

Befintliga Halländska byggnadsminnen  15

Fördelningen av byggnadsminnen per kategori 16

Fördelning av byggnadsminnen stad – land 17

Sammanfattning av byggnadsminnenas fördelning 18

Utbildning och vetenskap   18

Del 3 Byggnadsminnesstrategi  

Strategisk inriktning för nya byggnadsminnen 20

Övergripande mål    21

Långsiktigt bevarande    22

Byggnadskategorier    22

Innehåll

Strategi för nya  
byggnadsminnen  
i Hallands län



6

Inledning

Hallands byggnadsminnen ska spegla hela länets 
särart och kulturarv. Det är Länsstyrelsens 
uppgift att tillse att de bäst lämpade objekten 
skyddas och förvaltas väl, inom ramen för kul-
turmiljölagen. Denna byggnadsminnesstrategi ska 
vara ett verktyg för att underlätta arbetet med 
urvalet, med syftet att få ett strikt men ändock 
rikt och representativt byggnadsminnesbestånd. 
Strategin har tagits fram i samråd med länsmu-
seet Kulturmiljö Halland. Detta dokument är 
framförallt till för Länsstyrelsens interna arbete, 
men Länsstyrelsen avser även att informera om 
strategin externt.

Vad är ett byggnadsminne?
Det finns två typer av byggnadsminnen, enskilda 
byggnadsminnen, och statliga byggnadsminnen. De 
statliga byggnadsminnena skyddas av Förordningen 
(2013:558) om statliga byggnadsminnen m.m. och de 
ägs av staten och berättar viktiga delar av Sveriges 
och den statliga förvaltningens historia. Riksantikva-
rieämbetet har tillsynsansvar och är tillståndsmyndig-
het. Bland dessa objekt finns bland annat kungliga 
slott, försvarsanläggningar, broar och fyrar.
 Det är de enskilda byggnadsminnena som beslutas 
regionalt med Länsstyrelsen som beslutande myndig-
het, och det är denna grupp av byggnadsminnen som 
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Dramatiserad visning på Varbergs fästning. Foto: Charlotta Sandelin. Hallands kulturhistoriska museum. Foto: Åsa Hallén
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är föremål för denna strategi. Även om de enskilda 
byggnadsminnena utses och beslutas regionalt ska 
de sättas in i ett vidare nationellt perspektiv, vilket 
kan göras med stöd från riksantikvarieämbetet.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer 
och anläggningar kan skyddas som byggnadsmin-
nen, i enlighet med vad som står i Kulturmiljölagens 
(1988:950) tredje kapitel. I lagens inledning klargörs 
att ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och 
vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av 
alla.” Fråga om en byggnad bör förklaras för bygg-
nadsminne kan väckas av var och en genom ansökan 
eller tas upp av Länsstyrelsen på eget initiativ.

För att en byggnad/miljö ska kunna förklaras som 
byggnadsminne ska vissa kriterier vara uppfyllda, 
byggnaden ska ha ”ett synnerligen högt kulturhis-
toriskt värde eller ingå i ett bebyggelseområde 
med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde”.  
Vid byggnadsminnesförklaringen fastställs skyddsbe-
stämmelser som bland annat säger hur byggnaden 

ska vårdas och hur ändringar får göras. Eventuella 
ändringar i strid mot skyddsbestämmelserna får 
göras efter tillstånd från Länsstyrelsen. Som bygg-
nadsminnesägare kan man söka bidrag för så kallade 
antikvariska överkostnader, dvs fördyrande åtgärder 
för att bibehålla/återställa kulturhistoriska värden vid 
restaureringsarbeten.  
 De enskilda byggnadsminnena ska spegla olika 
regioners särart och historia, syftet med att skydda 
bebyggelse är att bevara spår av historien som 
har stor betydelse för förståelsen av vår tillvaro. 
Byggnadsminnena ska spegla hela samhället, för att 
på så vis ge en röst åt alla människor. De bevarade 
byggnaderna/miljöerna ska berätta om samhällets 
utveckling, hur olika samhällsklasser levt och arbe-
tat, vilka estetiska ideal som rått, vilka tekniker som 
använts och hur hantverket sett ut. Det inryms vitt 
skilda byggnader och miljöer bland byggnadsminnena 
i Sverige, från medeltida hus och borgar till helt 
modern bebyggelse, från backstuga till slott, från 
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Äskhults by i Kungsbacka är både byggnadsminne och kulturreservat, det är en unik 
välbevarad by som visar hur bondelivet kunde te sig på 1800-talet. Foto: Arne Persson
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Trapphuset i 
Falkenbergs 
stadshus

Foto ur Falkenbergs 
kommunarkiv

Falkenbergs stadshus, invigt 1960.  
Arkitekt Lennart Tham.
Foto: Åsa Hallén
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biografer till kvarnar och hela industrianläggningar, 
det finns kyrkliga kulturminnen och sådana som vitt-
nar om administrativ, ekonomisk och infrastrukturell 
verksamhet, m.fl.

