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Förord
Föreliggande rapport är en Antikvarisk-teknisk utredning av f d Turisthotellet på Marstrand
(Marstrand 73:3). Arbetet är utfört av Antiquum AB och Dry-IT på uppdrag av Kungälvs kommun.
Ansvarig uppdragsledare har varit byggnadsantikvarie Victoria Ask, Antiquum AB. Den tekniska besiktningen är genomförd av diplomerad fuktsakkunnig Patrik Risberg, Dry-IT.
Inom fastigheten finns idag 5 byggnader, ett äldre bostadshus från 1700-talet samt restaurang, hotell
i två delar och en isbod som alla härrör från tiden 1899-1916.

Skadebesiktningen bygger på en okulärbesiktning genomförd under april månad 2013 där utseende
och status på olika byggnadsdetaljer inventerats. Idag är byggnaderna generellt i ett eftersatt skick
med relativt omfattande skador och i genomgående behov av åtgärder. Det föreligger framför allt en
fuktproblematik bl a orsakad av takläckage. Det förekommer även rötsvampar och äkta hussvamp i
ett par av byggnaderna.
Utredningen syftar till att ge en bild över fastighetens kulturhistoriska värde samt att beskriva de
skador som föreligger 2013. De centrala frågeställningarna har varit;
- Går byggnaderna att bevara ur ett tekniskt perspektiv?
- Vilken påverkan får ev rivning på riksintresset?
Rapporten är uppdelad i tre delar, där del 1 utgör den viktigaste delen och innehåller sammanfattning
och slutsats. Del 2 är ett faktaunderlag med historik, värdebeskrivning samt kulturhistoriskt skydd.
Del 3 är en redovisning av nuläges- och skadebeskrivningen.

Göteborg 2013-06-11
Victoria Ask
Bebyggelseantikvarie & fastighetsförvaltare
Antiquum AB Drottninggatan 25 411 14 Göteborg Tel 031–13 38 20 www.antiquum.se
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Del 1:
Sammanfattning & slutsats
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Sammanfattning
Inledning

Aktuell utredning avser det f d Turisthotellet och Restaurang Oscars (Marstrand 73:3), Korvetten 3. Inom fastigheten finns idag 5 byggnader; ett
äldre bostadshus från 1700-talet (hus D) samt restaurang (hus A), hotell
i två delar (hus B och C) och en isbod (hus E) som alla härrör från tiden
1899-1916. En tidigare köksflygel tillsammans med ett par uthus revs 2012.

Bakgrund

Fastighetsägaren Byggnadsfirman Ernst Rosén AB köpte fastigheten 2004
och har sedan dess haft för avsikt att riva samtliga byggnader för att
bygga nytt. Man har också önskemål om att ändra detaljplanens användningsbestämmelse, från hotell till bostäder. Anledningen är att befintliga
byggnader anses vara i så dåligt skick att de inte går att renovera och
bevara. Fastighetsägaren anser också att det inte finns möjlighet att bedriva hotellverksamhet på ön med tanke på den korta säsongen samt att
lokalerna inte går att disponera efter moderna krav.
Dessa visioner strider mot så väl kommunens översiktsplan som mot gällande stadsplan.
Föreliggande utredning är utförd på uppdrag av Kungälvs kommun och
syftar till att ge en bild över fastighetens kulturhistoriska värde samt att
beskriva de skador som föreligger 2013. De centrala frågeställningarna
har varit;
- Går byggnaderna att bevara ur ett tekniskt perspektiv?
- Vilken påverkan skulle en ev rivning få på riksintresset?

10

Läsanvisningar

Rapporten är uppdelad i tre delar, där Del 1 utgör den viktigaste delen
och innehåller sammanfattning och slutsats. Del 2 är ett faktaunderlag
som innehåller en historisk översikt, kulturhistorisk värdebeskrivning
samt kulturhistoriskt skydd. Denna information finns även i andra tidigare utredningar men är nödvändig för att ge en helhetsbild. Del 3 utgör
en nuläges- och skadebeskrivning. Denna redovisar byggnad för byggnad
och blir därmed relativt omfattande. Denna del kan ses som en bilaga
som utgör bakgrundsmaterialet till sammanfattning och slutsats.

Tidigare utredningar

Under de snart tio år som Byggnadsfirman Ernst Rosén AB ägt fastigheten har över tio utredningar gjorts, både antikvariska och tekniska samt
även hotellutredning, planutredning och kalkyler. En sammanställning av
dessa med kortfattad slutsats finns sist i rapporten.

Befintligt skydd
•
•
•
•

•

Marstrandsön utgör ett riksintresseområde enligt Miljöbalken kap 3.
Gällande stadsplan från 1980 syftar till att Marstrands särdrag och
byggnader skall bevaras och hanteras varsamt.
Utpekat i kommunens bevarandeprogram från 1990.
I gällande kommunplan (översiktsplanen) antagen 2012 betonas att
inriktningen bör handla ”om ett medvetet bevarande av den unika
kulturmiljön på Marstrand, men med syftet att få en levande stad och
fler åretruntbostäder.”
Föreslagen byggnadsminnesförklaring. Därmed utpekad som synnerligen märkliga byggnader av byggnadsminnesklass. Beslut ej taget.

Antikvarisk-teknisk utredning
Marstrand 73:3

Värdebärare i riksintresset

Länsstyrelsen motivering av riksintresset Marstrand:
”Småstadsmiljö av medeltida ursprung i skydd av Carlstens fästning, som visar utvecklingen från betydelsefull handelsplats och militär stödpunkt i en
orolig gränsbygd, till fashionabel kunglig badort under 1800-talets andra hälft.” Nedanstående aspekter tas upp som centrala delar som bär riksintresset, enligt länsstyrelsen.

Medeltidens planmönster med även
senare tiders regleringar av stadsplanen.

Försvarsanläggningarna, främst Carlstens fästning från 1600-talet med utanverk från 1834-57.

Carlstens fästnings silhuett.

Bostadsbebyggelse i trä från 1700-och 1800-talen.

Bebyggelsens skala och karaktär
samt uttryck för stadens spridning av
verksamheter och sociala skiktning.

Kyrka med medeltida anor.
Rådhus
Badortsepokens byggnader och miljöer.
Gatunät, tomtfigurer, öppna platser.

Kajer och hamnmiljöer.

Trädgårdar och planteringar.

Gaturummens prägel, med
stenläggning och staket.

Utsnitt av tavla från 1990, målad av Howard Brooks. Vykort.
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Viktiga aspekter:
• Samspelet med Marstrands bebyggelse i övrigt.
• De publika byggnaderna från badortsepoken utgör en väsentlig del av
riksintresset.
• De utgör viktiga inslag i stadsbilden
och dominerar vyn mot Marstrand.
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Sammanfattande värden
Marstrand är utpekat som riksintresse och har en unik karaktär med så
väl starkt nationellt som europeiskt intresse. Badortsepokens byggnader
utgör en viktig del i riksintresset och Turisthotellet är en av endast fyra
publika anläggningar bevarade från denna tid.

uppdelning mellan den påkostade, sirligt utformade huvudfasaden med
mycket glas och den enklare mer anspråkslösa gårdsfasaden. Varje hus har
sina typiska karaktärsdrag men Hus A (restaurangen) får betecknas som
särskilt unik i sin framtoning med spröjsade fönsterband och markerat
torn. Gårdsrummet har vackra stenläggningar och en intim karaktär som
delvis gått förlorad i o m rivningen av köksflygeln.

Kulturhistoriskt berättarinnehåll
Tillsammans med Gustavsberg utanför Uddevalla är Marstrand västkustens
bäst bevarade badort. Turisthotellet bär på en rad historiska berättelser
som alla är viktiga delar av Marstrands historia. Badortsepoken utgör en av
Marstrands viktigaste epoker. De övriga är medeltiden, befästningstiden,
porto-franco- och sillperioden.

Fåtal bevarade publika byggnader från epoken
Av de 6 större publika byggnader som uppfördes under badortsepokens
oscarianska era så är två av dem rivna - Restaurang Alphyddan och Kallbadhuset. De fyra resterande byggnaderna är; Båtellet, Societetshuset, Grand
Hotell och Marstrands Turisthotell. Dessa utgör därmed en mycket betydelsefull rest och är alla viktiga för upplevelsen av Marstrand som badort.

Turisthotellet fungerade som samlingsplats och erbjöd inte bara boende
för badortsbesökare utan utgjorde också en socialt viktig mötesplats där
man träffades på kvällarna för dansaftnar, konserter och middagar. Miljön
visar också hur byggnader av denna typ var disponerade kring sekelskift
et 1900 med en tydlig hierarkisk ordning. Det samhällshistoriska värdet
omfattar berättelser om allt från överklassens påkostade rum med havsutsikt och enklare 2:klassrum till de enklare levnadsförhållanden som var
vardag för hotellets anställda. Det finns också en rad personhistoriskt
intressanta kopplingar till bland andra Kung Oscar II som hade en nyckelroll i öns ökade popularitet och som initiativtagare till uppförandet av
Turisthotellet.

Upplevelsevärde och visuella samband
Upplevelsevärdena som Marstrand erbjuder är storslagna, den tydligt
avgränsade ön belägen i västerhavet skapar en känsla av genuin trästad
med allt från medeltida vingslag till dagens seglarmecka. Trästaden är även
unik i ett internationellt perspektiv. De gröna parkerna är viktiga inslag i
den i övrigt dominerande stenmiljön.

Viktig representant från badortsepoken
De välbevarade byggnaderna som tillhör Turisthotellet är nästan helt
oförändrade sedan de uppfördes och har höga kulturhistoriska värden.
Byggnaderna har en karaktäristisk utformning i olika arkitektoniska stilar
så som schweizeristilen, jugend och nationalromantik. Det finns en tydlig

Vyn över kajen med den kompakta träbebyggelsen som kröns av Carlstens
fästning är det första som möter besökare till ön. Denna front är ett viktigt
inslag i miljön och ger Marstrand dess karaktär. Här ingår Turisthotellet
som en viktig del. Kajstråket är Marstrands viktigaste gatustråk och utmed
Hamngatan uppfördes de mest ståtliga byggnaderna, vilka gavs stora trädgårdar ned mot hamnen. Det kulturhistoriska värdet utmed södra delen
av kajen har delvis gått förlorat p g a flera senare tillkomna byggnader. Av
denna anledning blir Turisthotellet än mer värdefullt för stadsbilden och
upplevelsen i denna del av hamnpromenaden. Turisthotellet betraktas, i
detta sammanhang, som en viktig symbolbyggnad, omistlig för Marstrand.
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Byggnadernas användning

Hur byggnaderna skall användas är huvudsakligen en planfråga och kommunal angelägenhet. Användningen kommer påverka Marstrand som ort.
Det blir kommunens uppgift att ta ställning till de för- och nackdelar som
finns med publik verksamhet som gynnar både turism och lokalbefolkning
kontra möjligheterna till permanentbostäder som riskerar att bli sommarbostäder. Det blir en avvägning mellan samhälleliga och enskilda intressen.
I kommunens översiktsplan finns det önskemål om fler helårsbostäder på
Marstrand men även turismen är en viktig del av Marstrand idag. Samtidigt
betonas vikten av att bevara Marstrands särart och det är särpräglade
byggnader som till stor del lockar turister till Marstrand.
Användningen kommer dock även att påverka det kulturhistoriska värdet.
En ombyggnad från t ex publik byggnad med bl a restaurang och festsal
till lägenheter eller från hotellrum till lägenheter skulle förstås innebära
stora förändringar. Bland annat skulle ny planlösning i Hus A (fest- och
matsalar) få störst konsekvenser.

Byggnadernas tekniska status
Inventering
Alla byggnader är besiktigade i de utrymmen som varit tillgängliga innebärande i princip samtliga rum men däremot inte grundkonstruktioner,
stomme och tak. Den tekniska statusen redovisas i sin helhet i Del 3. Nedan
återfinns en översiktlig sammanfattning.
Förutsättningar
Byggnaderna har inte genomgått någon genomgripande renovering på
flera decennier, förmodligen inte sedan 1960-talet. Ett redan eftersatt
underhåll har under de snart tio år som fastigheterna stått tomställda
accelererat. Detta ökade förfall har bl a orsakats av pågående takläckage,
avsaknad av fungerande takavvattning samt trasiga fönster och dörrar. Det
största problemet är dock den mikrobiella påväxt (mögel) som återfinns i
alla byggnader i mer eller mindre omfattning.
Slutsatser i tidigare utredningar
Sedan 2004 har det genomförts ungefär 8 st tekniska utredningar där merparten konstaterar att byggnaderna uppvisar ett eftersatt underhåll med
mer eller mindre omfattande skador men att det trots detta mestadels rör
sig om lokala skador som skulle vara fullt möjliga att renovera. Den senaste
byggnadstekniska utredningen gjordes så sent som 2011.
Det är dock oklart i vilken omfattning tidigare utredningar har tagit hänsyn
till det mögelangrepp som i dagsläget bedöms som kanske det största hotet
i kvarteret. För varje år som gått har dessutom förfallet ökat ytterligare
och skadebilden har markant förvärrats.
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Tekniska installationer
De tekniska installationerna är inte besiktigade men sannolikt är merparten
av alla installationer föråldrade. Det förekommer äldre gjutjärnsstammar,
äldre el samt enbart självdragsventilation. Uppvärmning finns endast i
den främre hotellbyggnaden (Hus B) i form av två centralt placerade gjutjärnskaminer. Det är tydligt att badortsepokens byggnader enbart haft till
syfte att nyttjas under sommarhalvåret. I 1700-talsbyggnaden finns dock
flera eldstäder, framför allt kakelugnar, som fungerat som uppvärmning.

Omfattningen av rötskador och dess inverkan på stommen har inte varit
möjlig att utreda fullt ut utan fysiska ingrepp och demontering av ytskikt,
vilket inte omfattats av denna utredning. Detta bör utredas vidare jämte
mikrobiologisk provtagning. Då husen är ouppvärmda har detta medfört
att mikrobiell tillväxt även har skett i delar som inte varit utsatta för direkt
inläckage. Detta beror på att luftfuktigheten under del av året har leg
at över kritiska gränser för mikrobiell aktivitet, vilket gör att mikrobiella
skador kan misstänkas finnas i hela klimatskalet.

Sammanfattning av skador 2013
Dry-ITs bedömning är att byggnaderna är kraftigt eftersatta beträffande
underhåll vilket lett till omfattande fuktskador i både bärande konstruktioner och i invändiga ytskikt. De största problemet bedöms vara den
mikrobiella påväxten, huvudsakligen svartmögel, som förekommer i förhållandevis stor omfattning i alla byggnader.

Det blir därför mycket svårt och kostsamt, men beroende på byggnad
inte ogörligt, att åtgärda befintliga byggnader så att hälsan för framtida
brukare inte äventyras.

Mögel går att sanera men att sanera mikrobiell påväxt i ett klimatskal är
mycket svårt eftersom man endast kommer åt frilagda sidor. I kontaktytor
mellan stomkonstruktioner är det omöjligt att sanera varför en mikrobiell
påväxt ändå riskerar att kvarstå vilket innebär risk för ohälsa hos framtida
brukare. Detta innebär att vid ett bevarande så måste mögelangripna delar
saneras i sin helhet. Omfattningen av detta är svårt att bedöma i sin helhet
innan befintliga ytskikt har demonterats.
Skador av Äkta hussvamp har konstaterats på ett par ställen (källare i Hus
A, bottenvåningen Hus D samt troligen även i Hus B) och kan misstänkas
på ytterligare ett par ställen. Denna svamp går att sanera men det ställer
stor vikt på kunskap hos entreprenör, ofta tillsammans med specialiserad
konsult, och noggranna och omsorgsfulla rivnings- och friläggningsarbeten. Det är också viktigt att beakta detaljer som skall sparas så att dessa
garanterat är fria från angrepp då det finns risk för spridning till andra
och nya konstruktioner.

Utöver de stora problemen med läckande tak, fukt-, mögel- och svamp
angrepp samt lokal rötskador är alla byggnadsdelar i dåligt skick med
eftersatt underhåll. Alla rum och delar uppvisar slitage, färgflagningar
och mekaniska skador innebärande att alla ytskikt är i behov av renovering.
Se vidare nedanstående tabell. I tabellen finns en översiktlig sammanfattning av skicket byggnad för byggnad men också en kort konsekvens
beskrivning över hur stor skadan på riskintresset bedöms vara vid en
eventuellt rivning. Denna skala är graderad enligt följande:
• Påtaglig skada på riksintresset
• Viss skada på riksintresset
• Mindre skada på riksintresset
• Ingen skada på riksintresset
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Fotografier över skador
Hus A
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Fotografier över skador
Hus C

Hus D

Hus E
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Sammanfattning av skador och konsekvenser vid ev rivning
Nr

Byggnad

Värde

Konsekvenser vid ev rivning

Sammanfattning av skador

Hus A

Restaurang f d
Oscars

Mycket högt
kulturhistoriskt värde.

En rivning av hus A bedöms innebära påtaglig
skada på riksintresset på grund av att:
• Marstrands karaktär påverkas.
• Byggnaden är en viktig värdebärare i riks
intresset.
• En viktig av endast fyra kvarstående kar
ak tärsbyggnader från badortsepoken
försvinner.
• En för Marstrand viktig symbolbyggnad
försvinner.
• Fronten mot Strandpromenaden förändras.
• Byggnadshistorisk förlust.
• Stora arkitektoniska förluster p g a den
karaktärsskapande fasaden.
• Vacker och välbevarad sekelskiftesmiljö
som tydligt visar badortslivet försvinner.
• Byggnaden har ett personhistoriskt värde
som en viktig koppling till kung Oscar II som
spelat en stor roll för Marstrand.

Generella kraftiga mikrobiella skador samt rötskador efter
inläckage finns i byggnaden och Dry-IT bedömer att huset
är svårt att bevara i sin helhet utan stora insatser.
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Översiktlig beskrivning över skador i Hus A:
• Angrepp av Äkta Hussvamp i källaren. Det är okänt
hur omfattande skadan av svampen är.
• Mikrobiell påväxt kan noteras i undersida bjälklag.
• Den största stomskadan finns i tornet där takkonstruktionen p g a rötskador har gett vika.
• Vägg mot riven köksflygel är inte uppstagad eller
täckt. Förekommer inläckage på flera ställen.
• Fasader är generellt i eftersatt skick med färgflagning
och mikrobiella skador samt lokala rötskador.
• Stort slitage och renoveringsbehov på fönster och
dörrar. Merparten bedöms dock som möjliga att
renovera (troligen inte fönster mot väster).
• Förekommer takläckage på flera ställen.
• Takavvattningen fungerar inte och takplåten rostar.
• Hela mellanbyggnaden är i mycket dåligt skick med
omfattande röt- och fuktskador.
• Kraftig mikrobiell lukt invändigt. En generell mikrobiell påväxt i större delen av invändiga ytskikt.
• Vatten står på golv i öppning mellan rum 203 och 204
med skador i golv och sannolikt bjälklag.
• I rum 203, festsal, förekommer fuktskadat parkettgolv
samt påväxt. Fuktskador i taket.
• Troligen behövs förstärkningsåtgärder på bärande
balksystem och trapphus.
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Hus B

Turisthotellet,
främre delen

Mycket högt
kulturhistoriskt värde.

En rivning av hus B bedöms innebära viss
skada på riksintresset på grund av att:
• Marstrands karaktär påverkas.
• Byggnaden är en viktig värdebärare i riks
intresset.
• En viktig av endast fyra kvarstående kar
ak tärsbyggnader från badortsepoken
försvinner.
• Fronten mot Strandpromenaden förändras.
• Byggnadshistorisk förlust.
• Vacker och välbevarad miljö som tydligt
visar en hotellverksamhet från sekelskiftet
1900 inkl originalmöblemang försvinner.
• Byggnaden har ett personhistoriskt värde
som en viktig koppling till kung Oscar II som
spelat en stor roll för Marstrand.

Byggnaden är i mycket dåligt skick och utgör kvarterets
sämsta, framför allt p g a ett pågående takläckage.
Den mikrobiella påväxten är omfattande och det finns
sannolikt även hussvampsangepp. Dry-IT bedömer inte
byggnaden som möjligt att bevara.

Översiktlig beskrivning över skador i Hus B:
• Rötskador och mögelangrepp i stomme. Angrepp av
svampkroppar, misstänkt likt Äkta hussvamp, finns
på plan 1-3. Mikrobiologisk provtagning måste till
för att avgöra svampens art.
• Generell mikrobiell påväxt i undersida bjälklag.
• Kraftigt uppfuktat bjälklag under rum 103 och 105.
• Fasader är i kraftigt eftersatt skick med mikrobiella
skador. Lokalt rötskador i bakomvarande stomme.
• Balkongerna är provisoriskt uppstöttade då rasrisk
föreligger. Generellt omfattande rötskador.
•
Fönster och dörrar är i dåligt skick. Många dörrar
Påverkan på riksintresset bedöms som något
bedöms inte som möjliga att rädda medan flertal
mindre än Hus A på grund av att:
fönster är möjliga att renovera (utom takfönster).
• Byggnaden har en enklare karaktär och
•
Pågående läckage från taket. Takkuporna uppvisar
är i och med sitt indragna läge inte lika
generellt stora skador. Takavvattning ur funktion.
dominerande på platsen.
• Mycket kraftig mikrobiell lukt invändigt. Generell
mikrobiell påväxt i större delen av invändiga ytskikt.
• Längs med samtliga ytterväggar konstateras inläckage med kraftiga mikrobiella skador som följd.
• I rum 103, 203 samt 305-306 står det vatten på golv
en (det droppar även vid besök på plats) och på den
östra ytterväggen finns större svampkroppar vilka
kan misstänkas tillhöra släktet Äkta Hussvamp.
• Omfattande rötskador i trapphus.
19

Antikvarisk-teknisk utredning
Antiquum AB 2013

Hus C

Turisthotellet,
bakre delen

Högt kulturhistoriskt
värde.

