
STI F TE L S E N HALL AN DS L ÄN S M U S E E R

ANTIKVARISK MEDVERK AN ÅR 2021

Björn Ahnlund

KIRSTEN MUNKS HUS 
Byte av butiksfönster

Kirsten Munck 1, Halmstads kommun

K U LT U R M ILJÖ H A L L A N D R A PPORT 2021:45



Kirsten Muncks hus. 

Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Kulturmiljö Halland. 
Uppdragsverksamheten, Halmstad 2021. 
Antikvarisk medverkan. 
Grafisk form: Anders Andersson. 
Layout: Björn Ahnlund 
Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet. 
Diarienummer 2020/305.



ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

• Objekt: 
 Kirsten Munks hus, Kirsten Munck 1, Halmstads kommun

• Länsstyrelsens dnr:
 432-7384-20

• Fastighetsägare/beställare:
 Cityfastigheter AB

• Entreprenörer och hantverkare:
 Projektering: Fredblad Arkitekter
 Bygg: Berlings glas

• Utförandeperiod:
 2020-21

• Antikvarisk medverkan:
 Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland

• Fältbesök:
 2020: 10/11
 2021:18/2, 25/2, 10/3, 15/6 



4    SLÄTTERYDS BYSKOLA

INLEDNING
Länsstyrelsen lämnade enligt beslut 2020-11-04, till-
stånd att byta butiksfönster på byggnadsminnet 
Kirsten Muncks hus, enligt 3 kap 14§ 
kulturmiljölagen. 

Bidrags- och tillståndsbeslutet förutsätter att arbe-
tena sker under medverkan av antikvarisk expert. 
Som antikvarisk expert har fastighetsägaren utsett 
Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland. Enligt läns-
styrelsens beslut ska den antikvariska experten följa 
arbetena samt dokumentera dessa i en slutrapport. 

HISTORIK OCH BESKRIVNING
Kirsten Munks hus uppfördes strax efter stadsbran-
den 1619. Enligt traditionen lät Kristian IV:s dåva-
rande gemål, Kirsten Munk, uppföra byggnaden. 
Idag vet man dock att huset med största sannolikhet 
byggdes av borgmästaren Albrekt Pedersen Mackum. 
Huset hade fram till 1860-talet ett brutet tegeltäckt 
tak. 1860 höjdes huset varvid den profilerade takge-
simsen med blinderingar tillkom. 

År 1977 blev byggnaden byggnadsminnesförklarad.

I bottenvåningen låg i över 150 år Falckens tex-
til- och mattaffär. Skyltfönstren mot Storga-
tan torde ha tillkommit redan på 1880- eller 
90-talet och tillhör därmed stadens äldsta bevarade 
skyltfönsteröppningar.

Byggnaden är i två våningar med fasader av hol-
ländskt grönglaserat tegel. Fasaden mot Storga-
tan har en centralt placerad entré med en liten ele-
gant fritrappa i sten. På var sida om entrén sitter fyra 
skyltfönster. Skyltfönstren har stora rektangulära 
nedre fönsterrutor och bågformade övre fönster.

BAKGRUND TILL ÅTGÄRDER
Butiksfönstren bestod tidigare av 4 mm enkel-
glas. I samband med att den tidigare butikslokalen 
skulle byggas om för kontorsverksamhet uppfyllde 
de befintliga fönsterglasen ej nuvarande komfort och 
energikrav varför en ny lösning erfordrades.

UTFÖRDA ÅTGÄRDER
Nya 2-glas isolerglasrutor har satts in i de nedre rek-
tangulära rutorna. För att få plats med isolerglas har 
befintliga träkarm frästs ur till lämpligt djup. På utsi-
dan har foder nytillverkats med samma profil som 
tidigare. En aluminiumlist har vidare monterats ned-
till mot fönsterterglaset, och över nedre karmstycket 
har ett nytt fönsterbleck i kopparplåt monterats. 
(Se vidare ritningar på sid 5.)

I de övre bågformade fönstren har det tidigare fros-
tade glaset endast bytts mot klarglas. Fönster, foder 
och aluminiumlister har målats i oxidbrun kulör.

Sammanfattningsvis är åtgärderna väl utförda och i 
enlighet med länsstyrelsens beslut och de anvisningar 
som lämnats från antikvarisk kontrollant. 
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Principskisser på tidigare och nytt utförande

Ritningar: Fredblads arkitekter 2020-11-02
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Ovan: Fasad mot Storgatan, augusti 2020. 
Foto: Torbjörn Svan.

Nedan tv: Nytt glas insatt i vänstra fönstret.

Nedan th: Detalj av fönsterbleck.

Fotodokumentation

Före och under åtgärd
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Efter åtgärd

Ovan tv: Fasad mot Storgatan. Observera skylt 
med väl anpassad utformning.

Ovan th: Detalj möte mellan fönsterbågar.

Nedan th: Detalj med nytt fönsterbleck.
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