Bakgrund till skydd och bevarande
Den nuvarande lagst i ftningen kulturmil jölagen 
(1988:950) (KML) ändrades i vissa delar 2015 och 
fick då också nytt namn, men det är i huvudsak 
samma lag som tillkom 1989 lag (1988:950) om 
kulturminnen mm. KML har föregåtts av en rad andra 
bestämmelser, 1920 kom en förordning, kungörelse 
gällande offentliga byggnader, som syftade till ett 
bevarande av de allra mest kulturhistoriskt värdefulla 
byggnaderna i landet. 1942 kom en ny lag, lagen om 
skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader, men 
den visade sig vara för ineffektiv och ersattes därför 
1956 (första tillämpningen 1960) med en lag om 
byggnadsminnen. 1976 överfördes myndighetsarbe-
tet för byggnadsminnen från Riksantikvarieämbetet 
till länsstyrelserna. När KML infördes 1989 var det 
i stora delar samma innehåll som i 1956-års bygg-
nadsminneslag, men några nyheter tillkom, såsom 
att byggnader kunde skyddas inom ett bebyggelse-
område även om de enskilda byggnaderna var för 
sig inte har sådana värden som motiverar ett skydd. 
Skyddsreglerna utökades också så att även park, 
trädgård och annan anläggning kan skyddas.
 Antalet beslutade byggnadsminnen ökade från 
byggnadsminneslagens införande 1960 fram till år 
2000, därefter har antalet nya byggnadsminnen kraf-
tigt minskat. Dock är det jämfört med tidigare fler 
sammanhängande miljöer som byggnadsminnesför-
klaras, så antalet byggnader som skyddas har ändock 
fortsatt att öka. Urvalet av nya byggnadsminnen har 
inte varit så systematiskt som man tänkte sig 1960, 
vilket delvis kan förklaras med bristande kunskapsun-
derlag och för få inventeringar som skulle kunna ge 
vägledning. Idag finns det ca 2500 byggnadsminnen 
i hela Sverige, i dessa innefattas ca 9900 byggnader.

Om man ser till några kriterier som styrt urvalet 
av objekt vid byggnadsminnesförklaringar i landet så 
har bebyggelsens åldersvärden traditionellt ansetts 
som ett starkt skyddskriterium. I hög utsträckning 

har det också varit männens historia som berättats, 
och högreståndsmiljöer och maktens boningar som 
skyddats. Detta kan delvis ha sin bakgrund i att den 
typen av miljöer och berättelser har varit bättre 
bevarade och också bättre dokumenterade än till 
exempel fattiga miljöer, eller kvinnornas och barnens 
berättelser. Det speglar också vilka värderingar som 
har rått. Exempel på andra vanligt förekommande 
kriterier är om en byggnad ritats av en känd arkitekt 
eller haft andra kopplingar till en känd person.  
 Under senare år har dock de tidigare dominerande 
byggnadsminnesgrupperna, såsom Slott och herr-
gårdar exempelvis, fått stå tillbaka något samtidigt 
som andra grupper och modernare byggnader har 
prioriterats i högre omfattning.

En annan komponent som delvis har styrt vilka 
byggnader och miljöer som blivit skyddade är att det 
i praktiken inte är framkomligt att byggnadsminnes-
förklara en byggnad om fastighetsägaren motsätter 
sig detta. Det krävs en samsyn mellan Länsstyrelsen 
och ägaren/förvaltaren vad gäller den långsiktiga 
förvaltningen och utvecklingen av byggnadsminnet, 
samt kring målsättningen för bibehållna kulturhisto-
riska värden.

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
som inte är byggnadsminne
Det finns kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som 
kan och bör skyddas på annat sätt än som byggnads-
minne. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla, såväl 
myndigheter som enskilda personer. 

Det stora antalet byggnader som är skyddade 
skyddas genom plan- och bygglagen, där är det kom-
munerna som har ett ansvar för att lagstiftningen 
tillämpas. Dock samverkar Länsstyrelsen med kom-
munerna genom samråd och dialog avseende över-
sikts och detaljplaner. I Halland omfattas ca 1500 
byggnader av skydds- eller varsamhetsbestämmelser 
enlig plan- och bygglagen. 

Bebyggelse kan också vara utpekad såsom riksin-
tressant utifrån Riksintresseområden för kulturmiljö 
vilket regleras i Miljöbalken. Ansvaret för att riks-
intresseområdena respekteras har kommunen och 
Länsstyrelsen gemensamt.

Del 1 Bakgrund



10

I Halland finns 114 kyrkobyggnader som skyddas 
enligt kulturmiljölagens 4 kap, dessa kan därmed 
inte vara aktuella för byggnadsminnesförklaring. 
Länsstyrelsen har tillsyn över dessa kulturminnen.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan vara 
utpekad, utan att vara skyddad, i olika kunskaps-
underlag och inventeringar såsom till exempel i 
kommunernas Kulturmiljöprogram. I Halland har 
Kulturmiljö Halland tillsammans med Länsstyrelsen 
och de halländska kommunerna genomfört en inven-
tering av all bebyggelse i länet i syfte att identifiera 
dess kulturhistoriska värden. Av länets cirka 130 000 
byggnader har lite drygt 10 000 bedömts ha ett 
kulturhistoriskt värde. Dessa har klassificerats, foto-
graferats, koordinatsatts och lagts in i Riksantikva-
rieämbetets bebyggelseregister som finns tillgängligt 
på nätet. I bebyggelseinventeringen tilldelades varje 
byggnad ett kulturhistoriskt värde som benämns A, 
B och C. Kortfattat kan Klass A sägas innebära en 
byggnad med mycket högt kulturhistoriskt värde, 
klass B en särskilt värdefull byggnad och klass C en 
byggnad av främst miljömässig karaktär.

En byggnadsminnesstrategi
Värderingar skiftar över tid, varför det är angeläget 
att kontinuerligt reflektera över vilka objekt/miljöer 
vi har valt att bevara och mot vilken bakgrund. Vidare 
bör man fråga sig vilka objekt/miljöer som har valts 
bort och varför, vilka berättelser har man missat i 
och med detta. Syftet med en byggnadsminnesstra-
tegi är just att försöka fånga upp vilka trender som 
har rått, se vad som har missats och komplettera 
det urval som gjorts, utifrån en modern, öppen och 
inkluderande syn på samhället. Ett byggnadsminne 
kan antingen vara representativt för regionen, el-
ler något helt unikt. Byggnadsminnesbeståndet ska 
spegla hela samhällets historia, och därigenom främja 
den enskildes känsla av trygghet och förankring i 
tillvaron. En bred bevarandeambition syftar till att 
främja förståelsen mellan människor i vårt alltmer 
diversifierade samhälle. 

