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Bakgrund och tävlingsuppgift

Varbergs fästning. Situationsplan skala 1:800

Varbergs slott och fästning har en historia som tar sin 

början i medeltiden. Platsen har under perioden 1300–

1700-talen haft en roll i både dansk, norsk och svensk 

rikspolitik. Borgen på klippan är från sent 1200-tal. I slu-

tet av 1500-talet befästes platsen med försvarsvallar och 

bastioner och Varbergs fästning var i början av 1600-talet 

en av norra Europas modernaste försvarsanläggningar. De 

yttre försvarsverken förstärktes i mitten av 1600-talet och 

anläggningen fi ck då i stort sett sitt nuvarande utseende. 

Fästningen har under lång tid även inrymt fångar och 

fungerade som fängelse under perioden 1848-1881. I mitten 

av 1800-talet byggdes här ett kronohäkte, vilket användes 

fram till 1930.

Denna 700-åriga tidsepok, med funktion av kunglig bo-

stad, försvarsanläggning utsatt för krig och rasering, 

militärförläggning, fängelse samt slutligen länsmuseum, 

har påtagligt präglat platsen och byggnaderna. Dess dra-

matiska placering på en klippa vid Västerhavet har gjort 

Varbergs fästning till ett välkänt begrepp och besöksmål, 

förstärkt av länsmuseets publika verksamhet med utställ-

ningsföremål som Bockstensmannen – ett av Sveriges mest 

intressanta fynd från 1300-talet – och kulknappen som 

dödade Karl XII.

Varbergs fästning förvaltas sedan 1993 av Statens fastig-

hetsverk. SFV har inbjudit till en arkitekttävling gällande 

anpassning av lokalerna åt Länsmuseet Varberg. Projektets 

övergripande mål är att ”Förbättra tillgänglighet, arbetsmiljö 

och ekonomiska förutsättningar för museets verksamhet och 

därmed för fästningens levandegörande, utan att arkitekto-

niska och kulturhistoriska kvaliteter går till spillo”.  Tävlings-

området omfattar museets befi ntliga lokaler i slottet, Karl 

XI:s stall samt utrymmen i Mellersta Valvet.

uppgiften 
Följande delar och verksamheter inom tävlingsområdet be-

rörs och skall ges en förbättrad tillgänglighet med tydligare 

egen identitet;

• varbergs fästning. För fl ertalet besökare är det 

själva fästningen som är besöksmålet. Statens fastig-

hetsverks uppdrag – att tillse att vårt nationella kultur-

arv och de byggnader som utgör en väsentlig del av den 

svenska historien, inte bara vårdas utan även utvecklas 

och levandegörs – måste bättre tillgodoses. Detta inne-

bär att både platsen och byggnaderna skall lyftas fram så 

att deras historiska funktion och utveckling tydliggörs. 

Hänsyn härtill måste tas när permanenta utställningar 

etc planeras. Fästningen måste bli mer närvarande för 

besökaren och fl er utrymmen bör kunna upplevas i sitt 

historiska sammanhang. 

• länsmuseet varberg. Museets uppdrag är att do-

kumentera, samla och levandegöra länets folkkultur, 

folkkonst, lanthushållning och byggnadsskick samt att 

ge förutsättningar till att förstå sammanhangen. Utöver 

det egna arkivet förvaltar museet även folkrörelsernas 

arkiv. Länsmuseet har en tydlig uppdelning i en admi-

nistrativ del och en utställningsdel. I basutställningarna 

ingår ett av världens mest intressanta medeltidsfynd, 

Bockstensmannen, det enda kända mossliket med pålar 

drivna genom kroppen. Härtill kommer en program-

verksamhet och årligen ett 15-tal tillfälliga utställningar 

och evenemang, vilket gör Länsmuseet i Varberg till 

Hallands största besöksmål med 120-150.000 besökare 

per år, mest sommartid. 

• folkrörelsearkiv, faktarum. Folkrörelsearki-

vet faller något utanför länsmuseets ordinarie verksam-

het. Dess nuvarande placering i Karl XI:s stall är lämplig, 

byggnaden är lättillgänglig för besökare. Museets planer 

på att även fl ytta hit sin faktaavdelning (delar av arkiv, 

kulturarvs-IT och bibliotek) samt skapa en forskarsal för 

allmänhet och skolor förefaller genomtänkt. Karl XI:s 

stall är efter en omfattande ombyggnad nyligen försedd 

med moderna arkivutrymmen. Befi ntligt cykelmuseum 

kan fl yttas till museets övriga basutställningar, kanske 

på den västra längans vind.

