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Utlåtande avseende kulturhistoriska värden i samband med 

upprättande av ny detaljplan för fastigheten Helsingborg 15 & 16, 
Karlshamns stad, Blekinge län 

Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne har av Matz Ekberg ombetts att göra ett 
utlåtande inför upprättande av en ny detaljplan för fastigheten Helsingborg 15 och 16. Avsikten är att 
planlägga för bostads- handels- och kontorsändamål samt utöka byggrätten. I kommunens bevarande
och utvecklingsplan har byggnaden Griin klass vilket innebär att den har ett högt kulturhistoriskt värde. 
Med anledning av detta behöver fastighetsägaren ha ett utlåtande från sakkunnig avseende 
kulturvärden för att säkerställa att de kulturhistoriska värdena blir identifierade inför reglering i 
detaljplan. 

Förutsättningar 
I kommunens översiktplan Karlshamn 2030 ligger fastigheten inom delområde A 1. S tadskärnan för 
vilken bland annat följande anges: "Värna och utveckla de kulturhistoriska värdena." Fastigheten ingår i 
område av riksintresse för Kulturmiljövården i Blekinge län benämnt Karlshamn (K.6), med 
motiveringen; "En av Sveriges biirt bevarade trästäder med beryggelse enligt rutnätsplan från 1665 ... " 
Riksintresset uttrycks bland annat i: " ... Traditionen att rygga i trä återspeglas i 1800- och 1900-talets 
träberyggelse i två våningar, med klara eller /jttsa o/jefar;ger, bland annat köpmannagårdarna ner mot Mieån och i sodra 
delen av hamnområdet. f-'asader med Jpontad panel och rymetriskl placerade fönster, en/ren i mitten, och tak tttan 
lakk11po1: " I Bevarande- och tt/vecklingJplan för Karlshamns innerstad, som ingår i Karlshamns kommuns 
översiktplan, har Helsingborg 15 och 16 högt kulturhistoriskt värde, klass GRÖN. För fastigheter som 
tillhör denna kategori anges, bland annat, följande riktlinjer; "Gårdsberyggelse ska vårdas och bevaras. Den 

får inte föroanskas. Aldre gårdsstrt1k/J,1r och markbehandling ska bevaras." Följande rekommendation finns i 
Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad: "Framtida deta!Jplaner inom rtt!nätsstaden bö"r 
underordna sig riksintresse/ gällande skala, vo(ym, placering mot gatan samt att hän.ryn tas till gårdsmi!J"iierna. A°ldre 

jåstighetJ:rtruktt1r med långsmala tomter bö'r sk)lddas. I kommande deta!Jplaner bö'r ryggnader och mzgöer med höga 
kulturhistoriska värden ges sryddsbestämmelser." 

Värdebärande element att ta tillvara 
Av beskrivningen ovan framgår att aktuell fastighet har ett dokumenterat högt kulturhistoriskt värde 
och skyddas enligt 8 kap. 13 § PBL. Som helhet bedöms fastigheten vara välbevarad med bibehållna 
karaktärsdrag. Den kulturhistoriska analysen visar på följande; de bärande delarna i värdet på 
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gatuhuset är dess gatufasad. En locklistpanel med artikulerade detaljer som dörr- och 
fönsteromfattningar, knutkedjor och takfot. Till denna klassicerande stil hör också tvålufters fönster 
med tre rutor per båge samt dörrblad med speglar. Ytterligare viktiga komponenter är en körbar port 
med stenbeläggning och ett brant obrutet takfall. För innergården handlar det om en grund och låg 
bebyggelse som medger att man upplever intilliggande gårdars grönska och ljus. Gårdsbebyggelsen är 
"enkel" och terränganpassad, d.v.s. tomtens sluttning tas upp genom varierande höjd på socklarna. Till 
gårdens karaktär hör en markbeläggning med natursten. 

