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Inledning
Kulturmiljö Halland har på uppdrag av 
Sjölärkan Bostad AB tagit fram denna 
kulturhistoriska utredning av Snidaren 
1, 13, 14 och 15 i den västra delen av 
kvarteret Snidaren i Varberg.
Utredningen ska kunna användas som ett 
underlag för framtagande av detaljplan för 
dessa fastigheter. 

Läge
Kvarteret Snidaren ligger strax öster om 
Varbergs innerstad, och hör till några 
av de tidigare årsringarna av stadens 
bebyggelse utanför Vallgatorna; den 
historiska innerstaden. Den norra delen av 
kvarteret ligger längs Träslövsvägen – en 
av de äldre infartsvägarna till staden från 
grannsocknen Träslöv.

Metod
Utredningen berör främst husens 
exteriör och miljön runt bebyggelsen. 
Tyngdpunkten har legat på att studera 
och beskriva byggnaderna och dess 
miljö så som de ser ut idag. Byggnaderna 
har studerats och fotograferats digitalt 
från gatumark. Foton är tagna i ett 
arkivbeständigt raw-format och original 
förvaras i Kulturmiljö Hallands arkiv. 
För att sätta in byggnaderna i ett historiskt 
sammanhang, samt att se hur förändringar 
påverkat dem, har en övergripande 
studie av relevant litteratur, arkiv och 
internet om Varberg utförts. Framför allt 
har planunderlaget Stadens karaktärer 
använts, då delar av bebygglesen ligger 
inom där utpekade kulturmiljöer. Stadens 
karaktärer – Kulturmiljöer i Varbergs 
stad, är ett planeringsunderlag från 2012, 
för stadsdelar utanför centrum.
Husen hör till de mer vardagliga 
boendemiljöerna och är därmed ytterst 

sparsamt dokumenterat i bild och 
text. Vissa slutsatser kan ändå dras 
om bebyggelseutvecklingen ur det 
källmaterial som finns. 
Det fanns inget arkivmaterial om dessa 
fastigheter på Varbergs kommun utöver 
bygglovshandlingar från tiden efter 
1971. Det finns några böcker som tar 
upp området. Alva Petersons Hus och 
människor i Varberg del 2, utgiven av 
Hembygdsförbundet Gamla Varberg 
2009. Magnus och Stefan Gustafsson har 
visst bildmaterial från dessa fastigheter i 
sin bok Hus och gator i Varberg – Bilder 
och nostalgi från 1980-talet, också 
utgiven av Hembygdsföreningen Gamla 
Varberg och Utblick Media i Halland 
AB, 2015. Snidaren 13 finns med i 
inventeringen av kulturhistoriks värdefull 
bebyggelse i Halland, vilken genomfördes 
i Varberg 2009. Denna inventering 
finns numera i Riksantikvarieämbetets 
Bebyggelseinventering, BeBR. 
Ovanstående material har sammanställts 
och utifrån byggnadernas kulturhistoriska 
värdering och utseende i nuläget har en 
analys gjorts av vilka kulturhistoriska 
perspektiv som bör tas upp i planeringen 
av fastigheterna.

Tidigare kulturhistorisk 
värdering
Snidaren 1, 13, 14 och 15 har inte upp-
märksammats i kulturhistoriska underlag 
förrän på 2000-talet. De tillhör en 
vardagsarkitektur från 1900-talet som 
inte uppmärksammats i någon högre grad. 
Bebyggelsen har dessutom genomgått 
en del förändringar. Området ligger 
dock inom två olika kulturmiljöer med 
något skiftande karaktär vilka tas upp i 
planeringsunderlaget Stadens karaktärer 
från 2012. Snidaren 1 ligger inom 
kulturmiljön 2 d Tranelyckan m.fl. med 
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fristående villor och mindre flerfamiljshus 
från tidigt 1900-tal och framåt. Snidaren 
13 ligger inom kulturmiljön 3b 
Klumberggärdet och Gyltalyckan, ett 
enhetligt område av mindre fristående 
flerfamiljshus från 1930-40-talen. 
Snidaren 13 finns dessutom med i den 
länstäckande bebyggelseinventeringen 
av kulturhistoriska värden som utfördes 
under 2005-2009 och placerades då i klass 
B med arkitektoniska, arkitekturhistoriska, 
byggnadshistoriska och miljöskapande 
värden, samt med autentisitet, som 
ett mycket välbevarat, i betydelsen 
oförändrat, hus i funktionalistisk stil. 
Metoden för inventeringen är redovisad i 
”Kulturhistorisk värdering av bebyggelse”, 
Axel Unnerbäck, Riksantikvarieämbetet, 
2002. 

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar 
inom dessa fastigheter. De ligger utanför 
fornlämningsområde Varberg 62:1, som 
kan innehålla spår av äldre stadslager från 
när staden Varberg anlades 1600-talet. 
Detta utesluter dock inte att det kan finnas 
ännu okända fornlämningar i marken.