Målsättningen är att det i Hallands län ska fin-
nas en strategi för vilka typer av byggnader/miljöer 
som bör skyddas för att det samlade byggnadsmin-

nesbeståndet ska ge en så heltäckande bild av det 
halländska kulturarvet som möjligt. Syftet är att 
byggnadsminnesstrategin ska vara ett verktyg för 
ett effektivare och mer målmedvetet arbete med 
byggnadsminnena. Arbetet ska utföras i enlighet 
med länets kulturarvsstrategi, som bland annat syf-
tar till att kulturarvet ska vara en del av en hållbar 
och attraktiv livsmiljö samt att tillgängligheten till 
kulturarvet ska ökas. 

Vidare ska byggnadsminnesstrategin vara en del 
av Länsstyrelsens arbete att uppnå de nationella 
målen för kulturmiljöarbetet. Det statliga kultur-
miljöarbetet ska sedan 1 januari 2014, enligt mål 
framtagna av riksantikvarieämbetet, främja:  
– ett  hå l lbart  samhäl le med en mångfa ld av  
kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
– människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och 
möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön,
– ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som 
gemensam källa till kunskap, bildning och upple-
velser, 
– en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som 
innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsut-
vecklingen.

Det är av stor vikt att en byggnadsminnesstrategi 
inte är fastlåst i dagens värderingar utan dokumentet 
bör hållas levande och omprövas efter hand, för att 
undvika att kommande byggnadsminnesförklaringar 
upplevs föråldrade. 

Avgränsningar och definitioner
Endast enskilda byggnadsminnen hanteras inom 
detta strategiarbete. Strategin kommer inte att 
hantera eventuella behov av ändringar av befintliga 
byggnadsminnen. Inte heller kommer eventuella 
behov av förändringar i motiveringar, beskrivningar 
eller avgränsningar i redan gjorda byggnadsminnes-
förklaringar att diskuteras.

Beskrivningen av ”Några halländska karaktärs-
drag” är väldigt generaliserande för att på ett mycket 
kort och överskådligt vis kunna ge en bild av Hal-
lands historia och också förmedla några allmänna 
karaktärsdrag. 

Del 1 Bakgrund
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Laholms kommun
  4. Wallens slott (Våxtorp 1978)
  8. Bollaltebygget (Knäred 1980)
16. Skottorps slott (Skummeslöv 1986)
29. Backstugan i Fladalt (Våxtorp 1994) 
43. Västralt 2:10 (Knäred 2007)
45. Vippentorpet (Ysby 2009)
46. Hausknechtska huset (Laholm 2009)
48. Doktorn 5, Bögh-Andersens villa (Laholm 2011) 
49. Edenberga Brandstation (Ränneslöv 2015) 

Halmstads kommun
  2. Broktorpsgården (Halmstad 1977)
  3. Kirsten Muncks hus (Halmstad 1977)
  7. Särdals kvarn (Harplinge 1980)
12. Wapnö slott (Vapnö 1983)
20. Halmstads slott (Halmstad 1935)*
25. Tylöns fyrplats (Söndrum 1935)*
26. Gråmunken 1, fd Televerket i Halmstad  
     (Halmstad 1993)
27. Biografen Röda Kvarn (Halmstad 1994)
36. Mostorp (Getinge 2003)
42. Norreport (Halmstad 2007) 
40. Bruno Mathssons sommarhus (Söndrum 2007)

Hylte kommun 
15. Rydöbruks missionshus (Torup 1986)
37. Brunnsbacka sågkvarn (Södra Unnaryd 2003)
41. Slätteryds byskola (Södra Unnaryd 2007)

Falkenbergs kommun
10. Olofsbo hembygdsgård (Stafsinge 1982)
13. Tullbron (Falkenberg 1984)
14. Borgen Hällerup (Ljungby 1986)
39. Falkenbergs stadshus (Falkenberg 2006)

Varbergs kommun
  1. Åkrabergs ladugård (Värö 1963)
  6. Societetshuset i Varberg (Varberg 1980)
18. Långanskogen (Sibbarp 1991)
21. Varbergs fästning (Varberg 1935)*
22. Åsklosters kungsgård (Ås 1935)
23. Lindhovs kungsgård (Lindberg 1935)
28. Sunvära kvarn (Värö 1994)
30. Grunnarp 3:12 (Valinge 1994)
33. Båtsmanstorpet nr 152 Hallmans (Valinge 1995)
34. Grimetons radiostation med radiobyn (Grimeton 1996)
44. Hägareds gård (Tvååker 2009)
47. Varbergs teater (Varberg 2011) 
50. Åkrabergs gård (Värö 2016)
51. Kvarnadalen (Sällstorp 2017)

Kungsbacka kommun
  5.  Wea kaptensgård (Släp 1979)
  9.  Äskhults by (Förlanda 1980)
11.  Mårtagården (Onsala 1982)
17.  Stolpboden på Särö (Släp 1987)
19.  Tjolöholms slott (Fjärås 1991)
24.  Nidingens fyrplats (Onsala 1935)*
31.  Knapegården (Onsala 1995)
32.  Riksdagsmannagården i Axtorp (Förlanda 1995)
35.  Vallda metodistkapell (Vallda 2000)
38.  Särö kyrka (Släp 2005)
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Halland är ett litet men mångfasetterat län med en 
tydlig gräns i Tvååkersgränsen strax norr om Ätran, 
där klipporna och sprickdalslandskapet i norr upphör 
och sandstränderna och fullåkersbygden i söder tar 
vid. Länet har också en tydlig gräns mellan högland 
och lågland. Inåt land dominerar skogen och mellan 

kust och skog breder slättlandskapet ut sig. Hallands 
läge som gränstrakt mellan Sverige och Danmark i 
historisk tid, perifert från maktens centrum oavsett 
vilket land länet tillhört, har präglat den halländska 
kulturen. 