Följande detaljer och karaktärsdrag behöver beaktas för att byggnadens kulturhistoriska värden ska 
säkerställas: 
Gatuhuset 

• Brant obrutet (inga takkupor eller takfönster) takfall mot gatan med traditionell taktäckning.
• Locklistpanel i trä, locklister med profil.
• Markerade arkitekturdetaljer i avvikande färgsättning:

Knutkedjor 
Fönster- och dörromfattningar 
Takfot 

• Träfönster med fasta spröjs och kittade glasrutor, tre rutor per båge
• Fyllningsdörrar i trä.

Gårdshus 
• Brutet takfall med traditionell taktäckning.

• Träfönster med sex bågar utan spröjs av jugendt:yp.

• Fyllningsdörrar i trä.

Interiört 
• Kakelugnar
• Speldörrar av äldre karaktär
• Tak-, golv- och fönsterlister av äldre karaktär

Gårdsmiljö 
• Stenlagd portöppning som stängs mot gatan av en träport klädd med panel.

• Innergård belagd med kullersten och gatsten.
• Förrådsbyggnader

Pulpettak i traditionell taktäckning 
Liten skala; låga och grunda byggnader med rygg åt tomtgräns 
Locklistpanel i trä 
Träfönster med fasta spröjs och kittade glasrutor, tre rutor per båge 
Trädörrar klädda med liggande alternativt stående träpanel. 
Långsmal tomt med terränganpassad bebyggelse där marklutningen tas upp igenom 
variationer i sockelhöjd. 
Variation i byggnadshöjd 



Rekommendationer 

Följande är förslag till åtgärder för att säkerställa fastighetens kulturhistoriska värden. I 
planbeskrivningen föreslås värderingstexterna nedan föras in som ett underlag till plankartans 
planbestämmelser med hänvisning till PBL 8 kap 13§ och 17§. 

Nedan följer förslag till värderingstext som kan användas i en planbeskrivning: 
Kulmrhistoriskt värde - gatuhus 
Tomten sluts mot gatan av ett gatuhus och port som i form och detaljer har en ålderdomlig prägel. En 
väsentlig del av värdet utgörs av det branta obrutna takfallet tillsammans med en rikt artikulerad och 
detaljerad träpanel i klassicerande stil. Fönster- och dörröppningar har en traditionell utformning och 
regelbunden placering. Karaktäristiska detaljer är bland annat dörröppning med trapp ut på gatan, 
tvåluftsfönster med tre rutor per båge och stenlagd inkörsport med träport utvändigt klädd med panel. 
Gatuhusets fasad mot gården präglas av senare tiders ombyggnader. 

K1t!t11rhistotiskt värde - gårdsmiljö' 
Utmärkande för innergårdens karaktär är tomtens långsträckta form med en sluttande stenbelagd 
mark. Det långsmala inu-ycket förstärks av en grund och låg bebyggelse utmed endast delar av 
långsidorna. Ett karakteristiskt inslag är variationen i sockelhöjd vilken är en följd av 
gårdsbebyggelsens terränganpassning. 

Planbestämmelser med hänvisning till PBL 8 kap 13§ odJ 17§: 
Gatuhus: 
r - Särskilt värdefull bebyggelse enligt 8 kap. 13 § PBL får inte rivas 
q - Taklutning och takfall får inte förändras. 
k

1 
- Fasader skall vara klädda med locklistpanel med markerade knutkedjor, fönster- och

dörromfattningar samt takfot. 
k

2 
- Exteriöra dörrar skall vara fyllningsdörrar i massivt trä och port en trästomme klädd med panel.

k
., 

- Fönster skall vara träfönster med fasta spröjs och kittade glasrutor.
k

4 
- Taken skall ha ett traditionellt taktäckningsmaterial.

k
5 

- Kakelugnar och äldre interiöra byggnadsdetaljer som spegeldörrar och lister bör bevaras.

Gårdsmiljö: 
k

6 
- Innergården och portgången skall vara belagd med natursten likt idag.

k
7 

- Innergårdens långsmala och sluttande form bevaras.

Emelie Petersson 
Byggnadsantikvarie 
Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden, behörighetsnivå K 






