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ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

• Objekt: Edenberga brandstation, Edenberga 2:16
• Kulturhistorisk status: Byggnadsminne enligt 3 kapitlet Kulturmiljölagen (1988:950) sedan 2015
• Länsstyrelsens dnr: 434-971-2021
• Bidragsmottagare och beställare: Föreningen Edenberga Frivilliga Brandkår
• Entreprenörer och hantverkare: bygg- och måleriarbeten; Pettersson & Hansson Byggnads AB, 
Laholm, fönsterrenovering; PO Specialsnickerier AB, plåtarbeten; Laholm Plåtslageri AB
• Antikvarisk medverkan: Charlotte Skeppstedt, Kulturmiljö Halland
• Renoveringsperiod: maj-juni 2021
• Fältbesök: Startmöte 21/5, byggmöte 10/6, slutbesiktning 30/6, fotografering 24/9
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Edenberga brandstation, inringat i rött, ligger i den lilla 
orten Edenberga sydost om Laholms stad i Laholms 
kommun. Karta: Laholm kommunkarta.
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INLEDNING
Edenberga brandstation ligger i det lilla samhället Eden-
berga sydost om Laholm i Laholms kommun. Edenberga 
brandstation är byggnadsminne sedan 2015 ägs och 
förvaltas av föreningen Edenberga Frivilliga Brandkår.

Länsstyrelsen beviljade under 2021 bidrag för konstruk-
tionsåtgärder och byggnadsvård på Brandstationen i 
Edenberga, Edenberga . Åtgärdsförslaget togs fram av 
föreningen genom Mikael Lennartsson och Pettersson & 
Hansson Byggnads AB. Bidraget har givits med stöd av 
förordningen om förvaltning av värdefulla kulturmiljöer 
(SFS 2010:1121) och förutsätter att arbetena sker under 
medverkan av antikvarisk expert.

Som antikvarisk expert har fastighetsägaren utsett Char-
lotte Skeppstedt, Kulturmiljö Halland. Enligt länssty-
relsens beslut ska den antikvariska experten följa och 
dokumentera arbetena i en slutrapport. 

HISTORIK OCH BESKRIVNING
Edenberga brandstation byggdes 1929 av den frivil-
liga brandkåren i Edenberga. Brandkåren hade bildats 
redan 1914 i samband med en serie bränder i närområ-
det. Edenberga brandstation är i hög grad oförändrad 
sedan uppförandet och är en av endast ett fåtal samtida 
stationer som finns bevarade i södra Halland. De spar-

smakade klassicistiska inslagen i fasaderna stämmer väl 
överens med de arkitektoniska drag som var rådande 
vid tiden för uppförandet. Brandstationen fungerade 
både som kommunal och frivillig brandstation fram 
till 1970-talet.

Brandstationen är uppförd i rött tegel i en våning, med 
ett flackt sadeltak täckt med tvåkupiga betongplan-
nor. Byggnaden består av ett rum som fungerar som 
garage åt brandbilen, en tankbil av märket Studeba-
ker av 1948 års modell. Ovanför finns ett litet loft. Vid 
byggnadens nordöstra gavel finns ett kvadratiskt slang-
torn med stomme och fasad i trä. Fasaden är faluröd 
med vita knutbrädor. Slangtornet har svart plåttäckt 
tak med en luftningshuv med lameller, även den med 
svart plåttäckt tak. Slangtornet kröns av en spira med 
en röd tupp, den röda hanen - symbol för den vådliga 
elden, och en vanlig dekoration på dåtida slangtorn. 
Inuti slangtornet finns trätrappor upp till toppen där 
en rund bjälke fungerar som upphängningsanordning 
för brandslangarna. Tegelbyggnaden har fyra större 
småspröjsade fönster och slangtornet har åtta mindre 
spröjsade fönster. Fönster och foder är vitmålade. På 
gaveln på tegelbyggnaden finns en rödmålad dubbel-
port, ett litet lunettfönster i gavelröstet och däremel-
lan texten Edenberga brandstation i stora svarta bok-
stäver på vitt textfält.

Foto: Edenberga Frivilliga Brandkår.
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BAKGRUND TILL ÅTGÄRD
Slangtornet hade rötskador på panel, fönster och tak. 
Plåttaket hade rostskador. Ett fönster saknades. Det 
fanns även en rötskada på stommen vid det saknade 
fönstret. Tornets panel var av en modernare typ, fjäll-
panel, målad med en modern färgtyp. Färgen flagnade 
på både panel och snickerier.