• restaurang borggården. Restaurangen har idag 

sina lokaler i Västra längans södra del. Verksamheten 

är i huvudsak en beställningsrestaurang. Endast 5% av 

omsättningen skapas av museets besökare och kafé-

verksamhet är inte intressant, uteserveringen på borg-

gården vill man avlägsna. Verksamheten expanderar 

och krögaren önskar större egna lokaler, särskilt egen 

festlokal, för att kunna ta emot fl er bokningar. Idag är 

man beroende av att hyra in sig i Rikssalen (10 ggr/år) 

och Eskils källare (30-40 ggr/år), vilket ofta hindras av 

museets egen verksamhet eller annan aktör. Sommarut-

ställningen upptar Rikssalen 3-4 månader. Restaurang-

ens bakre utrymmen är ålderdomliga och svårarbetade 

och uppfyller ej myndighetskrav. Frysrum, soprum, 

vissa beredningsutrymmen, personalutrymmen och 

kontor saknas. Nuvarande restaurangplacering utgör 

en påtaglig brandrisk och skapar störande transporter 

över borggården. Restaurangen är för sin verksamhet 

inte beroende av nuvarande placering och ytan behöver 

frigöras för inrättande av en fungerande museientré. 

• uthyrning/konferenser. Rikssalen (300 pers) 

och Eskils källare (70 pers) kan bokas av utomstående 

för fester, gästabud, konferenser, konserter etc. Loka-

lerna disponeras av länsmuseet och bokningen sker 

härigenom och i mån av plats. Genom att ytterligare 

anpassa dessa lokaler och utveckla paketlösningar för 

konferenser mm kan museet nå nya besökargrupper, 

företag och museiovana personer.

Varbergs fästning. Flygfoto av Sven-Erik Petterson
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Vägbanken utanför 

huvudingången bör 

ersättas med urpsrunglig 

bro och vindbrygga

Artilleri-tyggården och Hålgården. 

Den öppna porten i gaveln till Karl XI:s 

stall blir ingång till forskarsal och arkiv
Mellanborgen. Förplatsen mellan slottet och Mellersta 

valvet återställs med sina försvarsmurar.
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Sektion mot väster. Skala 1:200. 
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Öppenhet för alla besökarkategorier

förslaget tar fasta på en helhetslösning som löser 

nuvarande problem. För att uppnå en större tydlighet, 

bättre funktion och tillgänglighet, föreslår vi följande: 

 Verksamheternafördelas mellan byggnaderna så, att

de Södra, Västra och Norra längorna inrymmer de 

publika utrymmen som skall nås över museets recep-

tion. Den Östra längan inrymmer precis som idag 

administrativ personal och utställningsproduktion. 

Folkrörelsearkivet i Karl XI:s stall kompletteras med 

faktaavdelning och forskarsal. Restaurangen fl yttas 

till Mellersta valvet och dess kök placeras ovanpå Le-

jonkulan likt den äldre kvarnbyggnaden som legat här. 

Mellanborgen återfår sitt forna utseende, muren söder 

om Lejonkulan återställs till full höjd och skymmer därmed 

det nya köket.

västra längan innefattar rester av medeltida bygg-

nader, men efter en brand 1872 kom längan att inrymma 

kaserner, vilket präglar dagens utseende. Hela Västra 

längan föreslås till funktioner för museets publika verk-

samhet. Genom att placera museets ingång centralt i an-

läggningen och från den skyddade borggården, vinner 

man många fördelar. I bottenvåningen samlas reception, 

museibutik, kafé, kapprum med toaletter samt tillfälliga 

småutställningar. Nuvarande restauranglokal används som 
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Entrévåning skala 1:200

Källarvåning skala 1:200

en mindre hörsal/mötesrum - en publik lokal som kan nås 

från museets reception men som också har en egen entré 

och toaletter då museet håller stängt. Även Norra längans 

lokal för tillfälliga utställningar och fi lm- och hörsalen nås 

direkt från receptionen utan passage genom utställning-

arna. I källarplan placeras förrådsutrymmen till butik och 

kafé samt omklädningsutrymmen för guider och sommar-

personal (15-20 personer) samt medverkande vid medeltids-

dagar m fl  evenemang. De två övre våningarna används 

för basutställningar, cykelutställningen kunde passa på 

den stora vinden. 

norra längan är en av Sveriges äldsta, profana bygg-

nader. Den kraftfulla stenstommen bör kunna upplevas 

fullt ut och ej döljas bakom sekundära väggkonstruktioner 

eller täckande, permanenta utställningar. Byggnaden före-

slås inrymma lokaler för pedagogisk verksamhet, tillfälliga 

utställningar (samma som idag) samt en större fi lm- och 

hörsal. Den norra entrén (ingången från Mellanborgen) är 

visserligen upptagen på 1900-talet, men behålls som ingång 

till pedagog- samlingsrummet för barn och skolgrupper. 