Några halländska  
karaktärsdrag

Åkrabergs Ladugård i Väröbacka vittnar om landsbygdens bebyggelse på 1700-talet. Foto Hans Bergfast

Del 2 Halland
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Vattenkraften har varit, och är, väldigt viktig för Halland. Miljöerna 
har ofta stora kulturhistoriska värden. 
Bild från Knobesholms gods. Foto: Jessica Jönsson 

Brunnsbacka sågkvarn. Foto: Hans Helander 

Idag rör vi oss framförallt i längsgående riktning ge-
nom Halland, E6:an skär genom landskapet mellan 
Göteborg och Skåne i nord-sydlig riktning. I äldre 
tider har man i mycket större utsträckning rört sig 
på tvärs i länet, då man har nyttjat ådalarna som 
kommunikationsleder och tagit sig mellan kust och 
skog vilket varit viktigt för handeln och Hallands 
ekonomiska utveckling. De många vattendragen har 
varit betydelsefulla för länets utveckling på fler sätt, 
viktigast har kanske kraften som utvunnits till både 
kvarnar och kraftverk varit, men också genom fisket. 
Framförallt laxen har varit en viktig inkomstkälla och 
också en lockelse för turister och sportfiskare. 

De naturgivna förutsättningarna har påverkat 
byggnadstraditionerna. I norra Halland har kustnära 
verksamheter varit vanligt förekommande, under 
flera hundra år var sjöfarten och det kustnära fisket 
ett viktigt komplement till det magra jordbruket, s.k. 
bondeseglation. Det var framförallt under perioden 
1600-1800-tal, med en guldålder under 1700-talet, 
som bondeseglationen var betydelsefull, något som 
avspeglar sig i en del av de påkostade kaptensgår-
darna från den tiden. I södra Halland blomstrade 
däremot jordbruket under 1800-talet och ett antal 
storgårdar uppfördes då i den delen av länet. De 
varierade naturförhållandena och traditionerna med-
för också ett blandat byggnadsbestånd med olika 
byggnadstraditioner.  I de trädlösa södra delarna 
dominerade korsvirkeshus, en ovanlig byggnadstyp 
i de norra delarna. Där har man istället byggt i knut-
timer, skiftesverk och tegel.   

Trä och järn har varit viktiga råvaror under flera 
århundraden. I Hallands inland, mot gränsen till Små-
land, etablerades järnbruk redan under 1700-talet. 
Förutsättningarna med vattenkraft och skog medgav 
utvecklingen av bruksorterna i trakten och 1897 
startade en större fabrik för tillverkning av sulfit-

Del 2 Halland
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massa och papper i Rydöbruk. 1907 startade pap-
persmassefabriken Hylte bruks AB, och centralorten 
Hyltebruk byggdes upp kring bruket med arbetskraft 
från hela landet och även från Tyskland. När järnvä-
gen drogs fram kom hela bygden att utvecklas med 
sågverk, gjuterier och snickerier.

Från 1800-talet och framåt kan man säga att Hal-
land var hemmansägarnas län, bönderna köpte i hög 
utsträckning loss sina hemman för att vara sina egna. 
Därmed fick länet också en rad obesuttna grupper 
såsom torpare, strandsittare och andra daglönare. 
Däremot fanns ganska få statare då storgodsdrift inte 
var så vanlig i länet, om man jämför med exempelvis 

Skogaby kraftverk. Foto: Lena Knutson Udd

grannlänet i söder. Mycket av allmän mark togs i 
anspråk under sena delen av 1800-talet och odlades 
upp av privata aktörer eller blev skogsplanteringar 
under 1900-talet. 

Den viktigaste alternativa näringen till jordbruket 
under sent 1700- och tidigt 1800-tal var den textila 
hemslöjden, som innebar att hallänningarna satt 
hemma och stickade på beställning. Kapitalet och 
råvaran kom ofta från grannlänen vilket innebar att 
när industrialismen slog igenom i Sverige under andra 
halvan av 1800-talet och hemindustrin lades ned 
så fanns inget kapital i länet. Bristen på kapital från 
större industrier kan också vara en anledning till att 

Del 2 Halland
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Adrian Crispin Petersons ”Ritning till brunns- och societetshus”. Foto: Arne Persson

Skånska hembageriet, Halmstad
Foto: Jessica Jönsson

städerna i Halland har varit och förblivit relativt små.
Då Sverige industr ia l iserades kom Hal land 

närmast att avindustrialiseras, med tanke på den 
nedlagda hemindustrin. Dock bidrog det allmänt 
ökade välståndet i landet till att turismnäringen 
tilltog. Under 1800-1900-talen kom Halland att bli 
ett attraktivt rekreationsområde för många som-
margäster som sökte sol och 
bad som belöning för det dagliga 
slitet. Sommarstugor, pensionat, 
campingplatser , strandhotel l , 
villor, barnkolonier med mera 
etablerades längs kusterna. Häl-
san blev också viktig att tillse och 
Varberg utvecklades som kurort 
under andra halvan av 1800-ta-
let, med allt vad det innebar i 

from av varm- och kallbadhus, brunnssalong och 
societetshus.

