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4 Halmstad - kulturmiljö av riksintresse 

De riksintressanta berättelserna 
Halmstads stadskärna och Östra Förstaden är av riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresseområdet 
innehåller bevarade byggnader, strukturer och miljöer som speglar stadens utveckling från 1300-talet till indu-
strialismens tidevarv. De riksintressanta berättelserna som återspeglas i kulturmiljön är följande: 

Den medeltida staden 
Stadens tillkomst som en medeltida handelsstad, belägen vid Nissan och omgiven av en vall.

Den befästa gränsstaden 
Halmstads roll som omtvistad gränsstad under de dansk-svenska krigen på 15- och 1600-talen. Staden 
befästes runt år 1600 enligt tidstypiskt holländskt mönster, och efter en brand 1619 byggdes stadsbe-
byggelsen upp enligt en ny rutnätsplan.

Den förindustriella staden 
Handel, hantverk och social skiktning i den förindustriella staden. Vid de betydande gatorna fanns 
köpmans- och hantverksgårdar, medan det mindre bemedlade småfolket bodde i stadskärnans utkanter.

Residensstaden 
Stadens roll sedan 1600-talet som regionalt, administrativt centrum för den statliga makten. Halmstad 
blev residensstad i samband med att Halland blev svenskt 1658.

Hamnstaden 
Nissans betydelse för handel och kommunikationer, en drivkraft för stadens utveckling.  

Industrialismens stad 
Urbaniseringen och industrialiseringen på 1800-talet. Staden expanderade och ett ökat välstånd satte 
avtryck i stadsbyggandet. 

Riksintressets uttryck
I denna tabell är uttrycken grupperade efter deras egenskaper i stadsbilden och inte som i övriga rapporten efter 
kulturhistoriskt sammanhang. Färgkodningen visar i vilket kapitel uttrycken avhandlas. 

Stadens övergripande struktur

Stadskärnans halvrunda form som går tillbaka till den medeltida stadens utbredning. 

Nissans öppna vattenrum - en viktig pulsåder sedan staden grundades. 

Stadens silhuett

Sankt Nikolai kyrka - viktigt landmärke med torn som dominerar över övrig bebyggelse i stadskärnan. 

Östra Förstadens sammanhållna silhuett med förhållandevis jämnhög bebyggelse.

Gatunätet

Storgatan - stadens huvudgata sedan medeltiden, parallell med Nissan.

Rutnätsplanen i stadskärnan med långa siktlinjer. Tidstypisk renässansplan från 1600-talet.

Diagonal vägsträckning mellan Strandgatan och Österskans - spår av historisk infart.

Sammanfattning
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Östra Förstadens rätvinkliga rutnätsplan - speglar stadens expansion som följd av industrialismen.

Fornlämningar i stadsbilden 

Murpartier, vallar och andra bevarade spår efter befästningarna.

Stadens byggnader

Sankt Nikolai kyrka - den enda bevarde medeltida byggnaden. 

Halmstad slott - ett typiskt danskt renässansslott. Länsresidens sedan 1658. 

Bebyggelse från 1600-tal till 1870-tal. 1-2 våningar, ofta med långsmala gårdar och gårdsbebyggelse. 

Byggnader uppförda i korsvirke. 

Byggnader med korta fasadlängder mot gatan som speglar en historisk tomtstruktur. 

Brokig småhusbebyggelse vid bland annat Vallgatan, Hantverksgatan, Kyrkogatan.

Byggnader med koppling till Halmstads funktion som residensstad: Halmstad slott, Gamla lasarettet, 
Länsfängleset Gula briggen, Länsstyrelsens byggnad, Riksbankshuset.  

Hamnrelaterade byggnader: Sjömanshuset, Tullkammaren, Stuveribolaget, Marinstugan, hamnmaga-
sin vid Hamngatan (Vattenporten 3).  

Stadskärnans stadsmässiga hus från sent 1800-tal och jugendhus från 1904-07. Östra Förstadens be-
byggelse från sent 1800-tal och tiden kring sekelskiftet 1900 i nystilar och jugend. 

Järnvägsstationen och tillhörande annexbyggnad. Norra station vid Norre katts park. 

Fastigheter och tomtstruktur

Långsmala fastigheter längs till exempel Storgatan och Kyrkogatan - följer en medeltida tomtstruktur.

Diagonal fastighetsgräns i kvarteret Broktorp - ett spår av en medeltida gatusträckning. 

Grönstruktur

Parker och grönstråk på befästningsmark. Omgärdar staden som en grön krans och markerar dess 
historiska form. 

Trädplantering i Viktoriagatan - spår av när gatan var en boulevard med dubbla trädrader. 

Stationsparken med strikt allé centrerad framför stationsbyggnaden.

Vid Nissan

Nissans öppna vattenrum, tillgängligt för båtar.

Stenskodda kajer, lastbrygga vid Picassoparken, pollare - spår av hamnverksamhet i centrala staden. 

Miljöer med bevarad hamnkaraktär – Tullkammarkajen och Fisketorget.

Järnvägsbron över Nissan - speglar järnvägens betydelse under industrialismen. 

Sammanfattning
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Bakgrund och syfte 
Halmstads stadskärna och Östra förstaden är utpe-
kade som område av riksintresse för kulturmiljövår-
den. Detta kunskapsunderlag har tagits fram med 
syfte att tydliggöra på vilket sätt riksintresset kon-
kret kommer till uttryck i staden. Ökad kunskap om 
de riksintressanta kulturmiljöerna är ett viktigt stöd 
i olika typer av stadsbyggnadsprojekt när Halmstad 
ska utvecklas. Kunskapsunderlaget är producerat 
2022-23 i samband med framtagandet av en fördju-
pad översiktsplan för centrum (FÖP Centrum). 

Vad är riksintresse kulturmiljö?
Områden av riksintresse för kulturmiljövården är 
miljöer som berättar om riksintressanta kulturhisto-
riska sammanhang. Enligt Riksantikvarieämbetets 
kriterier ska ett riksintresse för kulturmiljövården 
särskilt väl spegla skeden, händelseförlopp eller 
verksamheter som är av vikt för landets och om-
rådets kulturella, politiska, sociala, religiösa eller 
tekniska utveckling. Riksintresset ska utgöra en hel-
hetsmiljö och det ska innehålla synliga fysiska ut-
tryck som stödjer berättelsen. Uttrycken i miljön ska 
vara avläsbara och ge goda möjligheter till upplevel-
ser, kunskap och förståelse för den kulturhistoriska 
utvecklingen. 

RAÄ:s riksintressebeskrivning
För varje riksintresseområde har Riksantikvarieä-
mbetet upprättat en riksintressebeskrivning. Den 
består av en motivering som ringar in områdets rik-
sintressanta kulturhistoriska sammanhang, samt en 
redovisning av olika uttryck för riksintresset. Ut-
trycken är sådana inslag i miljön som är ett resultat 
av den kulturhistoriska utvecklingen som legat till 
grund för riksintresseutpekandet. 

Lagrum och ansvar
Riksintressen regleras av 3 kap 6 § Miljöbalken. 
Där anges att områden som är av riksintresse för 
kulturmiljövården ska skyddas mot påtaglig skada. 

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som har 
nationell uppsikt över riksintressena och Länsstyrel-
sen har regional uppsikt. Kommunernas ansvar är att 
i sin fysiska planering hävda riksintressena och de 
ska i sin översiktsplan ange hur riksintressena ska 
tillgodoses. 

Riksintresset Halmstad [N 35]
1989 utsågs delar av centrala Halmstad till ”områ-
de av riksintresse för kulturminnesvården” under 
beteckningen ”KN 35. Halmstad, Innerstaden och 
Östra förstaden.” Riksintressebeskrivningen revi-
derades och kortades ner 1996. Området består av 
stadskärnan innanför de gamla befästningarna, Östra 
Förstaden och en remsa söderut längs Nissans västra 
sida. 

Riksintresseområdets avgränsning. 
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Halmstad [N 35]

Motivering:
Residens- och fästningsstad av medeltida ursprung, präglad av det tidiga 
1600-talets planförnyelse och det expansiva skedet vid 1800-talets slut då 
den tidstypiska Östra Förstaden tillkom.

Uttryck för riksintresset:
Spår av ursprungligen medeltida befästningssystem bestående av stadskär-
nans halvrunda form, slottet, bevarade delar av befästningarna samt parker 
och breda huvudgator utanför de gamla vallarna. Andra lämningar från med-
eltidens stad är den stora stadskyrkan från 1400-talets förra hälft och vissa 
gatusträckningar och tomtfigurer. Byggnader i tegel- och korsvirkeskonstruk-
tion vilka är representativa för den sydskandinaviska byggnadstraditionen 
under förindustriell tid och som speglar stadens verksamheter och sociala 
skiktning. Inslag av större stenhus från 1800-talets slut. Residensstadens ka-
raktärsbyggnader samt kajer och hamnanläggningar i stadens centrala parti. 
Östra Förstaden med rutnätsplan från 1884, storstadsmässig stenhusbebyg-
gelse, järnvägsstation och framförliggande park.