Gällande detaljplan
Snidaren 1, 13-15 regleras av en 
detaljplan, eller stadsplan, från 1934. 
Denna plan utarbetades för hela Varbergs 
stad samt för tänkta exploateringar utanför 
då bebyggt område. Denna plan gäller 
än idag för en stor del av staden och har 
haft stor påverkan på stadens utveckling. 
Dittills hade Varbergs planering utgått 
från den strikta rutnätsplan som lades 
vid stadens grundande på 1600-talet. 
Liknande stadsplaneideal rådde även 
under 1800-talet, med raka gator, dock 
med bredare trädkantade boulevarder. 

Paralllellt med dessa strikta planerade 
drag karakteriserades Varberg vid denna 
tid även av en mer oplanerad bebyggelse  
som växt fram längs infartsgatorna till 
staden.
Med den stora stadsplanen inträdde andra 
ideal för planering; trädgårdsstaden och 
den funktionalistiska stadsplaneringen. 
Trädgårdsstaden bidrog med något 
oregelbundna långa, smala kvarter längs 
långa något böjda gator. Gatorna skapade 
siktlinjer, som dock alltid hade någon 
byggnad i fonden. Enligt funktionalismens 
ideal skapades en öppnare struktur 
där  alla hus skulle omges av ljus och 
luft, på jämna avstånd mellan varandra. 
Kvarterens ändar lämnades obebyggda 
och husen placerades fristående i 
trädgårdar; ett radikalt brott mot de slutna 
innerstadskvarteren. Detajplanen öppnade 
även möjlighet för förhållandevis större 
skala, med längre sammanhängande 
lamellhus i en till tre våningar. Öppenhet 
och ljus i kvarter och bostad var dock en 
viktig faktor även i sådan bebyggelse.
På ena sidan av en gata placerades husen 
i liv med gatulinjen och på motsatt 
sida placerades husen något indraget 
från gatan, med förgårdsmark som inte 
fick bebyggas. Planterad förgårdsmark 
mot gatan var ett viktigt drag inom 
funktionalismen. På så sätt förenades det 
stadsmässiga med trädgårdsstadens ideal 
med  en grönare stads- och gatumiljö. 
Planen skapade också öppna friare ytor 
inne i kvarteren med plats för trädgårdar 
och husbehovsodlingar, där bara uthus 
och ekonomibyggnader fick byggas.
Planen innebar också en uppstrukturering 
av den äldre planlösa bebyggelsen som 
fanns i ytterområdena, där flera äldre hus 
hamnade på prickad mark. De hus som då 
redan fanns längs Träslövsvägen var dock 
i stort helt inom planens bestämmelser. 
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Stadsplan över Varberg upprättad 1934 av stadsingenjör Josäf Lager har påverkat byggnationen i staden under 
många årtionden, fram till idag.
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Arbetarfamiljen bodde trångt, på gränsen 
till det uthärdliga, och borgerliga 
reformvänner såg det egna huset som 
idealet, även för arbetarklassen. 1904 
beslöt staten införa statliga egnahemslån, 
främst till mindre familjejordbruk, men 
även till egnahemsföreningar kring städer 
och industrier. Egnahemsfrågan var viktig 
för att överbygga klyftorna i samhället, 
men även för att stoppa emigrationen. 
Stadsplanemässigt hade rutnätsplanen 
varit gällande i Varberg sedan 1600-tal. 
En reaktion uppstod nu mot det strikta 
kvartersmönstret som ofta medförde 
mörka trånga innergårdar. Nu strävade 
man istället mot den s.k. trädgårdsstaden 
med friare planformer, gatusträckningar 
och  kvarter anpassade till terrängen. 
Tomterna skulle bli större och lummigare 

Miljön vid Träslövsvägen –
del av kulturmiljön 
Tranelyckan m. fl. 
Trots det sena 1800-talets nästan 
explosiva utveckling var Varberg ännu 
en utpräglad småstad runt sekelskiftet 
1900. Många försörjde sig fortfarande 
på jordbruk, hantverk och fiske. 
Industrialiseringen av Varberg fortsatte 
dock med Skandinaviska Textilfabriks 
AB grundad 1896, Monark grundad 1908 
och Gunnebo Bruks AB vilka var tidiga 
industrier av betydelse. Befolkningen 
ökade och jordbruksmarkerna närmast 
stadskärnan togs i anspråk för en mer 
planerad bebyggelse än tidigare. 
I början av 1900-talet hade bostadsfrågan 
fått allt större fokus inom politiken. 