Det visade sig vid besiktning av slangtornets luftnings-
huv från ställning att det fanns rötskador på stolpar 
och lameller. Lamellerna var inklädda med vit plåt på 
tre sidor av huven, som snarare hade förvärrat skadorna 
än tvärt om.

Fönstret högst upp mot sydväst saknade både rutor 
och spröjs nedtill.

Nedan: Brandstationen innan renovering sedd från 
sydväst.
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Nordvästra fasaden innan renovering. Det 
nedre fönstret saknades och hade satts för 
med en enkel båge.

Nedan: Det fanns skador på panelen som var 
av en modernt typ av panel, så kallad fjällpa-
nel. Panelen var bytt vid en renovering på 
1980-talet. Den var målad med en modern 
färgtyp. Hörnfodren var rötskadade.

RAPPORT KULTURMILjÖ HALLAND 2021:59

9



Det fanns rötskador på flera av fönstren. Två hade så omfattande rötskador att det bedömdes som orimligt att 
renovera dem.

Ett fönster saknades och öppningen hade satts igen med en enkel båge med plastglas. Både stommen och 
panelen var rötskadad under fönsteröppningen.
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UTFÖRDA ÅTGÄRDER
Slangtornets stomme var i gott skick förutom rötskadan 
under mellanfönstret på fasaden mot nordväst. Rötska-
dan i stommen har reparerats. Bjälken och reglarna som 
var rötskadade kring fönstret har bytts till nytt virke 
med befintliga dimensioner. 

Den befintliga panelen, som var en modern variant av 
panel, fjällpanel, och målad med en modern färgtyp, 
har rivits bit för bit. Panelen har ersatts med en en tids-
mässigt mer korrekt förvandringspanel som har målats 
med falurödfärg. Panelbrädorna har en sågad yta. Föns-
terfoder och knutbrädorna har bytts och målats med 
vit linoljefärg. 

De två takfallen har täckts om med ny svart aluminium-
plåt. Stolpkonstruktionen och lamellerna till slangtor-
nets luftningshuv har gjorts om eftersom det fanns en hel 
del rötskador i konstruktionen, vissa som tidigare bara 
kittats över. De vita plåtar som var monterade ovanpå 
lamellerna i tre väderstreck har tagits bort. Stolpar har 
målats vita med linoljefärg. Lamellerna har målats med 
falurödfärg, så som de varit tidigare. 

Tre fönster har nytillverkats med de ursprungliga fönst-
ren som modell och fem ursprungliga fönster har reno-
verats. Fönstren har fått en grundlig renovering, där 
fönsterglas tagits ur och rötskador lagats. De har fått 
samma modell av hörnjärn som tidigare. Fönstren har 
kittats med linoljekitt och målats med vit linoljefärg.

Panelen revs bit för bit nerifrån och upp och den 
nya panelen spikades nerifrån. Den nya panelen är 
en förvandringspanel, dvs panelbrädor som spikas 
liggande med överlapp. Större delen av stommen var i 
bra skick.

Vid det saknade 
fönstret på nordvästra 
fasaden har en bjälke, 
samt reglarna kring 
fönstret bytts. Detta 
var den enda större 
rötskada som fanns 
på stommen. Foto: 
Pettersson & Hansson 
Byggnads AB.
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Inuti slangtornet 
där ny panel har 
spikats på två sidor. 
Till höger i bild 
syns den gamla 
panelen som var 
målad på baksidan.
Brandslangar 
hängs på en rund 
bjälke högt uppe i 
slangtornet. Foto: 
Pettersson & 
Hansson Byggnads 
AB.

Den nya panelen målades inte på baksidan, eftersom 
den här typen av panel traditionellt inte målas på 
baksidan.

Den nya förvandringspanelen till vänster och den 
gamla fjällpanelen till höger. Den nya panelen har en  
sågad yta och målades med falurödfärg.
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Vid en tidigare renovering hade lamellerna i luftningen 
på taket klätts in med vitmålad plåt. I kanten mellan 
lamellerna och stolparna fanns stora rötskador. Det 
hade vid en tidigare renovering funnits skador mellan 
hörnstolpar och lameller som endast kittats i och nu 
var skadorna ännu större.

Nedan: Plåten på taket hade stora rostskador, den var 
tunn och hade små  hål. Mot nordost var inte lameller-
na inklädda och här syntes tydligt att de tidigare varit 
rödfärgade. På äldre svartvita foto är lamellerna mörka 
mot de vitmålade stolparna.
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Takbotten hade 
fuktskador 
men inte några 
allvarliga 
rötskador. Även 
från insidan syntes 
att lamellerna hade 
varit rödmålade 
tidigare.