Riksantikvarieämbetets riksintressebeskrivning. 
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UTTRYCK BERÄTTELSE KAPITEL

Uttryck som anges i 
riksintressebeskrivningen.

Vilket utvecklingsskede, 
händelseförlopp, verksamhet eller 

aktivitet speglar uttrycket?

I vilken del av rapporten 
behandlas uttrycket? 

Spår av ursprungligen medeltida 
befästningssystem: Stadskärnans 
halvrunda form

Stadens tillkomst som en medeltida 
handelsstad.

1. Den medeltida staden

Slottet Halmstads roll som omtvistad 
gränsstad under de dansk-svenska 
krigen på 15- och 1600-talen.

2. Den befästa renässansstaden

Bevarade delar av befästningarna Halmstads roll som omtvistad 
gränsstad under de dansk-svenska 
krigen på 15- och 1600-talen.

2. Den befästa renässansstaden

Parker och breda huvudgator utanför de 
gamla vallarna 

Halmstads roll som omtvistad 
gränsstad under de dansk-svenska 
krigen på 15- och 1600-talen.

2. Den befästa renässansstaden

Andra lämningar från medeltidens stad: 
Den stora stadskyrkan från 1400-talets 
förra hälft 

Stadens tillkomst som en medeltida 
handelsstad.

1. Den medeltida staden

Vissa gatusträckningar och tomtfigurer Stadens tillkomst som en medeltida 
handelsstad.

1. Den medeltida staden

Byggnader i tegel- och 
korsvirkeskonstruktion vilka är 
representativa för den sydskandinaviska 
byggnadstraditionen under förindustriell 
tid och som speglar stadens 
verksamheter och sociala skiktning. 

Handel, hantverk och social skiktning i 
den förindustriella staden. 

3. Den förindustriella staden

Inslag av större stenhus från 1800-talets 
slut. 

Urbaniseringen under industrialismen 
på 1800-talet.   

6. Industrialismens stad

Residensstadens karaktärsbyggnader. Stadens roll sedan 1600-talet som 
regionalt administrativt centrum för 
den statliga makten. 

4. Residensstaden

Kajer och hamnanläggningar i stadens 
centrala parti. 

Nissans betydelse för handel och 
kommunikationer, en drivkraft för 
stadens utveckling.   

5. Hamnstaden

Östra Förstaden med rutnätsplan 
från 1884, storstadsmässig 
stenhusbebyggelse, järnvägsstation och 
framförliggande park. 

Urbaniseringen under industrialismen 
på 1800-talet.   

6. Industrialismens stad

Kunskapsunderlagets disposition
Utifrån Riksantikvarieämbetets kortfattade riksintressebeskrivning har utvecklingsskeden, händelseförlopp, 
verksamheter och aktiviteter i Halmstads historia identifierats. Dessa berättelser speglar stadens riksintressanta 
kulturhistoriska utveckling, och de ligger till grund för kunskapsunderlagets tematiska indelning.



Stadens historia på ett övergripande plan, med utgångspunkt i motiveringen till riksintresseutpe-
kandet: Residens- och fästningsstad av medeltida ursprung präglad av det tidiga 1600-talets plan-
förnyelse och det expansiva skedet vid 1800-talets slut då den tidstypiska Östra förstaden tillkom.
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Halmstads historia

Residens- och fästningsstad av medeltida 
ursprung…

En knutpunkt vid kusten
Redan under forntiden var trakten kring Halmstad 
en viktig knutpunkt i kommunikationsnätet. Det var 
platsen där Nissastigen mötte havet och den nord-
sydliga vägen längs västkusten. Nissastigen löpte 
längs Nissans dalgång och förmedlade kontakt med 
de småländska centralbygderna, framför allt områ-
det runt Jönköping. 

Det första Halmstad var beläget vid Övraby, norr om 
dagens Halmstad. Det var en stadsbildning som på 
medeltiden bebyggdes med bland annat kyrka och 
kloster. 1307 fick staden stadsprivilegier av den 
danska kungen. Det fanns också under medeltiden 
en borg och en marknadsplats längre söderut, vid da-
gens Örjansvall. 

På 1320-talet flyttade staden till dagens läge, troligen 
på grund av att den platsen nåddes av mer djupgå-
ende fartyg. Staden, som då kallades Broktorp efter 
bebyggelse som sedan tidigare låg på platsen, fick 

stadsprivilegier 1322. Fem år senare övertog den 
namnet Halmstad, och det gamla Halmstad längre 
norrut kallades Övraby och hade inte längre status 
som stad. 

Ett halvrunt stadsområde
På 1300-1400-talen ökade stadens betydelse som 
östdansk handelsstad genom gränshandel med de 
småländska bygderna. Staden befästes kring år 1330 
genom att vallar och vallgrav anlades runt det halv-
runda stadsområdet. Vallarna byggdes inte i första 
hand i försvarssyfte utan för att skilja staden från den 
omgivande landsbygden. 

Den första bebyggelsen i staden uppfördes på en 
höglänt sandbank längs Nissans strand. När staden 
växte på 1400- och 1500-talen bebyggdes även de 
västra delarna av området innanför vallarna, som var 
mer låglänta och fuktiga. Staden var på medeltiden 
inte tätt bebyggd, utan innanför vallarna hade man 
även odlingar och betesdjur. Sankt Nikolai kyrka 
började troligen byggas på 1300-talet, men stod klar 
på 1400-talet. Kyrkan är idag den enda kvarvarande 
byggnaden från medeltiden i staden. 

Utsnitt ur Erik Dahlbergs ”Prospect af staden Halmstadh” från 1698. Halmstad slott till höger, och till höger St Nikolai kyrka. Källa: Riks-
arkivet, Erik Dahlbergs samling.
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Halmstads historia

Staden blir befäst 
1500-talet var en tumultartad tid då Halmstad två 
gånger belägrades av svenskarna, 1534 under Gre-
vefejden och 1563 under Nordiska sjuårskriget. 
1591 stärktes stadens befästning genom att vallarna 
kompletterades med en mur längs Nissan. Som svar 
på de svenska anfallen lät Christian IV 1598-1605 
bygga en för den tiden modern fortifikationsanlägg-
ning efter holländsk modell runt staden. Befästning-
en bestod av höga vallar begränsade av stenmurar, 
och utanför dem en vallgrav. Det fanns sex bastioner, 
två så kallade högverk eller katter och en stadsport i 
varje väderstreck. I samband med att befästningsver-
ken byggdes började även Halmstad slott uppföras, 

och det stod klart 1620 i holländskt influerad renäs-
sansstil.  

…präglad av det tidiga 1600-talets 
planförnyelse…

En rutnätsplan enligt renässansens ideal
1619 härjades Halmstad av en brand som förstörde 
nästan allt innanför befästningarna utom slottet, kyr-
kan och några stenhus. Efter branden byggdes staden 
upp igen efter en rutnätsplan enligt renässansens ide-
al och torget gjordes större. Denna stadsplan präglar 
fortfarande Halmstads stadskärna. 

Karta över stadens befästningar från 1693 (?). Källa: Riksarkivet,  Sverige, stads- och fästningsplaner. 



11Halmstad - kulturmiljö av riksintresse 

Halmstads historia

I och med freden i Brömsebro 1645 och freden i 
Roskilde 1658 blev Halmstad en svensk stad. Det 
gjordes vissa förbättringar av befästningarna, bland 
annat byggdes vallar och en vallgrav mellan slottet 
och stadsbebyggelsen. På 1730-talet var befästning-
arna föråldrade, och det beslutades att de skulle ra-
seras. En av de fyra stadsportarna, Norreport, beva-
rades. 

…och det expansiva skedet vid 1800-talets 
slut då den tidstypiska Östra förstaden 
tillkom. 

Industrialisering och expansion
Med sitt strategiska läge vid kusten och med skyd-
dad hamn i Nissan var Halmstad en handels- och 
hantverksstad under förindustriell tid. 1800-talet var 
ett omvälvande sekel då samhället förändrades ge-
nom industrialisering och urbanisering. I Halmstad 
blev Nissan en viktig lokaliseringsfaktor för indu-
strier vilket bidrog till stadens utveckling och ex-

pansion. Under första halvan av 1800-talet började 
textilindustrier och bryggerier etableras, men det var 
först på 1870-talet som industrialiseringen blev mer 
genomgripande i staden. Befolkningen ökade från 
2700 invånare år 1850 till nästan 12 000 år 1890. 

