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4'4 01 KUNGSBACKA

Ang ftirslag till ombyggnad av Statarhuset och Stallet,
Sdrd 1:425, Kungsbacka

Undertecknad har tagit del av fiirslag till ombyggnad av

rubr icerade fast igheter,  dels genom besiktning pi  platsen

och diskussion med fiiretrddare Fijr markigarna, Jan Hampf,

Sdri i ,  och konsulterna Sven Sahl in och Gert  Wingirdh,

Gt i teborg, dels genom r i tn ingar daterade 1981-02-01 (Sta-

tarhuset)  och 1981-02-07 (Sta] let) .  Ri tningar har enl igt

uppgift tillstiillts byggnadsndmnden qenom Jan HampF.

De aktuel la bygqnaderna, som bida stammar frSn sdter i -

epoken pi  55r i i ,  har .  uppmerksainmais i  Landsant ikvar iens

kul  turhistor iska inventer ing av Sdri i  1979, !  v i lken de

ingSr i Bebyggelsemi lj ii A.

Bida byggnaderna har var fijr sig och som komponenter i

mi l j i in v id Stal lbacken och kyrkan ett  betydande kul tur-

histor iskt  v i i rde, varFi i r  det ur kul turminnesvirdens syn-

vinkel  5r mycket posi t ivt  at t  byggnaderna f8r en Funkt ion,

som kan garantera et t  kont inuer l igt  underhi l l  och motver-

ka det successiva fiirfall som iir oundvikligt n5r de stir

tomma.

Statarhuset

FiirSndring av exteriijren avses ske genom att i sen tid

pispikade asbesLcementplattor avldqsnas och i samband med

t i l ldggsisoler ing ers6tts av en r i idfdrgad lockl istpanel i
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utf t j rande som 5ldre, bef int l ig.

P6 baksidanlmot sydost, utgir den iistliga Fiinsteraxeln

och en central t  p lacerad frontespis t i l lkommer. Dessa

senare itgSrder 5r acceptabla fijrdndringar, dock biir

frontespisens utformning Fijrenklas och utFormas p5 tradi-

tionellt vis med fijnstrena under ett gemensamt pulpettak

utan "Flyglarrr med runda f6nster, speciellt son bakomva-

rande rum Fir sitt dagsljus frin befintliga gavelftjnster.

Vad avser inter i t j ren dr det v6rdeful l t  om trapphusets

t idstypiska (ca 1890) per lspontpanel och i ivr iga snicker ier

kan behi l las,  l iksom bef int l iga kakelugnar.

Stal let

Stal let  5r uppfdrt  som ladugSrd ornkr ing 1845 och byggdes

om t i l l  sta] l  ca 1890.

Byggnaden har en monumental ,  tungt v i lande hor isontaL ka-

raktdr med kraFt iga naturstensvdggar och relat ivt  ht ig tak-

resning med tegel tbckning. Denna helhetskaraktdr 5r v ikt ig

att bevara avbn efter en ombyggnad fijr bostadsdndamil.

I stort sett bevaras denna karaktdr i fiirslaget. Dock bijr

takfiinstrenas, I'oxiigonens'r, diameter minskas till ca 50

cm fijr ati inte bryta upp takets slutenhet (mindre oxdgon

finns redovisade i ritning Bt-O1-21). Det vore Sven lHmp-

l iqt  at t  redovisade vent i  lat ionshuvar pe taknocken er-

sal tes med mekanisk vent i lat ion med evakuering i  gavel-

spetsarna. Entrdpart ierna kan accepteras ur ant ikvar isk

synpunkt .

NHr del  gel ler inter i i j ren bi i r  man strava efter at t  beh6l-

la karaktiiren hos naturstensvdggarna, eventuellt med dtt
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ytskikt av tunnputs av "iippen" typ, som tillSter fukt-

transport b6de i form av vatten och 6nga. Ur teknisk syn-

punkt 5r det tveksamt om man vinner n6got genom att

tilldggsisolera dessa tjocka murar och kld dem med gips-

plattor. Under alla fiirhillanden skall diffusionstdta

skikt undvikas, dA dessa erfarenhetsm5ssigt visat sig

skapa svirbemSstrade problem.

Ett f d vagnslider frin senare delen av 1800-talet avses

anvdndas som garage, vilket inte niiter n6got hinder ur

antikvarisk synpunkt, fiirutsatt att hHnsyn tas till den

exteriijra utformningen.

Sanrmanfattning

Med vissa mindre, ovan anfiirda anmZirkningar, anser jag att

f6religgande fdrslag med delvis okonventionella grepp pi

ett positivt sdtt lyckats liisa uppgiften att funktions-

ftir5ndra och modernisera den aktuella bebyggelsen utan

att  det kul turhistor iska v5rdet sool ieras.'W
Landsantikvarie

Kopia fiir kiinnedom: KulturnAmnden, Kungsbacka
LSnsstyrelsen, l6nsant ikvar ien
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