Tuppen, den röda hanen, på spiran som kröner 
slangtornet hade ett litet hål på själva kroppen 
och lite större rostskador på cylindern som tuppen 
"står" på.  
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Tuppen, luftningshuven och plåttaken efter 
renoveringen. Taket har täckts med svartmålad 
aluminiumplåt.

Tuppen efter renovering. Det lilla hålet och cylindern 
har reparerats och tuppen har målats med röd 
plåtfärg; Hammarlack.

De rötskadade 
stolparna har 
bytts. Beslut 
togs att ta bort 
den senare 
tillkomna plåten 
på lamellerna 
och åter måla 
dem med 
falurödfärg.
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Övre delen av 
slangtornet 
efter renovering. 
Panelen är målad 
med falurödfärg 
och fönstren, 
fönsterfoder och 
hörnfoder med 
linoljefärg.

Den nya sågade 
förvandringspanelen. 
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Den nya panelen ger mer skuggspel än den gamla eftersom överlappningen är djupare.

Fönstren är mycket 
omsorgsfullt renoverade. 
Hörnjärn har monterats 
precis som tidigare. Fönster 
och fönsterfoder har målats 
med linoljefärg. Fönstren 
hade även tidigare vitmålade 
fönsterbleck.
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Slangtornets samtliga fasader samt luftningshuven och 
den röda tuppen efter renovering.
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Av slangtornets åtta fönster saknades ett och två var i så dåligt skick att de inte gick att renovera. Tre fönster har 
därför nytillverkats med de gamla som förebild och de övriga fem har fått en omsorgsfull renovering.

Ett plåtbeslag, ståndskiva i rödmålad plåt, mellan den 
nya panelen och takpannorna på tegelbyggnaden. Det 
fanns ett beslag även tidigare men detta var mindre 
med dålig täckning av takpannorna.

Mellan slangtornets putsad sockel och träpanelen 
finns ett rödmålat plåtbeslag. Detta plåtbeslag fanns 
även tidigare.

ANTIKVARISK KOMMENTAR 
Vid renoveringsarbetet har en del avvikelser gjorts från 
byggnadsminnets utseende och utförande innan reno-
veringen. Avvikelserna har gjorts i samförstånd med 
länsstyrelsen och har syftat till att både återställa till ett 
mer ursprungligt utseende och att underlätta framtida 
underhåll genom att återgå till mer traditionella mate-
rial och utförande. Den största avvikelsen som gjorts är 
bytet av panel till en traditionell sågad förvandrings-
panel målad med falurödfärg. Denna ger slangtornet 
ett mer autentiskt utseende och panelen blir lättare att 
underhålla. På luftningshuven har senare tillagd plå-

tinklädnad på lamellerna tagits bort och lamellerna har 
målats med falurödfärg. Plåtbeslagen verkade snarare ha 
förvärrat rötskadorna än att skydda  lamellerna. Taken 
har lagts om med aluminiumplåt, ett material som inte 
kommer att rosta i framtiden. Denna avvikelse är mer 
för att underlätta framtida underhåll.

Arbetena är väl utförda, i enlighet med de antikvariska 
riktlinjerna. Stor hänsyn har tagits till byggnadens kul-
turhistoriska värde, där originalmaterial har sparats så 
långt som möjligt. Nytillskott har utförts med samma 
material och metod eller med vägledande av ursprung-
ligt utseende.
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KÄLLOR OCH LITTERATUR

Arkiv
Kulturmiljö Halland, Bastionsgatan 3 i Halmstad

Tryckta källor
Edenberga brandstation, Byggnadsminnesutredning, Länsstyrelsen 2015.

NEGATIV
Filer till fotodokumentationen utförd vid antikvarisk medverkan vid byggnadsvårdsåtgärder på slangtornet till 
Edenberga brandstation, film nr 2021-54, förvaras i arkivet Kulturmiljö Halland, Tollsgatan 7 i Halmstad. Foto-
grafierna är tagna av Charlotte Skeppstedt.
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postadress: tollsgatan 7 | 302 32 halmstad | tel: 035-19 26 00  
 e-post: kansli@kulturmiljohalland.se | hemsida: www.kulturmiljohalland.se