Moderna kommunikationer
För industrierna var Nissan viktig både för vatten-
kraft och transporter, och 1837-1840 byggdes sta-
dens hamn om och moderniserades. På 1870- och 
80-talet förbättrades kommunikationerna ytterligare 
då järnvägen anlades. Linjen mellan Halmstad och 
Värnamo öppnade 1877 och fem år senare förbands 
staden med stambanan då linjen var klar hela vägen 
till Nässjö. Bara några år öppnade även järnvägs-
linjer till Helsingborg och Varberg. Järnvägssta-
tionen för Halmstad-Nässjö järnväg förlades öster 
om Nissan, vilket gjorde att staden började växa åt 
det hållet. Östra förstaden anlades mellan stationen 
och Nissan med pampig stenstadsarkitektur i slutna 
kvarter enligt en strikt rutnätsplan. 

Stadsplan över Östra förstaden, H H Krutmeijer 1884. Källa: Hallands konstmuseum. 
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Halmstads historia

Fisketorget i början av 1900-talet. Källa: Hallands konstmuseum. Norre port 1926. Foto: Otto Nilsson. Källa: Hallands 
konstmuseum. 

Torghandel på Stora torg, 1890-tal. Källa: Hallands konstmuseum. 

Fartyg i Nissan. Odaterad bild. Källa: Hallands konstmuseum. 

Hamngatan med promenadstråk vid sekelskiftet 1900. Källa: 
Hallands konstmuseum.

Stationsparken med Östra Förstaden till höger 1904. Källa: Hallands 
konstmuseum. 

Historiska foton
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Halmstads historia

Flygbild över Halmstad från 1920-talet. Källa: Hallands konstmuseum. 

Fartyg längs Dragvägen. Odaterad bild. Källa: Hallands konstmuseum.
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1. Den medeltida staden

Uttryck för riksintresset 

• Sankt Nikolai kyrka. Fritt läge mot torget, fondbyggnad i Köpmansgatan, 
kyrktorn som dominerar över övrig bebyggelse i stadskärnan.  

• Storgatan - stadens huvudgata parallell med Nissan. 

• Stadskärnans halvrunda form avgränsad av Slottsparken, Karl XI:s väg, 
Fredriksvallsgatan, Norre katts park och Nissan. 

• Långsmala fastigheter längs till exempel Storgatan och Kyrkogatan som 
följer en ålderdomlig tomtstruktur.

• Byggnader med korta fasadlängder mot gatan, som oavsett husens 
ålder speglar en historisk tomtstruktur. Bidrar till ett varierat gaturum med 
bevarad äldre karaktär (se karta Den förindustriella staden).

• Diagonal fastighetsgräns i kvarteret Broktorp, spår av en medeltida 
gatusträckning. 

De halländska städerna grundades på medeltiden för att ge kungamakten kontroll 
över handeln längs landskapets stora åar. I stadsprivilegierna fanns rätten att bedri-
va köpmanskap och hantverk. Halmstads läge i gränstrakten mot Småland gjorde 
staden till en betydande östdansk handelsstad. Det fanns två kloster i staden på 
medeltiden och den övriga bebyggelsen var samlad på höjdryggen längs Nissan. 
Stadsområdet som omgavs av en vall var inte fullt bebyggt utan det fanns betes-
marker och odling, framför allt i stadens västra delar. 
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Stadskärnans halvrunda form

Stadens huvudgata

Fastigheter som följer en 
ålderdomlig tomtstruktur

Fastighetsgräns i kv Broktorp

St Nikolai 
kyrka
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Den medeltida staden

Sankt Nikolai kyrka, stadskärnans främsta 
landmärke
Sankt Nikolai kyrka ligger väl synlig invid Stora 
torg och är stadskärnans viktigaste landmärke. Tor-
net reser sig över den omgivande bebyggelsen och är 
synligt inte minst på håll när man närmar sig inner-
staden. Sett från Köpmansgatan i norr ligger kyrkan 
som fondbyggnad. Rollen som landmärke i staden 
har kyrkan haft sedan den uppfördes på medelti-
den. Även om den inte hade samma utformning och 
höjd på den tiden lär den ha varit stadens mäktigaste 
byggnad. Idag utgör den tillsammans med rådhuset i 
funkisstil och korsvirkeshuset Tre hjärtan en brokig 
samling av karaktärsfulla och ståndsmässiga bygg-
nader längs sydsidan av Stora torg. 

Sankt Nikolai kyrka är den enda medeltida bygg-
naden som finns bevarad i Halmstad. Kyrkan finns 
omnämnd i skriftliga källor från tidigt 1400-tal, men 

den har byggts om i många omgångar och hur myck-
et av dagens byggnad som är från medeltiden är inte 
helt klarlagt. Det yttre utseendet med fasader av gult 
tegel kom till runt år 1870 och invändigt gjordes en 
stor ombyggnad på 1930-talet under ledning av arki-
tekt Ivar Tengbom. 

Kyrkans utformning är kraftigt präglad av 1800-ta-
lets ombyggnad, och som uttryck för den medeltida 
staden är det framför allt kontinuiteten och traditio-
nen av en kyrkobyggnad på denna plats som är av 
betydelse, och dess roll som landmärke. 

En halvrund stadskärna
Halmstads stadskärna har en halvrund form som går 
tillbaka till medeltiden. Staden omgärdades då av en 
vall som gick strax innanför linjen Slottsgatan - Karl 
XI:s väg - Fredriksvallsgatan. Ovanpå vallen fanns 
en palissad av trä, i samtida skriftliga källor kallad 

Sankt Nikolai kyrka vid Stortorget är präglad av ombyggnader på 1800-talet, men dess roll som landmärke är densamma som på medel-
tiden.  



17Halmstad - kulturmiljö av riksintresse 

Den medeltida staden

”plankera”. Det var inte i första hand i försvarssyfte 
som man hade en vall, utan för att skilja staden med 
dess särskilda privilegier från landsbygden. Det var i 
staden som handel fick förekomma och vid stadspor-
tarna kunde varor och människor kontrolleras och 
beskattas. När Halmstad runt år 1600 befästes med 
mer rejäla försvarsverk byggdes dessa direkt utanför 
den medeltida vallen, i samma halvcirkelformade 
sträckning. 

Den halvrunda formen syns idag tydligast om man 
tittar på en karta. När man rör sig i staden kan man 
uppleva att den åtminstone bitvis har en tätare och 
mer småskalig prägel innanför än utanför halvcirkel-
formen. Parkerna, Nissan och den breda, trädkanta-
de Karl XI:s väg fungerar som övergångszoner till 
stadsdelar med annan karaktär. Se mer i avsnittet 
Renässansstaden. 

En nord-sydlig huvudgata längs med ån 
Storgatan är idag Halmstads huvudgata vad gäller 
kommersiellt utbud och folkliv. Gatan sträcker sig 
i nordsydlig riktning genom stadskärnan, parallellt 
med Nissan. På samma sätt sträckte sig huvudgatan 
i det medeltida Halmstad. Det var typiskt för städer 
som anlades på medeltiden att huvudstråket gick pa-
rallellt med stranden, och mellan gatan och vattnet 
fanns kvarter med långsmala tomter. Här och var 
mellan tomterna gick smala gränder ner till vattnet. 
Så såg det sannolikt ut även i Halmstad, och Storga-
tan med tvärgränderna ner till Hamngatan påminner 
om en typisk medeltida struktur. Det är dock klarlagt 
att medeltidens huvudgata inte hade exakt samma 
sträckning som dagens Storgatan. Den låg lite närm-
re Nissan, och den var inte lika rak utan vek av mot 
öster i sin norra del. Den norra stadsporten låg på 
den tiden en bit öster om dagens Norre port. 

Det fanns även en öst-västlig huvudgata, men om 
den gick vid Brogatan eller längre söderut vid Kyr-
kogatan är oklart. Enligt den hittills mest fullstän-
diga sammanställning som gjorts utifrån skriftliga 
källor och arkeologiska fynd (presenterad i Vår by 
Broktorp 2014) är det inte belagt att någon av da-
gens gator exakt sammanfaller med det medeltida 
gatunätet. Gatunätet i stadskärnan är helt präglat av 
den rutnätsplan som staden byggdes upp enligt efter 
stadsbranden 1619. 

Kartan visar var vallen som på medeltiden avgränsade stads-
området gick, kyrkans och de två klostrens placering samt 
medeltida gatusträckningar som har belagts genom arkeologiska 
utredningar.  