Samtidigt som mycket av de lågproduktiva 
utmarkerna, strandängarna, längs hela kustbandet 
togs i anspråk och exploaterades av de tillresta 
stadsborna så utvecklades några få orter till fiskelä-
gen. De fattiga strandsittare som hade ökat i antal 

under 1800-talet kom alltmer 
att livnära sig på fiske längre ut 
åt havs, och samtidigt nyttjade 
de bönder som haft fiske som 
binäring den möjligheten i allt 
mindre utsträckning varpå fis-
kenäringen blev mer renodlad.  

Del 2 Halland
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Både sjöfart och transport har varit viktigt för 
Hallands utveckling, därtil l har den geografiska 
placeringen mellan två expansiva storstadsregioner 
medfört mycket kommunikation genom länet. Även 
en annan typ av kommunikation har präglat Halland 
under 1900-talet, nämligen Grimetons radiostation. 
Radiostationen med sina 6 torn, 127 m höga, är 
sedan 2004 ett världsarv. Anläggningen började byg-
gas 1922 och platsen utanför Varberg valdes för att 
det skulle vara så fri väg som möjligt till mottagaren 
i USA. Den då toppmoderna radioanläggningen 
används fortfarande.
 I länets Kulturmiljöprofil Fyra vägar till Halland 
(framtagen på uppdrag av länsstyrelsen 2009) är det 
fyra teman som skildrar Halland och hallänningarna, 
nämligen småskaligt, rörligt, skiftande och självrådigt. 
Det finns en koppling mellan samhällsstrukturerna 
och en allmän mentalitet genom tiderna, vilket av-
speglar sig i hallänningarnas sätt att leva och verka. 

Halland har genom århundraden visat en stor flexi-
bilitet vad gäller näringar och skötselformer av mark, 
hela strukturer har över tid förändrats. Självrådig-
heten och det småskaliga som kännetecknat länet 
under långa tider lever dock fortfarande kvar, med 
många små företag med varierade verksamheter och 
relativt få stora industrier. Först från 1960-talet och 
framåt har det funnits större industrier i Halland,  
till exempel Ringhals kärnkraftverk och pappersmas-
sefabriken på Väröhalvön. 

I kommunreformen 1974 skapades Hylte kom-
mun och den kom att tillhöra Halland (med flera 
orter som tidigare tillhört Jönköpings län), därmed 
tillfördes också ytterligare stora arbetsplatser till 
Halland med tex pappersbruket Hyltebruks AB. 
Numera är Hyltebruks AB en del av Stora Enso och 
fortfarande en stor arbetsgivare på orten, i stort 
sett den enda resten av den tidigare så blomstrande 
brukstraditionen i trakten.

Lokstallarna i Landeryd. Foto: Hans Bergfast
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Näringslivet i Halland idag kännetecknas, generellt, 
annars av de många och ofta små företagen varav 
endast ett fåtal är kunskapsintensiva, och generellt 
är det låg kontakt med högskola och samhälle. 
Turismen har allt sedan den etablerades i slutet av 
1800-talet varit fortsatt stor i Halland, med ökande 
antal turister och också många nya företag inom 
upplevelsenäringen.  

Den uppdelning av länet som rått genom tiderna, 
delvis orsakad av olika naturgivna förhållanden, 
dröjer sig kvar trots dagens förbättrade kommu-
nikationsmöjligheter. Den norra delen av länet är 
orienterad mot Västergötland medan den södra 
delen vänder sig mot Skåne vilket fortsätter att 
avspegla sig i både bebyggelse och traditioner, men 
framförallt i invånarnas identitetskänsla.

Befintliga Halländska byggnadsminnen
I Halland finns det totalt 51 stycken byggnadsmin-
nen, 46 av dessa är enskilda byggnadsminnen och 
fyra av dem är statliga byggnadsminnen (Nidingens 
fyrplats, Tylöns fyrplats, Halmstad slott och Varbergs 
fästning).  De fyra statliga byggnadsminnena kom-
mer inte att inbegripas i detta arbete, då de ägs och 
förvaltas av staten och alla beslut rörande dessa 

Bebyggelsekategorier Antal
Bostadsbebyggelse           14

Försvarsväsende    1

Handel och bankväsende   1

Hantverk och manufaktur  4

Jordbruk    7

Kommunikation    3

Kultur och nöjesliv   2

Offentlig förvaltning   1

Rekreation och turism   1

Religionsutövning   3

Samhällsservice och teknisk försörjning 1

Slott och herrgårdar   8

Utbildning och vetenskap  1

objekt tas av nationella myndigheter. Det är alltså 
de 46 enskilda byggnadsminnena i Halland som avses 
i sammanställningen intill.

Fyra av byggnadsminnena har även andra skydd 
som syftar till att bevara de stora kulturhistoriska 
värdena. Radiostationen Grimeton är utöver bygg-
nadsminne även världsarv och tre av byggnadsmin-
nena, Mårtagården, Bollaltebygget samt Äskhults by, 
är kulturreservat.  
 På nästa sida följer en sammanställning av Hal-
lands byggnadsminnen, sammanställda utifrån ett 
antal kriterier. 

