SLITE STRANDRIDARGÅRDEN

Uppdraget är utfört på uppdrag av planavdelningen vid
samhällsbyggarförvaltningen Region Gotland
Kopia till:
Gotlands Museums arkiv

Bakgrund
Som ett underlag för planarbete önskar
samhällsbyggarförvaltningen en bedömning
av fastighetens kulturvärden. I uppdraget
ingår att reflektera kring frågor som berör
avstyckning, nybyggnation, tillbyggnad och
ombyggnad samt rivning.
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Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning och adress:
Othem Strandridargården 1:1
Lotsbacken 2, 4 624 48 Slite

Nyttjande:
Tullhuset används som bostad från
färdigställandet och fram till 1970-talet då
huset började användas som lekskola.
Sedan några år står byggnaden tom.
Brygghuset och den gamla ladugården hyrs
av Slite hembygdsförening.

Författningsskydd

Fornlämningar
Det finns inga fornlämningar registrerade
inom fastigheten.

Övriga skydd, föreskrifter och
utpekanden
Omfattas av stadsplan från 1974 Slite
centrala delen, söder om Storgatan.
Utpekad som kulturhistoriskt värdefull i
kulturhistorisk inventering 1991.
Träden i den omgivande allén är omfattad
av biotopskydd enligt MB 7 kap § 11.

Kortfattad historik

Det norra området av Lotsbacken började
bebyggas under 1700-talet med bostäder
för handelsmän och strandridare (t.ex.
föregångaren till Tullhuset). Den
nuvarande bebyggelsen är till stor del från
slutet av 1800-talet och början av 1900talet.

3. Tullboställets trädgård. Lutar åt väster
och består av 12 tums djup sandmylla på
sandbotten, beväxt med små lövträd.

Kartan från 1861 ger en god bild av den
rivna strandridargården. Littera till kartan
ger intressant information kring
trädgårdens användning och innehåll
varför detta redovisas nedan.

5. Tullboställets ladugård, gräsvall, sluttar
åt västsydväst. 6 tums djup sandmylla på
sand och örbotten.

1. (Saknas information )
2. Tullboställets trädgård. sluttar åt väster
och består av 8 tums djup sandmylla på
örbotten beväxt med några frukt och
löfträd samt några bärbuskar.

4. Tullboställets ladugård, uppodlad,
sluttar åt sydväst. 14 tums djup sandmylla
på sand och örbotten.

6. Tullboställets ladugård, uppodlad,
sluttar åt sydväst. 14 tums djup sandmylla
på sand och örbotten.
7. Backen söder intill ladugården, sluttar åt
väster, 6 tums djup dels örmylla på häll och
delssandmylla på sandbotten.
8. Planen utanför trädgården, sluttar åt
söder, 8 tums djup sandmylla på örbotten.

Nuläge
Tullhuset
Huset som är uppfört 1883 är ett välbyggt
hus utan källare med tegelstomme.
Exteriört finns en för Gotland ovanlig
välartikulerad tegelfasadutsmyckning med
skarpt skurna gesimser och modulerade
fogar, allt i ett mycket gott skick. Interiört
är planlösning välbevarad liksom
högklassiga snickeridetaljer och några
kakelugnar.

Kulturhistoriskt värdefulla detaljer


Fasadutformning med gesimser och
fogningsteknik.

Kulturhistoriskt värdefulla detaljer


Stomme /Rumsindelning



Alla snickerier som tex dörrar och
foder av olika slag.



Kakelugnar

Kulturhistoriskt värdefulla detaljer


Trappräcke



(Reservation för ej inspekterade
rum)

Brygghuset
Denna byggnad uppfördes som brygghus
till Tullhuset och samtidigt med detta i
början av 1880-talet. Idag fungerar det som
lokal åt hembygdsföreningen som också
har ett litet museum här. Det är ett
välbyggt stenhus med hög materialkvalitet
och många bevarade originaldetaljer som
tex. dörrar, foder, köksspis mm.

Kulturhistoriskt värdefulla detaljer


Stomme inkl. bjälklag



Kök



Snickerier

Ladugård
Ladugården är uppförd under 1700-talet
och den enda bygganden som finns kvar
efter den gamla strandridargården.