Storgatan som liksom den medeltida huvudgatan sträcker sig i 
nord-sydlig riktning, parallellt med ån. I norra delen av gatan är 
tomterna långsmala vilket avspeglas i korta fasadlängder mot 
gatan.
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En tomtstruktur av medeltida karaktär
Tomtstrukturen i Halmstads stadskärna är präglad 
av olika utvecklingsskeden i stadens historia. I vissa 
delar finns en ålderdomlig, småskalig tomtstruktur 
bevarad, men på många ställen har tomter slagits 
ihop till större fastigheter. Med tanke på hur präglat 
gatunätet och kvarterens utbredning är av rutnätspla-
nen från 1600-talet är det oklart om några medeltida 
tomter finns bevarade. Vissa fastigheter har dock en 
form som också var typisk för den medeltida staden, 
inte minst i kvarteren mellan Storgatan och Hamn-
gatan samt mellan Storgatan och Lilla torg. Här 
finns fastigheter som är mycket långsmala och som 
går genom hela kvarteret, med båda kortsidor ut mot 
gata. Arkeologiska utredningar har visat att det var 
på det sättet staden var bebyggd på medeltiden. På 
tomterna låg bebyggelsen antingen i L-form eller i 
U-form med en långsmal gård i mitten. Att tomterna 

lades ut på samma sätt i de nya kvarteren efter stads-
branden 1619 visar på en kontinuitet i byggnadstra-
ditionen som går tillbaka till den medeltida staden. I 
gaturummet kommer detta till uttryck i en småskalig 
bebyggelse med korta fasadlängder mot gatan. Lik-
nande struktur med smala tomter förekommer även 
vid Kyrkogatan i kvarteret Broktorp. 

I kvarteret Broktorp väster om Stora torg finns en 
diagonal fastighetsgräns som sannolikt är spår från 
en medeltida struktur. Utgrävningar på Stora torg 
visar att det på medeltiden gick en diagonal gata i 
området, och den sneda fastighetsgränsen går för-
modligen parallellt med den gatans sträckning. En 
annan tomtfigur som kan ha medeltida ursprung är 
den nästan kvadratiska fastigheten som Nikolaikyr-
kan ligger på. 

Småskalig bebyggelse i kvarteret Broktorp vid Kyrkogatans norra sida.
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Sankt Nikolaikyrkans torn sticker upp över den låga bebyggelsen i stadskärnan. 
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2. Den befästa renässansstaden

Kalmarunionen mellan Sverige, Danmark och Norge löstes upp 1523, och tiden 
efter det blev en våldsam maktkamp med många krig. Halmstads läge i en gräns-
provins gjorde staden utsatt, och två gånger under 1500-talet belägrades den av 
svenskarna. För att stärka försvaret lät den danske kungen Christian IV 1598-1605 
bygga nya befästningar runt staden. Vid freden i Brömsebro 1645 övergick Halland 
till att bli en svensk provins och i början av 1700-talet togs beslut att rasera befäst-
ningarna.

Uttryck för riksintresset 

• Halmstad slott - ett danskt renässansslott.

• Murpartier, vallar och andra bevarade spår efter befästningarna.

• Diagonal vägsträckning mellan Strandgatan och Österbro, i linje med den 
historiska infarten till staden österifrån. 

• Parker och grönstråk på befästningsmark: 

 > Den breda och trädkantade Karl XI:s väg.

 > Trädplantering längs Hamngatan norr om Österbro. 

 > Slottsparken, Norre katts park och Kapsylparken.

• Rutnätsplanen med raka gator som medger långa siktlinjer. Sluten 
kvartersbebyggelse som accentuerar stadsplanen. 
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Spår efter befästningarna

Halmstad slott

Parker och grönstråk på 
befästningsmark

Rutnätsplanen

Diagonal vägsträckning
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Spåren efter befästningarna 
Spåren efter Halmstads en gång imponerande befäst-
ningsverk är fragmentariska och utspridda. De finns 
i en bågform utmed Karl XI:s väg från Norre katt till 
Slottsparken, samt i Kapsylparken öster om Nissan. 
Sammantaget ger dessa spår en bild av hur staden en 
gång såg ut, och de belyser ett mycket betydelsefullt 
skede i Halmstads historia. 

Försvarsverken som uppfördes runt år 1600 utfor-
mades enligt holländska principer, och de byggdes i 
en halvrund form precis utanför den medeltida val-
len runt staden. Befästningarna bestod av en vallgrav 
och innanför den höga jordvallar förstärkta med 
stenmurar. På jämna mellanrum byggdes utskjutan-
de bastioner med kasematter, det vill säga inbyggda 
kanonrum. I norr och väster byggdes högverk, sk 
katter. Det var högt uppbyggda platåer där långs-
kjutande artilleri kunde ställas upp. Det fanns fyra 
stadsportar, en i varje väderstreck. Efter att Halm-
stad blivit svenskt minskade befästningarnas bety-
delse, och de raserades i början av 1700-talet. Vallar-
nas jordmassor vräktes ner i vallgraven, och marken 
såldes på auktion.

Norre port 
Den tydligaste och bäst bevarade lämningen är Nor-
re port, som ligger som en liten men pampig fond-
byggnad i änden av Storgatan. Stadsporten i rött och 
gult tegel med valmat skiffertak är ett landmärke och 
en av stadens märkesbyggnader. 

Norra och södra bastionerna
Norra bastionen i Norre katts och Södra bastionen 
vid slottet är de bäst bevarade av bastionerna. De be-
står av höga vallar, bitvis med stenskoning, i en ka-
raktäristisk trekantsform. De ligger båda invid Nis-
san och är (åtminstone på vinterhalvåret när träden 
är avlövade) exponerade ut mot vattnet. Bastionen i 
Norre katts park är delvis rekonstruerad, och ovanpå 
den finns en betongkonstruktion från sent 1900-tal 
som ska påminna om högverket som fanns på plat-
sen. Bastionen är tillgängliggjord genom trappor och 
ramper. Den södra bastionen ligger inne på slottets 
område och är inte allmänt tillgänglig. Väster om 
den, i Slottsparken finns tydliga spår av befästning-
arna i form av vallar och dammar som anlagts där 
vallgraven gick. 

Befästningarnas utbredning, baserat på en karta från 1735. Norre port är den bäst bevarade delen av befästningsverken och 
ett viktigt landmärke. Vallen intill porten rekonstruerades i betong 
på 1970-talet, men inuti den finns bevarade äldre delar. 
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Spåren efter befästningarna

1. Spår av vallgrav i form av en sänka i Norre katts park. 

2. Höga vallar som är rester av Norra bastionen. 

3. Norre port. 

4. Bastion Klosters kasematt inne på gården i kvarteret Karl XI.

5. Rester av högverket Västre katt i form av jordvallar, stenmurar 
och en kasematt. 

6. Jordvall och stenmurar i sydvästra hörnet av kvarteret Västre 
Kavaljeren. 

7. Bastion Våghals kasematt i nordvästra hörnet av kv Stenvinkel. 

8. Vall som utgör spår av befästningarna, bebyggd med hus i 
början av 1900-talet. 

9. Västra bastions kasematt, belägen där Kyrkogatan mynnar i 
Karl XI:s väg. 

10. Vallar som utgör rester av befästningarna. I den västra delen 
närmast rondellen är vallarna rester av bastion Mölle. 

11. Rester av vallgraven i form av sänkor (med senare anlagda 
dammar). 

12. Höga vallar som är bevarade delar av Södra bastionen. 

13. Jordvall i Kapsylparken som är rester av utanverket Österskans. 

14. Spår av vallgrav i form av en sänka i Kapsylparken. 

I Slottsparken finns spår av befästningarna i form av vallar (till vänster) och sänkor. I slutet av 1900-talet anlades dammar i sänkorna. 
Konstverket 0 + 0 = 8 av konstnären Fredrik Wretman placerades i den västra dammen på 2010-talet. 
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Västre katt
Västre katt var ett högverk beläget där Krönleins 
bryggeri ligger idag, och bryggeriet är delvis byggt 
uppe på befästningen. Mot Hantverksgatan bildas ett 
dramatiskt gaturum, med bryggeriets hus högt uppe 
på en vall invid den smala gatan. Inne i vallen finns 
en kasematt kvar som sedan mitten av 1800-talet har 
varit en del av bryggeriets lokaler. 

Längs Karl XI:s väg
Spåren efter befästningarna längs Karl XI:s väg be-
står stenmurar och vallar, samt två kasematter. Läm-
ningarna är ganska fragmentariska och har genom 
åren blivit en del av stadsbilden. Hus har byggts 
uppe på vallarna och gångbanor och busshållplatser 
har fått hitta sina platser bredvid fornlämningarna. 