En rivning av hus C bedöms innebära en
mindre skada på riksintresset på grund av att:
• En viktig del av kvarstående karaktärsbyggnader från badortsepoken försvinner.
• Byggnaden är en värdebärare i riksi n
tresset.
• En viktig av endast fyra kvarstående kar
ak tärsbyggnader från badortsepoken
försvinner.
• Byggnadshistorisk förlust.
• Välbevarad miljö som tydligt visar en
enklare hotellverksamhet från sekelskiftet
1900 inkl originalmöblemang försvinner.
• Byggnaden har ett personhistoriskt värde
som en viktig koppling till kung Oscar II som
spelat en stor roll för Marstrand.

Denna byggnad är i ett bättre skick med mer lokala
rötskador. En mikrobiell påväxt kan dock konstateras på
ytskikt som ej har samband med inläckage, säkerligen
beroende på att huset står ouppvärmt.

Översiktlig beskrivning över skador i Hus C:
• Stomskador på framför allt vinden men även skador
i den östra fasaden.
• Generell mikrobiell påväxt noteras i undersida bjälklag. Utvändigt syns inte några större brister i grundläggningen.
• Sättningsskador och omfattande rötskador i sydvästra hörnet mot gården.
• Lokalt konstateras rötskador i stomme.
• Fasader på den södra sidan in mot gården är i kraftigt eftersatt skick. Övriga i bättre skick.
• Generellt är fönster och dörrar i dåligt skick men
möjliga att renovera.
Påverkan på riksintresset bedöms som något
•
Avsaknad av eller sönderrostad takavvattning.
mindre än Hus A och B på grund av att:
• Byggnaden har en enklare karaktär och är • Taket är i förhållandevis bra skick.
• Generellt invändigt i bättre skick än övriga hus. En
inte lika framträdande i stadsbilden.
ytlig mikrobiell påväxt kan dock konstateras i mycket
• Inte lika arkitektoniskt unik framtoning.
av de invändiga ytskikten.
• Lokala inläckage längs den södra gårdssidan, t ex under fönster i rum 203.
• Längs med yttervägg och takvinkel mellan Hus B-C
konstateras inläckage med kraftiga mikrobiella skador som följd. En mycket kraftig mikrobiell lukt noteras i trapphus.
• Mindre lokala inläckage och rötskador i golv direkt
under takluckor på vinden. I övrigt torrt på vinden.
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Hus D

1700-tals
byggnaden

Mycket högt
kulturhistoriskt värde.

En rivning av hus D bedöms innebära viss
skada på riksintresset på grund av att:
• Minskning av de redan fåtal bevarade
byggnader från 1700-talet.
• Byggnaden är en värdebärare i riksi n
tresset.
• Byggnadshistorisk förlust.
• Lång tradition på platsen.
• Det historiska berättarinnehållet påverkas.
• Välbevarad bostadsmiljö med bevarade
detaljer så som bl a snickerier och kakel
ugnar från 1700-talet och senare.
• Gårdskaraktären påverkas.
Påverkan på riksintresset bedöms som något
mindre än Hus A och B på grund av att:
• Trots sin ålder så bedöms byggnaden som
något mindre viktig än badortsepokens
byggnader i just det här sammanghanget.

Eftersom generella kraftiga mikrobiella skador samt
rötskador efter inläckage finns i byggnaden bedömer
Dry-IT att huset är svårt att bevara i sin helhet. De stora
problemen är hussvampsangrepp som bidragit till krafitga
sättningar.
Översiktlig beskrivning över skador i Hus D:
• I markplan konstateras angrepp av Äkta Hussvamp.
Det är idag okänt hur omfattande skadan av svampen
är och måste utredas vidare. Bjälklaget har heller
inte kunnat bedömas då grunden ej är framkomlig
för inspektion.
• Skadad syll och rötskador i timmer på södra fasaden.
• Då sockelhöjden är låg ligger marken upp mot fasad
med kraftigare mikrobiella skador som följd.
• Sättningar och lutande golv p g a hussvampsangrepp,
på både plan 1 och 2.
• Lokalt konstateras också kraftiga rötskador i bakom
varande stomme.
• Utvändigt kan det konstateras att fasader är i kraftigt
eftersatt skick.
• Fönster och dörrar är generellt i mycket dåligt skick.
• Eternittaket är tämligen tätt. Dålig takavvattning.
• Vid inträdet i huset noteras en tydlig mikrobiell lukt.
En ytlig mikrobiell påväxt kan konstateras i större
delen av invändiga ytskikt såsom väggar, tak och golv.
• Ett flertal inläckage under och kring fönster.
• Mikrobiella skador på väggbeklädnader och rötskador
kan lokalt konstateras i stommen.
• Lokalt finns rötskador i takbjälkar och en mer generell
mikrobiell påväxt kan noteras på vinden.
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Hus E

Isboden

Kulturhistoriskt värde.

En rivning av hus E bedöms inte innebära
skada på riksintresset trots att:
• Byggnaden är en värdebärare i riksi n
tresset.
• Det samhällshistoriska värdet minskar.
• Det historiska berättarinnehållet påverkas.
• Gårdskaraktären påverkas.
• Ladan bedöms inte som byggnadshistoriskt
unik även om funktionen är både intressant
och utgjort en viktig del i anläggningen.
Påverkan på riksintresset bedöms som mindre
än övriga hus på grund av att:
• Byggnaden har ett lägre lokalhistoriskt
värde och trots ett kulturhistoriskt värde
bedöms byggnaden inte utgöra en central
del av riksintresset.
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Eftersom generella kraftiga mikrobiella skador samt
rötskador efter inläckage finns i byggnaden bedömer
Dry-IT att huset är svårt att bevara i sin helhet.
Översiktlig beskrivning över skador i Hus E:
• Kraftiga fuktrelaterade skador finns i huset och då
framför allt på den södra gaveln och i kök på plan 2.
• En mikrobiell påväxt kan också konstateras på ytskikt
och ev även i stora delar av hela klimatskalet.
• Fasader är i kraftigt eftersatt skick med färgflagning
och mikrobiella skador. Enstaka rötskador.
• På södra sidan är fasaden helt oskyddad från neder
börd efter rivning av uthusbyggnader. Mycket skador
och bl a växtlighet i västra fasaden.
• Dörrar och fönster i generellt dåligt skick. Flertalet
sannolikt inte möjliga att renovera.
• Takavvattning saknas delvis och är delvis skadad.
• Förekommer skadade takpannor och en del saknas.
• Pappen ovan trapphuset är troligen skadad.
• Tydlig mikrobiell lukt invändigt. En ytlig mikrobiell
påväxt kan konstateras i större delen av invändiga
ytskikt.
• Hål i golv i trapphuset. Hål i vägg ut mot rivet soprum.
• I kök på plan 2 sviktar golvet och kraftiga rötskador
kan konstateras.
• Ett flertal inläckage konstateras i huset.
• Mikrobiella skador konstateras på väggbeklädnader
och rötskador kan lokalt konstateras i stommen.
• Fuktskada i tak i sovrum.
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Slutsats & ställningstagande
Att ta ställning till bevarande eller rivning av Marstrand 73:3 (kvarteret
Korvetten) är inte något lätt beslut och det kanske är en av förklaringarna
till att detta ärende pågått under så många år. Tyvärr har denna utdragna
process medfört att förfallet har ökat och försvårat ett bevarande ytterligare.

Under de snart tio år som nuvarande fastighetsägare ägt fastigheten har
inte heller någon egentlig större insats gjorts för att rädda och skydda
byggnaderna. Det finns ett pågående förfall som inte har hindrats mer än
hjälpligt. Att t ex täcka taken med nät och enstaka presenningar hjälper
förstås inte mot pågående takläckage.

Alla byggnader är i dåligt skick. De skulle dock gå att renovera om man
verkligen önskade, men frågan är till vilket pris - ekonomiskt men framför allt kulturhistoriskt då mycket av originaldetaljer måste bytas ut. Det
krävs också en omfattande mögel- och i vissa fall hussvampssanering.

Kommunen har också en del i förfallets fortgång, och borde redan för
många år sedan tagit ett tydligare ställningstagande och krävt att den
tidigare fastighetsägaren skulle underhållit byggnaderna. Eller varit tydligare mot nuvarande fastighetsägare om vad som gäller. Så länge beslut
om eventuell rivning inte är taget skall byggnaderna säkras i sin helhet.

Ansvarsfrågan avseende bristande underhåll

Det bristande underhållet har pågått under lång tid och att inte löpande
renovera eller att endast lappa och laga en byggnad under kanske upp
emot 40-50 år får förstås konsekvenser. Detta har lagt grunden till de idag
omfattande skadeproblemen.
De första åren som Byggnadsfirman Ernst Rosén AB ägde Marstrand 73:3,
kring 2004-2006, fanns det fastighetsägare som visade intresse för att
restaurera anläggningen. Detta visar på att det bedömdes som tekniskt
och ekonomiskt genomförbart. Det har också gjorts 8 st tekniska/antikvariska utredningar där merparten bedömt det som möjligt att bevara
byggnaderna (utom köksflygeln och uthusbyggnader) trots relativt omfattande skador. Vid jämförelser mellan tidigare utredningar och vår besiktning kan vi konstatera att förfallet har ökat ytterligare under senare år
- något som brukar kunna gå fort i tomställda byggnader med pågående
vattenläckage samt mögel- och svampangrepp.

Något av det viktigaste i byggnaderna är att tillgodose säkerheten mot
personskador, brand och vattenskador. Kommunen har gjort påtryckningar men detta har skett allt för sent och har heller inte följts upp orden
tligt. Byggnaderna är fortfarande inte säkrade och skyddade fullt ut. De
läckande taken utgör en stor källa till det accelererade förfallet, något
som är pågående. Risken för skadegörelse, personskador och i värsta
fall brand är överhängande. En brand skulle inte bara få konsekvenser
för Turisthotellets byggnader utan även närliggande byggnader skulle
med stor sannolikhet drabbas. Det finns bl a spår i form av en hög med
tändstickor och tydliga brännmärken i matsalen i Hus A. Det är viktigt att
skyddsarbetet prioriteras högt, dels som personskydd och dels som ett
skydd av värdefull byggnad.
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Förslag till bevarande

Alla byggnader inom Marstrand 73:3 är skyddsvärda med höga kulturhistoriska värden. De har alla sin historia att berätta och har ingått som
en viktig del i anläggningen. Tyvärr har dock förfallet gått så långt att det
kommer krävas mycket omfattande insatser för att lyckas med ett totalt
bevarande.
Vilken lösning man i slutänden än väljer på den olyckliga situation som
idag föreligger så kommer det att innebära olika grad av kompromisser
för inblandade parter. Det är inte vår uppgift som konsult att fatta beslut
i denna fråga utan att i första hand utreda riskerna för påtaglig skada på
riksintresset och de tekniska möjligheterna till ett bevarande.
Om man tvingas välja väg när det gäller kvarterets byggnader så är vår rekommendation att i första hand försöka rädda kvarterets viktigaste byggnad - den f d restaurangen, Hus A. Trots byggnadens dåliga skick bedöms
den som så central för riksintresset Marstrand att ett bevarande är att
förorda även om det kommer innebära omfattande insatser. Byggnaden
bör förslagsvis bevaras tillsammans med Hus C för att inte förlora sitt
sammanhang. Hus C är dessutom den byggnad i kvarteret som är i bäst
skick.
Sammanfattningsvis är vår rekommendation att:
• Hus A, som är kvarterets viktigaste hus, bevaras.
• Hus B rivs då förfallet bedöms gått för lång.
• Hus C är i relativt gott skick och bevaras.
• Hus D rivs trots sitt höga kulturhistoriska värde då det dåliga skicket
innebär allt för stora insatser.
• Hus E förslås rivas då ingreppen vid ett bevarade skulle bli så stora att
endast mycket lite av originalmaterialet skulle bli kvar.
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Redogörelse för bakgrunden till ställningstagande
Möjligheter till bevarande av alla byggnader
Ett bevarande av alla byggnader skulle förstås enbart vara positivt för kulturmiljön och skulle inte påverka varken det kulturhistoriska värdet eller
karaktären. Byggnaderna tilldöms ett sådant högt kulturhistoriskt värde
att detta alternativ hade varit ett självklart val om det vore tekniskt genomförbart. Det bedöms dock inte som rimligt då förfallet gått för långt.
Möjligheter till rivning av alla byggnader
Att riva alla byggnader skulle få stora konsekvenser för Marstrand. Dels
skulle förstås det kulturhistoriska värdet påverkas men vår bedömning
är också att byggnadernas värde i ett större sammanhang - som en viktig
del i badortsepoken och en av öns mest karaktäristiska byggnader - skulle
innebära en betydande miljöpåverkan. Byggnaderna har också stor betydelse för Marstrands stadsbild och identitet. Vi bedömer att riksintresset
skulle skadas påtagligt om alla byggnader rivs.
Argument för bevarande av Hus A och eventuellt även Hus C
I sammanhanget, både för kvarteret men framför allt för Marstrand, bedöms Hus A (restaurang Oscars) som mest värdefull. Dess karaktäristiska
glasfasad med torn och den roll som byggnaden spelat som social mötesplats, ända sedan den oscarianska tiden fram till 2000-talet, gör byggnaden unik. Då Hus A bedöms som mest värdefull bör denna byggnad
därmed prioriteras.
Liksom övriga byggnader är även restaurangbyggnaden i dåligt skick och
har så väl mögel-, fukt- som troliga hussvampsangrepp. Trots det dåliga
skicket bör man satsa på att bevara byggnaden och återställa den så långt
möjligt. Detta skulle i stora drag bl a innebära:
• Omläggning av tak och sannolikt utbyte av vissa takstolar och total-
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•
•
•
•
•
•

renovering av tornet.
Delvis utbyte av stomme och förstärkning/utbyte av bjälklag. Innan
ytterligare stomundersökningar är det svårt att veta i vilken utsträckning och om byggnaden måste plockas ner i delar.
Omfattande mögel- och hussvampssanering.
Total ombyggnad av källarvåningen.
Renovering av fönster och dörrar samt trappor, väggmålning, pelare
och vissa pärlspontspaneler samt lister. Utbyte av golv.
Ny yttervägg mot väster samt rivning av mellanbyggnad och komplettering av fasad och stomme.
Komplettering med nya installationer. Omfattning beroende på ny
användning.

Utöver den karaktäristiska fasaden ligger stora delar av byggnadens värde i de stora salarna, matsalen i plan 1 och festsalen i plan 2. Om någon
av dessa salar skulle kunna nyttjas för publik verksamhet skulle det få
stora vinster för byggnadens kulturhistoriska värde. Den typen av lokaler
borde ses som en resurs i Marstrands turistliv med få liknande exempel.
Om alla byggnader utom restaurangen rivs är risken att den förlorar sitt
sammanhang. Av denna anledning samt av kulturhistoriska skäl bör man
därför bevara Hus A tillsammans med Hus C. Den bakre hotellbyggnaden
bedöms vara i sådant skick att den går att rädda. En ombyggnad skulle
även här bli omfattande och här finns också mögelangrepp som måste
saneras. Stommen är dock till stora delar intakt och fukt- och rötskadorna
något mer begränsade.
En renovering av Hus C skulle i stora drag bl a innebära:
• Omläggning av tak och eventuellt utbyte av vissa takstolar.
• Lokala lagningar av stomme och bjälklag, framför allt i sydvästra hörnet. Justering av grund.

•
•
•
•
•
•

Totalt mögelsanering.
Renovering av fönster och dörrar samt trappor och vissa pärlspontspaneler.
Rivning av trapphuset mellan Hus B och C.
Renovering av fasad och utbyte av rötskadade delar.
Renovering av snickerier invändigt. Utbyte av golv beroende på utbredning av mögelangrepp.
Komplettering med nya installationer.

Tekniska uppgraderingar och viss anpassning efter moderna krav behövs
förstås. I samband med att byggnaderna anpassas varsamt till moderna
krav finns det en risk att karaktären delvis förändras beroende på hur
mycket som behöver bytas ut. Det är en balansgång och en utmaning att
lösa.
Med en eller två bevarade byggnader skapas möjligheter för exploatering i resten av kvarteret. En sådan bör göras med stor anpassning till
angränsande byggnader och till Marstrand i övrigt.
Argument för rivning av övriga byggnader
Nedanstående tre byggnader föreslås rivas, trots höga kulturhistoriska
värden. Värt att notera är dock att alla dessa byggnaden har i tidigare utredningar bedömts som möjligt att rädda, så sent som 2011. I alla byggnader finns det kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdetaljer och inventarier som bör tas hand om vid en eventuellt rivning.
Hus B, främre hotellbyggnaden
Hus B, dvs den främre hotellbyggnaden, är i sämst skick och bedöms inte
som försvarbart att bevara. Här har förfallet gått för långt. Då i princip alla
ytskikt och byggnadsdetaljer är påverkade av fukt- och mögelangrepp är
det endast en mindre omfattning av originaldetaljer som är möjliga att
spara.
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Hus D, 1700-talsbyggnaden
1700-talsbyggnaden har höga byggnadshistoriska värden. Byggnaden är
dock i mycket dåligt skick med hussvampsangrepp och sättningsskador
som kräver omfattande saneringsåtgärder. Vi bedömer även att just i
det här kvarteret är det badortsepokens byggnader som är mest karaktäristiska i miljön och som besitter det högsta värdet för Marstrand och
dess identitet som turist- och badort. Av denna anledning samt framför
allt det byggnadstekniska skicket bedömer vi det inte som ekonomiskt
försvarbart att bevara 1700-talsbyggnaden. Däremot bör man ta vara på
byggnadsdetaljer så som t ex snickerier och kakelugnar.
Hus E, Isboden
Isboden bedöms som möjligt att rädda men även i detta hus skulle ingreppen bli omfattande eftersom skadorna är så pass allvarliga. Huset
har en intressant historia och har utgjort en viktig del av verksamheten
men bedöms ha lägst kulturhistoriskt värde av anläggningens byggnader.
Isbodens allvarliga skador i relation till det något lägre kulturhistoriska
värdet gör att vi inte anser att denna byggnad bör prioriteras.
Konsekvenser för riksintresset Marstrand
Om alla byggnader inom Marstrand 73:3 rivs bedöms riksintresset att
påtagligt skadas och urholkas. Även om det ligger ett stort värde i anläggningen som helhet så bedöms inte ett totalt bevarande som möjligt. Att
riva ett par av byggnaderna bedöms påverka riksintresset men genom att
bevara delar av anläggningen och komplettera varsamt med ny anpassad bebyggelse kan ändå riksintressets värden bibehållas. Stadsbilden
bibehålls i stort sett genom att den arkitektoniskt mest betydelsefulla
byggnaden bevaras. Det historiska berättarinnehållet finns delvis kvar
och berättar om den publika byggnadens ursprungliga funktioner - både
som social mötesplats (hus A) och sekelskiftets hotellmiljö (hus B).
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Anledningen till att man bör prioritera ett bevarande av en eller två
byggnader (förslagsvis Hus A och C) trots det dåliga skicket är att:
• En rivning skulle urholka riksintresset.
• Byggnaderna är värdefulla även ur ett internationellt perspektiv.
• Byggnaderna är viktiga uttryck för riksintresset Marstrand.
• Turisthotellet är den mest karaktärsfulla anläggningen från badortsepoken.
• Framför allt tornbyggnaden, hus A, betraktas som en symbolbyggnad, omistlig för stadsbilden och Marstrandsmiljön.
• Bebyggelsefronten mot Hamnstråket är en viktig del i miljön.
• Byggnaderna är identitetsskapande och har en viktig historisk förankring.
Värna Marstrands unika identitet!
Europa Nostra Sverige uttalade sig för några år sedan kring ett bevarande
av Turisthotellet enligt följande: ”Vi vill med anledning av ansökan om
rivningslov uppmana kommunen att värna de autentiska värdena i Marstrand och inte bevilja detta. Detta är ett starkt nationellt och europeiskt
intresse. Dessa miljöer uppskattas inte bara av den lokala befolkningen,
utan även av sommargäster från Sverige och Europa. Människor som inte
har möjlighet att påverka den kommunala beslutsprocessen och göra sin
röst hörd. Marstrand är en internationellt välkänd destination och den
gamla bebyggelsen utgör en unik helhet som bör bevaras som en resurs
för ortens attraktion och internationella dragningskraft.
Nytillskott byggs med fördel i nya lägen som inte försämrar den befintliga
bebyggelsens autenticitet och helhetsverkan. Vi ser det som ytterst olyckligt om detta riksintresse förvanskas eftersom det vore en stor förlust för
det europeiska och svenska kulturarvet och på sikt kommer att urholka
Marstrands unika värden.”
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Övriga aspekter att ta hänsyn till
Att värna originalet
I dagens byggnadsvård ser vi hellre att man restaurerar och försöker
spara originaldetaljer än att tillverka kopior efter äldre förebilder eftersom autentiska material utgör en stor del av en byggnads kulturhistoriska värde. En restaurering, oavsett byggnad i kvarteret, kommer dock
innebära en omfattande ombyggnad där mycket av originaldetaljer går
förlorade pga skada. Detta innebär att autenticiteten i den restaurerade
byggnaden minskar men vi anser trots detta att föreslagna byggnader är
så viktiga för Marstrands historia och stadsbild att det är värt denna risk.
Man bör ställa höga krav på varsam restaurering där man så långt möjligt
sanerar och bevarar än byter ut mot kopior.
Risk för prejudikat
Det har påtalats i tidigare utredningar, och det är ett faktum, att om kommunen ger rivningslov och utökad exploateringsgrad för byggnaderna
inom Marstrand 73:3 föreligger risk för att andra fastighetsägare vill försöka gå samma väg. Att ge rivningslov för byggnader av byggnadsminnesklass riskerar att skapa prejudikat. Genom att dessutom öka exploateringstalen skapas utrymme för fler våningar, något som kan bli intressant
för fler fastighetsägare.
Gällande intentioner i stadsplanen, att bevara Marstrands särart, riskerar att gå förlorade om denna ersätts med nya ”frimärksplaner”. En sådan plan måste i så fall ha samma intentioner som gällande plan och
samtidigt ge ett mer konkret skydd i form av skydds- och varsamhetsbestämmelser till eventuellt bevarade byggnader. Av dessa anledningar blir
föreliggande fall ett viktigt principbeslut. Kommunen har dock alltid möjlighet att neka rivning enligt PBL 9 kap §34 om en byggnad har historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden.