Den nu gällande detaljplanen för kvartert Snidaren är från 1934. Bestämmelserna 
kan sammanfattas: 
• Bostad eller affärsverksamhet. 
• Högst två våningar/ 7,5 m byggnadshöjd.
• Öppet byggnadssätt med endast en huvudbygnad per tomt.
• Minst 2/3 av tomt ska lämnas obebyggd.
• Förgårdsmark längs Sveagatan och Snidaregatan fick ej bebyggas. 
• Marken inne i kvarteret fick bebyggas med till exempel trapphus, veranda, 

uthus, garage.
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för att skapa en trivsam rumslighet. Längs 
Träslövsvägen byggdes fristående hus 
på stora tomter men med husfasaden 
intill gatulinjen som i de äldre kvarteren 
i innerstaden. Detta byggnadssätt levde 
kvar här in på 1950-60-talen, även om 
det en viss variation av byggnader. 
Längs den södra sidan av Träslövsvägen 
är bebyggelsen mer enhetlig med villor 
och små flerfamiljshus varav de flesta är 
från först delen av 1900-talet. De omges 
av en stor lummig trädgård med en ofta 
dekorativ och genomtänkt inhägnad med 
grindar. 
Idag har bebyggelsen till stor del bytts ut 
på den norra sidan av Träslövsvägen och 
omgivningarna runt Snidaren har ändrats. 
Här finns moderna större flerfamljshus 
och villor, men även andra inslag såsom 
Östergården och Östra kyrkogården. 
Mittemot Snidaren 1 ligger den Bexellska 
stugan; en gammal högloftsstuga som 
flyttats till platsen på 1870-talet för att 
bevaras i musealt syfte. 

Väster om kvarteret Snidaren reser 
sig de höga moderna husen i kvarteret 
Lorensberg. Väster om detta kvarter tar 
innerstadens lägre kvartersbebyggelse vid.
Rekommendationer för att bevara områdets 
karaktär (enligt Stadens karaktärer)
• Variation av hus eftersträvas och flera 

lika byggnader bör undvikas.
• Karaktären med fristående hus i trädgård 

bevaras.
• Ursprungligt utförande och material 

bör vara vägledande vid förändringar, 
vanligtvis som villor i 1½ plan 
alternativt mindre flerfamiljshus i 1-2 
våningar med ett trapphus.

• Karaktären med något böjda 
gatusträckningar med kortare siktlinjer 
bör bevaras.

• Karaktären med varierade tomtstorlekar 
bör bevaras.

• Uthus, garage och tillbyggnader bör 
vara placerade i indraget läge från gatan. 

På en karta från 1925 ser vi att endast tomterna mot Träslövsvägen var bebyggda. Kvarteret hette 
Skomakaren på denna tid och Snidaregatan hette Påskbergsgatan. 
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• Tomter bör avgränsas av låga inhägnader 
mot gatan; stenmurar, gjutna murar, 
smidesstaket mm. Äldre inhägnader bör 
bevaras.

• Ursprungliga detaljer bör bevaras såsom 
utsmyckningar runt dörrar, knutar, 
fönster, takfot, räcken vid trappor och 
balkonger etc.

Längs Träslövsvägens södra sida finns ännu den 
äldre karaktären kvar. Mellan detta område och 
innerstaden reser sig Lorensbergs höga byggnader. 

I fonden av Sveagatan från norr ligger den gula 
villan på Snidaren 1.   

Vid Träslövsvägen ligger ligger tre villor på rad, 
Snidaren 4-6, med samma karaktär som den på 
Snidaren 1. De är några av de äldsta kvarvarande 
husen i stadsdelen Lorensberg. 

Där Träslövsvägen möter innerstaden finns främst 
modern bebyggelse.

Mest påtaglig är kontrasten mellan Lorensberg och 
de yttre årsringarna sett från innerstaden.
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På Snidaren 1 ligger två villor; den gula  från tidigt 1900-tal och den grå från några årtionden senare. 

Snidaren 1 
Historik 
1857 köpte handlaren Laurentius (Lorens) 
Svensson en tomt intill Träslövsallén där 
han byggde en handelsgård. Han har fått 
ge namn åt stadsdelen och senare kvarteret 
Lorensberg. 1897 styckade han av fem 
tomter på sin lycka längs Träslövsallén, 
öster om sin gård, vilka såldes till 
hantverkare och tjänstemän. Här byggdes 
fem större villor. Dessa tomter motsvaras 
troligen av dagens Snidaren 2-6, och 
det är sannolikt dessa hus som ännu 
ligger kvar. Villor på Snidaren 4-6 har 
stora likheter med Snidaren 1, som dock 
byggdes först 1922. Det har även funnits 
en liknande villa i nuvarande kvarteret 
Lorensberg  (nr 6 på kartan från 1925, sid 
7) vilken revs 1989. Villorna är tämligen 
stora men innehöll oftast flera lägenheter 
för stora familjer. De hyrde dessutom ofta 
ut rum till ensamstående arbetare och 
hantverkare, vilka flyttat in till staden från 
landsbygden.
Kvarteren Lorensberg och Kanngjutaren 
hade tidigare en bebyggelse av äldre 
trähus av olika karaktär, likt den längs 
Träslövsvägen. I hörnet Sveagatan/

Träslövsvägen i kvarteret Lorensberg 
låg även ett mindre flerfamiljshus av 
samma typ som finns längs Snidaregatan; 
ett symmetriskt två våningshus i 
mörkt tegel och tälttak, troligen från 
1930-40-talen. Detta hus, och all annan 
bebyggelse som fanns kvar i kvarteren, 
revs på 1980-90-talen för att ge plats 
åt en stor parkering. På 2000-talet 
bebyggdes kvarteren med storskalig 
modern bebyggelse i 5-6 våningar med 
parkeringsgarage.