Till de mer tydliga lämningarna hör de två kasemat-
terna, en vid Klammerdammsgatan som delvis är re-
konstruerad och en vid Kyrkogatan som är del av en 
liten grönyta. 

Österskans
En del av befästningsverken låg på östra sidan av 
Nissan. Det var ett så kallat utanverk som skulle 
skydda stadens östra port. Utanverket Österskans 
bestod av vallar och vallgrav i trekantig form, och 
den kuperade marken i Kapsylparken är spår från 
detta. Infarten till staden skedde genom en öppning i 
utanverkets sydöstra del. Här anslöt landsvägen från 
Laholm. Idag finns ett spår av den gamla infarten i 
form av en diagonal vägsträckning mellan  Strand-
gatan och Österbro. 

Där Klammerdammsgatan mynnar i Karl XI:s väg är spåren efter befästningarna ett påtagligt inslag i stadsbilden. Till vänster murverk 
och vall i kv Västre Kavaljeren och till höger Bastion Våghals kasematt med delvis rekonstruerade valv.  

Hantverksgatan med bryggeriet till vänster, byggt ovanpå 
Västre katt.

Kasematten vid Karl XI:s väg - Kyrkogatan, från början en del av Västra 
bastionen. 
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Rutnätsplanen – slutna kvarter och långa 
siktlinjer 
Ett mer välbevarat spår från den befästa renässans-
staden än själva befästningarna är stadens rutnäts-
plan. Den kom till efter en omfattande stadsbrand 
som drabbade Halmstad 1619. Planen ritades 1620 
av Christian IV:s militäringenjör Abraham de la 
Haye, och den utformades enligt tidens ideal som 
ett rutnät. De raka gatorna tillgodosåg militärens 
behov av goda kommunikationer inne i fästnings-
staden. Eftersom befästningarna var nybyggda fick 
rutnätsplanen anpassas efter dem och efter de få hus 
som klarat branden. Gatorna blev därmed inte helt 
rätvinkliga och kvarteren är inte jämnstora. 

Även om bebyggelsen har förändrats genom åren 
ligger gatunätet kvar tämligen intakt idag, och det 
sätter sin prägel på Halmstads stadskärna. Den slut-
na kvartersbebyggelsen och de raka gatorna skapar 
väldefinierade stadsrum med långa siktlinjer. Många 
av gatorna tar slut vid den gamla befästningsgördeln 
och siktlinjerna bryts där, vilket stärker upplevelsen 
av den historiska stadskärnan som en sammanhållen 
enhet med egen karaktär. 

Parker och trädkantade gator längs den 
gamla befästningslinjen 
Befästningslinjens dragning är än idag tydlig på kar-
tor och i stadsbilden, i och med Karl XI:s väg som 
går i en halvcirkel längs stadskärnans västra sida. I 
den norra änden ligger Norre katts park och i den 
södra Slottsparken. Längs Hamngatans norra del 
finns trädrader där befästningslinjen längs Nissan 
gick. Dessa trädkantade gator och lummiga parker 
bryter med sin grönska och öppenhet av mot stads-
kärnans täta bebyggelsemiljö, och de tydliggör på så 
vis stadens historiska avgränsning. Även Kapsylpar-
ken på Nissans östra sida är anlagd på platsen för 
gamla befästningar. 

Att anlägga parker och ringvägar där befästningar ti-
digare funnits var ett populärt stadsplanegrepp över 
hela Europa under 1800-talet, med Wien som kanske 
främsta exempel. I Halmstad började befästningarna 
raseras redan i början av 1700-talet. Viss enklare be-
byggelse tillkom på marken, men det dröjde innan 
de forna vallarna togs i anspråk på ett planerat sätt. 
Stora ytor var länge obebyggda och användes för till 
exempel bete och odling. Vid mitten av 1800-talet 

Karl XI:s väg följer befästningarnas sträckning, och den trädkantade gatan bildar en tydlig gräns för den historiska stadskärnan.
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anlades en nöjespark, Tivoli, vid bastionen norr om 
stadskärnan. De dramatiska höjdskillnaderna blev en 
tillgång i parkanläggningen, och uppe på bastionen 
uppfördes en praktfull restaurangbyggnad. Nöjes-
parken Tivoli var ursprunget till Norre katts park. 
Parker och promenadstråk där stadens borgerskap 
skulle flanera låg i tiden. Längs Hamngatan norr om 
Österbro, på mark som sedan befästningarna revs 
använts för kajskjul och upplag, anlades i slutet av 
1800-talet en tidstypisk esplanad med dubbla träd-
rader. 

I söder intill slottet anlades Slottsparken på de gamla 
vallarna. I slutet av 1900-talet fick parken sin nuva-
rande gestaltning med dammar i den gamla vallgra-
ven. 

Kapsylparken har sitt ursprung i en grönyta som om-
gav Östra Bryggeriet, en industri som från mitten 
av 1800-talet var belägen där Stadsbiblioteket lig-
ger idag. Sin nuvarande form fick parken i samband 
med att biblioteket byggdes på 1990-talet. Karl XI:s 

väg anlades först i och med 1902 års stadsplan, då 
den sanka vallgravsmarken kulverterades. Gatan ut-
formades på ett ståndsmässigt sätt som en bred gata 
kantad av trädrader. 

Halmstad slott - ett danskt renässansslott 
Halmstad slott började uppföras av Christian IV 
samtidigt som befästningarna runt staden, och det 
stod klart på 1610-talet. Den uttrycksfulla rödputsa-
de byggnaden med uppstickande torn och exponerat 
läge invid Nissan är ett landmärke och en symbol 
för staden. Arkitekturens karaktär av holländsk re-
nässans är typisk för Christian IV:s tid och bidrar till 
förståelsen för Halmstads historia som dansk fäst-
ningsstad. Slottet uppfördes dock inte som en del av 
stadens försvar utan främst som ståndsmässigt resi-
dens. Sedan Halmstad blivit svenskt anlades i slutet 
av 1600-talet försvarsverk mellan stadsbebyggelsen 
och slottet så att slottet blev mer av ett befäst cita-
dell. (Läs mer om slottet i kapitlet Residensstaden). 

Norre katts park med spår efter bastionen till höger och sänkan där vallgraven gick mitt i bild. Namnet Norre katt kommer från det hög-
verk som låg på bastionen och som var ett av två högverk i Halmstads befästning. Högverken var högt uppbyggda jordkonstruktioner för 
långskjutande artilleri. 
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Halmstad slott är uppfört i holländsk renässansstil, en stil som var typisk för Christian IV:s tid. Kännetecknande är de praktfulla gavlarna 
och röda fasader (oftast i tegel) med dekor av ljus sandsten. 
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3. Den förindustriella staden 

Halmstad var under förindustriell tid en handels- och hantverksstad. Köpmännen 
ägnade sig åt import, export och handel med varor från landsbygden. Hantverkar-
nas verksamhet var ofta småskalig och baserades på de lokala behoven i staden. 
De var organiserade i skrån. I mitten av 1800-talet genomfördes näringslivsreformer 
som liberaliserade både handel och hantverk, samtidigt som industrialismen inne-
bar att nya näringar växte fram och sociala strukturer förändrades. 

Staden hade in på 1800-talet en agrar prägel, med odling och djurhållning inne i 
stadskärnan. De stora köpmansgårdarna låg i stadens representativa delar vid Sto-
ra torg och norr därom. Här bodde även andra välbeställda borgare som till exem-
pel ämbetsmän och det fanns en del större hantverksgårdar. Stadskärnans västra 
delar var befolkad av så kallat småfolk, exempelvis fattigare hantverkare, daglöna-
re, gesäller och sjömän.

Uttryck för riksintresset 

• Bebyggelse i stadskärnan från 1600-tal till 1870-tal. Karaktäristisk skala i 
1-2 våningar. 

• Byggnader uppförda i korsvirke.  

• Långsmala gårdar inne i kvarteren. Gårdsbebyggelse från förindustriell 
tid. 

• Byggnader med korta fasadlängder mot gatan, som oavsett husens 
ålder speglar en historisk tomtstruktur. Bidrar till ett varierat gaturum med 
bevarad äldre karaktär. 

• Brokig småhusbebyggelse vid bland annat Vallgatan, Hantverksgatan, 
Kyrkogatan. Smala gaturum, sammanbyggda hus i gatulinjen. 