Ekonomiskt försvarbart?
Ekonomin i ett bevarande måste i det här sammanhanget få en underordnad betydelse, framför allt på grund av att det rör sig om en symbolbyggnad belägen i en för internationella sammanhang unik trästad.
Nuvarande fastighetsägare tog över byggnaderna i modern tid och det
var ingen hemlighet att byggnaderna var i eftersatt skick eller att de var
utpekade som särskilt värdefulla med en stadsplan som förordar ett bevarande. Som fastighetsägare måste man varit medveten om detta vid
köpet och även haft med i beräkningarna att det kanske inte är genomförbart att riva hela kvarteret för att uppföra något nytt samt att dessutom få till stånd en planändring.
Insatsen blir stor för den enskilda fastighetsägaren även om det kan finnas möjligheter till vissa bidrag för antikvariska överkostnader och kanske
även EU-medel. Däremot utgör karaktäriska, välbevarade byggnader ett
stort samhällsekonomiskt värde för Marstrand som turistort. Den unika
trästaden är en stor del av Marstrands attraktionskraft och det som delvis
lockar besökare till Marstrand - inte nya, om än arkitektoniskt väl utformade, byggnader.
Uppgradering till modern standard
Oavsett alternativ måste man tillåta vissa förändringar för att få en fungerande användning, anpassad efter moderna krav, utan att samtidigt
skada de kulturhistoriska värdena.
Om någon av byggnaderna skall bevaras så får man räkna med BBR-krav
och de tekniska egenskapskraven så som t ex brand, akustik och ventilation i den här typen av enklare sommarbyggnader är en utmaning att
uppfylla utan att de kulturhistoriska värdena skall gå helt förlorade.
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De tekniska installationerna i huset är slut och behöver sannolikt bytas
ut i sin helhet. Moderna tekniska installationer är idag en nödvändighet,
men främmande i äldre miljöer. Det är viktigt vid nya krav att ingreppen
ställs i relation till byggnadens kulturhistoriska värden.
Idag är t ex alla fönster englasfönster och byggnaderna är till stora delar
både oisolerade och ouppvärmda. Att klara en isolering med förbättrade
energivärden får ses som en utmaning. Byggnaderna är inte heller tillgänglighetsanpassade och det är tänkbart att förstärkningar måste ske
av så väl bjälklag som stomme - framför allt om byggnader skall kompletteras med t ex nya kök och bad.
Alla dessa krav och de konsekvenser de medför måste vägas mot kulturhistoriska värden samtidigt som byggnaderna skall fungera för modern
verksamhet/boendemiljö utan hälsorisker med tanke på t ex mögel.
Inventarier
I alla byggnader finns det mängder med bevarade möbler och andra inventarier från framför allt sekelskiftet 1900 av kulturhistoriskt värde. Till
exempel har alla hotellrum varit uppmöblerade med bl a byråer, järnsängar, bord och stolar m.m. Merparten finns kvar än idag men står förvarat och utplacerat på olika ställen i de fem byggnaderna. Det finns även
verksamhetsrelaterade inventarier - allt från en stor flygel till äldre kassaapparater. Alla dessa inventarier bör tas till vara och placeras på skyddat
ställe där de inte förstörs tills vidare beslut är taget. Dessutom är den stora väggmålningen i matsalen, hus A, mycket värdefull och bör täckas in.
Mark och gård
Gårdsrummet och gårdshusen är karaktärsskapande inslag och en del av
det kulturhistoriska värdet. Detta gäller även terrassen med stenmur och
platsbildningen mot Hamngatan och bevarade naturstenstrappor och
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markbeläggningar i sten. Dessa bör på olika sätt bevaras. Även det stora
trädet mot Hamngatan är ett viktigt inslag i miljön med lång kontinuitet
på platsen.
Eventuella tillkommande byggnader i kvarteret
Vilket beslut som än tas i denna fråga kommer kvarteret att kompletteras
med ny bebyggelse. Frågan är i vilken utformning och omfattning.
Denna utredning utgör inte någon konsekvensbedömning av föreslagna
nybyggnader i kvarteret. Det finns mycket att ta hänsyn till vid en eventuell ny bebyggelse och det är sällan som kulturmiljövården förespråkar
pastischer eller rekonstruktioner - det brukar istället ses som ett skällsord
i antikvariska kretsar. Men är det någonstans som det skulle vara relevant med en rekonstruktion (kopia) så är det just här. Även om en kopia
aldrig blir just en exakt kopia, på grund av att charm, patina och karaktär
inte går att återskapa fullt ut, så skulle det innebära att upplevelsen av
kajstråket och tomten blir likvärdig.
Några viktiga aspekter vid exploatering av tomten är:
• Kopplingen till Marstrands arkitektur bör vara tydlig där trä är det
dominerande materialet.
• Att anslutningen till befintliga byggnader är viktig.
• Formspråk och karaktär bör vara subtil med en sprödhet som återfinns i nuvarande byggnader.
• Prioritering av hantverksskicklighet och detaljrikedom.
• Volym och skala bör anpassas till befintlig bebyggelse.

Antikvarisk-teknisk utredning
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Del 2:

Historisk översikt, värdebeskrivning & kulturhistoriskt skydd
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Historisk översikt
Marstrands spännande historia går tillbaka ända till medeltiden och den
lilla kuststaden uppvisar idag unika exempel på stadsbildning med medeltida gatumönster, befästningar med bl a Carlstens fästning, hamnen
med strandpromenaden och bevarade delar av badortsepoken.

Den imponerande stenkajen byggdes under 1600- och 1700-talet och
ersatte en mängd bryggor som tidigare legat längs med strandkanten.
Kajen innebar en genomgripande omvälvning av staden som fick en helt
ny riktning där husen vetter mot vattnet.

Anor sedan 1200-talet

Under den här perioden tillkom också bl a de stora tomterna ned mot
hamnen och hamnstråkets granitpollare och handelsgårdar. Från tiden
finns även en del byggnader bevarade från 1700-talet så som t ex det
byggnadsminnesförklarade Bonanderska huset.

När sillfisket fick ett uppsving under 1200-talet grundades Marstrand
av Håkon Håkonsson. I samband med att allt fler etablerade sig på ön
byggdes bl a kyrkan och ett franciskanerkloster. Marstrand kom att få
en betydande roll som handelsstad och erhöll stadsrättigheter 1442. Ett
rådhus byggdes 1644 (idag om- och påbyggt).
Marstrand blev svenskt i samband med freden i Roskilde 1658. Nu började svenskarna att rusta upp sitt försvar och fästningsbygget påbörjades.
Carlstens fästning byggdes i etapper och stod helt klar först 1860 men
redan drygt 20 år senare räknades den inte längre till rikets fasta försvar utan övergick till att istället fungera som fängelse. På 1780-talet
kompletterades befästningsanläggningen med Fredriksborg, som även
kom att inrymma Sveriges första Synagoga, och 1854 byggdes Södra
Strandverken.

Porto Franco - Skandinaviens första frihamn

Sillfisket blomstrade framför allt under 1700-talet och år 1775 utsågs
Marstrand till Skandinaviens första porto franco, vilket innebar att stad
en bl a hade fri invandring, religionsfrihet, avreglerad handel och tullfrihet. Detta ledde inte bara till en livlig handel utan också till att kriminella
drogs till ön och smugglingen blev ett allt större problem.
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Skiss över Marstrand kring sekelskiftet 1800.
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Badortsepoken

Sommarliv i kunglig glans

Nya läkarrön, med framför allt engelska influenser, som förespråkade
bad och frisk havsluft som botemedel för sjukdomar influerade Sverige i
början av 1800-talet. Att åka och dricka brunn, både för hälsa och nöje,
blev snabbt ett populärt inslag bland landets societetsfamiljer. I början av
1800-talet etablerades flera s k badanstalter i Sverige där bl a Gustavsberg
utanför Uddevalla och Strömstad var de första på Västkusten som öppnade 1813. Badanstalter i Varberg och Marstrand var inte långt efter och
invigdes 1822. På Västkusten kunde man även så småningom åka till liknande anläggningar i Lysekil, Fiskebäckskil, Ljungskile och Grebbestad.

Dagarna ägnade man åt friska promenader runt ön eller strosandes på
Hamnpromenaden. Det fanns också möjlighet att segla, fiska eller spela
tennis uppe vid fästningen. Man badade på Båtellet och där fanns också
möjlighet att träffa läkare och få olika sorters behandlingar. Det fanns
både kalla och varma bassänger och i Paradisparkens brunnssalong drack
man brunn, dvs olika sorters vatten som sades ha god inverkan på hälsan.

Både antalet besökare och invånare sjönk drastiskt i takt med att sillen
minskade och Porto franco tiden var över. I en stadsbrand 1824 ödelades
stora delar av öns bebyggelse vilken så småningom ersätts av ny bebyggelse.

I Arvidsvik på Koön lät man bygga om tre äldre salteribyggnader till badhus. I takt med att dessa badhus blev för små uppfördes en ny badanläggning på Marstrandsön (Båtellet) som stod klart 1858. Vid invigningen
var Båtellet landets största varmbadhus. Alphyddan uppfördes som ett
kombinerat bad- och societetshus på badhusplan 1843. Detta kom senare att ersättas med nuvarande societetshus. År 1882 kompletterades anläggningen med ett kallbadhus, norr om Båtellet. Utöver badanläggningarna uppfördes flera andra institutioner för både övernattning och nöje,
bl a det nya Societetshuset (1886), Grand hotell (1892) och Turisthotellet
(1899).
Kung Oscar II blev förtjust i Marstrand och mellan 1887 och 1907 återkom kungen varje sommar i sin båt Drott. Hans besök lockade landets
överklass och gav Marstrand en särställning som badort, vilket förvandlade den enklare fiskarbyn till en fashionabel sommarort.

Flertalet av sommargästerna anlände till Marstrand med ångbåten från
Göteborg. Det var sammanlagt tre bolag som trafikerade MarstrandGöteborg dagligen. Gästerna inkvarterades främst på Grand hotell och
Turisthotellet men även på mindre pensionat eller i privata rum.

På kvällarna socialiserade man sig i brunnssalongen, Societetshuset eller
på Turisthotellets restaurang. Här kunde man besöka restauranger, lyssna på musik, spela biljard, gå på en danssoaré eller teaterföreställning.

Vy från Koön mot Marstrand 1904.
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Spår av badhusepoken

Under den här perioden uppfördes många nya, storslagna och påkost
ade sommarvillor. Byggnaderna uppfördes i trä med mer ståndsmässigt
utförande än den enklare fiskarbebyggelse som tidigare varit dominerande på ön. Byggnaderna försågs med riklig snickarglädje och de glas
ade verandorna blev synonymt med den arkitektoniska stilen. De fick en
indragen placering och imponerande trädgårdar. Husen var stora och
många hade uthyrningsrum till sommargäster. De mest framträdande
villorna uppfördes under den s k oscarianska eran och bevarade idag är
bland andra Villa Bajdara (1886) och Villa Aruga (1904).
Ovan; Grand hotell och
Societetshuset.
T.v. Turisthotellet som
idag totalt omfattar fem
byggnader.

De publika byggnader som uppfördes gavs en friare placering och större
volym än övriga byggnader. Dessa var;
• Restaurang Alphyddan (1843, revs 1947)
• Båtellet varmbadhus (1858)
• Kallbadhus (1882, revs 1970)
• Societetshus (1886)
• Grand hotell (1892)
• Turisthotellet (1898)
Av dessa 6 byggnader finns endast 4 st bevarade där f d Turisthotellet
utgör en central del i detta sammanhang.

Varmbadhuset Båtellet
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Villa Bajdara

Villa Aruga
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Kvarteret Korvetten

Innan hotellverksamheten etablerade sig på tomten låg här redan en
eller ett par byggnader, bl a en byggnad från 1700-talet som fick ligga
kvar medan nya restaurang-, köks- och hotellbyggnader uppfördes runt
om. Enligt källor lär huset flyttats från Varberg på 1760-talet och väl på
Marstrand fungerade det som bostad åt stadens borgmästare. Under
hotelltiden användes huset som både bostad och kontor men även linnéförråd. Husets östra gavel anslöt till restaurangbyggnaden och de var
sammanlänkade interiört. Byggnaden är idag mycket välbevarad med
delvis ursprunglig planlösning och snickerier och andra byggnadsdetaljer
såsom kakelugnar från så väl 1700- som 1800-talet. Den delvis inredda
vinden inrymmer enklare bostadsrum.

Turisthotellet uppfördes ungefär samtidigt som restaurangen, dvs 189899, och placerades vid Hamnstråket med indraget läge i förhållande till
restaurangen. Turisthotellet delades i två byggnader som förbands av en
mellanbyggnad mot Varvsgatan som inrymde entré och trapphus. Den
främre delen mot Hamngatan fick en mer påkostad och dekorativ fasad
med frontespis och balkonger och även interiört pampigare rum i fil med
pardörrar. Den bakre delen mot Varvsgatan fick en enklare utformning
med hotellrum placerade utmed en korridor. Alla hotellrum fick en likvärdig karaktär med en liten hall som flankeras av pentry/tvättrum och
garderob. Likt övriga byggnader är även hotelldelen mycket välbevarad
med till stora delar intakt planlösning och alla byggnadsdetaljer samt
även en hel del möbler och inventarier finns bevarat.

När Turisthotellet skulle anläggas byggdes först en restaurangbyggnad 1898-99 i endast en våning med en öppen källarvåning i markplan.
Anläggningen kom till stånd på initiativ av kung Oscar II som tillsammans
med flera andra välbeställda göteborgare även var aktieägare i bolaget ”Marstrands Turisthotell AB”. Byggmästare var Alfred Augustsson.
Byggnaden byggdes på 1910 med ytterligare en våning och den öppna
källarvåningen byggdes in. Fasaderna försågs med stora fönsterband mot
Hamnen. De två glasade våningarna och tornet som kröntes av en flaggstång blev karaktäristiskt för restaurangbyggnaden och inrymde matsal
och festsal. Restaurangbyggnaden är mycket välbevarad med i princip
intakt planlösning med så väl snickerier och övriga byggnadsdetaljer som
en rad inventarier från sekelskiftet 1900.
Mot restaurangbyggnadens västra gavel uppfördes 1899 en köksflygel
som en långsmal byggnad belägen i öst-västlig riktning. Byggnaden som
även den innehöll en rad originaldetaljer (varav en del har sparats) revs
pga dåligt skick 2012.

Vykort från 1910-talet över den nyss påbyggda restaurangen. Bakom
trädet, som var stort redan på denna tiden, skymtar Turisthotellet.
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Skisser över planlösning
och fördelning av rum och
matsal på Turisthotellet.
Årtal okänt. Man kan
konstatera att planlösning är nästan identisk
med dagens.
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Restaurangbyggnaden och hotellet var de byggnader i kvarteret som var
synliga mot strandpromenaden. Mot gården fanns ytterligare mindre
byggnader. Utöver 1700-talsbyggnaden och köksflygeln låg här flera förrådshus och sophus (idag rivna) samt en Isbod från 1916 som finns kvar
än idag. Isboden användes huvudsakligen som ”kylrum” men på andra
våningen fanns också enklare bostadsrum.

1900-talet

Verksamheten drevs under många år av Judith Karlander som blev en
välkänd dam i societetslivet. Hon drev även restauranger i Göteborg. Den
”Amerikanska baren” öppnade på 1920-talet och fanns kvar ända fram
till 1962. År 1992 återöppnades en restaurang under namnet ”American
bar” med placering i hotellets bottenvåning och terrass.

Flera bränder har härjat på ön och en av de senaste ödelade bl a
den Mejerska källaren 1947. På tomten uppfördes Hotell Marstrand
1950, vilket byggdes om 1982 till Villa Maritime. Samma år byggdes
även Servicehuset längre söderut på Hamngatan, vilket bl a ersatte
Westerbergs pensionat. Norr om Villa Maritime på Hamngatan 33 (mitt
emot färjan) låg ett hus som också brann ned 1947 och ersattes med
nuvarande 1988. Detta har gjort att södra delen av kajstråket fått en till
stora delar modern karaktär.
Idag bor det drygt 400 året runt boende på Marstrandsön och totalt närmare 1400 personer om man räknar in Koön. Under sommarmånaderna
ökar dock invånarantalet till några tusen och än idag fungerar Marstrand
som badort.

Ända sedan starten 1899 har bolaget ”Marstrands Turisthotell AB”
ägt fastigheten, medan ägaren till bolaget har varierat under åren.
Marstrands mekaniska verkstad tog över driften av Turisthotellet på
1920-talet. De drev då även badanläggningen på Koön - Arvidsvik. På
1950-talet ägdes hotellkomplexet av en ingenjör Ahlgren som bl a hyrde
ut till Björn Paikull som 1964 startade Diskotek Oscar. Diskoteket var när
det stängde 2004 Europas äldsta. År 1968 köpte Leif Petersson & Co anläggningen och 1977 sålde de vidare till hyresgästen Björn Paikull.
År 2004 lades verksamheten på Turisthotellet ned helt och samma år
övertog Byggnadsfirman Ernst Rosén AB fastigheten. Byggnaden har
stått tomställd sedan dess.
Under modern tid har fritidsboendet ökat markant och idag är turismen
stor på Marstrand. Ökningen av sommargäster har delvis skett på bekostnad av permanentboende - något som också påverkar både stadsbilden
och livet på ön.
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Värdebeskrivning
Inledning

Nedanstående värdebeskrivning är delvis hämtad från Planbeskrivningen
upprättad av Kungälvs kommun 2011. Värdebeskrivningen, som är utarbetad av bland andra bebyggelseantikvarie Åsa Hallén, är väl genomarbetad
och belyser de värden som Marstrand besitter i allmänhet och Turisthotellet
i synnerhet. Vi har inte bedömt det nödvändigt att skriva om denna. Däremot är den i vissa avseenden nedkortad samt kompletterad med rubriker
och förtydligad i upplägget för att göra den mer lättillgänglig.

Marstrands attraktionskraft

”En bedömning av de värden som Turisthotellet representerar kan inte
göras utan att se anläggningen i sitt sammanhang, som en del av Marstrand.
Marstrands unicitet och attraktivitet ligger i en kombination av dess geografiska belägenhet, ”staden mitt i havet”, och den långa och variationsrika historia från 1200-talet och framåt som går att avläsa i stadsmiljön.
Marstrandsöns samlade och tydliga stadsformation, krönt av fästningens
skarpa kontur är en både vacker och märklig syn, en stark bild, som har
bidragit till öns attraktionskraft. Stadskulturen, öppenheten och det sociala
liv som associeras med Marstrand värderas också högt.”

Unik trästad ur internationellt perspektiv

”Marstrand är en unik historisk stad, intressant i ett nationellt men också
internationellt perspektiv, som en av Nordens mest välbevarade trästäder
belägen på en liten ö i direkt kontakt med det öppna västerhavet.
Trästaden med måttfull skala, koncentrerad stadskärna, panelarkitektur
och en integration mellan bostäder och arbetsplatser har länge varit en
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uppskattad boendemiljö. Marstrands stad har bibehållit sin särart i hög
utsträckning, mycket p g a den geografiska isoleringen. Staden har expanderat obetydligt och den historiska kärnan är fortfarande centrum för
det sociala livet, för affärsverksamhet och service, åtminstone sommartid.
Det omgivande landskapet - havet och öarna - är i stort sett oförändrat
och viktigt för upplevelsen av Marstrand.”

Välbevarad badort

”Marstrand är en av Sveriges mest kända badorter. Den är tillsammans
med Gustavsberg utanför Uddevalla den mest välbevarade badorten på
västkusten. Medan Gustavsberg representerar den tidiga badortsepoken
med småskaliga byggnader i empirestil med stora likheter med brunnsorterna från samma tid, representerar Marstrand framför allt den senare
oscarianska epoken med ett badortsliv som mer liknar kontinentens, om
än i mindre skala.
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Turisthotellet var en av 6 större publika byggnader som uppfördes för
badgästerna under den oscarianska eran. Idag är Restaurang Alphyddan och Kallbadhuset rivna. Kvar finns Societetshuset, Grand Hotell och
Marstrands Turisthotell. Alla tre är mycket viktiga för helhetsmiljön och
tillsammans omistliga för upplevelsen och förståelsen av Marstrand som
gammal badortsmiljö.”