Beskrivning och förändringar
Snidaren 1 ligger i hörnet av Sveagatan 
och Träslövsvägen. På fastigheten 
ligger två villor från 1920-talet, i en 
större trädgård, kantad av ett brunmålat 
spjälstaket på en låg mur. Byggnaderna 
ligger placerade nära gatan så att det 
bildas en större trädgård in mot kvarteret. 
Trädgården består idag av en asfalterad 
parkering närmast byggnaderna och 
därutöver gräsytor med äldre fruktträd. 
Vid tomtgränsen mot öster ligger ett litet 
uthus med liggande fjällpanel och flackt 
sadeltak.
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Inne i byggnaden finns ännu den ursprungliga 
trappan med väggar klädda med pärlspont.

Snidaren 1 från trädgårdssidan.

Huset är byggt på en hög grund av Varbergsgranit. 
Att huset tilläggsisolerats framträder tydligt i mötet 
mellan fasad och grund.

I hörnet av Sveagatan och Träslövsvägen 
ligger en större gul trävilla, ursprungligen 
i jugendstil från tidigt 1922. Den är  i en 
våning med en monumental frontespies 
mot Träslövsvägen och en stor takkupa 
mot trädgården. Huset är uppfört på en hög 
grund med källare i huggen Varbergsgranit, 
murad med välvda fogar. Byggnaden är 
tilläggsisolerad så att fasaden flyttats ut 
runt en decimeter från grunden. Fasaden 
är klädd med gulmålad profilerad 
locklistpanel. Alla fönster är utbytta till 
moderna och de har sannolikt fått helt 
andra proportioner än de ursprungliga och 
några har även flyttats. Några moderna 
balkonger och förstukvistar med trappor 
har byggts. Trapporna har dock sättsteg 
av huggen granit. Det brutna sadeltaket är 
klätt med svart plåt med takpanneprofil. 
Utöver byggnadens volym och höga 
stengrund finns det inte så många spår 
av att huset är snart hundra år gammalt. 
I trapphuset mot Sveagatan finns dock en 
fin bevarad trätrappa; en elegant svängd 
trappa från källare till vind där stegen utgår 
från en central rundad träpelare. Väggarna 
i trapphuset är klädda med pärlspont, ett 
typiskt material i enklare utrymmen under 
tidigt 1900-tal. Pärlsponten är målad 
utom i vindstrappan där allt trä är omålat. 
Trappstegen mellan de övriga våningarna 
är inklädd med en plastmatta, men det är 
troligen originaltrappans steg under ytan. 
Bredvid den gula villan ligger en något 
mindre, enklare villa också från samma tid. 
Den tycks dock ha en gjuten grund. Villan 
är byggd i ett plan med brutet sadeltak. 
Denna mer traditionsrika villatyp var 
vanlig under 1920- och även 1930-talen, 
vid sidan av den moderna funkisen. 
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Den grå villan på Snidaren 1, från trädgårdssidan. 

Att byggnaderna ligger i störa trädgårdar är en viktig del av karaktären i miljön.

Byggnaden har nya fönster och ny fönstersättning 
sedan ursprungstiden.

Även denna villa är tilläggsisolerad och 
starkt förändrad, med nya fönster med 
ändrade proportioner och indelning och 
som till viss del även fått nya placeringar. 
Fasaden är klädd med ljusgrå locklistpanel 
med dekorsågade brädor vid takfoten mot 
gatan. Det brutna sadeltaket är klätt med 
svart plåt med takpanneprofil. 

Kulturhistoriskt värde
Byggnaderna har inte pekats ut som 
kulturhistoriskt värdefulla i någon 
inventering. De är mycket förändrade men 
har ännu form och volym som äldre villor 
från denna tid. Att de ligger i en större 
trädgård är också en miljöfaktor. De ingår 
därför i en kulturhistorisk miljö längs 
Träslövsvägen och upp mot Tranelyckan, 
som en årsring i stadens utveckling. 
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Klumbergsgärdet - en 
årsring från 1930-40 - talen
1934 kom makarna Myrdals debattbok 
Kris i befolkningsfrågan som belyste den 
betydande nativitetsminskningen sedan 
1920-talet. En av orsakerna ansågs vara 
dåliga boendeförhållanden. Debatten 
ledde bl.a. till en rad reformer som 
skulle bidra till bättre bostäder och ökat 
bostadsbyggande. 
Genom Stockholmsutställningen 1930 
fick funktionalismens sitt genombrott - en 
stil som ville ta avstånd från traditionen. 
Ingenjörer och arkitekter utformade på ett 
vetenskapligt sätt bostäder och byggnader 
som på bästa sätt skulle uppfylla 
människans behov. Resultatet blev öppna 
kvarter där alla lägenheter skulle få luft 
och ljus. Stilen var modern, enkel, ren, lätt 
och luftig. Men ännu utfördes byggandet 
tämligen hantverksmässigt och materialen 
var ofta traditionella. 