29Halmstad - kulturmiljö av riksintresse 

Byggnader uppförda från 
1600-talet till 1870-talet

Byggnader uppförda i korsvirke

Gaturum med korta fasadlängder 
(på båda eller en av sidorna) som 
följer en äldre tomtstruktur

Brokig småhusbebyggelse
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Småskalig bebyggelse
I Halmstads stadskärna finns än idag gatumiljö-
er som illustrerar hur staden såg ut före industria-
lismens omvälvande tidevarv. Den förindustriella 
bebyggelsen omfattar hus från 1600-talet fram till 
andra halvan av 1800-talet. De är ganska varierade 
till sin karaktär, men en gemensam egenskap är små-
skaligheten. De största husen från den här tiden, som 
ligger längs stadens huvudgator, är inte högre än två 
våningar. I stadskärnans sydvästra del, framför allt 
vid Vallgatan och Hantverksgatan, finns småhusbe-
byggelse i en våning. 

Småskaligheten handlar inte bara om höjden på hu-
sen, utan även bredden. Den förindustriella stadens 
tomter var ofta långsmala, med kortsidan mot gatan, 
vilket gjorde att gatuhusen inte var så breda. Det-
ta avspeglar sig fortfarande i stadsbilden, även om 
fastigheterna ibland har slagits samman till större 

enheter. Den äldre tomtstrukturen har levt kvar så-
pass länge att även relativt moderna byggnader kan 
följa dess indelning. De korta fasadlängderna bidrar 
till ett variationsrikt gaturum med bevarad äldre ka-
raktär, oberoende av husens ålder. Bebyggelsestruk-
turen har månghundraårig kontinuitet och ger en bild 
av Halmstads långa historia. 

Tegelhus från 1600-talet
Den allra äldsta profana bebyggelsen som finns beva-
rad i Halmstad, förutom slottet, är några hus som lig-
ger vid Storgatan. Kirsten Munks hus och Twistens 
gård med eleganta gatuhus i tegel är de mest fram-
trädande. Utöver dessa finns det ett par gårdshus från 
1600-talet kvar varav ett på fastigheten Vattenporten 
3 som är mycket välbevarat. 1600-talshusen har en 
hög grad av autenticitet och en bevarad ålderdomlig 
karaktär som gör dem till starka tidsdokument.

Husen på Kyrkogatans södra sida har en brokig karaktär som bidrar till ett variationsrikt gaturum. Samtidigt hålls stadsbilden samman 
av gemensamma karaktärsdrag såsom den lilla skalan, sadeltaken och husens placering längs gatulinjen. De två husen längst till höger 
är uppförda i korsvirke, troligen på 1700-talet. Det gula huset har kvar en typisk utformning med utkragad andra våning.  
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Korsvirkeshus
Halmstad var den nordligaste staden med skånskt 
byggnadsskick, det vill säga där man i stor utsträck-
ning byggde hus i korsvirke. Än idag finns många 
korsvirkeshus som bidrar till stadskärnans speciella 
karaktär. Samtliga bevarade 1700-talshus i stadskär-
nan är uppförda i korsvirke, även om vissa har putsa-
de fasader så att den karaktäristiska timmerstommen 
inte är synlig. Det finns även ett stort antal hus från 
första halvan av 1800-talet med korsvirkesstomme 

Hantverks- och köpmansgårdar
En typisk hantverks- eller köpmansgård i Halm-
stad hade bostadshus i två våningar mot gatan och 
en långsmal gård på baksidan kantad av ekonomi-
byggnader som till exempel verkstäder, magasin 
och fähus. Bostadshusen kunde vara uppförda helt 
i tegel eller i korsvirke medan ekonomibyggnaderna 
på baksidan var av korsvirke, skiftesverk eller tim-
mer. På 1800-talet putsades många korsvirkeshus 
och fick en för den tiden modern fasadutformning 
med klassicistisk dekor. Ett sådant exempel är Wred-
ska gården vid Storgatan (Skånska hembageriet), en 
hantverksgård från 1700-talet som också har kvar 
sina karaktäristiska ekonomibyggnader i korsvirke. 
En annan hantverksgård från 1700-talet är Broktorp-
sgården vid Kyrkogatan som är mycket välbevarad 
och har en gårdslänga i skiftesverk och knuttimring. 

Skånska hembageriet på Storgatan ligger i en hantverksgård från 
1700-talet, Wredska gården, med stomme i korsvirke. Byggnaden 
till höger är Twistens gård, ett tegelhus från 1600-talet med ett 
särpräglat torn som tillkom på 1700-talet. 

Wredska gårdens långa korsvirkeslänga längs Bankgatan, upp-
förd på 1700-talet.

Ett av stadens äldsta hus är gårdshuset på Vattenporten 3 (Stor-
gatan 46, Hamngatan 45). Byggnaden är uppförd under första 
halvan av 1600-talet, troligen efter branden 1619. 
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Kirsten Munks hus är exempel på en köpmansgård 
där de gamla ekonomibyggnaderna på 1860-talet er-
sattes av en tegellänga längs Bastionsgatan. En ty-
pisk köpmansgård med bebyggelse från andra halv-
an av 1800-talet finns också på Storgatan 19.  

Småfolkshus
Sydvästra delen av stadskärnan har en mindre stads-
mässig karaktär, präglad av brokig småhusbebyggel-
se. Husen är i regel uppförda i gatulinjen och många 
är sammanbyggda i långa rader. Hantverksgatan 
och Vallgatan och i viss mån Kyrkogatan har den 
här typen av småfolkshus. Bebyggelsetypen är ka-
raktäristisk för miljöer som växte fram i städernas 

utkanter där marken var billigare så att mindre be-
medlade hade råd. Många av husen i den här delen 
av Halmstad är uppförda under sent 1800-tal eller 
under 1900-talet, men miljöns karaktär ger en bild 
av hur livet i förindustriella staden kunde te sig för 
de mindre bemedlade. 

Köpmansgård på Storgatan 19, med gatuhus från 1860-talet. 

Småskalig bebyggelse längst söderut på Hantverksgatan. De gula 
husen till vänster är uppförda under första halvan av 1800-talet med 
korsvirkesstomme.

Bebyggelsen längs Vallgatan varierar mycket i ålder, men 
karaktären är sammanhållen i och med byggnadernas 
skala, placering och takform. 

Kirsten Munks hus, troligen byggt på 1620-talet och skyddat som 
byggnadsminne.  
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Välbevarad korsvirkeslänga från 1800-talets första hälft på Vallgatan.
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4. Residensstaden

Under den danska tiden utgjordes Halland av tre län, varav ett var Halmstads län. I 
och med freden i Roskilde 1658 då landskapet blev varaktigt svenskt blev Halmstad 
residensstad i Hallands län. Då liksom nu var residensstaden ett regionalt adminis-
trativt centrum och den stad där statsmaktens utsände, landshövdingen, var bosatt.

Uttryck för riksintresset 

• Byggnader med koppling till Halmstads funktion som residensstad:

• Halmstad slott, länsresidens sedan 1658

• Gamla lasarettet (Regionens hus), länslasarett 1869-1915

• Länsfängelset Gula briggen, i bruk 1858-1990 

• Landstatshuset, Länsstyrelsens byggnad sedan 1943

• Riksbankshuset, riksbankens filial 1901-1988
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Länsfängelset 
Gula briggen

Gamla lasarettet
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Residensstadens karaktärsbyggnader
Karaktäristiskt för residensstäder är hur statliga in-
stitutioner etablerats på platsen, i regel som följd av 
särskilda dekret. De olika institutionerna ger en bild 
av centralmaktens inflytande och samhällsutveck-
lingen i riket.   

Slottet 
Halmstads slott uppfördes i början av 1600-talet som 
residens åt den danske länsherren, kungamaktens ut-
sände i staden. Slottet var troligen färdigbyggt 1619, 
för då hölls ett kungamöte där mellan Christian IV 
och Gustav II Adolf. År 1658 övergick slottet till att 
vara residens åt den svenske landshövdingen, vil-
ket byggnaden är än idag. Från början av 1700-talet 
inrymdes även länsförvaltningen för Hallands län i 
byggnaden. Slottet har genomgått renoveringar un-
der 1700-, 1800- och 1900-talen, men är i huvudsak 
mycket välbevarat i sin ursprungliga holländska re-
nässansstil. Slottet ligger på ett exponerat läge invid 
Nissan och är inramat av grönska. De karaktäristiskt 
starkt röda fasaderna, den välbevarade karaktären 
och det uppstickande tornet gör byggnaden till ett 
landmärke och en symbol för staden. 

Länslasarettet vid Dragvägen 
Enligt en kunglig förordning på 1770-talet skulle 
länshospital inrättas över hela landet. I Halmstad 
fick korsvirkeshuset Tre hjärtan från tidigt 1700-tal 
fungera som hospital mellan år 1784 och 1835. Det 
första sjukhuset i staden som byggdes för ändamå-
let var länslasarettet vid Dragvägen, idag Regionens 
hus. Det stod klart 1869, några år efter kommun- och 
landstingsreformen 1862 då landstingen bildades. 
Att lasarettet uppfördes på den så kallade Slottsjor-
den söder om slottet var ingen slump. Denna mark 
var i statens ägo vilket gjorde att många statliga in-
stitutioner förlades hit under 1800-talet när staden 
växte. Länslasarettet var beläget här fram till dess 
att det nya lasarettet på Galgberget invigdes 1915. 
På 1980-talet byggdes det gamla lasarettet om för 
att användas som förvaltningsbyggnad av Hallands 
läns landsting.