Marstrands Turisthotell

”Med Marstrands tradition som badort sedan mitten av 1800-talet har
anläggningen ett stort samhällshistoriskt värde. Hotell- och restauranganläggningen visar tillsammans med societetshuset och varmbadhuset
tydligt på den tidiga turismens karaktär och dess betydelse för staden.
Anläggningens värde ligger främst i helheten, men de olika byggnaderna
besitter också var för sig ansenliga värden. De ger på olika sätt och i olika
grad förståelse för samhällsutveckling, levnadsvillkor och estetiska ideal.
Restaurangens karaktäristiska och originella yttre med torn och glasade
fasader bidrar i mycket hög utsträckning till Marstrands identitet som
badort. Läget vid vattnet på kajens södra del nära färjans angöringsplats
gör att det är en av de första byggnader som fångar besökarens blick.
Marstrands Turisthotell utgör en både interiört och exteriört sällsynt välbevarad hotell- och restauranganläggning från förra sekelskiftet, och den
enda sekelskiftesrestaurang som finns kvar på Marstrand [författarens
kommentar; restaurangen är idag stängd och Societetshusets restaurang
bör räknas in i sammanhanget].”
Hus A - skir sekelskiftesarkitektur
”Restaurangen är viktig symbolbyggnad för badortsepoken (...). Dessa pub
lika delar av Turisthotellet är starkt präglade av badortsepokens ideal och

stämningar. Luftiga sommarmatsalen och spegelsalen/dansrestaurangen
är skapade för att vara lockande rum för fester och lustfyllt nöjesliv.
Takhöjden, fönsterrikedomen och de spröda snickerierna öppnar för
vattnet och ljuset som ingen annan byggnad i staden. Det medvetna formspråket har i allt väsentligt, märkligt nog, överlevt byggnadernas gradvisa
förfall och är fortfarande uttrycksfullt. Alltifrån badortsepoken har Turist
hotellets salar, i olika skeden och skick, kunnat skapa en ovanlig upplevelse
av fest och förväntan hos besökare och gäster. Det bör kunna ses och
användas som en tillgång, i synnerhet för en turistort.”
Hus B & C - Sommarhotell
”Hotelldelen är märkvärdigt intakt sedan tiden för uppförandet. Rumsindelningen är oförändrad, kvar finns trapphusen, de gemensamma toaletterna och fast inredning. Uppvärmningsanordningen med luftburen värme
från kaminer i korridoren som kunde eldas av vaktmästaren utan att störa
gästerna finns kvar.”
Hus D - Spår av tiden före badortsepoken
”1700-talshuset har ett mycket högt kulturhistorisk värde p g a sin ålder.
Marstrand har få bevarade bostadshus från 1700-talet [Författarens kommentar; endast ett byggnadsminnesförklarat trähus från 1700-talet - Ture
Bonanders hus] p g a de många stadsbränder som härjat på ön. Byggnaden
har avläsbar planlösning och ursprunglig fast inredning som kakelugnar,
dörrar och listverk till stora delar kvar.”
Hus E - speglar verksamheten
”Isboden speglar förutsättningarna för restaurangverksamheten, utan de
moderna bekvämligheter som vi idag tar för givet. Isboden visar dessutom
tydligt levnadsvillkoren för de anställda månadskarlarna som fick sin logi
på andra våningen, i skarp kontrast till badgästernas societetsliv.”
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Köksflygeln var att betrakta som unik ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
Inte många restaurangkök finns bevarade från sekelskiftet 1900. Här stod
fortfarande en Bolinders järnspis med sex ugnar kvar. Byggnaden tillsammans med ett par övriga uthus revs 2012.
”Gården har slumrande skönhetsvärden med täta passager och vrår,
fruktträd och markbeläggning av kullersten, skifferhällar och huggna
rännstenar.”

Sammanfattningsvis:
•
•
•
•
•
•
•
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Marstrands Turisthotell är en av de byggnader som är viktigast för
upplevelsen och förståelsen för Marstrand som badort.
Anläggningen är av stort allmänt intresse som målpunkt och landmärke.
Den har varit en viktig del av besöks- och turistnäringen sedan 1899.
Den rymmer betydande upplevelsevärden och är av samhällshistoriskt
intresse.
Kulturhistoriska, arkitektoniska samt byggnadshistoriska värden i
kvarteret.
Oerhört välbevarade byggnader så väl exteriört som interiört.
Omistlig för stadsbilden och ett viktigt fondmotiv mot Hamnpromenaden.
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Kulturhistoriskt skydd - faktaunderlag
Inledning

Kungälvs kommunalplan

Byggnaden är på olika sätt skyddad genom:
• Utpekat som kulturreservat i gällande stadsplan från 1980.
• Plan- och bygglagen kap 8 § 17 och 13.
• Ingår i riksintresseområdet Marstrand O14.

Kommunens kulturmiljöprogram

Nedanstående avsnitt är avsedd som bakgrundsinformation vad gäller de
aktuella byggnadernas kulturhistoriska skydd. I föregående avsnitt finns
den kulturhistoriska värdebeskrivningen.

Dessutom finns byggnaderna upptagna i:
• Kungälvs kommunalplan/översiktsplan från 2001.
• Kungälvs kommuns kulturmiljöprogram från 1990.

Översiktsplanen för Kungälvs kommun antogs 2012 och i denna betonas
att inriktningen bör handla ”om ett medvetet bevarande av den unika
kulturmiljön på Marstrand, men med syftet att få en levande stad och fler
åretruntbostäder.”

Marstrand omfattas av Kungälvs kulturmiljöprogram som antogs av kommunfullmäktige 1990. Programmet belyser Marstrand ur främst ett historiskt perspektiv och ger inga konkreta riktlinjer för bevarandet och utpekar
generellt inte heller enskilda byggnader. Däremot nämns badortsepoken
som en viktig del av Marstrands historia.

Gällande stadsplan

Befintlig stadsplan är från 1980 (”Ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Marstrand”) och syftar bl a till att ”ta till vara Marstrands
särdrag och söka utveckla stadens historiska, arkitektoniska sociala och
ekonomiska tillgångar med de medel som stadsplaneinstitutet medgav.”
Planbestämmelser för Turisthotellet:
- Användning Ht - hotell samt för Isboden B - bostadsändamål
- Punktprickad mark får inte bebyggas.
- Plus jämte siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till
högst den höjd i meter över grundkartans nollplan som siffran anger.
Utformningsbestämmelser för alla byggnader på Marstrand:
- Tak skall utformas som sadeltak och ges lutning mot horisontalplanet av
39

Antikvarisk-teknisk utredning
Antiquum AB 2013

lägst 30º och högst 35º.
- Takmaterial skall vara rött oglaserat taktegel eller, där så prövas lämpligt med hänsyn till befintliga förhållanden, falsad plåt.
- Frontespis får utföras endast där så prövas lämpligt.
- Byggnads yttre skall gestaltas med särskilt beaktande av ortens särpräglade miljö, vilken är av riksintresse från kulturhistorisk synpunkt.
Byggnads fasad skall utföras av trä och ges mild ljus färg som ansluter till
ortens traditionella färger.

tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” Kapitel 8 §13 förstärker byggnadens skydd ytterligare genom att
”en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.” Detta innebär
bland annat att hänsyn måste tas till värdefulla detaljer och karaktärsdrag. Turisthotellet bör betecknas som en byggnad som omfattas av paragraf 8:13 eftersom den är officiellt utpekad i så väl bevarandeprogrammet som i stadsplanen.

I stadsplanen finns 35 st byggnader listade som särskilt kulturhistoriskt
intressanta som ger Marstrand sin karaktär och därför är viktiga för
hela Marstrands identitet. Detta urval föregicks av en bebyggelsehistorisk inventering av alla byggnader på Marstrand, genomförd 1970-71.
Värderingen gjordes med hänsyn till byggnadshistoriska- och kulturhistoriska värden men aspekter så som levande näringsliv, användning, sociala värden och upplevelsevärden spelade även en stor roll i bedömningen. Avsikten med listan över kulturhistoriskt intressanta byggnader
var att de skulle skyddas som byggnadsminnen. Av dessa 35 byggnader är
det bara Rådhuset som byggnadsminnesförklarats, vilket gjordes 1982.
Alla byggnader inom Turisthotellet (fastigheten Marstrand 73:3) finns
upptagna på listan.

Dessutom gäller generellt krav på att byggnader skall underhållas med
hänsyn till sitt kulturhistoriska värde enligt PBL kapitel 8 §14, vilket innebär att ”ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att
dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak
bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.”

Plan- och bygglagen

I samband med stadsplanens genomförande gällde dåvarande Byggnads
stadgan. Byggnadsstadgan övergick 1987 till Plan- och bygglagen (PBL)
men bestämmelser från byggnadsstadgan gäller även idag i nuvarande
PBL-systemet även om paragraferna inte översattes rätt av.
Enligt nuvarande plan- och bygglagen (PBL) kapitel 8 §17 gäller att ”ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att
man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens
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Kommunen har möjlighet att neka rivning enligt PBL 9 kapitel §34. Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte
1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.
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Förslag till byggnadsminnesförklaring

Turisthotellet är idag inte byggnadsminne men har varit föremål för
utredning om byggnadsminnesförklaring. Fråga om byggnadsminne
väcktes 2004 och länsstyrelsen i Västra Götalands län bedömde att
Turisthotellet är synnerligen märkligt och därmed av byggnadsminnesklass enligt 3 kap. Kulturminneslagen (1988:950). Länsstyrelsen har föreslagit en byggnadsminnesförklaring av Turisthotellet. Fastighetsägaren
motsäger sig dock beslutet.
Motivet för byggnadsminnesförklaringen är bl a de stora kulturhistoriska värden som anläggningen har i sig, men också samspelet mellan
Turisthotellet och Marstrandsbebyggelsen i övrigt. Länsstyrelsen bedömer Turisthotellet/Oscars tillsammans med t ex Societetshuset och
varmbadhuset (Båtellet) vara en av de mest framträdande byggnaderna från Marstrands badortsepok och därigenom en väsentlig del av
Riksintresset. Därtill skriver länsstyrelsen att anläggningen är ett mycket
viktigt inslag i stadsbilden och vyn mot Marstrand.

Riksintresseområde för kulturmiljövården

Marstrand är en kulturmiljö utpekad som ett område av riksintresse för
kulturmiljön enligt Miljöbalken (1988:808) kap 3. Att ett område är av
riksintresse enligt 3 kap Miljöbalken innebär att det bedöms ha så höga
kulturvärden att det är av vikt för hela landet. Enligt Miljöbalken ansvarar
kommunen för att riksintresset säkerställs, bl a genom kommunens översiktsplanering.
Utsnitt från gällande stadsplan från 1980.

Riksintresse är däremot inget skyddsinstrument i sig och det råder inte
byggförbud inom riksintresseområdena men exploatering får endast ske
om det inte påtagligt skadar områdets kultur- och naturvärden. Länsstyrelsen har rätt att pröva kommunala beslut om det innebär att ett riksintresse
enligt 3 eller 4 kap. Miljöbalken inte tillgodoses, dvs om det föreligger risk
för påtaglig skada av kulturmiljön.
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Länsstyrelsen har definierat riksintresset Marstrand som omfattande flera
epoker som är mer eller mindre fysiskt tydliga i miljön. En av dessa epoker
utgörs av badhusepoken där Societetshuset, Båtellet (varmbadhuset) och
Turisthotellet får betraktas som de främsta återstående karaktärsbyggnaderna.
Se vidare under Värdebeskrivning samt i sammanfattningen.

Gräns för riksintresset Marstrand O14. Länsstyrelsens informationskarta.
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Del 3:
Nuläges- & skadebeskrivning - hus för hus
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Nulägesbeskrivning - Introduktion
Inventeringens upplägg

Nedanstående nulägesbeskrivning behandlar varje byggnad separat.
Först görs en genomgång av exteriörens olika byggnadselement; dess
karaktär och skadebild. Därefter behandlas interiören på samma sätt,
uppdelat våning för våning.

Det äldsta huset på tomten är från 1700-talet och är beläget mot gård
en. Även denna byggnad är mycket välbevarad och har en rad bevarade
detaljer och en delvis bevarad planlösning. På gården finns också en s k
isbod från 1916 som nyttjats i verksamheten men också inrymt enklare
bostadsrum för personalen.

Översikt

Kvarstående byggnadskroppar är:

Kvarteret utgörs idag av sammanlagt 5 byggnader, delvis belägna kring
en gård. Kvarteret har haft samma disposition sedan uppförandet av
Turisthotellet och restaurangen i slutet av 1800-talet, med undantag för
de nyligen rivna byggnaderna (köksflygeln och uthus).
Mot strandpromenaden och Hamngatan vetter de mer ståndsmässiga
byggnaderna, restaurangen med sin uppglasade fasad och den på tomt
en indragna Turisthotellet. Restaurangen har alltid inrymt publika delar
så som butik och på senare år diskotek i markplan, restaurang en trappa
upp och en större festsal på andra våningen. De två över våningarna är
mycket välbevarade.
Turisthotellet har inrymt en receptionsdel men i övrigt framför allt rum
för uthyrning sommartid. Planlösningen är bevarad i sin helhet och även
merparten av alla snickerier och till och med en hel del av det ursprungliga möblemanget finns bevarat. De rum som är belägna mot Hamngatan
är mer ståndsmässiga. Rummen mot Varvsgatan och i den bakre hotellbyggnaden var enklare och disponerade på likvärdigt sätt, med en liten
hall som på vardera sidan rymde ett pentry/tvättrum och en garderob
samt ett större rum/sovrum. Rummen är belägna utmed breda korridorer.
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Hus A. Restaurangen (f d Discotek Oscar) - 1898-99
Hus B. Turisthotellet, främre delen mot Hamngatan - 1898-99
Hus C. Turisthotellet, bakre delen mot Varvsgatan - 1898-99
Hus D. 1700-talsbyggnaden
Hus E. Isboden - 1916
Utöver ovanstående har en äldre köksflygeln mot gården samt diverse
uthus rivits så sent som 2012 på grund av allt för dåligt skick.

Skadebesiktning

Generellt är alla byggnader i dåligt skick med eftersatt underhåll. Det har
inte varit meningsfullt att notera varenda mindre skada då i stort sett
alla rum och delar uppvisar slitage, färgflagningar och mekaniska skador
innebärande att alla ytskikt är i behov av renovering.
Besiktning av tak och grund samt konstruktioner har inte varit möjlig
överallt. Vi reserverar oss för skador som inte är möjliga att upptäcka
okulärt, utan som kräver fysiska ingrepp.
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Restaurangen (hus A) och hotellet (hus B) mot Hamngatan.

Isboden,
Hus E

Hotellet
Hus C

Hotellet
Hus B

1700-talsRestaurangen
huset, Hus D
Hus A

Situationsplan över kvarterets byggnader.

Överst 1700-talsbyggnaden på gården (hus D) och nedan hotellet (hus C).
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Gårdsmiljön. Överst sett mot Isboden och söder samt nedan mot väster.
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Taklandskapet på den idag rivna köksflygeln (före rivning).
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Hus A
- Restaurangen
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Hus A. Exteriör nuläges- & skadebeskrivning
Byggnadsvolym:

3 våningar med krypvind

Areal: 			

Ca 790 m2 i bruksarea varav källare ca 260 m2

F d användning:

Affärslokal, restaurang och festlokal

Översikt

Byggnad i tre våningar med krypvind som ansluter med norra gaveln
mot den främre hotellbyggnaden. De två byggnaderna är sammanlänkade med en mellanbyggnad. Den västra fasaden är ihop byggd med
1700-talsbyggnaden mot gården och restaurangen var tidigare även
ihop byggd med en kökslänga mot gården, vilken idag är riven.

Exteriör mot Hamngatan.

Historik

Kulturhistoriskt värde

Den karaktäristiska restaurangbyggnaden uppfördes 1898-99 och utgjordes endast av en enklare stolpkonstruktion som bar en långsmal ver
anda. Huset byggdes om och försågs med ytterligare en våning 1910. Det
var också nu som tornet tillkom. Den uppglasade fasaden rymde i bottenvåningen matsal och i andra våningen festsal. Matsalen kompletterades med en väggmålning 1935 av marstrandsmotiv, målad i tre sektioner
längs med hela den södra väggen. Målningen är gjord av konstnären J.O.
Andresen.
År 1954 öppnade landets första s k mjölkbar i källarvåningen (markplan)
och tio år senare, 1964, startade Björn Paikull ”Discoteque Oscar” i samma lokaler. Denna verksamhet drevs i lokalerna varje sommar ända fram
till 2004. Sedan dess har byggnaden stått tom.
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Restaurangbyggnaden är kvarterets mest värdefulla byggnad och är en
av de viktigaste märkesbyggnaderna från badortsepoken på Marstrand.
Byggnaden är oerhört välbevarad och den karaktäristiska glasade fasad
en med tornet är ett betydelsefullt inslag i stadsbilden, både från vattnet
men också från Hamnpromenaden. Interiört är planlösningen intakt med
vissa smärre undantag för enstaka tillkommande väggar i bakre utrymmen. Alla snickerier är original, så väl profilerade lister, bröstpaneler, spegeldörrar, fönster samt trappor och trappräcken. De stora rumsvolym
erna i första våningens f d matsal och andra våningens festsal är en stor
del av värdet. Dessa rum ger en sinnebild över ett ursprungligt utförande
och det är lätt att föreställa sig sekelskiftets danssoaréer och konserter.
Väggmålningen i matsalen från 1935 har ett konstnärligt värde och ger
ytterligare är dimension till upplevelsen i rummet.
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STOMME:
Stommen ugörs av en stolpkonstruktion. Oisolerad.
Skador:
• Den största stomskadan finns i tornet där takkonstruktionen p g a
rötskador har gett vika vilket gjort att torndelen har satt sig i toppen. Sättningarna förekommer dock inte längre ned i tornet eller i
grunden.
• Har funnits konstruktionsproblem i mötet mellan restaurangbyggnaden och köksflygeln. Nu när köksflygeln är riven har inte väggen mot
den rivna byggnaden stagats upp och inte heller täckts. Detta har lett
till dels att väggen håller på att kalva ur och dels att den mer känsliga
innerväggen står bar mot regn och vind. Dessutom förekommer det
glipor i vägghörn samt i dörrar som inte håller tätt.
Kulturhistorisk kommentar:
Ursprungliga delar av stommen är bevarandevärd men utgör inte någon
byggnadshistoriskt unik konstruktion.
GRUND/SOCKEL:
Grundmurarna utgörs av en naturstensmur samt mot Hamngatan av gult
förbländertegel som idag är vitmålat. Den västra delen är grundlagd med
platta på mark och det förekommer också uppreglad golvkonstruktion.
Skador:
• Källare, se under rubriken invändigt.
• Någon form av uppstolpad konstruktion finns innanför rum 005.
Detta utrymme är ej tillgängligt för inspektion. En mikrobiell påväxt
kan noteras i undersida bjälklag.
• Inga synliga sättningar i grundkonstruktionen.

Kulturhistorisk kommentar:
Murar av natursten samt tegel är bevarandevärda.
FASAD:
Ovan den murade källarvåningen finns två våningar i trä. I första våningen en liggande fasspontpanel inramad i fält. Fyra skift vitmålad fjällpanel
skiljer våningarna åt. Över fönstren liggande gulmålad panel. Fasaden
avslutas uppåt med en profilerad gesims med synliga profilerade takstolstassar. Det förekommer även dekorativ fjällpanel på tornet.
Den södra fasaden utgörs av en brandmur i tegel, putsad med synligt
mönstermurat avslut i tegel och dekorativ trappgavel.
Gårdsfasaderna är enklare och utgörs av stående locklistpanel.
All träpanel är målad i gult med omgivande dekor och listverk i vitt. Huset
har ursprungligen haft en annan färgsättning i dovare jordfärger.
Skador:
• Utvändigt kan det konstateras att fasader mot öster är i eftersatt
skick med färgflagning och mikrobiella skador. Förekommer lokala
rötskador (troligen även lokalt i bakomliggande stomme) och torrsprickor i fasadpanel.
• Fasad kring torndel bågnar.
• Den västra och södra sidan in mot gård har kraftigt eftersatt underhåll. Den södra delen är inte täckt sedan köksflygeln rivits. Otätheter
noteras och kraftiga rötskador i fasad och bakomvarande stomme
konstateras.
• Skador i brandmuren i form av trasiga fogar och putsskador.
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Kulturhistoriskt värde:
Den panelade fasaden med dekorativa byggnadsdetaljer så som fjällpanel är av högt kulturhistoriskt värde och bedöms som bland det viktigaste och mest karaktärsskapande i kvarteret tillsammans med torndelen
och de uppglasade fönsterbanden.

Vy från Hamngatan. T.h. fasadpanel, i mitten mellanbyggnaden samt den
västra fasaden och nedan brandgaveln mot söder samt från gården.
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DÖRRAR:
Källarvåning:
		

Modern pardörr, klädd med masonite samt nyare
glasad enkeldörr.

FÖNSTER:
Källarvåning:
		

Våning 1 tr:
		
		

Ursprunglig pardörr indelad i speglar, vitmålad, vid terrassen. Ursrpunglig pardörr indelad i speglar till mellanbyggnaden.

Våning 1 tr:
Spröjsade korspostfönster i helt fönsterband, 4- och
		
6-luft, från 1910. Englasfönster. Skuren dekor i övre
		hörnen.

Mot gården:
		
		
		
		

Ursprunglig pardörr indelad i speglar med glas och överljusfönster, gulmålad, till vån 1 tr.
Enkeldörr med fjällpanel i markplan, äldre men troligen inte original.
Ursprunglig spegeldörr till källaren.

		
		
		
		

Förekommer även ett par f d innerdörrar (ursprunglig
pardörr och spegeldörrar) mot gården som tidigare vette mot den nu rivna köksflygeln och som nu därmed sitter i ytterfasad.

Våning 2 tr:
		
		
		
		
		

Hela fönsterband med spröjsade glidhängda partier av
engelsk modell, från 1910. 2-luft med småspröjs i övre
och undre båge. Englasfönster. På norra fasaden sitter
ett stort 6-luftsfönster med spröjs.
Fönsteromfattningar saknas in princip men utrymmet
mellan partierna markeras med pilastrar.

Gård: 		
		

Två stora 6-luftsfönster med spröjs. Enkla fönsteromfattningar inmålade i fasadkulör.

Skador:
• Allmänt stort slitage och renoveringsbehov på dörrar.
• Fukt- och rötskador i underkant på en del dörrar. Förekommer även
färgspjälkningar, en del trasiga fyllningar, torrsprickor m.m.
Kulturhistorisk kommentar:
Alla originaldörrar är bevarandevärda, framför allt de mot terrassen på
östra fasaden.

Enluftsfönster utan spröjs, äldre (möjligen 1950-tal).
Fönsterluckor i trä.

Skador:
• Ett par fönster/fönsterluckor är igenspikade då glas trillat ur. Före
kommer även fortfarande en del trasiga glas.
• Alla fönster i behov av renovering. Samtliga fönster uppvisar färg
spjälkningar, kitt som saknas samt torrsprickor och det förekommer
enstaka rötskadade bottenkarmstycken. Flertalet fönsterpartier bedöms dock vara i skick att kunna renoveras.
Kulturhistorisk kommentar:
Alla äldre fönster är bevarandevärda. Fönster från 1899 och 1910 mot
Hamngatan i första och andra våningen i form av spröjsade fönsterband
är av särskilt högt kulturhistoriskt värde - framför allt de glidhängda partierna som är ovanliga i Sverige.
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TAK:
Byggnaden har ett sadeltak som är belagt med falsad och skivtäckt plåt.
Även tornspiran har samma plåtavtäckning. Målat i grönt. Stuprör och
ståndrännor i plåt. Takavvattning av olika ålder, förekommer både äldre
vattenkupor samt modernare stuprör i plåtisol. En plåtskodd skorsten.
Skador:
• Tak och vind har ej varit tillgängliga för undersökning.
• Torndel uppvisar dock kraftiga rötskador efter inläckage och är provisoriskt uppstöttat. Hela tornhuven har satt sig i väster.
• Förekommer takläckage på flera ställen och taket är enbart skyddstäckt med ett nät. Äldre lagningar är bl a gjorda med silvertejp.
• Takavvattningen fungerar inte och så väl stuprör som ståndrännor är
sönderrostade.
• Takplåten färgspjälkar och det förekommer en del rost och säkerlig
en släpp i falsar.
Kulturhistoriskt värde:
Det är oklart när nuvarande plåttak lades men det är troligen inte ursprungligt. Den skivtäckta plåtläggningen har dock funnits under lång tid
och är karaktäristisk för huset.