Skördetid i Äskhult. 
Foto: Arne Persson
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Bostadsbebyggelse                                                      
Västralt 2:10, ”Lottens” (1909)
Åkrabergs gård (ca 1870)

Kaptensgårdar (jordbruk/sjöfart)
Wea kaptensgård (1813)
Mårtagården (1780)
Knapegården (1754)

Torp och enklare bostäder
Båtsmanstorpet 152 Hallmans (1846)
Grunnarp (mitten 1800-tal)
Långanskogen (1813)
Vippentorpet (1778)
Backstugan i Fladalt (ca 1850)

Stadshus
Broktorpsgården (tidigt 1700-tal)
Kirsten Munks hus (1620-tal, handelshus)

Moderna hus
Bruno Mathssons sommarhus (1960)
Bögh-Andersens villa (1956)

Försvarsväsende
Norre port (1603)

Handel och bankväsende
Hausknechtska huset (1799)

Hantverk och manufaktur
Kvarnar
Sunvära kvarn (1890-tal)
Särdals kvarn (1890)
Brunnsbacka sågkvarn (nuvarande utseende  
ca 1870, har äldre delar) 
Kvarnadalen (1700- och 1800-tal)

Jordbruk
Äskhult (1825)
Riksdagsmannagården i Axtorp (1836) 
Hägareds gård (1816)
Olofsbo hembygdsgård ”Staffens” (1838)
Bollaltebygget (1780, flyttat på 1900-tal)

Ekonomibyggnader
Åkrabergs ladugård (1723)
Stolpboden på Särö (1775)

Kommunikation
Grimeton radiostation (1924)
Tullbron i Falkenberg (1760)
F.d televerket i Halmstad (1925)

Kultur och nöjesliv
Varbergs teater (1895)
Bio Röda kvarn (1926)

Offentlig förvaltning
Falkenbergs stadshus med rådhuset, rådhustorget 
och det s.k Rörbeckska huset (1960, 1826,1929)

Rekreation och turism
Societetshuset i Varberg (1886)

Religionsutövning
Särö kyrka (1922)
Vallda metodistkapell (1872)
Missionshuset i Rydöbruk (1900)

Samhällsservice och teknisk försörjning
Edenberga brandstation (1927)

Slott och herrgård
Tjolöholms slott (1904)

Fördelningen av byggnads- 
minnen per kategori
Byggnadsminnena sorteras nedan i kategorier som 
används inom Riksantikvarieämbetets bebyggelse-
register. Underkategorierna är Länsstyrelsens och 
används för att tydliggöra vilken typ av bebyggelse 
det är och avspeglar också i något fall det halländska 
byggnadsbeståndet. Många av objekten skulle kunna 
kategoriseras under ett flertal rubriker, användnings-
områdena kan också ha skiftat genom tiderna. Indel-
ningen nedan visar på den huvudsakliga funktionen 
eller ändamålet för respektive objekt. 
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Fördelning av byggnadsminnen per århundrade

1900-tal 26%

1800-tal 43%

1600-tal 6%

1700-tal 24%
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Fördelning av byggnadsminnen per kommun/%

0

8

15

23

30

Kungsbacka, 9 objekt
Varberg, 12 objekt

Falkenberg, 4 objekt
Halmstad, 9 objekt

Hyltebruk, 3 objekt
Laholm, 9 objekt 

20

6

20

8

26

20

Antal:      Kungsbacka 9   Varberg13   Falkenberg 4    Halmstad 9    Hyltebruk 3 Laholm 9

Åsklosters kungsgård (1807)
Lindhovs kungsgård (1838)
Borgen Hällerup (ngn gång mellan 1684 och 1740)
Vapnö slott (1750-tal)
Skottorps slott (1670-talet)
Mostorps gård (1880)
Vallens slott (ca 1800)

Utbildning och vetenskap
Slätteryds byskola (1913)

Flera av kategorierna går in i varandra, exempelvis 
så är ett flertal gårdar som ligger under jordbruk 
också bostäder, liksom de objekt som ligger under 
slott och herrgårdar. 14 objekt (30%) ligger under 
bostadsbebyggelse, därtill ligger fem gårdar (10%) 
under jordbruk och åtta objekt (17%) under slott 
och herrgårdar. Sammantaget är det 27 objekt (59%) 
som kan räknas som bostadsbebyggelse.

Fördelning av byggnadsminnen  
stad – land
Gränsdragningen mellan stad och land blir allt svårare 
att göra då det byggs mycket i utkanten av städerna 
och vissa orter som tidigare varit ren landsbygd 
numera är ganska tätbefolkade pendlingsförorter. 
Det omvända förekommer också, att tidigare livfulla 
orter numera tillhör avfolkningsbygder. Halland är 
ett län med få och inte så stora städer, några mindre 

orter (både växande pendlingsorter och krympande 
bruksorter) och relativt mycket landsbygd. Hallands 
byggnadsminnen är fördelade med tio objekt inne 
i städerna (22%), tre ligger i mindre orter (6%, på 
Särö och i Rydöbruk) och 34 byggnadsminnen ligger 
(mer eller mindre) på landsbygden (72%).
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Sammanfattning av byggnads- 
minnenas fördelning
Sammanfattningsvis kan man konstatera att Bostads-
bebyggelsen är den överlägset största kategorin 
bland byggnadsminnena, i synnerhet om man räknar 
in gårdarna under Jordbruk och också Slott och herr-
gårdar (59%). Objekten inom bostadsbebyggelse, 
inklusive jordbruk och slott och herrgårdar, visar en 
bredd av bebyggelse och speglar vitt skilda sociala 
tillhörigheter. Bland objekten finns en backstuga och 
enkla torp, och det finns lantgårdar och stadshus, de 
för Halland så karakteristiska kaptensgårdarna samt 
ett antal slott och herrgårdar. Åldersmässigt härrör 
de flesta av bostadsobjekten från 1700- (7 st) och 
1800-talet (14 st). Det finns två bostadsobjekt från 
1600-talet och fyra bostadsobjekt från 1900-talet, 
varav två är uppförda efter 1950 och kan räknas 
som moderna. 