Länsfängelset Gula briggen
Söder om slottet på den statliga slottsjorden uppför-
des 1858 länsfängelset. Det kom att kallas Gula brig-
gen på grund av sina gulputsade fasader. Fängelset 
ersatte länshäktet som varit beläget i en av slottets 

Halmstad slott invid Nissan. Längst till höger skymtar Länsstyrelsens byggnad från 1958.
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flyglar. Gula briggen var ett cellfängelse av samma 
typ som uppfördes i en rad svenska residensstäder 
vid samma tid, de flesta uppförda efter typritningar 
av statens egen fängelsearkitekt Carl Fredrik Hjelm. 
Gula briggen fungerade som fångvårdsanstalt fram 
till 1990. Byggnaden är mycket välbevarad och dess 
ursprungliga funktion är avläsbar. 

Länsstyrelsens byggnad 
Länsstyrelsens förvaltningskontor var länge inrymt 
i slottet. I början av 1940-talet uppfördes en separat 
kontorsbyggnad söder om Nikolaikyrkan, på mark 
som ingick i den statliga slottsjorden och som an-
vänts för slottets odlingar. Byggnaden i tidstypisk 
tegelfunkis ritades av länsarkitekten Bengt Östnäs. 
En lägre tillbyggnad i mer senmodernistisk stil upp-
fördes 1958 efter ritningar av Yngve Alvå. 

Riksbankshuset
För att underlätta hanteringen av kontanter besluta-
de Riksbanken i slutet av 1800-talet att öppna lokal-
kontor ute i landet, och pampiga riksbanksbyggna-
der uppfördes i de flesta residensstäder. I Halmstad 
byggdes riksbankens filial år 1900 på en hörntomt 
invid Nissan i den nya stadsdelen Östra förstaden. 
Byggnaden ritades i jugendstil av arkitekten Martin 
Borgstedt. Den är idag välbevarad och ligger expo-
nerad ut mot Nissan med sitt klocktorn och sina ele-
ganta fasader. 

Länslasarettet från 1869, med tillbyggnad bakom från 1980-talet. Länsstyrelsens kontorsbyggnad i senmodernistisk 
stil från 1958.

Gula Briggen var verksamt som fängelse fram till 1990. Riksbankshuset utmärker sig med sitt karaktäristiska klocktorn och 
den pampiga entrén i typisk jugendutformning mot Viktoriagatan. 
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Från stadens grundande på medeltiden och fram i modern tid har Halmstad varit en 
viktig hamn, framför allt för utskeppning av varor från inlandet. Med industrialismen 
kom järnväg och ångbåtstrafik som effektiviserade transporterna. Det gick regul-
jär passagerartrafik med ångbåtar längs kusten både inrikes och till Danmark och 
Tyskland, och Halmstad blev avresehamn för många som lämnade Sverige under 
den stora emigrationen. Stadens kyrka är uppkallad efter sjöfararnas helgon, Sankt 
Nikolai. 

Uttryck för riksintresset 

• Nissans öppna vattenrum, tillgängligt för båtar. 

• Stenskodda kajer längs Nissans östra sida och vid Tullkammarkajen.

• Lastbrygga vid Picassoparken 

• Pollare i natursten och järn längs kajerna. 

• Miljöer med bevarad hamnkaraktär: 
 > Fiskehamnens utformning med nivåskillnader, stenläggning, 

räcken, kättingar och stentrappor. 
 > Tullkammarkajen med öppna ytor och portalkran. 

• Hamnrelaterade byggnader: 
 > Sjömanshuset 
 > Tullkammaren 
 > Stuveribolaget 
 > Marinstugan 
 > Gårdshus i korsvirke på fastigheten Vattenporten 3 (enda 

bevarade hamnmagasinet). 
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Nissans öppna vattenrum

Stenskodda kajer och last-
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Miljöer med bevarad hamn-
karaktär
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Stuveribolaget

Tullkammaren

Marinstugan

Hamnrelaterade byggnader
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Staden vid Nissan 
Nissan har varit en pulsåder i Halmstad sedan sta-
den grundades. Dess betydelse för transporter och 
för industrin har minskat i vår tid, men det mäktiga 
vattendraget har en stark närvaro i stadsbilden och 
sätter sin prägel på staden. 

Historiska foton visar hur Nissan söder om Österbro 
var full av segelfartyg och ångbåtar. Längre norrut 
kunde bara små båtar och pråmar komma till. Se-
gelfartygen kunde inte ta sig fram själva på Nissan, 
utan fick dras till och från lastkajerna. Därav kom-
mer namnet på Dragvägen som går längs ån söder 
om slottet. På Hamngatan nedanför Stora torg låg 
Fisketorget där det hölls fiskmarknad. När järnvägen 
anlades på Nissans östra sida under andra halvan av 
1800-talet blev den sidan av Nissan tyngdpunkt för 
hamnverksamheten. Stickspår drogs längs kajerna 
och förband sjöfarten med järnvägen. Vid Tullkam-

markajen uppfördes en rad byggnader med koppling 
till sjöfarten. Det som idag är Picassoparken var en 
hamnplan med järnvägsspår fram till dess att Slotts-
bron byggdes på 1950-talet och hindrade båttrafiken. 

Fisketorget vid Hamngatan
På östra sidan av Nissan vänder sig bebyggelse 
från olika tider stolt mot vattnet, men den histo-
riska stadskärnan är mer inåtvänd. Hamngatan har 
inte varit någon paradgata utan en bruksyta kantad 
av hamnmagasin. Här har fartyg lagt till och det har 
lassats, lossats och sålts fisk. Även sedan hamn-
verksamheten upphört i den här delen av staden har 
gatan i viss mån fortsatt hanteras som en baksida, 
där gatuparkering, p-hus och lastintag tar stor plats. 
Vid Fisktorget finns dock kajen bevarad med öpp-
na, stenlagda ytor, stentrappor ner till vattnet, räcken 
och stenstolpar med kättingar.

Längs Dragvägen är kajerna stenskodda och det finns pollare i granit. På andra sidan Nissan finns en miljö med bevarad hamnkaraktär 
runt Tullkammarens byggnad. 
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Kajer i halländsk granit
Kajerna som byggdes längs Nissans stränder uppför-
des i halländsk granit. Den typen av äldre stensko-
ning finns fortfarande kvar från Dragvägen i söder 
upp till järnvägsbron vid Norre katts park, samt vid 
Tullkammarkajen. På Nissans västra sida är det i öv-
rigt modernare betongkajer. Längs Dragvägen och 
Hamngatan upp till Österbro står pollare i kryssham-
rad granit med jämna mellanrum. I Picassoparken 
finns en låg lastkaj i betong. 

Tullkammarkajen – bevarad hamnkaraktär 
Den tydligast bevarade hamnkaraktären i centrala 
Halmstad finns vid Tullkammarkajen. Här finns sto-
ra öppna ytor längs vattnet, rejäla pollare i järn och 
kaj utan räcke. Historiska byggnader med koppling 
till hamnverksamheten bidrar till miljöns karaktär 
liksom den ditflyttade portalkranen. 

En levande båtkultur
Söder om Slottsbron finns gästhamn och gott om 
båtplatser. Även om det idag mest är mindre fritids-
båtar i Nissan bidrar de positivt till stadsbilden och 
minner om åns historiskt viktiga roll som farled. 

Sjömanshuset uppfört 1925. Sjömanshus var institutioner som 
administrerade sjömännen inom svensk handelsjöfart. 

På fastigheten Vattenporten 3, vid Hamngatan, ligger ett kor-
virkeshuse från 1860 som är centrala stadens sista bevarade 
hamnmagasin.

Lastkaj vid Picassoparken.
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6. Industrialismens stad

Industrialiseringen under 1800-talet resulterade mot slutet av seklet i ett ökat eko-
nomiskt välstånd och befolkningstillväxt. Allt fler flyttade in till städerna som växte. 
I Halmstad ökade befolkningen från 4000 invånare år 1860 till 14 000 vid sekelskif-
tet fyrtio år senare. Stadsbilden förändrades när husen som byggdes blev större 
och pampigare. I och med järnvägens tillkomst på 1870-talet expanderade staden 
öster om Nissan. Med industrialismen kom massproduktion av konsumtionsvaror 
vilket förändrade detaljhandeln och medförde ett ökat butiksutbud i stadens centra-
la delar. Framväxten av ett bankväsende och ny teknisk samhällsservice är andra 
exempel på hur industrialismen satte avtryck i stadsbyggandet. 