Kriget och den medföljande material-
bristen minskade byggverksamheten 
under 1940-talet. Det som byggdes var 
präglat av funktionalismen, men med en 
mer traditionell förankring. En vanlig 
hustyp blev det enkla trähuset i två 
våningar, med flackt sadel- eller tälttak, 
antingen utformad som enfamiljsvilla eller 
som flerbostadsvilla. Flerbostadsvillan 
var den vanligaste typen av flerbostadshus 
i mindre städer, fram till 1940-talet, 
och så även i Varberg. Staden hade växt 
under perioden 1920-1950 till en modern 
industriort, Hallands största industristad 
i slutet av 1940-talet, med stort behov av 
bostäder för den ökande befolkningen.  
Något som påverkade bebyggelse-
utvecklingen i staden var den stadsplan 
som upprättats 1934. Kvarteren på 
Klumbergsgärdet, dit Snidaregatan 
hör, är en typisk representant för hur 
Varberg bebyggdes under denna period 

Bebyggelsen längs Snidaregatan är mycket representativ för bebyggelsen i Varberg från 1930-40-talet och 
byggnaderna är överlag tämligen välbevarade. Snidaren 13 skymtar som det sista huset på gatan på höger sida.
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och det mesta av byggnaderna tillkom 
efter 1934. Här finns trädgårdsstadens 
och funktionalismens ideal med 
oregelbunden kvarterstruktur och böjda 
gator vilket skapar korta siktlinjer med 
intimare gaturum där närliggande hus 
och trädgård ligger i fonden. Kvarteren 
är indelade i större trädgårdstomter med 
plats för husbehovsodling. Varje hus har 
en centrerad placering på tomtens bredd 
vilket gör varje byggnad till en tydlig 
solitär. Karakteristiskt är också att de stora 
tomterna inhägnas av låga murar med 
smidesgrindar.
Husen är flerbostadsvillor eller större 
villor med källare och två våningar, flacka 
sadeltak som ofta är valmade. En del hus 
har en exklusivare utformning med drag 
från 20-talsklassiscismen i mörkt rött 
tegel, plåtslageri i koppar och detaljer som 
dekor i teglet, kolonner och lunettfönster, 
i motsats till en enklare funktionalistisk 
stil som finns längs Fredsgatan och 
Malmgatan. 
Rekommendationer för att bevara områdets 
karaktär (enligt Stadens karaktärer)

• Karaktären med fristående hus i trädgård 
bör bevaras.

• Bostadshusen bör vara placerade med 
fasad i gatuliv eller i indraget läge, 
dock på samma avstånd från gatulinjen. 

• Ursprungligt utförande och material 
bör vara vägledande vid förändringar. 
Detta gäller de mindre flerbostadshusen 
i två våningar med sadel- eller valmade 
sadeltak, enkelt och lätt uttryck med 
räta linjer och utan påtagliga detaljer, 
symmetrisk fönstersättning med 
avvikande fönstersättning i trapphus, 
som nås från gemensam entrédörr mitt 
på husets långsida.

• Uthus och ekonomibyggnader bör vara 
placerade i indraget läge från gatan.

• Ev. takkupor kan utföras på husens 
baksida.

Även Snidaren 14 och 15 smälter till viss del in i 
karaktären  i Klumbergsgärdet längs Snidaregatan.

Murarna längs gatorna är ett karakteristiskt inslag 
i miljön..
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Snidaren 13 
Historik 
Snidaren 13 är byggd 1943 i enlighet med 
stadsplanen från 1934. Den är byggd i en 
tydligt funktionalistisk stil och få ändringar 
har genomförts exteriört. interiört har bl.a. 
planlösningen ändrats något. Dock finns 
en påtagligt brist på underhåll.

Beskrivning och förändringar
Byggnaden är ett mindre flerfamiljshus 
i två våningar, med ursprungligen fyra 
lägenheter. Arkitektoniskt karaktäriseras 
byggnaden av den enkla funktionalistiska 
folkhemsarkitektur som var vanlig 
under 1940-talet. Byggnaden vilar på 
en slätputsad betonggrund. Fasaden är 
klädd med en smal, spontad slätpanel som 
målats vit. Det flacka sadeltaket är klätt 
med enkupigt lertegel. 
Fönsterna är kopplade sidohängda 
tvåluftsfönster i trä som är symmetriskt 
placerade på fasaden. Mitt på byggnadens 
västra sida finns ett utskjutande 
entréparti med ett litet tak över dörren 
som ursprunligen varit en liten balkong. 
Balkongdörren finns ännu kvar och över 
den är ett runt fönster placerat. Interiört 
finns en del bevarade drag såsom dörrar, 
lister och foder, samt källarinredning.
Lägenheterna har en gemensam trädgård 
med tidstypiska funktionalistiska drag. 
Mot gatan avgränsas tomten av en låg 
slätputsad mur i betong med dekorativa 
smidesgrindar mellan av grindstolpar mot 
gatan. Från den vänstra grinden leder en 
gång i kalksten fram till byggnadens entré. 
I trädgården finns flera äldre fruktträd 
samt barrträd och rododendron. 