Ovan t.v. Pardörrar åt öster samt väster och nedan detaljer på östra fasaden. Ovan takbilder mot Hamngatan.
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TRAPPOR:
Till huvudentrén/mellanbyggnaden på östra fasaden, vid terrassen, finns
en kalkstenstrappa. Till höger om torndelen leder en granittrappa upp till
terrassen.
Mot gården finns en granittrappa som leder ned till källarvåningen.
Skador:
• Trappan uppvisar sättningsproblem och det förekommer sprickor i
fogar samt både påväxt av mossa och växtlighet som sprängt isär
konstruktionen.
Kulturhistorisk kommentar:
Naturstenstrappor är värdefulla, men framför allt entrésidans trappa
som leder upp till terrassen är bevarandevärd.
ÖVRIGT:
• Belysning i form av klassisk globarmatur.
MELLANBYGGNAD HUS A OCH B:
Hus A och B är sammanlänkande med en mellanbyggnad i en våning.
Pardörrar mot terrassen, se under Dörrar.
Skador:
• Hela denna delen är i mycket dåligt skick med omfattande röt- och
fuktskador och bedöms inte som möjlig att bevara.
Kulturhistorisk kommentar:
Mellanbyggnaden har ett lägre kulturhistoriskt värde.
Naturstenstrappa upp till terrassen, från Hamngatan.
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Hus A. Interiör nuläges- & skadebeskrivning
Granittrappa

Källarvåning - Karaktär och äldre värdefulla detaljer
Generell karaktär:
•

Genrellt finns det inga antikvariska värden i källarvåningen. Utrymmena består av kök med tillhörande disk- och kylrum. I bakre delarna ligger också
toaletter. Den främre delen mot hamnen rymmer
det f d diskoteket som har en karaktär från framför
allt 1960-talet och framåt. Det förekommer endast
enstaka ursprungliga pelare samt äldre detaljer varav
t ex de spegeldörrar som förekommer är ditflyttade.

008

005

004
009
006

Ursprunglig spegeldörr

007
Delvis
bröstpanel

Äldre pelare

005

Granittrappa

Naturstenssockel
Planritning över källaren, befintligt utseende. Upprättad av Håkan Cullberg. Rumsnumrering av Antiquum.
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Plan 1 (KV) - Karaktär och äldre, värdefulla detaljer
Trapphus i väster, mot gården med entré till källare
• Granittrappa
• Kullersten på marken.
• Spegeldörr, ursprunglig.
• Överljusfönster mot rum 103.
• Pärlspontsklädda väggar och tak.

•
•

Takläckage finns i rum 008.
Fuktinträngning via igensatta källarfönster.

Kulturhistorisk kommentar:
Källarvåningen är kraftigt förvanskad och bär få spår av kulturhistoriskt
värdefulla detaljer men det förekommer t ex enstaka äldre pelare.

Källarvåning/markplan (f d Diskotekslokal och bar)
• Lokalen som är förändrad inrymmer få kulturhistoriska värden och
har framför allt en karaktär från 1960-talet och framåt. Våningsplanet
omfattas av kök, diskrum och ”kylrum” samt toaletter mot gården.
Publokal uppdelad i flera nivåer och med bardel. Olika golvnivåer.
• Väggar av bl a natursten.
• Pelare i publokalen utgör en rest av den äldre verandans stolpkonstruktion.
• Enstaka äldre spegeldörrar, flertalet sannolikt flyttade från annan plats.
• Gjutjärnsventiler.
• Igensatta källarfönster.
Skador i källarvåningen:
• Vid inträdet i hus A noteras en kraftig mikrobiell lukt. En generell
mikrobiell påväxt kan konstateras i större delen av invändiga ytskikt
såsom väggar, tak och golv.
• På grundmur i rum 005 mot norr finns fuktgenomslag på grundmur.
En utreglad trävägg går vidare in i rum 007 och mikrobiella skador
kan noteras på denna.
• I rum 007 mot öster, ut mot gata, finns misstänkta svampkroppar av
Äkta Hussvamp på utreglad vägg under fönster.
• Från den delvis uppreglade golvkonstruktionen noteras en mikrobiell
lukt.

Fotografier källare.
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Plan 2 (bottenvåning) - Karaktär och äldre värdefulla detaljer

Mycket välbevarat med nästan intakt planlösning.
Bräd- och parkettgolv.
Profilerade golv- och taklister.
Pappspänt alt. pärlspontspaneler på väggar och tak.
Alla fönster är ursprungliga från 1899.
Alla dörrar, markerade på plan, är ursprungliga.
Ursprunglig trätrappa med dekorativt räcke.
Dekorativa pelare.
Välbevarad väggmålning från 1935.
Inventarier och möbler från tidigt 1900-tal.

105

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

104

Generell karaktär:

107

103

106

Pelare

108

Trätrappa med räcke

101
Ursprunglig spegeldörr
Ursprunglig pardörr

Väggmålning i tre
sektioner

102

Planritning över plan 2, befintligt utseende. Upprättad av Håkan Cullberg. Rumsnumrering av Antiquum.
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Plan 2 (bv) - Karaktär och äldre, värdefulla detaljer
Entréhall 101
• Brädgolv som delvis är pågjutet med en golvmassa (sannolikt innehållandes asbest) och täckt med matta.
• Ursprunglig trätrappa med dekorativt räcke med svarvade balusterdockor. I trapphuset sitter en senare tillkommande dörr pga brandcellsgräns.
• Profilerad golvlist.
• Höga ursprungliga pardörrar, 4 st. Innerpardörrar med spegelindelning mot rum 102 och 106 samt en parport med spegelindelning och
skuren dekor mot mellanbyggnaden i norr samt en ytterparport mot
norr. Profilerade foder.
• 3 st internfönster mot rum 102, moderna.
• Spröjsade originalfönster, se exteriör beskrivning.
• Pärlspontsklädda väggar och tak.
• Mindre taklist.
Matsal 102
• Brädgolv (som tidigare varit täckt med en heltäckningsmatta).
• Profilerade fotlister.
• Pärlspontspanel (delar klätt med skivor).
• Väggmålning i tre sektioner med marstrandsmotiv utfört 1935 av
konstnär J.C. Andresen. Målningen upptar hela den södra väggen.
• Ursprungliga pardörrar med spegelindelning till rum 101 och 103 samt
två enkeldörrar (spegeldörrar) i västra fasaden mot f d köksflygeln.
• Spröjsade originalfönster i form av helt fönsterband, se exteriör beskrivning.
• 3 st internfönster mot rum 102, moderna.
• Fältindelat under fönsterpartierna och pärlspont ovan.
• Synliga takbjälkar, målade, och mellan dessa klätt med gips. F d täckt
med draperade tyger. Under gipsskivorna återfinns troligen pärlspont.

•
•
•

Synlig stolpkonstruktion med dekorativa pelare.
Hålkälslist.
Inventarier i form av bl a möbler, mangel, kassapparater och en stor,
vit flygel.

Korridor 103
• Brädgolv
• Profilerade golvlister.
• Fältindelade väggar med friser och pilastrar.
• Pärlspontsklädda väggar och tidigare även tak (täckt med skivor)
• Merparten av dörrarna som vetter mot korridoren är original, se respektive angränsande rum. Pardörrar mot söder och den rivna köksflygeln samt pardörrar med överljusfönster till västra entrén.
Dusch 104
• Moderna ytskikt.
Hall från gården 105
• Profilerade golvlister.
• Pärlspontsklädda väggar och tak.
• Liten taklist.
Passage 106
• Troligen brädgolv, täckt med matta.
• Generellt senare inklätt med sänkt undertak och skivmaterial (50/60tal).
• Äldre pardörrar till rum 101. Sannolikt flyttade från annan plats.
Hall från gården 105
• Profilerade golvlister.
• Pärlspontsklädda väggar och tak.
• Liten taklist.
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Rum 107
• Senare inredning, sannolikt från ca 1950/60-talet med bl a inbyggda
förråd, överljusfönster mot söder och senare tillkomna väggar.
• Äldre väggar klädda med pärlspontspanel.
Rum 108
• Profilerade golvlister.
• Rester av pärlspont i taket.
Skador i plan 2:
• Längs med innervägg mellan rum 103-106 och 101-102 konstateras
inläckage med kraftiga mikrobiella skador som följd.
• Vägg mot väster kalvar ur p g a rivning av köksflygel. En glipa/otäthet
finns i ytterväggshörn mot sydöst i rum 102. Även hål i vägghörn i
rum 105 av samma anledning.
• En generell mikrobiell påväxt kan konstateras i större delen av invändiga ytskikt såsom väggar, tak och golv. Fuktgenomslag i bl a taket.
• Inläckage finns vid ytterdörr i rum 102.
• Förekommer enstaka rötskadade bottenkarmstycken och trasiga
glas men överlag bedöms fönstren som möjliga att renovera.
• Väggmålningen uppvisar färgkrackeleringar i framför allt skivskarvar
men är förhållandevis bra skick.
Kulturhistorisk kommentar:
Mycket välbevarat våningsplan med till stora delar intakt planlösning
och bevarade snickerier. Främst är matsalens volym och väggmålning,
pardörrar och trappan med räcke samt fönsterbanden av särskilt värde.
Även bevarade äldre inventarier är värdefulla.
Trapphall/entré 101.
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Fotografier plan 1 (bottenvåning), matsalen rum 102.
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Plan 3 - Karaktär och äldre, värdefulla detaljer

Nya väggar

Generell karaktär:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mycket välbevarat med nästan intakt planlösning.
Bräd- och parkettgolv.
Profilerade golv- och taklister.
Pappspänt alt. pärlspontspaneler på väggar och tak.
Alla fönster är ursprungliga från 1910. Ovanlig modell
med glidhängda fönster av engelsk modell.
Alla dörrar, markerade på plan, är ursprungliga.
Ursprunglig trätrappa med dekorativt räcke till pl 2.
Dekorativa pelare samt pelarkonstruktion.
Delvis bevarad spegelvägg mot söder.
Inventarier och möbler från tidigt 1900-tal.

205

204

201
Bevarade
internfönster
Spegelvägg
(f d spegelsalen)

Ursprunglig spegeldörr

203

Intakt trätrappa
med räcke

202

Ursprunglig pardörr
Pelare

Planritning över plan 3, befintligt utseende. Upprättad av Håkan Cullberg. Rumsnumrering av Antiquum.
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Plan 3 - Karaktär och äldre, värdefulla detaljer
Trapphall 201 (s k Galleriet)
• Ursprungligt parkettgolv (rutmönstrad).
• Profilerade golvlister, relativt hög.
• Profilerad bröstlist.
• Trätrappa med räcke med svarvade balusterdockor. Original.
• Ny vägg mot rum 205 (väster).
• Pappspända väggar samt skivmaterial. Under målad pärlspontspanel.
• Internfönster, spröjsade original mot festlokal 203 (söder).
• Stort, spröjsat 6-luftsfönster mot norr. Original.
• Moderna internfönster mellan rum 201 och 202.
• Profilerade dörrfoder till igensatt dörr mot festlokal 203.
• Ursprungliga pardörrar med profilerade foder mot tornrum 202.
Tornrum 202
• Ursprungligt brädgolv.
• Profilerad fotlist.
• Pärlspontsklädda väggar och skivklätt tak (under återfinns pärlspont).
• Stående panel i bröstningar.
• Ursprungliga pardörrar med profilerade foder mot festlokal 203 samt
mot trapphall 201.
• Internfönster, spröjsade original mot festlokal 203.
• Moderna internfönster mellan rum 201 och 202.Spröjsade originalfönster i form av helt fönsterband, se exteriör beskrivning.

Festsal 203 (Spegelsalen)
• Ursprungligt parkettgolv (rutmönstrad).
• Profilerad fotlist.
• Pärlspontsklädda väggar, delvis klädda med skivor/pappspänt. Återfinns rester av äldre tapeter.
• Ursprunglig spegeldörr med profilerade foder mot väster och den
idag rivna köksflygeln.
• Pardörrar, original, mot tornrum 202.
• Internfönster, spröjsade original mot festlokal 203.
• Spröjsade originalfönster i form av helt fönsterband, se exteriör beskrivning.
• Profilerade lister under fönsterpartierna.
• Bröstpanel klädd med masonite (under finns målad pärlspontspanel)
samt en profilerad bröstlist.
• Speglar på hela södra väggen, idag delvis målade.
• Dekorativa pelare mot rum 204-205.
• Synlig karaktärsskapande pelarkonstruktion med synliga takbjälkar.
Centrum markeras med en särskilt utformad och kraftig pelare.
• Brutet tak klätt med skivor (återfinns sannolikt pärlspontspanel under).
• Mycket bevarade originalmöbler samt spegelvägg mot söder (delvis
övermålad).
Rum 204, i väster
• Vägg mellan rum 204 och 203 senare tillkommen.
• Ursprungligt parkettgolv (rutmönstrad).
• Profilerad golvlist (förekommer inslag av modernare lister vid nya
väggar).
• Bröstpanel i trä med profilerad bröstlist. Original.
• Pärlspontsklädda väggar och tak.
• Ett stort, spröjsat 6-luftsfönster mot väster. Original.
• Kraftig hålkälslist samt även dekorativt utformade, profilerade lister
som för ögat bärs upp av pelarna mot festsalen.
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Rum 205, i väster
• Nya väggar mot rum 201 och 204.
• Ursprungligt parkettgolv (rutmönstrad).
• Profilerad golvlist.
• Bröstpanel i form av bröstningslist och pappklädd pärlspontspanel.
• Pappspända väggar (under pärlspontspanel).
• Ursprunglig spegeldörr mot mellanbyggnaden i norr. Profilerade foder.
• Ett stort, spröjsat 6-luftsfönster mot väster.
• Skivor i taket.
• Dekorativa pelare samt utsirade konsoler i rumsöppningar, original.
• Taklucka till en krypvind.
Skador i plan 3:
• I rum 202 är innertak upp mot torn bortrivet och förstärknings
arbeten är utförda. Kraftiga rötskador finns i tornkonstruktionen och
på golv rakt under detta.
• Längs med innervägg mellan rum 204 och 205 samt 201 och 203 konstateras inläckage med kraftiga mikrobiella skador som följd (jfr. plan
2). Vatten står på golv i öppning mellan rum 203 och 204 med skador
i golv och sannolikt bjälklag.
• I rum 203, festsal, förekommer fuktskadat parkettgolv samt påväxt.
Fuktskador i taket.
• Troligen behövs förstärkningsåtgärder på bärande balksystem och
trapphus.
• Fönster och dörrar generellt renoveringsbehov men flertal ses som
möjliga att restaurera. Förekommer trasiga glas. Särskilt dåliga fönster i väster.
• Dörrar mot väster skadade pga riven köksflygel.
• Generellt omfattande färgflagning, framför allt i rum 204.
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Vindslokal: (kryputrymme som nås via lucka i rum 205, ej inspekterat)
• Tidigare rapporter har tagit upp rötskador i tak och delvis i bärande
konstruktioner. Skador i torndelen.
Mellanbyggnad HUS A OCH B:
Hus A och B är sammanlänkande med en mellanbyggnad i en våning.
Pardörrar mot terrassen, se under Dörrar. Denna delen utgör passage
mellan husen samt inrymmer även toaletter.
Skador i mellanbyggnaden:
• Hela denna delen är i mycket dåligt skick med omfattande röt- och
fuktskador och bedöms inte som möjlig att bevara.
Kulturhistorisk kommentar:
Mycket välbevarat våningsplan med till stora delar intakt planlösning och
bevarade snickerier. Främst är festsalens volym, pelare och takkonstruktion, pardörrar och trappan med räcke samt fönsterbanden av särskilt
värde.
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Fotografier plan 2, festsalen rum 203 ovan. Nedan tornrum 202, trapphall 201 samt rum i väster 204.
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- Hotellet, främre del
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Hus B. Hotellet, främre del
Byggnadsvolym:

4 våningar inkl vind

Areal: 			

Ca 1150 m2 i bruksarea

F d användning:

Hotell och restaurang

Översikt:

Byggnad i tre våningar med inredd vind som ansluter med västra gaveln
mot den bakre hotellbyggnaden samt den södra fasaden med restaurangbyggnaden. De två hotellbyggnaderna är sammanlänkade med ett
gemensamt huvudtrapphus och huvudentré och den främre hotelldelen
samt restaurangen är sammanlänkade med en mellanbyggnad.

Historik:

Byggnaden uppfördes 1898-99 samtidigt med restaurangbyggnaden.
Hotellet inrymde framför allt uthyrningsrum där de finare rummen låg
belägna i öster med hamnutsikt och de lite enklare mot gården och
Varvsgatan. På bottenvåningen låg också rum men här fanns även ett
genomgångsrum från Restaurangbyggnaden samt en bar i det sydvästra
rummet. Mot gården låg också den långsmala receptionen och den centralt placerade uppvärmningsanordningen med gjutjärnskaminer.

Kulturhistoriskt värde:

Hotellet är liksom restaurangbyggnaden mycket välbevarad och har en
nästan helt intakt planlösning sedan det uppfördes. Byggnadens indragna läge och mer sparsmakade fasader gör den inte lika framträdande
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Exteriör mot Hamngatan. Hotelldelen belägen till höger.
som restaurangbyggnaden. Den ingår dock som en viktig del i kvarteret
och är en av få bevarade publika byggnader från badortsepoken. Den
sammanlänkade enhet som hotellet utgör tillsammans med restaurangen är dock ett viktigt inslag i stadsbilden. Även interiört är byggnaden välbevarad och i stort sett alla byggnadsdetaljer så som brädgolv, kaminer,
trappor, profilerade lister, spegeldörrar, fönster och andra inredningsdetaljer är bevarade från tiden. I huset finns också en mängd inventarier
och möbler bevarade - även dessa detaljer av kulturhistoriskt värde.
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Hus B. Exteriör nuläges- & skadebeskrivning
STOMME:
Plankstomme med 3” plank klädd med träpanel.
Skador:
• Förekommer omfattande rötskador och mögelangrepp i stomme, se
vidare under interiör.
Kulturhistorisk kommentar:
Ursprungliga delar av stommen är bevarandevärd men utgör inte någon
byggnadshistoriskt unik konstruktion.
GRUND:
Krypgrund där byggnaden vilar på stenplintar. Uteluftsventilerad. Delar
av grunden är täckt mot gården med träluckor.
Skador:
• Mikrobiell lukt i grunden. Generell mikrobiell påväxt i undersida
bjälklag.
• Kraftigt uppfuktat bjälklag under rum 103 och 105 (se vidare plan 1
och 2). Begynnande finns rötskador i detta område.
• På marken i grunden finns mikrobiell påväxt. Eftersom marken slänt
ar/sluttar in i grunden finns lokala områden med uppfuktad mark.
Vid vårt besök stod dock inget fritt vatten i grunden.
Kulturhistorisk kommentar:
-

FASADER:
Liggande och stående fältindelad fasspontpanel, målad i gult. Markerad
frontespis bl a mot Hamngatan
Skador:
• Utvändigt kan det konstateras att fasader på den västra sidan in mot
gården är i kraftigt eftersatt skick med färgflagning och mikrobiella
skador.
• Lokalt konstateras också kraftiga rötskador i bakomvarande stomme.
• Vilplan för utrymningsväg är i mycket dåligt skick och rasrisk föreligger!
• På den östra fasaden finns lokalt kraftiga rötskador i fasad och bakomvarande stomme.
Kulturhistorisk kommentar:
Originaldetaljer är bevarandevärda så som panel.
BALKONGER:
Mot Hamngatan är fasaden försedd med ett flertal balkonger i trä, tre i
andra våningen och två i tredje. Profilerade gulmålade räcken och konsoler i trä. I bottenvåningen finns också balkonger/terrasser ut mot öster.
Skador:
• Balkongerna är provisoriskt uppstöttade då rasrisk föreligger.
• Generellt rötskador i så väl räcken som stolpar och sannolikt även i
bärande konsoler.
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Kulturhistorisk kommentar:
Balkongerna är ursprungliga och har därmed ett kulturhistoriskt värde
men är inte arkitektoniskt eller konstruktivt unika.
DÖRRAR:
Mot Hamngatan finns totalt 4 st ursprungliga balkongdörrar med glasade
partier. Mot Varvsgatan ligger huvudentrén med ursprungliga pardörrar
med skärmtak och profilerade dörrfoder.
Mot gården sitter en ursprunglig spegeldörr med överljusfönster till entréhall 101. I andra våningen sitter en spegeldörr från rum 201B som led
er ut på en utrymningsbro.
Dörrblad i västra gaveln i form av en ursprunglig spegeldörr med överljusfönster, samt en enkeldörr täckt med en skiva.
Skador:
• Generellt i dåligt skick med en del rötskador, framför allt i dörrarnas
underkant. Entrédörrar sannolikt möjliga att renovera, men balkongdörrarna är troligen i för dåligt skick.
Kulturhistorisk kommentar:
Alla originaldörrar är bevarandevärda.

Exteriör mot Hamngatan samt nedan mot Varvsgatan och gården.
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FÖNSTER:
Ursprungliga korspostfönster, 4- eller 6-luft, på alla fasader, englasfönster. Fönsterpartierna är målade i vitt och omges av gulmålade, profilerade fönsteromfattningar som är utformade som listverk på fasaden. Finns
även enstaka enluftsfönster till t ex trapphuset.
Skador:
• Generellt i dåligt skick med en del rötskador, framför allt i bottenkarmstycken. Förekommer också torrsprickor och kitt som lossnat.
Merparten ses dock som möjliga att renovera.
• Flera fönster är igenspikade då glas trillat ur. Förekommer även hela
bågar som rasat ur mot gården.
Kulturhistorisk kommentar:		
Alla originalfönster är bevarandevärda.