Efter Bostadsbebyggelse, inklusive Jordbruk och 
Slott och herrgårdar, kommer kategorierna Kom-
munikation, Religionsutövning samt Hantverk och 
manufaktur vilka rymmer vardera tre objekt. Under 
Jordbruk återfinns, utöver de fem gårdarna, två eko-
nomibyggnader och under Kultur och nöjesliv finns 
två objekt. De återstående sex byggnadsminnena 
representerar vart och ett sex olika byggnadska-
tegorier, nämligen Försvarsväsende, Handel och 
bankväsende, Offentlig förvaltning, Rekreation och 
turism, Samhällsservice och teknisk försörjning samt 
utbildning och vetenskap. 
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Utbildning och vetenskap
Halland har alltså byggnadsminnen som represente-
rar 13 av de övergripande bebyggelsekategorier som 
Riksantikvarieämbetet använder i bebyggelseregist-
ret (BeBR). Totalt i BeBR används 24 kategorier, de 
11 kategorier inom vilka Halland inte har skyddade 
objekt är Boställe och tjänstebostad, Fiske, Folkrö-
relse och föreningsliv, Hälso-, sjuk och socialvård, 
Industri, Konstnärligt skapande, Nomadnäring, Park 
och trädgård, Rättsväsende, Skog samt Stadsrum.

Det dominerande århundradet bland Hallands 
byggnadsminnen är 1800-talet med tjugo objekt, 
därefter är det ganska jämt fördelat på 1700- och 
1900-talet med elva respektive tolv byggnader och 
slutligen härstammar tre objekt från 1600-talet. 
Fördelningen mellan fyra av de sex kommunerna är 
jämn, medan två av kommunerna endast har fyra 
respektive tre byggnadsminnen. Övervägande delen 
av byggnadsminnena ligger på landsbygden (72%).

Det är i stort ingen överraskande sammanställ-
ning över hur byggnadsminnena fördelar sig. Halland 
är ett län med mycket landsort, och bostadsbe-
byggelse får nog räknas som den största kategorin 
inom länets bebyggelse. Ser man till antalet Slott 
och herrgårdar som är skyddade jämfört med annan 
bostadsbebyggelse så är de överrepresenterade, å 
andra sidan är det miljöer som har stora värden 
på många sätt och ofta är väldokumenterade och 
välbevarade. Ålderskriteriet har traditionellt varit 
tungt vägande, och med devisen att desto äldre 
objekt desto rarare, så faller det sig naturligt att man 
försöker skydda äldre objekt i högre utsträckning. 
Ändock kan man konstatera att 1900-talet är under-
representerat, jämfört med 1800-talet. Vad gäller 
fördelningen mellan kommunerna finns det ingen 
egentlig förklaring till varför Hylte och Falkenberg 
är underrepresenterade. 

Brandstationen i Edenberga representerar  
kategorin”Samhällsservis och teknisk försörjning”.  

Bilden tagen vid  invigningen av byggnadsminnet. 

Foto: Jessica Jönsson

Syskrin, Äskhult. Foto: Arne Persson
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Länsstyrelsen kan inrätta ett byggnadsminne om 
byggnaden eller anläggningen har så höga kulturhis-
toriska värden att den kan betraktas ”synnerligen kul-
turhistoriskt värdefull” ur ett regionalt och nationellt 
perspektiv. För att få ett väl avgränsat men ändå ett 
så rikt och representativt byggnadsminnesbestånd 
som möjligt måste Länsstyrelsen prioritera i urvalet, 
vilket denna strategi ska vara ett verktyg för. 
 Vid nya byggnadsminnesförklaringar är det viktigt 
att ta hänsyn till de byggnadsminnen som redan 
finns, det kan innebära att en byggnad eller en be-
byggelsemiljö inte byggnadsminnesförklaras trots att 
den har höga kulturhistoriska värden. Till exempel 

Strategisk inriktning  
för nya byggnadsminnen

för att undvika överrepresentation om det redan 
finns ett antal objekt av motsvarande karaktär som 
är skyddade. Ytterligare skäl till att en byggnad inte 
skyddas trots höga kulturhistoriska värden är om det 
saknas förutsättningar för ett långsiktigt bevarande
 Byggnader och anläggningar som är uppförda i 
närtid kan vara svårbedömda vad gäller det kul-
turhistoriska värdet. Det krävs som regel ett visst 
tidsspann för att man ska få perspektiv på ett objekt 
och dess kontext. Som en riktlinje bör ett eventuellt 
byggnadsminne ha en ålder på ca 30 år.  
 När nya beslut om byggnadsminnen fattas är ett 
inkluderande synsätt viktigt för att kulturmiljöarbetet 

Länsstyrelsen avslog nyligen en fråga om byggnadsminnesförklaring av Halmstad stadsbibliotek, trots höga arkitektoniska värden 
och att byggnaden är en stor tillgång för Halmstads stadsbild, med motiveringen att byggnadens sena tillkomst medför en svårighet 
att bedöma det kulturhistoriska värdet. Foto: Jessica Jönsson
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ska bli relevant för alla. Alla har rätt till kulturarvet 
och Länsstyrelsen ska arbeta för att öka förståelsen 
för och delaktigheten i kulturmiljöfrågorna. Flera per-
spektiv måste lyftas fram och olika aspekter såsom 
maktstrukturer, genus och generationsförhållanden 
måste belysas. Det skyddade kulturarvet bör ha en 
geografisk spridning och visa på olika tiders liv och 
leverne. 
 För att få en heltäckande bild av Hallands framväxt 
bör nya byggnadsminnen framförallt representera 
fler bebyggelsekategorier, än de 13 som redan är 
representerade. De tidigare listade kategorierna som 
saknas bland Hallands byggnadsminnen i nuläget 
(Boställe och tjänstebostad, Fiske, Folkrörelse och 
föreningsliv, Hälso-, sjuk och socialvård, Industri, 
Konstnärligt skapande, Park och trädgård, Rättsvä-
sende, Skog samt Stadsrum) kan samtliga bortsett 
från ”Nomadnäring” ha bäring på det halländska 
kulturarvet. 
 Dock kan det finnas anledning att komplettera 
med ytterligare byggnadsminnen även bland de ka-
tegorier som redan är representerade, om särskilda 
skäl finns. Detta mot bakgrund att kategorierna är 
breda och vissa företeelser har varit karakteriserande 
för länet under lång tid.  