Kulturhistoriskt värde
Huset är placerat i klass B i den länstäckande 

bebyggelseinventeringen. Byggnaden 
har ett miljöskapande värde som del i en 
enheltig kulturmiljö, Klumbergsgärdet m. fl. 
Byggnaden har även ett byggnadshistoriskt 
och arkitekturhistoriskt värde är genom sin  
utformning och karaktär en god representant 
för den enkla folkhemsarkitekturen från 
1930- och 40-talet, för bostadsbyggandet 
i Sverige runt andra världskriget, med sin 
blandning av funktionalismens rena linjer 
och den mer traditionella bebyggelsen 
med sadeltak. Byggnaden är en av få i 
Varberg där den ursprungliga arkitekturen 
är bevarad. Med sin enkla men tidstypiska 
utformning tillför byggnaden viktiga 
kvaliteter till området.
Byggnaden är välbevarad i betydelsen 
oförändrad till sin helhet. Det finns 
många bevarade originaldetaljer, främst i 
andra våningens lägenheter samt källare 
vilket förstärker byggnadens autenticitet. 
Dock finns ett tydligt och påtagligt 
underhållsbehov, såväl exteriört som 
interiört.

Snidaren 14
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Funkishuset på Snidaren 13 är det mest oförändrade husen i miljön, och kankse även i Varberg.
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Historik 
Huset byggdes 1937 i enlighet med den 
nya stadsplanen. Den var sannolikt en 
för sin tid typisk flerfamiljsbyggnad med 
två trappuppgångar. Huset var putsat med 
sadeltak täckt med röda lertegelpannor 
och tvåluftsfönster i trä. I den södra delen 
fanns en kvartersbutik med skyltfönster 
mot Sveagatan och Snidare-gatan. 
Entrédörrarna till trappuppgångarna 
var dubbeldörrar med glasparti i varje, 
troligen i trä, med ett litet tak ovanför. 
Byggnaden genomgick en genomgripande 
ombyggnad 1984 som ändrade dess 
utseende totalt till ett typiskt 1980-talshus. 
Huset tilläggsisolerades och kläddes med 
fasadtegel, fönstren byttes till moderna 
typer med annan proportion och  delvis 
nya placeringar, takkupor byggdes och 
skyltfönstren togs bort.

Beskrivning och förändringar
Snidaren 14 ligger i hörnet av och 
Snidaregatan. Det är långsmal mindre 
flerfamiljsbyggnad i två våningar med 
inredd vind. Långsidan ligger mot 
Sveagatan i väster, där också entréerna 
till husets båda trappuppgångar ligger. 

På gaveln mot Snidaregatan i söder finns 
en entré till en butikslokal, idag lokal för 
studieförbundet Sisu. Huset har en källare 
med högre sockel ovan mark, i krysshamrad 
betong. Källarfönstren är ersatta med 
glasbetong. Fasaden är tilläggsisolerad 
och klädd med ljust brunröd  fasadsten. 
Sadeltaket är täckt med röda takpannor.  
Alla fönster är utbytta till moderna fönster 
med andra indelningar och proportioner än 
de ursprungliga. Vindsvåningen är inredd 
och försedd med takkupor mot både öster 
och väster.
Bakom huset ligger en större trädgård 
bestående av en gräsyta med enstaka träd. 
Trädgården är öppen mot Snidaregatan 
och kantad av en låg betongmur, 
typisk för miljöer från 1930-40-talen. 
På baksidan finns två nedfarter till ett 
garage under huset. Mot Sveagatan finns 
ett smalare stråk av förgårdsmark med 
gräs och prydnadsbuskar. Även denna 
är kantad av en mur. I öppningarna finns 
enkla smidesgrindar med ett geometriskt 
mönster. I trädgården vid tomtgränsen 
mot norr ligger ett lågt enkelt uthus, med 
pulpettak och fasad klädd med lockpanel.
Inne i trappuppgångarna finns också spår 
av den äldre ursprungliga tiden i form av 

Snidaren 14 ligger i hörnet Sveagatan och Snidaregatan. i bakgrunden syns det gula tegelhuset på Snidaren 15.
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en trappa i terrazzo och handledare i trä.

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden är inte utpekad som 
kulturhistoriskt värdefull och ingår inte 
i någon miljö, då den är så förändrad. 
Byggnadsvolymen och den murkantade 
trädgården ansluter dock till kulturmiljön 
Klumbergssgärdet.

Äldre handledare i trapphusen avslöjar att huset är 
äldre än 1980-talet.

Krysshamrad betonggrund var ett vanligt sätt 
att  ge det moderna mateialet ett mer estetiskt och 
hantverksmässigt utförande. 

Trädgårdar var viktiga även vid flerfamiljshus. 

Smidesgrindar i muröppningarna var vanligt.