Till vänster pardörrar till huvudentrén på norra fasaden och balkong
dörrar på östra fasaden samt nedan enkeldörrar på västra fasaden. Ovan
exempel på fönsterpartier.
69

Antikvarisk-teknisk utredning
Antiquum AB 2013

TAK:
Valmat mansardtak mot Hamngatan beklätt med grönmålad zinkplåt lagd
i fjällmönster. Utskjutande takfot. Frontespis mot Hamngatan, pappklätt
sadeltak. Ståndrännor och stuprör.
Takkuporna har sadeltak och i gavelröstet på kuporna sitter en skuren
dekor. 2 st kupor åt öster, 3 st åt väster samt 2 st åt norr.
Skador:
• Tak och vind har ej varit tillgängliga för undersökning.
• Det är dock tydligt att det förekommer läckage från plåttaket då det
vid inspektionstillfället droppade vatten inne i huset.
• Takkuporna uppvisar skador på flertal ställen.
• Takavvattning ur funktion.
Kulturhistorisk kommentar:
Huset har ett dekorativt plåttak lagt i fjällmönster med högt kulturhistoriskt värde. Taket och de smala kuporna är karaktäristiskt för byggnaden.

TRAPPOR & TERRASS:
• Ursprunglig kalkstenstrappa till huvudentrén på norra fasaden.
• Ursprungliga kalkstenstrappor till entré mot väster och öster, gård.
• Rester av f d utrymningstrappor i trä mot gården.
• Terrass mot öster som omgärdas av en putsad mur som förr krönts
av armaturer. Stora delar av terrassen täcks av ett trädäck.
Skador:
• Alla trappor är i behov av omsättning. Förekommer sättningar,
sprickor och påväxt.
• Utrymningstrappor i dåligt skick och flertalet har rasat.
• Terrassen har satt sig och trädäcket är uppruttnat. Växtlighen har
tagit över och det stora trädets rötter har delvis sprängt sönder trappor och terrass.
Kulturhistorisk kommentar:
Originaltrappor i natursten har ett kulturhistoriskt värde. Inramningen
av terrassen ingår som en viktig tillhörande del av Turisthotellet och det
stora trädet har utgjort en fond under många år.
ÖVRIGT:
• Belysning i form av globarmaturer.

Takkupor och takplåt mot Hamngatan. T.h. naturstenstrappor mot gård.
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Hus B. Interiör nuläges- & skadebeskrivning
Plan 1 - Karaktär och äldre, värdefulla detaljer

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mycket välbevarat och nästan intakt planlösning.
Brädgolv.
Profilerade golv- och taklister.
Pappspänt alt. pärlspontspaneler på väggar
och tak.
Alla fönster är ursprungliga från 1899.
Alla dörrar, markerade på plan, är ursprungliga.
Ursprungliga trätrappor.
Gjutjärnskaminer i foajé.
Inventarier och möbler från tidigt 1900-tal.

112
111

101B
112

Generell karaktär:

101A

102

Gjutjärnskaminer

109
110

108
107

106

104
105

103

Ursprunglig spegeldörr
Ursprunglig pardörr
Ursprungliga dörrfoder
Planritning över plan 1 (BV), befintligt utseende. Upprättad av Håkan Cullberg. Rumsnumrering av Antiquum.
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Plan 1 (BV) - Karaktär och äldre, värdefulla detaljer
Reception 101 A
• Brädgolv (f d linoleum och sisalmatta).
• Profilerade golvlister.
• Pärlspontsklädda väggar samt målade och tapetserade.
• Senare inbyggnad för receptionsdisk, troligen på 1930/40-talet.
• Dörrar, se respektive angränsande rum.
• Ytterdörrar i form av pardörrar mot väster/gården, original. Profilerade
dörrfoder.
• Fönster i form av sidoljuspartier på västra entrén.
• Dekorerade pelare.
• Centralt placerad uppvärmning i form av 2 st gjutjärnskaminer. Värme
anläggningen innebar att man från reception/korridor i varje plan
kunde elda och att murstocken värmde stora delar av byggnaden.
Kaminerna är dekorativt utformade och märkta Patent Nils Valén,
modell Linnea. Stor, putsad murstock.
• Skivor i taket.
• Profilerad taklist.
• Telefonhytt i norr med spegeldörr.
Trapphall 101 B
• Trätrappa och svarvat trappräcke, centralt i byggnaden samt åt väster.
• Ytterdörrar i form av pardörrar mot Varvsgatan samt även glasade
pardörrar med sidoljus mot Hus C. Alla dörrar är original och omges
av profilerade dörrfoder.
Rum 102
• Brädgolv
• Profilerade fotlister.
• Pappspända väggar (underliggande pärlspont).
• Ursprunglig spegeldörr mot rum 103. Profilerade foder, även mot
hallen.
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•
•
•

Fönster, ursprungligt korspostfönster mot Varvsgatan.
Gjutjärnsventil.
I anslutning till rummet finns en hall och ett pentry. Väggar i rosamålad
pärlspont.

Rum 103
• Matta (underliggande brädgolv).
• Profilerade fotlister.
• Pappspända väggar och tak (underliggande pärlspont, omålad).
• Ursprunglig spegeldörr mot rum 102 samt dubbla pardörrar mot 105.
Profilerade foder, även mot hallen.
• Balkongdörrar ut mot terrassen. Ursprungliga med glasade fyllningar.
• Ursprungligt korspost åt norr samt fönsterpartier som flankerar balkongdörrarna.
• Profilerad taklist.
Rum 105
• Brädgolv.
• Profilerade fotlister.
• Pappspända väggar och tak (underliggande pärlspont).
• Ursprunglig spegeldörr mellan hall och reception 102 dubbla pardörrar
mot rum 103 och 107. Profilerade foder, även mot hallen.
• Balkongdörrar ut mot terrassen. Ursprungliga med glasade fyllningar.
• Fönsterpartier som flankerar balkongdörrarna. Original.
• Gjutjärnsventil.
• Profilerad taklist.
• I anslutning till hallen ligger rum 106 som fungerat som pentry m.m.
Rum 107
• Brädgolv.
• Profilerade fotlister.
• Pappspända väggar och tak (underliggande pärlspont).
• Ursprunglig spegeldörr mellan hall och reception 101 pardörrar mot
rum 105 och endast foder mot 107. Profilerade foder, även mot hallen.
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•
•
•

Balkongdörrar ut mot terrassen. Ursprungliga med glasade fyllningar.
Fönsterpartier som flankerar balkongdörrarna. Original.
Profilerad taklist.

Rum 110
• Brädgolv.
• Profilerade fotlister.
• Pappspända väggar.
• Dörrfoder mot hall samt 107. Äldre spegeldörr mot mellanbyggnaden
i söder. Profilerade foder.
• Balkongdörrar ut mot terrassen. Ursprungliga med glasade fyllningar.
• Fönsterpartier som flankerar balkongdörrarna. Original.
• Skivor i tak (troligen underliggande pärlspont).
• Trappa ned till mellanbyggnaden som ligger på en lägre nivå. Ny vägg
mot bardel. Ursprungligt räcke.

•
•

I rum 103 står det vatten på golv (det droppar även vid besök på
plats) och på den östra ytterväggen finns större svampkroppar vilka
kan misstänkas tillhöra släktet Äkta Hussvamp.
Fuktskada i både vägg och tak i bl a rum 102. Trasigt dörrblad.

Kulturhistorisk kommentar:
Mycket välbevarat våningsplan med till stora delar intakt planlösning
och bevarade snickerier. Främst visar våningen på mer påkostade hotellrum mot Hamngatan med pardörrar, profilerade lister och trappan med
räcke i rum 110 av särskilt värde. De anslutande pentryn/tvättrummen
och garderoberna visar på hur rummen nyttjats.

Rum 111
• Plastmatta.
• Profilerade fotlister.
• Skivklädda väggar (papp).
• Dörrfoder mot igensatt dörr som vetter mot hall 101.
• Modern vägg mot 110 med internfönster.
• Fönster, ursprungligt 6-luftsfönster.
Skador plan 1:
• Vid inträdet i hus B noteras en mycket kraftig mikrobiell lukt. En generell mikrobiell påväxt kan konstateras i större delen av invändiga
ytskikt såsom väggar, tak och golv.
• Längs med samtliga ytterväggar konstateras inläckage med kraftiga
mikrobiella skador som följd.

Fotografier plan 1. Rum 101A, 107, 110 samt 103.
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Plan 2 - Karaktär och äldre, värdefulla detaljer
Generell karaktär:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mycket välbevarat med nästan intakt
planlösning.
Brädgolv.
Profilerade golv- och taklilster.
Pappspänt alt. pärlspontspaneler på
väggar och tak.
Alla fönster är ursprungliga från 1899.
Alla dörrar, markerade på plan, är
ursprungliga.
Ursprunglig trätrappa.
Gjutjärnskaminer i foajé 201B.
Inventarier och möbler från tidigt
1900-tal.

201A
210

201B

202
Gjutjärnskaminer

208
209

206
207

204
205

203

Ursprunglig spegeldörr
Ursprunglig pardörr
Ursprungliga dörrfoder

Planritning över plan 1 (BV), befintligt utseende. Upprättad av Håkan Cullberg. Rumsnumrering av Antiquum.
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Trapphall 201 A
• Brädgolv
• Profilerad golvlist.
• Trätrappa med svarat räcke.
• Tapetserade väggar.
• Fönster, ursprungligt 6-luftsfönster.
• Parsvängdörrar mot Hus B och C med glasade partier och sidoljus.
Korridor 201 B
• Brädgolv.
• Profilerade golvlister.
• Pappspända väggar och tak.
• Ursprunglig spegeldörr mot rum 102 samt pardörrar mot 105. Profilerade foder, även mot hallen.
• Balkongdörrar ut mot terrassen. Ursprungliga med glasade fyllningar.
• Fönsterpartier som flankerar balkongdörrarna. Original.
Rum 202
• Brädgolv
• Profilerade golvlister.
• Pappspända väggar och tak (underliggande pärlspont).
• Ursprunglig spegeldörr mot hall och rum 203. Profilerade foder.
• Fönster, ursprungligt korspostfönster mot Varvsgatan.
• I anslutning till rummet finns en hall och ett pentry. Väggar, målad
pärlspont.
• Profilerad taklist.

Rum 203
• Brädgolv
• Profilerade golvlister.
• Pappspända väggar och tak (underliggande pärlspont, omålad).
• Ursprunglig spegeldörr mot rum 202 samt dubbla pardörrar mot 205.
Profilerade foder, även mot hallen.
• Balkongdörrar ut mot terrassen. Ursprungliga med glasade fyllningar.
• Ursprungligt korspost åt norr samt fönsterpartier som flankerar balkongdörrarna.
• Profilerad taklist.
• I anslutning till rummet ligger pentry och garderob (rum 204), klätt
med pärlspontspanel.
Rum 205
• Brädgolv
• Profilerade fotlister.
• Pappspända väggar och tak (underliggande pärlspont).
• Ursprunglig spegeldörr mot hallen samt dubbla pardörrar mot rum
203 och 207. Profilerade foder, även mot hallen.
• Balkongdörrar ut mot terrassen. Ursprungliga med glasade fyllningar.
• Fönsterpartier som flankerar balkongdörrarna. Original.
• Profilerad taklist.
• I anslutning till hallen ligger rum 206 som fungerat som pentry m.m.
Rum 207
• Brädgolv
• Profilerade fotlister.
• Pappspända väggar och tak (underliggande pärlspont).
• Ursprunglig spegeldörr mellan hall och reception 201B samt dubbela
pardörrar mot rum 205 och 209. Profilerade foder, även mot hallen.
• I anslutning till rummet ligger en hall.
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•
•
•

Balkongdörrar ut mot terrassen. Ursprungliga med glasade fyllningar.
Fönsterpartier som flankerar balkongdörrarna. Original.
Profilerad taklist.

Rum 209
• Brädgolv
• Profilerade fotlister.
• Pappspända väggar.
• Äldre spegeldörr rum 208 och 210 samt dubbla pardörrar mot rum
207. Profilerade foder.
• Balkongdörrar ut mot terrassen. Ursprungliga med glasade fyllningar.
• Fönsterpartier som flankerar balkongdörrarna. Original.
• Skivor i tak (troligen underliggande pärlspont).
• Profilerad taklist.
• I anslutning till rummet ligger hall 208 med pärlspont på väggar och tak.
Rum 210
• Brädgolv
• Profilerade fotlister.
• Pappspända väggar.
• Äldre spegeldörr rum 209 och hall. Profilerade foder.
• Fönsterparti mot gården, ursprungligt 6-luftsfönster.
• Profilerad taklist.
Skador plan 2:
• Längs med samtliga ytterväggar konstateras inläckage med kraftiga
mikrobiella skador som följd. Generellt påväxt på alla ytskikt.
• I rum 203 finns omfattande inläckage och det står vatten på golv och
i rum finns större svampkroppar vilka kan misstänkas tillhöra släktet
Äkta Hussvamp.
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Kulturhistorisk kommentar:
Mycket välbevarat våningsplan som nästan är identisk med plan 1. Alla
rum har välbevarade snickerier så som höga fotlister, profilerade taklister och pardörrar. Främst visar våningen på mer påkostade hotellrum
mot Hamngatan. De anslutande pentryn/tvättrummen och garderoberna visar på hur rummen nyttjats.
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Fotografier plan 2.
Ovan rum 201B, 202, trapphus 201A, 203 samt 205.
T.h. gjutjärnskaminer i foajé
201B.
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Plan 3 (Vind) - Karaktär och äldre, värdefulla detaljer
Generell karaktär:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mycket välbevarat med nästan intakt
planlösning.
Brädgolv.
Profilerade golv- och taklister.
Pappspänt alt. pärlspontspaneler på
väggar och tak.
Alla fönster är ursprungliga från 1899.
Alla dörrar, markerade på plan, är
ursprungliga.
Ursprunglig trätrappa.
Inventarier och möbler från tidigt
1900-tal.

301

312

313

311
310

302

303
309

308

307
306

304
305

Ursprunglig spegeldörr
Ursprunglig pardörr
Ursprungliga dörrfoder

Planritning över plan 3 (vind), befintligt utseende. Upprättad av Håkan Cullberg. Rumsnumrering av Antiquum.
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Trapphus 301 och vilplan 302
• Profilerad golvlist.
• Trätrappa med svarat räcke.
• Tapetserade väggar.
• Fönster, ursprungligt 6-luftsfönster.
Hotellrum 303-312
• Hotellrummen har en likvärdig utformning där man först nås av en
mindre hall samt ett pentry/tvättrum och garderob i lite olika storlek.
• Brädgolv generellt.
• Profilerad golvlist. Rum 306 och 308 har en högre fotlist.
• Pärlspontspanel samt pappspända väggar och tak.
• Ursprungliga spegeldörrar till alla rum och flertalet hallar och garderober. För specifikation, se planritningar.
• 2 st takkupefönster i respektive gavelrum, totalt 8 st.
• De två större rummen mot hamnen har fönsterdörrar i form av ursprungliga pardörrar som leder ut till en balkong. Dörrarna flankeras
av originalfönster.

•
•
•
•
•
•
•

I rum 305-306 finns omfattande inläckage och det står vatten på golv.
Läckage vid takfönster och omfattande skador på vindskupor.
Omfattande rötskador i trapphus.
Takläckage på vind.
Spår av en brand.
Alla fönsterpartierna till takkuporna är i mycket dåligt skick. Bedöms
inte som möjliga att bevara.
Omfattande fuktskada i tak, rum 313.

Kulturhistorisk kommentar:
Vindsvåningen har en intakt planlösning och är likt övriga våningar
mycket välbevarad, komplett med snickerier.

Korridor 313
• Brädgolv (f d matta).
• Profilerad golvlist.
• Pappklädda väggar och tak.
• Ursprungliga spegeldörrar till alla hotellrum med profilerade foder.
Vissa av dörrarna är täckta med skivor.
• Ursprunglig spegeldörr till utrymningstrappa i väster.
Skador Vind:
• Längs med samtliga ytterväggar konstateras inläckage med kraftiga
mikrobiella skador som följd. Generellt mycket mögelskador.

79

Antikvarisk-teknisk utredning
Antiquum AB 2013

Fotografier vindsplan.
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- Turisthotellet, bakre del
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Hus C. Exteriör nuläges- & skadebeskrivning
Byggnadsvolym:

3 våningar plus vind

Areal: 			

Ca ?? m2 i bruksarea

Användning: 		

Hotell och uthyrning för säsongsboende

Översikt:

Byggnad i tre våningar med delvis inredd vind som ansluter med östra
gaveln mot den främre hotellbyggnaden. De två hotellbyggnaderna är
sammanlänkade med ett gemensamt huvudtrapphus och huvudentré
som nås via Varvsgatan.

Historik:

Byggnaden uppfördes 1898-99 samtidigt med den främre hotellbyggnaden och även restaurangbyggnaden. Denna delen av hotellet inrymde
något enklare uthyrningsrum belägna på vardera sidan om en bred korridor.

Kulturhistoriskt värde:

Hotelldelen är mycket välbevarad och har en nästan helt intakt planlösning sedan det uppfördes. Byggnaden har en enklare karaktär med mer
sparsmakad dekor i form av framför allt växlingar mellan liggande och
stående panel samt de stora fönsterpartierna. Även interiört är byggnaden välbevarad och i stort sett alla byggnadsdetaljer så som brädgolv,
kaminer, trappor, profilerade lister, spegeldörrar, fönster och andra inredningsdetaljer är bevarade från tiden.
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Exteriör mot Varvsgatan.

I huset finns också en mängd inventarier och möbler bevarade - även
dessa från sekelskiftet 1900 och av högt kulturhistoriskt värde. Huset ingår som en viktig del i kvarteret och har utgjort en central del av anläggningen tillsammans med den främre hotelldelen. Byggnaden visar exempel på enklare uthyrningsrum och ger en bra bild över interiör disposition
tillsammans med bevarade möbler.
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STOMME:
Plankstomme med 3” plankklädd med träpanel.
Skador:
• Stomskador i framför allt vindsvåningen men även skador i hela den
östra fasaden. Orsakat av äldre samt även pågående takläckage.
• Sättning i det nordvästra gårdshörnet som troligen beror på avsaknad av stuprör, men kan även vara orsakat av dagvattenproblem.
Kulturhistorisk kommentar:
Ursprungliga delar av stommen är bevarandevärd men utgör inte någon
byggnadshistoriskt unik konstruktion.
GRUND:
Krypgrund där byggnaden vilar på stenplintar. Uteluftsventilerad. Delar
av grunden är täckt mot gården med träluckor.
Skador:
• Grunden har ej undersökts.
• Från grund i hus B kan dock en generell mikrobiell påväxt noteras i
undersida bjälklag.
• Utvändigt syns inte några större brister i grundläggningen.
• Sättningsskador och omfattande rötskador i sydvästra hörnet mot
gården. Troligen orsakat av avsaknad av stuprör men ev även p g a
problem med dagvatten på gården.
Kulturhistorisk kommentar:
-

FASADER:
Liggande och stående fältindelad fasspontpanel, målad i gult.
Skador:
• Utvändigt kan det konstateras att fasader på den södra sidan in mot
gården är i kraftigt eftersatt skick med färgflagning och mikrobiella
skador.
• Lokalt konstateras också rötskador i bakomvarande stomme.
• I det sydvästra ytterväggshörnet finns en kraftigare rötskada med
sättning i fasad/bjälklag, se även under Stomme.
• Den västra gavelfasaden och den norra fasaden ut mot gatan är ommålade och visar endast mindre tecken på skador. Vid entré mellan
Hus B-C är finns dock lokala skador.
Kulturhistorisk kommentar:
Originaldetaljer är bevarandevärda så som panel och dekorativa inslag.
DÖRRAR:
Huvudentré mot Varvsgatan med en ursprunglig pardörr med spegelindelning. Profilerade foder.
Mot gården sitter två ursprungliga enkeldörrar på den västra gaveln, den
ena täckt med en skiva.
Skador:
• Generellt i dåligt skick med en del rötskador, framför allt i dörrarnas
underkant.
Kulturhistorisk kommentar:
Alla originaldörrar är bevarandevärda.
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FÖNSTER:
Ursprungliga korspostfönster, 4- eller 6-luft, på alla fasader, englasfönst
er. Fönsterpartierna är målade i vitt och omges av profilerade fönsteromfattningar.
Skador:
• Generellt behov av renovering och det förekommer kitt som lossnat,
trasiga glas och torrsprickor. Ses som möjliga att renovera.
• Flera fönster är igenspikade då glas trillat ur.
Kulturhistorisk kommentar:
Alla originalfönster är bevarandevärda.
TAK:
Sadeltak belagt med papp. Utskjutande takfot med takfotstassar.
Hängrännor och stuprör.
Skador:
• Yttertak har ej undersökts.
• Från mark kan det dock noteras att stuprör i det sydvästra hörnet
saknas vilket kan förklara en del av skadorna i fasad mot grund.
• Generellt avsaknad av eller sönderrostad takavvattning.
• Papptaket är i något bättre skick än t ex plåttaket på Hus B.
Kulturhistorisk kommentar:
-
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ÖVRIGT:
• Utrymningstrappa mot gården.
Skador:
• Utrymningstrappor i dåligt skick. Delvis rasade.
Kulturhistorisk kommentar:
-

Antikvarisk-teknisk utredning
Marstrand 73:3/Hus C

Exteriörbilder Hus c från främst gården. Överst i mitten syns mellanbyggnaden mellan Hus B och C.
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Hus C. Interiör nuläges- & skadebeskrivning
Plan 1 (BV) - Karaktär och äldre, värdefulla detaljer
Generell karaktär:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mycket välbevarat med nästan intakt
planlösning.
Brädgolv.
Profilerade golv- och taklister.
Pappspänt alt. pärlspontspaneler på
väggar och tak.
Alla fönster är ursprungliga från 1899.
Alla dörrar, markerade på plan, är
ursprungliga.
Ursprunglig trätrappor.
Inventarier och möbler från tidigt
1900-tal.