Uttryck för riksintresset 

• Bebyggelse som speglar stadens expansion och ökade välstånd under 
industrialismen: 

 > Det sena 1800-talets stadsmässiga bebyggelse i stadskärnan. Två till 
tre våningar, fasader i puts eller tegel, tidstypiska nystilar.

 > Jugendhus i stadskärnan från 1904-1907. 
 > Östra förstadens bebyggelse från sent 1800-tal och sekelskiftet 

1900. Nystilar och jugend. Bostadshus, kontorshus och prestigefyllda 
institutioner.

• Östra förstadens rätvinkliga rutnätsplan. Breda raka gator och sluten 
kvartersbebyggelse.  

• Östra förstadens sammanhållna silhuett med förhållandevis jämnhög 
bebyggelse. 

• Trädplantering i Viktoriagatan, en rest från när gatan var en boulevard.

• Järnvägsstationen och tillhörande annexbyggnad. Stationens fria läge 
som gör den synlig från Stationsgatan och Stationsparken.

• Stationsparken med strikt allé centrerad framför stationsbyggnaden. 

• Norra station vid Norre katts park. 

• Järnvägsbron över Nissan.
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Industrialismens stadsmässiga 
bebyggelse

Jugendhus i stadskärnan, upp-
förda 1904-1907
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Storstadsmässiga hus i stadskärnan 
Den historiska bebyggelsen i Halmstads stadskärna 
är blandad till sin karaktär och speglar olika utveck-
lingsskeden i stadens historia. Länge byggdes husen 
inte högre än två våningar, men på 1880-talet börja-
de detta förändras. Korsvirke var nu helt utfasat och 
man byggde i maskinslaget tegel. Det blev populärt 
att bygga hus med dekorerade gatufasader i någon 
av de så kallade nystilarna, till exempel nyrenässans. 
Påkostade byggnader från den här tiden kan vi idag 
framför allt se längs de gator som då (liksom nu) var 
viktiga affärsstråk; Storgatan, Köpmansgatan och 
Brogatan. Ett par tidiga exempel är Angelska palat-
set på Köpmansgatan 14 och bankpalatset på hör-
net Storgatan-Bankgatan som båda är uppförda på 
1880-talet. Angelska palatset var den första byggnad 
i Halmstad som uppfördes med skyltfönster i bot-
tenvåningen, något som snart skulle bli ett självklart 
inslag längs stadens affärsstråk.

En byggnadstyp som sticker ut i Halmstads stads-
kärna är jugendhusen från åren efter sekelskiftet. De 
utmärker sig i stadsbilden genom att ofta vara högre 
än kringliggande hus, upp till fyra våningar med en 
femte mansardvåning. Flera av dessa byggnader är 
mycket smala eftersom de uppförts på typiska långs-
mala tomter, och det accentuerar deras höjd ytterli-
gare. Fasaderna är i tegel och natursten, med stora 
dekorativt utformade fönster och butikslokaler i bot-
tenvåningen. Dessa jugendhus uppfördes under en 
kort period mellan 1904-07 och kan ses som kulmen 
på byggandet av pampiga stenhus i innerstaden. 

Östra förstadens stenstadsbebyggelse
Östra förstaden är ett tidstypiskt exempel på en 
ståndsmässig stadsdel tillkommen under slutet av 
1800-talet. Här i kvarteren mellan järnvägen och 
Nissan har staden en annan karaktär än i den gamla 
stadskärnan. Husen är högre och gatorna är rakare, 

Byggnaden på Köpmansgatan 10 är ett av flera tidstypiska ju-
gendhus som uppfördes i stadskärnan mellan 1904 och 1907.

Angelska palatset på Köpmansgatan 14, uppfört 1885 som kon-
tor och bostad, och med butikslokaler mot gatan. 
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Immanuelskyrkan och Riksbankshuset uppfördes i Östra Förstaden runt år 1900 
och bidrog till att ge stadsdelen en pampig front mot Nissan. 

Grand Hotel uppfördes 1903 och gav en elegant inramning till stadens entré för dem 
som anlände med järnvägen. 

Detaljrikedomen är stor i sekelskiftesarkitek-
turens fasader, som här på Kaptensgatan 9. 

Bebyggelsen i Östra Förstaden är varierande vad gäller ålder och skala, men stadsdelen har en sammanhållen siluett i och med att de 
högsta byggnaderna är förhållandevis jämnhöga.

Många av husen i Östra Förstaden har fasader 
med mönstermurat tegel i olika format och färger. 
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vilket ger en mer storstadsmässig prägel. En över-
vägande del av byggnaderna är uppförda i slutet av 
1800-talet eller vid sekelskiftet 1900. De byggnader 
som tillkommit senare, till stor del på 1940-talet, föl-
jer sekelskiftesbebyggelsens slutna kvartersstruktur 
och skala. De äldsta byggnaderna, från 1880-talet, är 
ofta i två våningar medan sekelskifteshusen är upp 
till fem våningar. De är pampiga och har rikt orna-
menterade fasader, och på ett tidstypiskt sätt finns 
många olika arkitekturstilar representerade. Husen 
från 1900-talets första år är i jugendstil och har ofta 
markerade hörn med uppstickande torn. Viktoriaga-
tan var från början anlagd som en boulevard, med 
ett gångstråk och dubbla trädrader mellan körfälten. 
Idag har trafiken till stor del tagit över, men i gatans 
västra del finns en rad träd bevarade. 

Östra Förstaden uppfördes som Halmstads nya, re-
presentativa ansikte mot omvärlden. I stadsdelen 
uppfördes en rad prestigefyllda institutioner vars 
byggnader än idag bidrar till förståelsen för stadens 
utveckling mot en modern stad. Riksbankens filial 
på hörnet Viktoriagatan-Strandgatan och Grand Ho-
tel som vetter mot järnvägen är två exempel. I stads-
delen byggdes även tingshus, flickskola, frikyrka 
och pampiga kontorsbyggnader. 

Järnvägens byggnader och planteringar
Halmstads stationshus byggdes på 1870-talet och 
kunde tas i bruk när järnvägstrafiken till Värnamo 
startade 1877. Stationsbyggnaden uppfördes i gult 
tegel och den byggdes till med flyglar i anslutande 
stil och ett annex i söder runt år 1900. Stationspar-
ken fanns inte med i stadsplanen från 1884, men 
vid sekelskiftet 1900 var den anlagd. Den hade ett 
slingrande gångsystem, men huvudnumret var ett 
brett promenadstråk kantat av lindar, placerat mitt 
framför stationsbyggnaden. Allén finns kvar idag, 
även om vissa träd har försvunnit. Stationsparker 
var en typisk företeelse för 1800-talets stationsan-
läggningar. Liksom i Halmstad byggdes stationerna 
ofta med lite avstånd till den befintliga stadsbebyg-
gelsen, vilket gjorde att det fanns utrymme för att 
med grönska länka samman stationen med staden. 
Man ville dels skapa en värdig inramning till stadens 
nya målpunkt, dels låta grönskan vara en skyddande 
barriär mot järnvägens buller och rök. Av den anled-
ningen var det också brukligt att plantera träd längs 
järnvägsspåren, vilket man fortfarande kan se längs 
Stationsgatan söder om stationen i Halmstad.

Järnvägsstationen byggdes på 1870-talet, och förlängdes på sidorna med flyglar vid sekelskiftet 1900.
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Industrialismens stad

Stationsparken med gångstråk som leder fram till järnvägsstationen. 

Järnvägsbron över Nissan. 

Även vid Norre katts park finns spår av stadens järn-
vägshistoria. Här ligger den gamla Norra station 
och över ån går järnvägsbron som idag används av 
gång- och cykeltrafikanter. Norra station är en de-
korativt utformad liten tegelbyggnad som uppfördes 
1889 vid järnvägslinjen mellan Halmstad och Var-
berg. Stationsbyggnaden berättar om hur staden ex-
panderade utanför de gamla befästningarna som en 
följd av industrialiseringen, och om hur järnvägen 
var en viktig drivkraft i denna utveckling. Stationen 
vid Norre katts park var i bruk fram till 1930-talet då 
den ersattes av ett nyare stationshus en bit bort. Bron 
består av ett rödmålat brospann från 1928 och bro-
fästen i sten från 1880-talet. Brospannet är en nitad 
järnkonstruktion som ger ett kraftfullt intryck, och 
den röda färgen gör bron till något av ett landmärke. 
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