RAPPORTER FRÅN KULTURMILJÖ HALLAND 2020–2021

2021:1 Tjärby grustäkt, Arkeologisk utredning
2021:2 Båtsmans, del av Lahall 2:13, flytt av byggnad
2021:3 Skummeslövs kyrka, utvändig renovering
2021:4 Sankta Gertruds kapell, utvändig renovering
2021:5 Broktorp 4, Antikvarisk förundersökning 
2021:6 Brovakten 4, Antikvarisk förundersökning
2021:7 Landeryds godsmagasin -renovering av tak och syll
2021:8 Brons- och järnålder vid Holms kyrka, Holm 2:3, Arkeologisk undersökning 
2021:9 Hotell Mårtensson, Gillestugan 1, Skyltning mm. Antikvarisk förundersökning
2021:10 Bocken 18 och Bocken 20. Förslag till planbestämmelser för kulturvärden.
2021:11 Kemisten 5, Antikvariskt utlåtande.
2021:12 Råmebo hembygdsgård. Vård- och underhållsplan
2021:13 Befästningsrester i Norre Katts park. Arkeologisk schaktningsövervakning.
2021:14 Öringe fiber, Getinge sn, fast. Öringe 1:5, Arkeologisk schaktningsövervakning.
2021:15 Hotell Mårtensson, Takkupor, rev förslag. Konsekvensbeskrivning
2021:16 Busskur Stora Torg, Arkeologisk undersökning (schaktningsövervakning)
2021:17 Inför ny vatten- och elledning. Falkenberg. Arkeologisk schaktningsövervakning.
2021:18 Frillesås–Rya 3:77. Kungsbacka kn. Arkeologisk förundersökning
2021:19 Valhalla 5, antikvariskt utlåtande
2021:20 Försörjningshemmet 18, antikvariskt utlåtande
2021:21 Påarps gravfält, Trönninge sn, Halmstads kn, Arkeologisk schaktningsövervakning
2021:22 Marbäck, Halmstad, Snöstorps sn. Arkeologisk utredning
2021:23 Fibernedläggning vid treuddar, en stensättning och en boplats i Bexets stugby, Trönninge sn, Halmstad. 
                Arkeologisk schaktningsövervakning
2021:24 Kv. Postmästaren, Esplanadparken och Norra Vallgatan - kulturmiljöutredning
2021:25 Spannarps kyrka, Styrsystem - antikvarisk medverkan
2021:26 Sibbarps kyrka, Styrsystem - antikvarisk medverkan
2021:27 Tvååkers kyrka, Styrsystem - antikvarisk medverkan
2021:28 Dagsås kyrka, Styrsystem - antikvarisk medverkan
2021:29 Flickskolan 6, Var berg, antikvarisk förundersökning
2021:30 Gästgivaren 10, Varberg, antikvarisk förundersökning
2021:31 Societetshuset i Varberg, antikvarisk medverkan
2021:32 Alfshögs kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:33 Askome kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:34 Vessige kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:35 Lyngåkra 6:8, Rivningsdokumentation
2021:36 Gamlestugan i Morup, Morup 27:1, antikvarisk medverkan
2021:37 Hägareds gård, fönsterbyte, antikvarisk medverkan
2021:38 Köinge kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:39 Okome kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:40 Svartrå kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:41 Tjärby kyrka, konstglasfönster, antikvarisk medverkan
2021:42 Tjärby kyrka, invändig renovering, antikvarisk medverkan
2021:43 Varbergs idrottshall, antikvarisk förundersökning
2021:44 Dagsås kyrka, exteriör renovering
2021:45 Kirsten Munks hus, Byte av butiksfönster, antikvarisk medverkan
2021:46 Flundran 5, Inredning av vind, Antikvarisk förundersökning
2021:47 Västra bageriet, Svärdet 6, Antikvarisk förundersökning
2021:48 Skummeslöv 4:2, 5:13 och 30:10 10, Arkeologisk utredning, Skummeslövs socken, Laholms kn 
2021:49 Fornlämningar vid Stafsingevägen, Stafsinge sn, Arkeologisk efterundersökning 2021
2021:50 Staffens, Olofsbo hembygdsgård, halmtak, antikvarisk medverkan
2021:51 Mjellby konstmuseum, antikvariskt utlåtande inför om- och tilbyggnad
2021:52 Vessinge sandhedar, Veinge sn. Arkeologisk. utredning
2021:53 Hanhals övre kyrkogård, Kulturhistorisk bevarandeplan
2021:54 Hanhals nedre kyrkogård, Kulturhistorisk bevarandeplan
2021:55 Spannarps kyrka, utvändig renovering, antikvarisk medverkan
2021:56 Fjällaregården 2:22, Dokumentation av ekonomibyggnad
2021:57 Åkrabergs gård, renovering av verandan, antikvarisk medverkan
2021:58 Wallens slott, murrenovering och byte av stolparmaturer, antikvarisk medverkan
2021:59 Edenberga brandstation, renovering av slangtornet, antikvarisk medverkan