102

103

104

105

106
107
108
109

110

101

Ursprunglig spegeldörr
Ursprunglig pardörr
Ursprungliga dörrfoder

115

114

113

112

111

Planritning över plan 1 (BV), befintligt utseende. Upprättad av Håkan Cullberg. Rumsnumrering av Antiquum.
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Trapphall 101
• Se Hus B.
Generell karaktär hotellrum:
Alla hotellrum ligger belägna söder och norr om en bred korridor. Rummen
nås via en inre hall som flankeras av två mindre utrymmen som rymmer
antingen pentry eller tvättrum samt garderob. Dessa utrymmen har generellt en mycket välbevarad karaktär med bl a målade pärlspontspaneler (ofta originalkulörer). Rummen har en likvärdig karaktär med endast
smärre skillnader. I mer eller mindre alla rum återfinns även välbevarade
inventarier så som möbler från sekelskiftet 1900 samt även t ex kylskåp
och spisar från omkring 1960-talet.
Hotellrum 102, 104 och 105
• Brädgolv. I vissa rum är brädgolven täckta med mattor.
• Profilerade golvlister.
• Pappspända väggar och tak (underliggande pärlspont). Pärlsponten är
synlig i vissa rum och har ursprungligen varit bemålad i antingen en
smutsrosa kulör eller en turkosblå.
• Antalet bevarade spegeldörrar varierar, men merparten av alla dörrar
är original. Omfattning, se planritning. Profilerade foder till alla rum.
• Fönster, ursprungliga 6-luftspartier. Englasfönster.
• Profilerad taklist.
Hotellrum 103
• Låst pga förvaring av värdefulla byggnadsdetaljer bevarade från den
rivna köksflygeln.

Förråd och förrum till toaletter 106
• Brädgolv
• Profilerad golv- och taklist.
• Pärlspontspanel på väggar och i tak.
• Ursprungligt korspostfönster.
• Ursprungliga spegeldörrar till rum 107, 108 och 109 samt till förråd
i sydöst.
WC 107 & 108
• Matta
• Profilerade golvlister.
• Pärlspontspanel på väggar och i tak.
• Mindre fönsterparti.
Trapphus 109
• Brädgolv
• Profilerade golvlister.
• Ursprunglig trätrappa med räcke.
• Skivklädda väggar och tak (troligen underliggande pärlspont).
• Ursprunglig spegeldörr (täck med skivor) mot korridor 110 och 106.
• Ursprungligt korspostfönster.
• Profilerad taklist.
Korridor 109
• Brädgolv
• Profilerade golvlister.
• Väggar klädda med pärlspontspanel.
• Ursprungliga spegeldörrar till merparten av alla hotellrum med profilerade foder. Se även planritning.
• Ursprungliga pardörrar i form av svängdörrar med glasade partier till
trapphus 101.
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•
•
•

Ursprunglig spegeldörr i väster med omgivande fönsterpartier.
Profilerad taklist.
Skivor i taket, sannolikt underliggande pärlspontspanel.

Hotellrum 111-115
• Brädgolv
• Profilerade golvlister.
• Pappspända väggar och tak (underliggande pärlspont). Pärlsponten
är synlig i vissa rum
• Ursprungliga spegeldörrar mot korridor 110 samt i vissa rum, se planritning. Profilerade foder till alla rum.
• Fönster, ursprungligt 6-luftsfönster.
• Profilerad taklist.
• Planlösningen till rum 111 är något annorlunda än övriga. Rummet är
mindre och pentry samt toalett är annorlunda placerade. Tidigare låg
här flera gemensamma toaletter.
Skador plan 1:
• Vid inträdet i hus C noteras en mikrobiellt unken lukt.
• En ytlig mikrobiell påväxt kan konstateras i mycket av de invändiga
ytskikten såsom väggar, tak och golv.
• Längs den södra gårdssidan av huset kan ett flertal inläckage under
och kring fönster konstateras. Mikrobiella skador konstateras på
väggbeklädnader och rötskador kan lokalt konstateras i stommen.
• I det sydvästra hörnet på plan 1 noteras svikt i golv jämte kraftiga
rötskador i ytterväggshörn.
Kulturhistorisk kommentar:
Mycket välbevarat med nästan komplett bevarade snickerier så som
golvlister, profilerade taklister och spegeldörrar samt fönster. Främst visar våningen på enklare hotellrum med anslutande pentry/tvättrum och
garderob.
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Interiörbilder från plan 1. Överst exempel på hotellrum samt nedan från
korridor 110 och trapphus 109 med intilliggande gemensamma toaletter.
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Plan 2 - Karaktär och äldre, värdefulla detaljer
Generell karaktär:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mycket välbevarat med nästan intakt
planlösning.
Brädgolv.
Profilerade golv- och taklister.
Pappspänt alt. pärlspontspaneler på
väggar och tak.
Alla fönster är ursprungliga från 1899.
Alla dörrar, markerade på plan, är
ursprungliga.
Ursprungliga trätrappor.
Inventarier och möbler från tidigt
1900-tal.

202

203

204

205

206
207
208
209

201

210

Ursprunglig spegeldörr
Ursprunglig pardörr
Ursprungliga dörrfoder

215

214

213

212

211

Planritning över plan 2, Hus C, , befintligt utseende. Upprättad av Håkan Cullberg. Rumsnumrering av Antiquum.
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Plan 2 - Karaktär och äldre, värdefulla detaljer
Trapphall 201
• Se hus B
Generell karaktär hotellrum:
Alla hotellrum ligger belägna söder och norr om en bred korridor. Rummen
nås via en inre hall som flankeras av två mindre utrymmen som rymmer
antingen pentry eller tvättrum samt garderob. Dessa utrymmen har generellt en mycket välbevarad karaktär med bl a målade pärlspontspaneler
(ofta originalkulörer). Rummen har en likvärdig karaktär med endast smärre
skillnader. I mer eller mindre alla rum återfinns välbevarade inventarier så
som möbler från sekelskiftet 1900 samt även t ex kylskåp och spisar från
omkring 1960-talet.
Hotellrum 202-205
• Brädgolv.
• Profilerade golvlister.
• Pappspända väggar och tak (underliggande pärlspont). Pärlsponten
är synlig i vissa rum.
• Antalet bevarade spegeldörrar varierar, men merparten av alla dörrar
är original. Omfattning, se planritning. Profilerade foder till alla rum.
• Fönster, ursprungligt 6-luftsfönster.
• Profilerad taklist.
Förråd och förrum till toaletter 206
• Brädgolv.
• Profilerade golvlister.
• Pärlspontsklädda väggar och tak.
• Profilerad taklist.
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•
•

Ursprunglig spegeldörr till rum 207, 208 och 209. Enklare bräddörr
till förråd.
Fönster, ursprungligt 6-luftsfönster.

WC 207 & 208
• Profilerade golvlister.
• Pärlspontsklädda väggar och tak.
• Ursprunglig spegeldörr med upptaget/ledigt-skylt.
• Profilerad taklist.
Trapphus 209
• Brädgolv
• Profilerade golvlister.
• Ursprunglig trätrappa med räcke.
• Pappspända väggar och tak (underliggande pärlspont).
• Ursprunglig spegeldörr mot korridor 210 samt mot rum 206.
• Fönster, ursprungligt 4-luftsfönster.
Korridor 210
• Brädgolv.
• Profilerade golvlister.
• Skivklädda väggar (underliggande pärlspontspanel).
• Ursprunglig spegeldörr till merparten av alla hotellrum med profilerade
foder. Se även planritning.
• Ursprungliga pardörrar i form av svängdörrar med glasade partier till
trapphus 201 och omgivande sidoljus.
• Fönster, ursprungligt 6-luftsfönster i väster.
• Profilerad taklist.
• Skivor i taket (sannolikt underliggande pärlspontspanel).
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Hotellrum 211-215
• Brädgolv. I några rum är golven täckta med mattor.
• Profilerade golvlister.
• Pappspända väggar och tak (underliggande pärlspont). Pärlsponten
är synlig i vissa rum.
• Ursprunglig spegeldörr mot korridor 210 samt i vissa rum, se planritning. Profilerade foder till alla rum.
• Generellt ursprungliga 6-luftsfönster samt enstaka 4-luftsfönster.
• Profilerad taklist.
• Planlösningen i rum 211 är något annorlunda än övriga. Rummet är
mindre och pentry samt toalett är annorlunda placerade pga att utrymmet förr fungerade som gemensamma toaletter.
Skador våning 2:
• Generellt i bättre skick än övriga plan.
• Mögelskador lokalt vilket kan innebära problem även bakom befintlig pärlspont.
• Rötskador under fönster i rum 203.
• F d lagning i rum 204.
Kulturhistorisk kommentar:
Mycket välbevarat och nästan identiskt med plan 1. Våningen uppvisar
nästan komplett bevarade snickerier så som golvlister, profilerade taklister och spegeldörrar samt fönster. Främst visar våningen på enklare
hotellrum med anslutande pentry/tvättrum och garderob.

Interiörbilder från plan 2.
T.v. exempel på hotellrum och ovan
bilder från trapphus.
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Plan 3 (Vind) - Karaktär och äldre, värdefulla detaljer
Generell karaktär:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mycket välbevarat.
Brädgolv.
Pappspänt i rum 305.
Pärlspontspaneler på väggar och tak
i trapphus 304.
Kallvind med synlig takinbrädning
och takstolar.
Alla dörrar, markerade på plan, är
ursprungliga.
Ursprungliga trätrappor.
Förvaring av en mängd inventarier,
främst möbler och spegeldörrar från
tidigt 1900-tal.

Ursprunglig spegeldörr

301

303 304

302

305

306

Planritning över plan 3 (Vind), befintligt utseende. Upprättad av Håkan Cullberg. Rumsnumrering av Antiquum.
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Plan 3 (Vind) - Karaktär och äldre, värdefulla detaljer
Trapphall 301 och vilplan 302
• Se även Hus B.
• Ursprunglig trätrappa med räcke.
• Skivklädda väggar och tak.
• Ursprunglig spegeldörr till vilplan 308.
• Fönster i trapplöp, alla original.
Rum 302 - vindsutrymme:
• Öppen kallvind.
• Brädgolv.
• Synlig takinbrädning.
• Lösa inventarier så som dörrblad, möbler m.m.
Förråd 303
• Enkelt vindsförråd.
• Bräddörr
Trapphus 304
• Ursprunglig trätrappa
• Ommålad pärlspontspanel på väggar och i tak.
Vindsrum 305
• Heltäckningsmatta
• Pappspända väggar.
• Pärlspontspanel i taket.
• Fönster, ursprungligt korspostfönster.

Vindsrum 305
• Brädgolv
• Profilerad golvlist.
• Pappspända väggar och tak.
• Fönster, 3 st mindre.
Skador på plan 3 - vinden:
• Längs med yttervägg och takvinkel mellan Hus B-C konstateras inläckage med kraftiga mikrobiella skador som följd. En mycket kraftig
mikrobiell lukt noteras i trapphus.
• Mindre lokala inläckage och rötskador i golv direkt under takluckor.
• I takbottenbrädor finns lokala tecken på äldre/gamla takläckage.
Lokal mikrobiell påväxt.
• Tak delvis brandskadat efter f.d. brand.
• Mycket skador i trapphus 301 pga takläckage.
• Öppen kallvind i förhållandevis bra skick.
Kulturhistorisk kommentar:
Mycket välbevarad vind med så väl ursprunglig kallvind som ett inrett
rum i gaveln (305). Detta rum och den mindre trappan (304) har nyttjats av personal och visar på de enkla förhållanden som rådde för hotellpersonalen. Utöver bevarade detaljer såsom brädgolv, snickerier,
pärlspontspaneler, fönster, dörrar och trätrappor finns också en mängd
bevarade inventarier av kulturhistoriskt värde.
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T.h. trapphus 301 och ovan bilder från
kallvind 302.
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Hus D. 1700-talsbyggnaden
Byggnadsvolym:

2 våningar plus vind

Areal: 			

ca 310 m2 i bruksarea, varav vind ca 40 m2

Användning: 		

Uthyrningsrum/bostad

Översikt:

Byggnad i två våningar med inredd vind som ansluter med östra gaveln
mot restaurangbyggnaden.

Historik:

Det är inte helt klarlagt när byggnaden uppfördes i sitt ursprung men
huset finns åtminstone med på en karta från 1763. Enligt äldre källor lär
byggnaden blivit flyttad till Marstrand från Varberg och uppfördes kanske ursprungligen kring 1750-talet. Väl på plats på Marstrand fungerade
huset som bostad åt borgmästaren. I samband med uppförandet av restaurangen och Turisthotellet i slutet av 1800-talet lär den tidigare ägaren
fått lov att bo kvar i huset medan hotellbolaget uppförde nya byggnader
runt om det äldre huset. Under modern tid har huset hyrts ut som sommarbostad men också fungerat som både kontor och linneförråd till hotellet. Det har skett vissa förändringar under 1800-talet och troligen även
under början av 1900-talet.

Kulturhistoriskt värde:

Som 1700-talsbyggnad har huset ett byggnadshistoriskt värde och det
finns endast ett fåtal bevarade byggnader kvar från denna tid på ön. Den
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Exteriör sett mot öster.

välbevarade byggnaden har en relativt intakt planlösning men det förekommer även senare tillkomna väggar, merparten troligen från mitten
av 1900-talet. Detaljer från 1700-talet är bl a brädgolv, profilerade lister, vissa spegeldörrar, fönster med skjutluckor, kakelugn och en bakugn
samt takets ålderdomliga konstruktion med åsar. En del väggar har också
kvar lerklinade ytskikt och det finns vissa äldre detaljer såsom platsbyggda skåp. Förekommer också bevarade delar från 1800- och 1900-talet.
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Hus D. Exteriör nuläges- & skadebeskrivning
STOMME:
Timmerstomme klädd med panel och inklädda knutar.

•

Trädstam har letat sig in i grunden och delvis sprängt sönder grundkonstruktion men även panel/stomme på norra fasaden.

Skador:
• Förekommer Äkta hussvamp i framför allt bottenvåningen, östra del
en. Oklart om det är en pågående skada.
• Skadad syll på södra fasaden, förekommer säkerligen fler skador på
syllar.
• Rötskador i timmer på södra fasaden, under fönsterparti.
• Sättningsskador. Golven sluttar generellt mot öster.
• Problem med dagvatten har orsakat sättningar i grund och delvis
stomme.

Kulturhistorisk kommentar:
FASAD:
Timmerstomme klädd med stående locklistpanel och inklädda knutar,
målat i gult. Varierande typer av locklister.

Kulturhistorisk kommentar:
Timmerstommen är av högt kulturhistoriskt värde på grund av ålder.

Skador:
• Utvändigt kan det konstateras att fasader är i kraftigt eftersatt skick
med färgflagning och mikrobiella skador.
• Då sockelhöjden är låg ligger marken upp mot fasad med kraftigare
mikrobiella skador som följd.
• Lokalt finns också kraftigare växtlighet invid sockel.

GRUND:
Låg krypgrund med naturstenssockel med ett antal runda ventilationshål
(kattgluggar). Uteluftsventilerad. Delar av grunden ligger direkt på mark
p g a sättningar. Trossbottenisolering av spån.

Kulturhistorisk kommentar:
Ursprunglig panel är bevarandevärd samt de inklädda knutarna.

Skador:
• Grunden är ej åtkomlig för inspektion.
• Genom delvis uppbrutet/frilagt golv i rum 104 kan det konstateras
att bjälklaget i stort sett ligger mot mark.
• Marken ligger för högt i byggnadens västra del.
• Lokalt konstateras också kraftiga rötskador i bakomvarande stomme.

DÖRRAR:
På norra och södra fasaderna sitter äldre pardörrar placerade mitt på
fasaden, troligen sent 1800-tal eller början av 1900-talet. Målade i grönt.
De norra dörrparen är glasade och mot söder finns ett skärmtak.
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Skador:
• Generellt i mycket dåligt skick.
• Ytterparportar skadade. Spruckna och trasiga speglar, färgflagningar,
torrsprickor m.m. Inslagna speglar mot norr.
Kulturhistorisk kommentar:
Äldre dörrar bevarandevärda. Dörrarna är dock inte från 1700-talet.
FÖNSTER:
Icke kopplade, englas och spröjsade fönster i trä. Partier är sannolikt från
1800-talet. Merparten av alla beslag är äldre i form av stormhakar, handvarpa och haspar.

Fotografier från gården. T.v. fasad mot söder och norr. Ovan entrédörrar
på respektive fasad.
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I bottenvåningen sitter 9 st tvåluftsfönster spröjsade till tre rutor per
båge. I andra våningen sitter 12 st lite högre fyrluftsfönster i korspostmodell, spröjsade till två rutor i nedre bågen. Till vinden sitter ett tvåluftsfönster i den västra gaveln.
Skador:
• Flera fönster är igenspikade då glas trillat ur.
• Generellt behov av renovering. Kitt lossnar, glas är trasiga, torrsprickor m.m.
Kulturhistorisk kommentar:
Alla fönsterpartier är av högt kulturhistoriskt värde.

Skador:
• Yttertak har ej varit tillgängligt för undersökning, se även under vind.
• Eternittaket är tämligen tätt. Kan förekomma enstaka glipor i taknock.
• Dålig takavvattning.
Kulturhistorisk kommentar:
Takkonstruktionen med valmat tak, uppbyggd med timrade takstolar och
åskonstruktion är ålderdomlig och bevarandevärd.
ÖVRIGT:
• Utebelysning i form av globarmatur från mitten av 1900-talet.

TAK:
Valmat sadeltak med åskonstruktion. Taket är kring mitten av 1900-talet
belagt med korrugerade eternitplattor. Öppningar/ljusinsläpp täckta
med sinuskorrugerad plast. Skorstenarna har tagits bort ovan taknock.
Takavvattning av plåt. Vindskivor av trä.
Takavvattning i form av stuprör och hängrännor i plåtisol.
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Hus D. Interiör nuläges- & skadebeskrivning
1700-talshuset - Bottenvåning - Karaktär och äldre, värdefulla detaljer
Generell karaktär:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mycket välbevarat.
Brädgolv.
Profilerade lister.
Pappspänt, lerklinat eller pärlspontspaneler på
väggar och tak. Förekommer även brädtak.
Alla dörrar, markerade på plan, är äldre.
Ursprunglig trätrappa.
Skåpsinredning i rum 103 och 106.
Bakugn i rum 104.
Kakelugnar i rum 105 och 110.

Spegeldörr 1700-tal
Spegeldörr 1800-tal
Kakelugn, 1800-tal
Senare tillkomna väggar

100

103

104

105

106
Skåp

Skåp

Bakugn

101
110 108

102

109

107
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Plan 1 (BV) - Karaktär och äldre, värdefulla detaljer

•

Hall 101
• Golvmassa från mitten av 1900-talet (sannolikt innehållandes asbest),
ovan brädgolv (ej original).
• Profilerade golv- och taklister.
• Spegeldörrar från bl a 1700-talet, se respektive angränsande rum.
• Fanérklädda väggar och tak, troligen från 1930- eller 40-talet.
• Inklädda takbjälkar.
• Trätrappa till plan 2.

•

WC 102
• Senare byggt wc med sänkt tak och klinker i schackrutigt på golvet.
• Spegeldörrar till hall 101 samt till Hus A.
• Ett äldre tvåluftsfönster, englas med handvarpa. Troligen 1800-tal.
Rum 103
• Brädgolv, smala brädor ej original.
• Högre slät, äldre golvlist.
• Ett äldre tvåluftsfönster, englas med handvarpa. Troligen 1700-tal.
Profilerade foder.
• Pärlspontsklädda väggar.
• Enkel taklist.
• Pappspänt tak.
• Platsbyggt skåp och nyckelskåp.
• Putsat mot murstock.
F d kök 104
• Brädgolv täckt med plastmatta.
• Profilerade golv- och taklister.
• Helfransk spegeldörr med fyra fyllningar från 1700-talet till hall 101.

•

Ett äldre tvåluftsfönster, englas med handvarpa. Troligen 1800-tal.
Profilerade foder.
Pärlspontsklädda väggar och tak, bl a rester av en äldre bredare
modell.
Murstock med rester av en bakugn.

Rum 105
• Väggar i rum 105-107 är senare tillkomna, troligen på 1940-talet.
• Brädgolv
• Profilerade golv- och taklister.
• Lerklinade väggar.
• Spegeldörr till hall 101, från 1800-talet.
• Ett äldre tvåluftsfönster, englas med handvarpa. Troligen 1800-tal.
Skjutluckor i trä för fönster från 1700-talet. Profilerade foder.
• Brädtak med bitvis bevarad stuckatur.
• Platsbyggd garderob.
• Kakelugn, vit rektangulär från 1800-talet.
Rum 106
• Väggar i rum 105-107 är senare tillkomna, troligen på 1940-talet
eller senare.
• Brädgolv
• Lerklinade väggar.
• 2 st äldre tvåluftsfönster, englas med handvarpa. Troligen 1700-tal.
Skjutluckor i trä för fönster från 1700-talet. Profilerade foder.
• Brädtak (f d pappspänt)
• Platsbyggda garderober, 2 st. Troligen 1800-tal.
• Profilerad taklist.
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Pentry 107
• Väggar i rum 105-107 är senare tillkomna, troligen på 1940-talet eller
senare.
• Brädgolv
• Ett äldre tvåluftsfönster, englas med handvarpa. Troligen 1800-tal.
Skjutluckor i trä för fönster från 1700-talet. Ytterligare ett fönster
igensatt. Profilerade foder.
• Brädtak med bitvis bevarad taklist.
Hall 108
• Senare tillkomna väggar och därmed merparten moderna material
med släta lister och foder.
• Brädgolv
WC 109
• Senare tillkommet wc med moderna ytskikt.
Rum 110
• Brädgolv
• Profilerade golv- och taklister.
• Lerklinade väggar.
• Spegeldörr från 1700-talet med fyra fyllningar till hall 101. Profilerade
foder.
• Ett äldre tvåluftsfönster, englas med handvarpa. Troligen 1800-tal.
Skjutluckor i trä för fönster från 1700-talet. Profilerade foder.
• Pappspänt tak.
• Kakelugn, rund vit från 1800-talet.