Samma utrymme kan anvisas som matsäcksrum sommar-

tid. Den medeltida Krutkällaren restaureras och öppnas för 

besökarna.     

Ett museum bör disponeras så att det enkelt kan ta emot olika besökarkategorier; 

normalbesökaren som vandrar igenom hela anläggningen; snabbesökaren som 

återkommer för tillfälliga utställningar och evenemang; skolklasser och grupper vars 

besök ofta kombineras med visning och pedagogisk verksamhet; den specialintresserade 

(forskaren) som vill ha tillgång till faktarum, arkiv och bibliotek osv. Redan när man 

kommer inom museiområdet och senare in i museets entré, bör besökaren förstå vilken 

väg han eller hon skall välja. 
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Borggården, vy från norr.
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Sektion mot norr. Norra längans borggårdsfasad

östra längan utgörs av fyra sammanbyggda 

byggnader. De två mittersta är bostadshus, del-

vis från 1600-talet, medan byggnaderna längst 

i norr och söder är från 1800-talets fängelseepok. Östra 

längan föreslås även fortsättningsvis inrymma museets 

administration, ateljéer och verkstäder. Befi ntligt arkiv 

och bibliotek i den norra byggnaden fl yttas till Karl XI:s

stall och på dess plats inrättas ett vackert sammanträ-

desrum. Personal- och pausrum fl yttas till Mässen. Fång-

gården i söder täcker vi delvis med ett terrassbjälklag, 

här inrättas kapprum, toaletter och emballageförråd 

till Rikssalen. Samtidigt skapas en invändig förbindelse 

mellan Östra och Södra längan samt en utsiktsterass till 

Rikssalen. 

södra längan utgörs av källare med medeltida ur-

sprung, Eskils källare, samt däröver Rikssalen. På 

1600-talet hette salen Eskilssalen, knappt var 4 meter hög 

(bjälkarnas muravsats framträder) och låg under ett högt 

sädesloft. På 1800-talet inreddes salen till fånglogement 

och på dess vind en fängelsekyrka vars gavelfönster kan 

ses i fasaden. På 1960-talet revs bjälklaget och nuvarande 

Rikssalen inrättades. Södra längan föreslås återfå sitt 

ursprungliga bjälklag, ett samverkansbjälklag träbjälkar-

betong. Rikssalens innertak lyfts till murkrönen och salen 

fl yttas upp en våning. Den uppfl yttade Rikssalen får ca 5 

meter i tak och förses med god akustik och tekniska hjälp-

medel. På det mellersta våningsplanet skapas moderna och 

ändamålsenliga utrymmen, lämpliga för en stor utställning 

kring Bockstensmannen, museets i särklass intressantaste 

föremål. Bockstensmannen med klädedräkt kan här visas 

på ett storslaget och fantasieggande sätt och samtidigt för-

varas säkert med hänsyn till klimat, brand, förstörelse och 

stöld. Från Västra längans basutställningar kommer man 

direkt in till Bockstensmannen och Rikssalen. 

tillgänglighet, ramper, trapphus och hissar. 
Varbergs fästning är byggd för att vara ointaglig. Dessutom 

har dess byggnader från skilda tidsepoker en mängd olika 

golvnivåer och trappor, både ute och inne. Om länsmuseet 

skall vara ett museum som når alla, måste tillgängligheten 

avsevärt förbättras. Hissar (3 st) placeras där skillnader 

i golvnivåer är besvärligast, alltså i gränsen mellan två 

byggnader. Härigenom undviks ingrepp i äldre  byggnads-

stommar. Samtliga hissar är placerade i separata utrymmen 

och kan göras brandsäkra (kan användas vid utrymning) 

genom övertryck av uteluft i hisschakten. 

Södra längan får en trappa i sydöstra hörnet (bra läge, här 

fanns en trappa på 1700-talet), detta blir huvudtrappan till 

Rikssalen. 1960-talets trapphus mellan den Västra och den 

Södra längan förses med en transporthiss. Västra längan 

(museet) får sin huvudtrappa och hiss i nordvästra hör-

net (bra läge, fanns en trappa på 1700-talet). Östra längan 

förses med hiss i öppningen mellan Kommendantshuset 

och Offi cershuset (bra läge, har tidigare funnits en sam-

manbindande byggnad). Med undantag av ett fåtal rum i 

Östra längan blir hela anläggningen tillgänglig för rörelse-

hindrade och transporter. Hissläge har även anvisats i Karl 

XI:s stall. 