Övergripande mål
Vid urval av nya byggnadsminnen är  
Länsstyrelsens ståndpunkt att:

– Byggnaden eller anläggningen i första hand bör   
 ha bäring på denna strategi.
– Grunden för bedömning är om objektet har ”ett 
 synnerligen högt kulturhistorisk värde”. Det ska 
 därför även fortsättningsvis vara möjligt att bygg- 
 nadsminnesförklara en byggnad eller anläggning 
 som inte faller inom ramen för strategin.

Barnens historia måste också bevaras och berättas. Till exempel 
så organiserades det tidigt barnkolonier i Halland, den första 
troligen 1899. Några används fortfarande som kolonier,  
bilderna till höger visar Rörviks barnkoloni, Varbergs kommun. 
Foto Lina Lo Gillefalk 2010

Takarmatur, Solbackens festplats. Foto Lina Lo Gillefalk 2010



24

– Ett syfte med byggnadsminnena är att de ska 
 spegla länets särart, det som är karakteristiskt för  
 länet och dess byggnadskultur. Lika viktigt är dock 
 att ett byggnadsminne kan berätta många olika 
 historier om betydelsefulla händelser och före 
 teelser, skeden och brytpunkter i länets historia. 
– Nya byggnadsminnen bör bidra till att den his- 
 toria om länet som byggnadsminnena berättar 
 vidgas genom att mångfalden ökar. Byggnads 
 minnena bör analyseras utifrån olika perspektiv,  
 exempelvis genus, generation och klass. 
– Man bör eftersträva en geografisk spridning av 
 byggnadsminnena, så att olika delar av länet  
 representeras.
– Ett bredare tidsspann bör eftersträvas. Det är 
 angeläget att även lyfta fram nyare bebyggelse   
 som skildrar det moderna samhällets framväxt,   
 dvs bebyggelse uppförd under 1900-talet och   
 då i synnerhet från mellankrigstiden och framåt. 
– Det ska finnas förutsättningar för ett långsiktigt 
 bevarande (se th intill).

Långsiktigt bevarande
Förutsättningar ska finnas för ett långsiktigt 
bevarande. Dessa förutsättningar inbegriper 
varierande aspekter, såsom:

– Byggnadsminnet bör vara angeläget för många, 
 genom en rik berättelse.
– En rik kunskap ska finnas om byggnadsminnet,   
 informationsinsatser ska göras.

Del 3 Byggnadsminnesstrategi

– Byggnadsminnet ska vara tillgängligt för många, 
 rent fysiskt och/eller genom digital teknik och 
 visningar på annat sätt. 
– Byggnadsminnet ska ha förutsättningar för god  
 förvaltning genom engagerade fastighetsägare   
 och fastighetsförvaltare
– Vård och underhållsplan bör finnas och Läns- 
 styrelsen bör få yttra sig över planen.
– Det bör finnas utrymme för att kunna utveckla 
 byggnadsminnet, genom etablerande av verksam 
 heter – gärna med koppling till kreativa och 
 kulturella näringar, eller som mål inom destina 
 tionsutveckling. Dock måste en utveckling av ett 
 byggnadsminne ha sin utgångspunkt i ett beva- 
 rande av de kulturhistoriska värdena och bygga 
 på objektets kulturhistoriska värden.

Byggnadskategorier
Följande kategorier av bebyggelse bör prioriteras 
vid urval av nya byggnadsminnen:

– Byggnader och anläggningar kopplade till  
 samhällsservice och tekniska lösningar, vilket  
 kan avspegla den betydelse kommunikation  
 och energiförsörjning haft/har för länet. 
–  Bebyggelse som avspeglar turismens inverkan   
 på Halland.
– Hälso- och sjukvård, framförallt med koppling   
 till rekreation genom till exempel vilohem,   
 badhus och sanatorieanläggningar  
– Anläggningar och byggnader som vittnar om 
 sjöar och vattendrags viktiga betydelse, som  
 kraftkälla samt kommunikationsleder genom   
 tiderna. 
– Spår som vittnar om fiskets betydelse, både   
 havsfisket och fisket i sjöar och vattendrag. 
– Byggnader och anläggningar som visar  
 sjöfartens betydelse 
– Byggnader som speglar fritidslivets och  
 folkrörelsens framväxt.
– Bostadsbebyggelse i städerna, i synnerhet  
 flerbostadshus/handelshus och i synnerhet   
 bostäder från mellankrigstiden och framåt,  
 dvs modern arkitektur från och med  
 funktionalismens genombrott. 

Interiör, Bögh-Andersens villa i Laholm. Foto: Stina Johansson
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– Stadsgårdar och handelsgårdar
– Anläggningar som visar Hallands försvars- och   
 beredskapsåtgärder
– Bebyggelse som vittnar om den mångfald av   
 småskalig industri och näringsverksamhet som   

 karakteriserar länet, bland annat äldre bruks-  
 tradition kopplat till trä och järn, textil hem- 
 slöjd, samt lantbruk.
– Konstnärligt och kreativt skapande.

Strömma har en verksamhet med musik och servering på objektets egna villkor. Miljön har inget skydd.  
Foto: Jessica Jönsson
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Bollaltebygget Knäred 

Norreport Halmstad 

Brunnsbacka sågkvarn, södra unnaryd

Äskhults by, Kungsbacka

Biografen Röda Kvarn, Halmstad

Doktorn 5, Bögh-Andersens villa Laholm 