Fotografier från trapphall 101 och kakelugn i rum 110.
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Skador Plan 1:
• Vid inträdet i huset noteras en tydlig mikrobiell lukt. En ytlig mikrobiell påväxt kan konstateras i större delen av invändiga ytskikt
såsom väggar, tak och golv.
• I rum 104 på plan 1 finns en skada av Äkta Hussvamp i golv. En
kraftigare sättning noteras i golv kring detta rum samt även på pl 2.
• Ett flertal inläckage under och kring fönster konstateras i huset.
• Mikrobiella skador konstateras på väggbeklädnader och rötskador
kan lokalt konstateras i stommen.
• Rum 102 - Sättningar och lutande golv p g a hussvampsangrepp.
• Rum 110 - Skadad kakelugn.
• Rum 107-109 - Omfattande mögelpåväxt.
Kulturhistorisk kommentar:
Mycket välbevarat med detaljer både 1700- och 1800-talet såsom snickerier, dörrar, fönster, trappor, brädgolv och -tak samt kakelugnar.
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Fotografier plan 1.
T.v. rum 104 och 103 samt nedan t.v. rum
105 och 106. Ovan dörrblad från 1700-talet i
trapphall 101.
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Plan 2 - Karaktär och äldre, värdefulla detaljer

203

204

205

206

G Skåp
202

201

207

Planritning över bottenvåningen, befintligt utseende. Upprättad av Håkan Cullberg. Rumsnumrering av Antiquum.
Spegeldörr 1700-tal
Spegeldörr 1800-tal
Kakelugn, 1700-tal.
Kakelugn, 1800-tal.
Senare tillkomna väggar
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Generell karaktär:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mycket välbevarat.
Brädgolv
Profilerade lister.
Pappspända eller lerklinade väggar.
Alla dörrar, markerade på plan, är
äldre.
Ursprunglig trätrappa.
Kakelugnar
Skåpsinredning

Trapphall 201
• Trätrappor till BV och vind.
• Balusterräcke mot bottenvåningen.
• Matta ovan brädgolv.
• Profilerade golv- och taklister.
• Profilerad bröstlist.
• Spegeldörrar/pardörrar, se respektive angränsande rum.
• 2 st äldre tvåluftsfönster, englas med handvarpa. Troligen 1800-tal.
• Pappspänt tak.
Rum 202
• Brädgolv med breda tiljor (1700-tal).
• Profilerade golv- och taklister.
• Spegeldörr till trapphall 201 i form av enkeldörr som skall se ut som
en pardörr, sannolikt 1700-tal eller tidigt 1800-tal.
• Igensatt dörr mot rum 203.
• 1 st äldre tvåluftsfönster, englas med handvarpa. Troligen 1800-tal.
Profilerade foder.
• Pappspända väggar. Tapeter i flera lager.
• Platsbyggd garderob.
• Spår av en f d kakelugn. Eldstadsplatta i sten bevarad.
• Skivklätt tak (troligen underliggande brädtak).
Rum 203
• Trägolv med breda tiljor (1700-tal).
• Profilerade golv- och taklister (liten).
• Liten pardörr till rum 204, troligen 1700-tal.
• 1 st äldre tvåluftsfönster, englas med handvarpa. Troligen 1800-tal.
Profilerade foder.
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•
•
•

Pappspända väggar.
Spår av en f d kakelugn. Eldstadsplatta i sten bevarad.
Skivklätt tak (troligen underliggande brädtak).

Rum 204
• Trägolv med breda tiljor (1700-tal).
• Profilerade golvlister.
• Liten pardörr till rum 203 och 205, troligen 1700-tal.
• 2 st äldre tvåluftsfönster, englas med handvarpa. Troligen 1800-tal.
Profilerade foder.
• Pappspända väggar. Flera lager tapeter.
• Kakelugn, vit rund från 1800-talet.
• Platsbyggd garderob.
• Skivklätt tak (troligen underliggande brädtak).
Rum 205
• Trägolv med breda tiljor (1700-tal).
• Profilerade golvlist.
• Liten pardörr till rum 204, troligen 1700-tal.
• Igensatt dörr till rum 206.
• 1 st äldre tvåluftsfönster, englas med handvarpa. Troligen 1800-tal.
Profilerade foder.
• Pappspända väggar.
• Platsbyggd garderob, 1900-tal.
• Skivklätt tak (troligen underliggande brädtak).
Rum 206
• Ny vägg mot rum 207.
• Brädgolv med breda tiljor (1700-tal).
• Profilerade golvlister.
• 4 st äldre tvåluftsfönster, englas med handvarpa. Troligen 1800-tal.
Profilerade foder.
•

•
•

Pappspända väggar och tak (troligen underliggande brädtak).
Inredning från mitten av 1900-talet. Samtida med nya väggar.

Rum 207
• Brädgolv med breda tiljor.
• Profilerade golv- och taklister (utom mot nya väggar).
• Spegeldörr till trapphall 201 i form av enkeldörr som skall se ut som
en pardörr, sannolikt 1700-tal eller tidigt 1800-tal.
• Ett äldre tvåluftsfönster, englas med handvarpa. Troligen 1800-tal.
Profilerade foder.
• Pappspända väggar och flera lager tapet.
• Rektangulär kakelugn i nisch, 1700-tal med mönstrad dekor omgiven
av fris. Eldstadsplatta i kalksten.
• Pappspänt tak (troligen underliggande brädtak).
• Nya väggar mot rum 205 och 206.
Skador Plan 2:
• En ytlig mikrobiell påväxt kan konstateras i större delen av invändiga ytskikt såsom väggar, tak och golv.
• En kraftigare sättning noteras i golv på plan 2. Golv sluttar åt öster.
• Ett flertal inläckage under och kring fönster konstateras i huset.
Mikrobiella skador konstateras på väggbeklädnader och rötskador
kan lokalt konstateras i stommen.
• Mindre sättningsskador i väggar.
• Trasiga fönster, bl a i rum 204.
Kulturhistorisk kommentar:
Mycket välbevarat med detaljer både 1700- och 1800-talet såsom snickerier, dörrar, fönster, trappor, brädgolv och -tak samt kakelugnar.
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Fotografier plan 2. Överst rum 204 (2 st) och 203. Nedan 1700-tals kakelugn i rum 207, pardörrar från 1700-talet i rum 205 och 202 samt platsbyggt skåp i rum 204.
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Plan 3 (Vind) - Karaktär och äldre, värdefulla detaljer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Välbevarad vind som utgörs av dels en kallvind och dels ett par inredda
och tapetserade rum.
Trätrappa troligen 1700-tal
Trägolv och golvlister i ett par rum
Synliga murstockar
2 st spegeldörrar samt enkla bräddörrar till förråd.
Fönster i gavel mot väster. 2-luftsfönster.
Rörspis från 1700-talet. Klädd med glaserat kakel i vitt med grön
stänkmålning.
Murstockar.
Takfönster täckta med sinuskorrugerad plast.
Synlig takinbrädning i kallvind. Inklädda tak i inredda rum.
Timrad takkonstruktion med ålderdomlig ås.
Förvaring av äldre möbler.

Skador Vind:
• Lokalt finns rötskador i takbjälkar och en mer generell mikrobiell
påväxt kan noteras.
• Inga synliga takläckage, men dagsljus lyser in i nock vilket tyder på
otätheter där nederbörd kan tränga in.
Kulturhistorisk kommentar:
Mycket välbevarad vind med dels öppen kallvind men också ett par inredda, enklare boningsrum. Förekommer en rad bevarade detaljer så
som t ex en rörspis, snickerier, enklare bräddörrar och takets ålderdomliga åskonstruktion.
Fotografier vind.
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Hus E
- Isboden
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Hus E. Isboden
Byggnadsvolym:

1 våning plus vind

Areal: 			

Ca 110 m2 bruksarea

Användning: 		

Uthyrningsrum/bostad, f d Isbod

Översikt:

Fristående envåningsbyggnad i trä med inredd vind, belägen på gården i
västra delen av tomten.

Historik:

Den s k isboden uppfördes 1916 och inrymde en islada samt senare kylrum i bottenvåningen och bostad och ”förråd” på övervåningen.
I isboden lagrades 40 ton is som isolerades med sågspån. Senare tillbyggs ett kylrum. På andra våningen finns ett bostadsrum samt ett kök
vilket nyttjades för de månadskarlar som var anställda på hotellet. I norra
gaveln finns också ett förrådsrum med lucka i både norra gaveln samt
i golvet. Bostaden har under modern tid använts som sommarbostad
medan isboden fungerat som förråd.

Kulturhistoriskt värde:

Byggnaden har ett samhällshistoriskt värde och utgör en viktig del i
gårdsmiljön, särskilt sedan köksflygeln och övriga uthusbyggnader rivits.
Isboden har haft en intressant funktion som varit av central betydelse
för verksamheten. Förutom själva kylutrymmena nyttjades vinden som
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Exteriör mot gården.

bostad åt hotellets anställda månadskarlar. Den är dessutom välbevarad
så väl exteriört som interiört.
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Hus E. Exteriör nuläges- & skadebeskrivning
STOMME:
Oisolerat stolpverk klätt med panel.
Skador:
• Stommen har inte varit synlig för inspektion. Sannolikt i relativt gott
skick med eventuellt enstaka stomskador.
Kulturhistorisk kommentar:
Ursprungliga byggnadsdetaljer är kulturhistoriskt värdefulla men stommen räknas inte som särskilt byggnadshistoriskt intressant.
GRUND:
Byggnaden är grundlagd på en torpargrund av natursten. Den norra del
en (isladan) är invändigt täckt av ett tjockt lager kutterspån och ovan
denna en trätrall.

FASAD:
Profilerad locklistpanel målad i gult. Utskjutande takfot. Delvis murad
brandgavel mot väster.
Skador:
• Utvändigt kan det konstateras att fasader är i kraftigt eftersatt skick
med färgflagning och mikrobiella skador. Enstaka rötskador.
• Sannolikt förekommer lokalt rötskador i bakomvarande stomme.
• På södra sidan är fasaden helt oskyddad från nederbörd efter rivning
av uthusbyggnader. Mycket skador och bl a växter i västra fasaden.
Kulturhistorisk kommentar:
Ursprungliga byggnadsdetaljer men i enkelt utförande.

Skador:
• Grunden är ej åtkomlig för inspektion.
• Förmultning pågår i de djupare delarna av fyllet ca 40cm djupt.
(Anticimex utredning 2004-05).
Kulturhistorisk kommentar:
Traditionell grundläggning.
Foto t.h. Isladan, fasad mot norra och söder. I anslutning till den södra fasaden
och trapphuset fanns tidigare dockade byggnader för förråd och soprum som
revs 2012.
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DÖRRAR:
Två stycken entrédörrar i trä (vitmålad), senare tillkomna ev på 1930-talet,
samt en hög, troligen ursprunglig bräddörr delad i två där den övre delen
kan öppnas som en separat lucka. Gulmålad lika fasad. Gulmålad lucka i
plan 2, norra fasaden.
Skador:
• Dörrar i generellt dåligt skick. Flertalet sannolikt inte möjliga att renovera.
Kulturhistorisk kommentar:
Äldre dörrar och portar av kulturhistoriskt värde.

Fotografier över dörrar på östra fasaden. Dörr till trapphus och islada.
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FÖNSTER:
7 st mindre spröjsade originalfönster, två olika storlekar. Släta foder.
Ett mindre vindsfönster samt enklare fönster i trapphus.
Skador:
• Flera fönster är igenspikade då glas trillat ur.
• Generellt i mycket dåligt skick, framför allt åt norr och söder. Fönstren
under takfoten åt öster har klarat sig bättre.
Kulturhistorisk kommentar:
Äldre fönster av kulturhistoriskt värde.

Fotografier över dörr till kylrum samt fönster till andra våningen.
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TAK:
Sadeltak belagt med enkupigt lertegel. Trapphusets pulpettak är belagt
med plåt. På taket sitter en ventilationshuv. Vindskivor i trä. Rester efter
hängrännor och stuprör. Profilerade takfotstassar.
Skador:
• Yttertak har ej undersökts.
• Takavvattning saknas delvis och delvis skadad.
• Förekommer skadade takpannor och en del saknas.
• Pappen ovan trapphuset är troligen skadad.
Kulturhistorisk kommentar:			
Enkupigt tegel av kulturhistoriskt värde.
ÖVRIGT:
- Gjuten trappa till kylrum.
- Sten framför ladans entré.
- Utrymningsstege på norra fasaden.
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Hus E. Interiör nuläges- & skadebeskrivning

Planritning över bottenvåningen, befintligt utseende. Upprättad av Håkan Cullberg.

Fotografier över interiör i plan 1.
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Plan 1 (BV) - Karaktär och äldre, värdefulla detaljer

Plan 2 - Karaktär och äldre, värdefulla detaljer

Trapphus i söder
• Trätrappa.
• Profilerad golv- och taklister.
• Äldre tvåluftsfönster, original.
• Pärlspontsklädda väggar och tak.
• Ytterdörr troligen ursprunglig från 1916.

Trapphus/Vilplan
• Brädgolv
• Trätrappa
• Profilerad golv- och taklister.
• Äldre tvåluftsfönster.
• Pärlspontspanel på väggar och tak.

Kylrum
• Låst!
• Modernare inrett kylrum isolerat med kork och beklätt med kakel
och plåt.
• Ytterdörr senare tillkommen, ev på 1930-talet.

Kök
• Matta på golvet, troligen underliggande brädgolv.
• Profilerad golv- och taklister.
• 2-luftsfönster, original.
• Pappspända väggar.
• Pärlspontspanel i taket.
• Skafferi, original med spegeldörr.

Islada i norra delen
• Svårinventerat p g a möbelupplag.
• Trägolv med spån.
• Brädklädda väggar och tak.
• Lucka i golv till plan 2.
• Ytterdörr i form av bräddörr med övre öppningsbar lucka, troligen
original.
• Stor omfattning av välbevarade originalmöbler från sekelskiftet 1900.
Skador Plan 1:
• Vid inträdet i hus E noteras en tydlig mikrobiell lukt.
• En ytlig mikrobiell påväxt kan konstateras i större delen av invändiga
ytskikt såsom väggar, tak och golv.
• Hål i golv i trapphuset.
• Generellt trasiga och rötskadade fönster.
• Hål i vägg ut mot rivet soprum.

Sovrum mitten
• Brädgolv
• Spegeldörr till trapphall åt söder.
• 2-luftsfönster, original.
• Pappspänt tak.
Förråd/sovrum gavel
• Brädgolv med lucka i golv.
• Profilerade golv- och taklister.
• Äldre tvåluftsfönster, 4 st.
• Pärlspontsklädda väggar och tak.
• Lucka i norra gaveln, ej synlig från insidan.

115

Antikvarisk-teknisk utredning
Antiquum AB 2013

Skador Plan 2:
• I kök på plan 2 sviktar golvet och kraftiga rötskador kan konstateras.
• Ett flertal inläckage konstateras i huset.
• Mikrobiella skador konstateras på väggbeklädnader och rötskador
kan lokalt konstateras i stommen.
• Flera fönster trasiga, framför allt i köket.
• Fuktskada i tak i sovrum.
• Färgspjälkningar.

Fotografier
över interiör,
plan 2.
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BILAGA: Tidigare utredningar om Marstrand 73:3 2004-2012
Uppdragsgivare: Utfört av:

Datum:

Syfte:

Slutsats:

Ernst Rosén
Ernst Rosén

Ramböll Sverige AB
Anticimex

2004-06-29
2004-09-30

Byggnadsteknisk inventering
Teknisk undersökning.

Ernst Rosén

Anticimex

2005-02-18

Mikrobiologisk provtagning och analys.

Ernst Rosén

Byggkonsult Sölve
Johansson AB

2005-04-11

Antikvarisk-Teknisk utredning

Ernst Rosén

Ernst & Young

2005-06-10

Belysa förutsättningarna för en
hotelletablering i Kv Marstrand 73:3.

Ernst Rosén

Göteborgs byggkalkyl AB

2005-06

Kostnadsberäkning för renovering bef
byggnader.
Granska handlingar, utföra okulärbesiktningar samt avge utlåtande
gällande utförda undersökningar,
byggnadernas skick, främst vad gäller
fukt- och rötskador.

Har inte haft tillgång till denna.
De skador som påträffats är att beteckna som allvarliga, framför allt de ras
som inträffat. För att åtgärda byggnaderna krävs omfattande ingrepp.
Bl a hussvamp i 1700-talshuset samt i
restaurangkällaren. Mycket mögelpåväxt.
Byggnaderna tillmäts mycket högt
kulturhistoriskt värde och bedöms som
möjliga att restaurera, utom köksflygeln och uthus. Fastigheten bör ”betraktas som nedgången men ej såsom
ett rivningsobjekt”.
Orimligt att bygga om (restaurera) de
bef byggnaderna för hotelländamål.
Uppdelning i 5 byggnader inte lämpligt
för modern hotelldrift. Man bedömer
att beläggning på årsbasis är för dålig.
Beömd investeringskostnad 2005 i
kvarteret var ca 37 miljoner.
Omfattande skador men man poängterar ”att det mesta går att återställa
i någon form av ursprungligt skick om
man är beredd på kostnaden”.

Kungälvs kommun Carl Bro

2005-09-15
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Uppdragsgivare: Utfört av:

Datum:

Syfte:

Slutsats:

-

2006-07-13

Utredning ang. förslag till byggnadsminne. Fråga väckt 2004 men även varit
uppe till diskussion innan dess.
Planprogram för Marstrand
73:3, samrådshandling. Klargöra
förutsättningarna för ändrad användning
moch rivning av bef byggnader.
Ersättningsutredning för att utreda ev
ersättningsanspråk på en byggnadsminnesförklaring, rivningslov, nekad
ändrad användning.
Värdeutlåtande, del av
ersättningsutredning.
Bedömning av investeringskostnader,
försäljningsvärde m.m.

Förslag till skyddsföreskifter för
byggnadsminnet. Ej beslutat.

Länsstyrelsen Västra
Götalands län

Kungälsv kommun Kungälvs kommun

2007-04-11

Länsstyrelsen och NAI Svefa
Kungälvs kommun

2007-07-23

Länsstyrelsen och NAI Svefa
Kungälvs kommun
Länsstyrelsen och NAI Svefa
Kungälvs kommun

2007-06-21

Nai Svefa

2007-06-12
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Ebbalunds byggnadsvård

2007-10-12

Skador, restaureringsförslag och
kostnadsbudget. Bilda uppfattning kring
byggnadernas skick och skador samt
utvärdera kostnader.

Det resulterade inte i något beslut
kring en planändring.

Man bedömer att det inte kan utgå
ersättning för ev byggnadsminnesförklaring, nekat rivningslov eller nedad
ändrad användning.
Se ovan.
Beömning att de ekonomiska förutsättningarna för att utveckla fastigheten
till hotell- och restaurangbyggnad är
bristande.
Anläggningen uppvisar ett eftersatt
underhåll och i vissa delar finns grava
skador i olika stadier. Totalt sett
är grava skador dock begränsade i
omfattning och man bedömer byggnaderna som möjliga att renovera.
Kostnadsuppskattningen landade
på drygt 9 miljoner men verkar
endast tagit upp exteriören. Deras
bedömning är att det är så väl tekniskt
som ekonomiskt försvarbart med en
upprustning.
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Uppdragsgivare: Utfört av:

Datum:

Syfte:

Slutsats:

Kungälvs kommun Stefan Westerberg

2007-01-16

Skadeinventering och teknisk
bedömning (Summarisk, ca 2 dagars
arbete)

Ernst Rosén

Archidea

2009

Antikvarisk-Teknisk förprojektering.

Ernst Rosén

White Arkitekter AB

2011-11-22

Antikvariskt projekteringsunderlag.

Ernst Rosén
(skrivelse till
kommunen)

Urban Svensson byggråd

2011
december

Ernst Rosén

White Arkitekter AB

2011-11-25

Ernst Rosén

Flera olika dokument.

2012

Ernst Rosén

Tyréns

2012-01-25

Byggteknisk analys. Redovisa en
byggteknisk analys med syfte att
klimatskydda byggnaderna mot fortsatt
förfall.
Kulturmiljöbeskrivning, Trästaden Marstrandsön
Handlingar i samband med rivning av
köksflygeln.
Antikvarisk dokumentation och kontrollrapport inför rivning, Kökslängan

Bedömer byggnaderna (utom köksflygel och uthus) som möjliga att renovera med mer eller mindre omfattande
ingrepp.
Trots den omfattande skadebilden
finns ett bevarandevärde i fastighetens
samlade miljö. Vid framtida förändringar i fastigheten bör man både ta
hänsyn till skadebilden och till fastighetens kulturhistoriska värde.
Syftar till att dokumentera bebyggelsen
som den ter sig i nuläget och en fördjupad analys av byggnadernas kvaliteter
och kulturvärden.
Karaktär av åtgärdeprogram och
innehåller inga slutsatser eller någon
bedömning.
Identifiering av riksintresset Marstrands viktigaste värdebärare.
-
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Litteratur & Källor
Tryckta källor

Tidigare utredningar, se sidan 115.
Marstrand: bebyggelseinventering 1970-1971 - en sammanställning/ [utg.
av] Chalmers tekniska högskola. Göteborg 1974.
Marstrand: förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av
Marstrand i Kungälvs kommun, Göteborgs och Bohus län. Göteborg 1984.
Olán, Eskil. Marstrands historia, krigsminnen och badortslif. Göteborg
1914.
Stackell, Lars. Marstrand: en västkustbadort. 1992.

Illustrationer
Äldre fotografier:
Anges under bild. Huvudsakligen vykort.
Ritningar:
Ritningar från fastighetsägaren. Upprättade av Cullbergs arkkitektkontor.
Det finns inga äldre ritningar över kvarteret.
Färgfotografier:
Alla färgbilder är tagna 2013 av Antiquum AB. Ett par bilder är från 2007,
även dessa tagna av Antiquum.
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