På borggården anläggs ramper till Västra längans entréer 

och till Eskils källare. Förbindelsegången mellan borggår-

den och bastion Röda Munken har i senare tid igenmurats 

med dörr och fönster mot borggården. Av arkivritningar 

framgår att valvets igenmurning tillkommit under 1800-

talets första hälft. Om möjligt bör portvalvet återställas 

och gången med ramp förlängas in på borggården. 

teknikutrymmen. Förslaget fördjupar sig inte i 

museilokalernas klimatproblem, men genom att inrätta nya 

teknikutrymmen, jämnt fördelade över hela anläggningen, 

skapas förutsättningar för bättre klimatlösningar. Att 

ansluta fästningen till kommunens fjärrvärmenät bör 

utredas. 
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skala 1:200
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Yttre försvarsverk som öppnar sig

mellanborgen  Förplatsen mellan slottet och Meller-

sta Valvet bör i enlighet med vårdprogrammet stramas upp 

och återfå sina försvarsverk i väster, sin stödmur mellan 

Dammbastionen och borggårdsentrén samt den mur som 

tidigare omgärdade Lejonkulan och skyddade soldaterna 

vid retranchementsmuren. Genom att återställa den de-

cimerade muren söder om Lejonkulan döljs dessutom i 

viss mån den nya köksbyggnadens ”fredstak”. Härigenom 

återfår platsen sitt forna uttryck och det nya köket får 

anknyta till den kvarnbyggnad som en period låg ovanpå 

Lejonkulan.   

mellersta valvet – restaurangen  Restaurang-

ens nuvarande placering – i Västra längans bottenvåning 

– utgör ett hinder för museiverksamheten och dess förbätt-

rade entréfunktion. Två alternativa restaurangplaceringar 

är tänkbara; dels i det nya rummet under Rikssalen (med 

kök över Fånggården) dels i Mellersta Valvet. Fördelarna 

med att enbart behålla ett kafé inom slottet och fl ytta ut 

restaurangverksamheten till en egen byggnad överväger. 

Rikssalen och Eskils källare kan nyttjas under samma be-

tingelser som idag. 

i mellersta valvet kan restauratören få de lokaler 

han önskar, dels en stor lokal som kan ta upp till 150 per-

soner, dels vinden som rymmer ca  60 personer. Därtill en 

bar, kapprum och toaletter. Vi förespråkar vårdprogram-

mets mål att återställa den muromgärdade Lejonkulan; att 

återställa den decimerade sträckningsmuren som utgår från 

Mellersta Valvets sydöstra hörn samt höja marknivån norr 

om muren (bild 60 i vårdprogrammet). På den övre gården 

stod fram till mitten av 1700-talet en hästdriven kvarn (bild 

62 i vårdprogrammet), enligt andra uppgifter skall här ha 

stått en benkross. Vi tänker oss istället en låg köksbyggnad 

på samma plats med ett lätt tak som kan efterlikna ett svä-

vande fredstak. Sop- och förrådsutrymmen placeras under 

köksbyggnaden, i nuvarande marknivå intill sträckmurens 

nordsida. Härvid underlättas transporter och leveranser.

• • • 

4

Vy över bastion Röda munken.

Öppningen mellan borggården och 

valvgången genom Södra längan åter-

ställs och blir en del av promenaden. 
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Sektion A–A skala 1:200

 kökscasematt

Sektion C–C

Mellanborgen, vy från söder mot mellersta valvet 

(arkivfoto Länsmuséet)

 Sträckningsmuren framför Lejonkulan saknar sitt övre 

parti, ursprunglig höjd kan avläsas mot Mellersta valvet. 

Uppe på Lejonkulan har stått fl era byggnader, fram till 

mitten av 1700-talet en hästdriven kvarn, men även en 

benstamp. Till höger bevarad rest av stödmuren mellan 

Dammbastionen och slottets entré.

Mellanborgen, foto april 2004

Mellanborgen med återställda försvars-

murar och återfyllning kring Lejonkulan. 

Restaurangen placeras i  Mellersta valvet 

och dess kök  på den gamla kvarnplatsen 

på Lejonkulan.

toaletter

portvalv

Lejonkulan

0 1 2 3 4 5 10 m

Bottenvåning

skala 1:200

kökets

casematt

biutrymmen

A

A

B

B

Återställd jordfyllning

karl den xi:s stall
forskarsal och arkiv

mellersta valvet
restaurangen