Skyltfönstren till den f.d. butiken är ändrade.

Uthusen är också en del av miljöns karaktär.
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Snidaren 15 
Historik 
Byggnaden är uppförd redan 1925, troligen 
som bostäder för arbetare. Fram till 1984 
hade det samma volym som nu, men var ett 
enkelt tvåvåningshus utan kupor, troligen 
med vit putsad fasad och ett rött plåttak. 
Fönstren var höga två tvåluftsfönster med 
spröjs, typiska för 1920-talet. På gaveln 
fanns endast ett litet vindsfönster med 
spetsig ovandel. Huset byggdes om och 
totalrenoverades 1984, till ett helt nytt 
utseende – det utseende som byggnaden 
har kvar än idag. Alla fönster byttes, fick 
andra placeringar, andra storlekar och 
proportioner, takkupor byggdes, fasad och 
takmaterial byttes. Balkonger byggdes 
mot Sveagatan.

Beskrivning och förändringar
Fastigheten ligger med långsidan mot 
Sveagatan. Det är också ett mindre 
flerfamiljshus, i två våningar med två 
trappuppgångar mot gatan. Vindsvåningen 

är inredd med bostäder. Utvändigt finns 
inga spår av att dett aär en äldre byggnad. 
Fasaden är klädd med gult fasadtegel och 
grundens yta har byggts på så att den ligger 
i liv med fasaden. Alla fönster är utbytta, 
har annan indelning och proportioner än 
ursprunget. Sadeltaket är täckt av bruna 
betongpannor och de sentida takkuporna 
är klädda med mörkt brunlaserad träpanel. 
Mot Sveagatan finns stora balkonger till 
varje lägenhet, med front och sidor av grå 
betongelement. 
På den norra gaveln finns ett litet tillbyggt 
skjul och cykelförråd, klätt med mörkt 
brunlaserad träpanel. I trapphallarna och 
källaren finns spår av husets ursprunliga 
tid i form av äldre svängda trätrappor, 
trädörrar och handtag.
Förgårdsmarken är terrasserad av 
betongmurar och har planterats med 
städsegröna barrväxter. Trädgården mot 
baksidan är stor med en gräsmatta med 
äldre fruktträd närmast huset, och en 
större asfalterad parkering mot öster.

Snidaren 15 i juni 1984 innan totalombyggnaden. Till höger skymtar Snidaren 14 fram. Det gröna huset i 
kvarteret Lorensberg revs 1984. Foto Magnus och Stefan Gustafsson.
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Den stora trädgården ansluter till viss del till den 
omrkingliggande kulturmiljön.

I trappuppgångarna finns äldre dörrar kvar.

Byggnaden från trädgårdssidan.Byggnaden kan knappast kännas igen från fotot 
från 1984 till vänster.

Invändigt finns trätrappor och detaljer kvar från 
älde tider.

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden är inte utpekad som 
kulturhistoriskt värdefull då den 
är så förändrad. Av samma orsak 
ingår byggnaden inte i någon miljö, 
Byggnadsvolymen och  den öppan 
murkantade trädgården ansluter dock till 
kulturmiljön Klumbergssgärdet.
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Planerad ny bebyggelse
Sjölärkan Bostad AB avser lämna in en 
ansökan om planbesked för att förtäta 
fastigheterna Snidaren 1, 13, 14 och 
15. Handlingarna är upprättade av 
Arkkas Arkitekter, 2017-03-16, och är 
preliminära. Ritnignarna har ändrats sedan 
detta datum. Byggnaderna utförs som olika 
byggnadskroppar, sammanhängande,  
med viss variation i höjd och form. 
Byggnaderna avses placeras längs 
gatorna, med viss förskjutning av avstånd 
mot gatan så att olika stora förgårdsmarker 
skapas. 
I den nuvarande presentationen finns 
endast volymer och form i stora drag. 
Stilen bedöms vara vår samtids typiska 
nyfunkis/modernism med raka linjer, 
indragen översta våning, plana tak. 
Hörnen mot Sveagtan/Träslövsvägen 
och Snidaregatan/Sveagatan har 
byggnadskropparna fått en rundad form.  
Husen är mellan tre och sex våningar. 
Kvarterets inre del ger plats för trädgård/
gårdsmiljö.

Slutsats och 
rekommendation 
Ur kulturhistorsik synvinkel har Snidaren 
13 ett högt kulturhistoriskt värde och bör 
bevaras och renoveras med hänsyn till detta 
värde och arkitektoniska stil enligt Plan- 
och bygglagen kap 8 § 13. Den uppfyller 
kritrierna för särskilt värdefull byggnad enligt 
BBR 1:2213, då det finns få välbevaradei 
betydlesen oförändrade exempel på den 
funktionalistiska arkitekturstilen i Varberg. 
Denna byggnad ingår dessutom i en miljö 
med enhetlig bebyggelse. 
Den gula villan på Snidaren 1 ingår också 
i en kulturmiljö med tämligen enhetlig 
stil. Även om byggnaden i sig inte är 
välbevarad utan mycket förändrad har den 
ett miljövärde genom sin volym och läge 
i en större trädgård. Den ligger i ett väl 
synligt läge; som första och sista byggnad 
av denna karaktär längs Träslövsvägen 
och som fondbyggnad för den långa 
Sveagatan. Det finns därför ett visst motiv 
till ett bevarande eller att noga analysera 
hur en ny bebyggelse på fastigheten ska 
möta denna miljös karaktär.
Övrig bebyggelse i aktuellt område har 
inte några högre kulturhistoriska värden. 

