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I september 2013 inkom en rivningsansökan till La-
holms kommun, för ett uthus på fastigheten Laga-
holm 2:8. På fastigheten finns flera byggnader med 
höga kulturhistoriska värden och även uthuset finns 
med i inventeringen för kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse i Laholms kommun. Välbevarade äldre 
gårdsmiljöer med äldre uthus har också stort kultur-
historisktvärde, som sällan uppmärksammas och ofta 
försvinner. Då rivningsansökan bifölls har en kultur-
historisk dokumentation utförts, så att kunskapen om 
helhetsmiljön ändå bevaras. Dokumentationen foku-
serar på beskrivning av byggnadens utseende innan 
rivning.

Dokumentationen har beställts av fastighetsäga-
ren och utförts av bebyggelseantikvarie Britt-Marie 
Lennartsson, Kulturmiljö Halland. Arkivmaterialet 
förvaras hos Kulturmiljö Halland, Bastionsgatan 3 i 
Halmstad under dnr 2013-474. 

Kulturhistoriskt värde
Det gamla tullhuset på fastigheten är placerad i klass A 
som ett av de äldsta bevarade byggnaderna i Laholm, 
1783, samt för sin historiska funktion som stadstull. 
På fastigheten finns även ett större flerbostadshus i 
tegel med tillhörande aktuellt uthus från 1897. Här 
finns även en envånig länga, byggd som verkstad på 
1800-talet, tillbyggd på 2000-talet. Samtliga dessa 
byggnader är placerade i klass B. De har arkitektur-
historiskt och byggnadshistoriskt, miljöskapande, 
identitetsskapande värden samt autenticitet som väl-
bevarade byggnader från sin tid.

Byggnaderna ligger inom riksintresse för kulturmiljö-
vården enligt Miljöbalken, Laholms stad.

Uthuset - Beskrivning
Huset är en låg envånig länga, med pulpettak. Det lig-
ger i indraget läge på tomten, bakom det höga flerbo-
stadshuset. Det är dock väl synligt från stadsparken 
öster om fastigheten samt även från sydväst då fastig-
heten är lågt belägen i förhållande till sin omgivning. 
Uthuset byggdes 1897 samtidigt som huvudbyggna-

Ovan: En spegeldörr in till förrådet.
Nedan: Huset har ett enkelt brädtak täckt med kor-
rugerad plåt.



Ovan: ett fösnter återstår i byggnaden, ett träfönster 
med spröjs. 
Ovan till höger: byggnadens baksida med en liten mur 
mellan uthus och huvudbyggnaden.
Nedan til höger: dekorativt formade fogar i husets 
murar.

Uthuset har fyra trädörrar 
samt et tfönster kvar, men fa-
daden uppvisar att det funnits 
fler öppningar som murats 
igen.



den. Ritningar finns enligt fastighetsägaren  i arkivet 
på Laholms kommun.

Uthuset är byggt helt i tegel, såväl grund som väggar. 
Tegelmuren har dekorativt formade fogar (återkom-
mer även främst på framsidan på huvudbyggnaden.) 
Tegelstenarna har en varierad kulör och brännings-
grad vilket skapar en levande yta. Sockeln är dock 
putsad/intäkt med betongbruk på framsidan och på-
bättrad med småsten i bruket. 

Takstolen är byggd i trä och täckt med ett enkelt bräd-
tak och sentida grönmålad korrugerad plåt. På husets 
baksida mot parken, finns rester av svart färg/tjära 
efter ett litet pulpettak som skyddade en stege som 
hängt på väggen. På hustes framsida finns fyra grön-
målade dörrar samt ett flertal igenmurade dörrar och 
fönster. Här finns ännu ett fönster, kvar; ett kvadra-
tiskt med spröjs.

Det har troligen funnits mellanväggar av trä som delat 
in byggnaden i flertal utrymmen. Dessa är dock rivna 
men i väggarna kan ännu skönjas rumsindelning och 
rester av olika ytskikt på innerväggarna. I den norra 
delen av huset finns dock en mellanvägg i trä kvar; en 
enkel brädvägg som delar av ett rum som idag använts 
som cykelförråd.

Husets olika rum har haft olika funktioner som ved-
bod och förråd. I den södra änden fanns troligen ett 
utedass. 

Vid uthusets norra gavel finns ett litet mellanrum som 
binder samman byggnaden med huvudbyggnaden 
med en mur samt ett enkelt tak av träbjälkar, vilket 
varit täckt med någon typ av material, plast eller plåt.

Olika ytskikt visar var mellanväggar funnits.

Nedan: mellanrummet mellan uthus och huvudbygg-
nad.
Till höger: en svart tjärrand avslöjar var det funits ett 
litet snedtak på baksidan.



Foto 
Foton är tagna digitalt och förvaras i arkivet hos Kul-
turmiljö Halland, Bastionsgatan 3 i Halmstad. Föl-
jande filmer i arkivet innehåller fotografier som visar 
Brunnsbacka efter denna renovering:

Film nr Datum  Fotograf 
2013-40 2013-10-24 Britt-Marie 
    Lennartsson

Den enda återstående mellanväggen i norra delen av uthuset.

Till vänster: Dörr från insidan.
Ovan: huset mot söder från insidan.



Postadress: Bastionsgatan 3  |  302 43 Halmstad  |  Tel: 035-19 26 00  
E-post: kansli@kulturmiljohalland.se  |  Hemsida: www.kulturmiljohalland.se

Lagaholm 2:8 sett från Stadsparken.