De olika byggnadsvolymerna sedda snett ovanifrån, från öster. Ill: Arkkas Arkitekter, 2017-04-07.
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Här skulle en förtätning och förändring 
kunna ske. Fastigheterna ligger idag 
mellan de låga småskaliga årsringarna 
öster om innerstaden - årsringar med 
kulturhistoriska värden - och de höga 
moderna kvarteren i Lorensberg och 
Kanngjutaren. Bebyggelsen i kvarteren 
Lorensberg och Kanngjutaren avviker 
helt såväl mot detaljplanen från 1934, 
som fått styra byggandet av Varberg 
under årtionden, som mot innerstadens 
kvartersstruktur. Mötet mellan dessa 
miljöer blir ur kulturmiljöns synvinkel, 
snarast en krock. Vid en exploatering av 
aktuella fastigheter finns det starka motiv 
till att se hur detta möte istället ska kunna 
bli en  mjukare övergång. Detta är önskvärt 
för att skapa en god bebyggd miljö och för 
att skapa en god stadsbild. Det är också 
viktigt att de som äger och bor i hus i 
dessa stadsnära kvarter ska kunna ha en 
god boendemiljö även i fortsättningen. 
Den bebyggelse som nu är aktuell för 
planbesked är en exploatering i en 
för Varberg stor skala. Det finns dock 
intentioner att bryta ner upplevelsen av 
skalan, vilket är positivt ur kulturhistorisk 

Kontrasten mellan den nya bebyggelsen i kvarteret Lorensberg och de äldre årsringarna runt innerstaden är 
mycket påtaglig.

Det svarta tegelhuset i kvarteret Kanngjutaren 
byggdes på 2000-talet men smälter tämligen väl in i 
miljön, trots större yta och något högre höjd. 
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och miljömässig synvinkel. De 
uppbrutna formerna ger intrycket av flera 
mindre byggnader i stället för ett stort 
sammanhängande komplex. Placering 
på olika avstånd från gatan förstärker 
upplevelsen av flera olika hus. Då gatan 
svänger blir upplevelsen av en kompakt 
byggnation heller inte lika påtaglig. 
Indragen övre våning minskar också 
upplevelsen av skalan. Bebyggelsens 
placering nära gatan ansluter till de äldre 
miljöernas karaktär liksom stor trädgård 
in mot kvarteret. Höjden är högre än den 
lågskaliga bebyggelsen som ofta är i högst 
två våningar med sadeltak, men i kvarteret 
Kanngjutaren intill finns trevånignshus 
såväl från 1940-50-tal som 2000-tal, 
vilka passar in i kulturmiljön. Tre till fyra 
våningar kan därför vara möjligt i mötet 
med den äldre bebyggelsen. På något ställe 
i kvarteret Snidaren kan även något högre 
bebyggelse än detta fungera överbrygga   
den stora kontrasten mot Lorensberg och 
Kanngjutarens. 
Det finns dock drag som bryter mot 

den genomgående karaktären i de äldre 
miljöerna, på ett ur kulturmiljöns synvinkel 
negativt sätt. Främst gäller det att husen 
är sammanbyggda. I de äldre miljöerna 
skapar de fristående husen i större 
trädgårdar siktlinjer och en upplevelse 
av ljus och luft mellan husen. Gatan 
blir ljusare och växtligheten i de privata 
trädgårdarna blir en del av gatumiljön. 
Detta viktiga karaktärsdrag finns inte med 
i det nuvarande förslaget. Sammanbyggda 
huskroppar mot gatan bildar en kompakt 
vägg utan siktlinjer, och gårdsytan blir 
en gård för de boende utan kontakt med 
gatumiljön.  
Vidare markeras hörntomterna av högre 
rundade byggnadsvolymer, vilket är 
effektfullt landmärke i dessa lägen. Dock 
bildar sådana huskroppar, framför allt 
i hörnet Sveagatan/Träslövsvägen, en 
helt annan fond och markering än den 
nuvarande bygganden. Den knyter an till 
bebyggelsen i Lorensberg men inte till 
övrig äldre bebyggelse, som än så länge,  
är det som karakterierar Varberg. 

Trädgårdarna är en del av gatumiljön, men med en tydlig gräns mellan privat och allmänt 
genom de karakteristiska murarna.
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Murarna mellan tomterna, här i Snidaren 13, blir en del av trädgårdsmiljön även inne i kvarteren. Även uthu-
sen i trä är en del av trädgårdsmiljöerna. 

Foton
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