Kulturhistoriskt värdefulla detaljer


Stomme

Siktlinjer

Kulturhistoriska Värden

Övergripande värden
Fastigheten ligger inom ett område som
omfattar Lotsbacken och hamnen och har i
en byggnadsinventeringen från 19911
bedömts omfatta flera av samhällets mest
genuina miljöer. Inventeringen bedömer
också ”Tullhuset” på den aktuella
fastigheten samt hotellet på
grannfastigheten och magasinet Kajutan i
hamnen som de tre intressantaste
byggnaderna i Slite och därför
”omistbara”.
Fastigheten bildar med sina starkt
tidskaraktäristiska äldre byggnader och
trädridå en visuell gräns mellan den
moderna bebyggelsen kring torget och
”det gamla” Slite med stadsparken,
hamnmiljön och Lotsbacken samt
badhusparken.

Byggnader
Tullhuset har en distinkt och välformulerad
arkitektonisk karaktär med tidstypiskt
fasaduttryck, som för Gotländska
förhållanden är ovanlig genom den
oputsade men välartikulerade
tegelfasaden. Byggnaden ligger högt i
förhållande till den omgivande
centrumbebyggelsen och är därför tydligt
synlig och utgör ett distinkt landmärke i

Slite centrum vilket sannolikt bidragit till
utpekandet i inventeringen
1991.Brygghuset har samma höga tekniska
kvalitéer som huvudbyggnaden och
ladugården. De tillhör de äldsta
byggnaderna i Slite och bidrar genom sin
ålder och arkitektoniska uttryck som en
viktig del av bebyggelsemiljön i området.

Tomten/ trädgården
Trädgården med sina alléer och den öppna
trädgårdsytan upp mot byggnaderna
bildar en visuellt markerad övergång
mellan det moderna samhällets centrum,
med affärer och parkeringar, och det äldre
bebyggelseområdena med stora kulturhistoriska värden.
De svagt synliga spåren av odlingsbäddar,
samt äldre kartinformation, ger en god bild
av trädgårdens historia och visar
tullboställets koppling till självhushållningsekonomin.
Trädens rumsskapande verkan och deras
öppna och framträdande plats i centrum
av samhället och i anslutning till det
centrala torget innebär att de har en stor
miljöpåverkan i stadsbilden. Allén omfattas
av biotopskydd.

Övriga frågeställningar

Fastighetsstyckning
Fastigheten reglerades på 1860-talet och
har därefter haft den nuvarande ytan.
Efter 1860 har den gamla gårdsstrukturen
förändrats väsentligt, både vad gäller
markens användning och bebyggelse. Nya
byggnader har dock placerats uppe på det
högsta partiet i ungefär samma lägen som
föregångarna. Detta är givetvis en
anpassning till naturliga förutsättningar
där förhållanden för byggnation varit bäst
uppe på höjden likväl som att den
bördigaste jorden funnits i de lägre
partierna, där trädgården är idag och varit i
historisk tid.
Tomtens bebyggelseordning avspeglar på
så sätt naturliga förutsättningar. Om man
förutsätter att eventuella tillbyggnader
eller nya byggnader läggs på samma sätt
uppe på höjden behöver en avstyckning i
No-SV-riktning, mellan de båda
bostadsbyggnaderna inte utgöra ett hinder
ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
En avstyckning av den lågt liggande
marken i NV-SO-riktning med en tänkt
tillbyggnad ner mot Badhusgatan skulle

däremot bryta mot en det historiska
bebyggelsemönstret för fastigheten men
också få konsekvenser för fastighetens
positiva funktion som entré/gräns och
visuell övergång mellan den moderna
”byn” och de bakomliggande, mer orörda,
äldre områdena Stadsparken, Slottsparken
och inre hamnen.
Rivning
Byggnaderna har kulturhistoriska värden
som är så stora att rivning ur ett
kulturhistoriskt perspektiv skulle vara
olyckligt.

Ombyggnad
I Tullhusets bottenplan finns väl tilltaget
rumshöjd och rumsvolym för moderna
anspråk. Rum går att avdela. Stora tekniska
kvalitéer finns i de äldre snickerierna.
Övervåningen är delvis oinredd och ur ett
kulturhistoriskt perspektiv möjligt att
bygga om relativt fritt.
I brygghuset finns möjligheter att
omdisponera rumsvolymer.

Tillbyggnad
Tillbyggnad i form av anslutande eller
fristående byggnad är möjlig , i enlighet
med resonemanget kring fastigheten
miljöskapande värden ovan, att lägga på
ytan mellan Tullhuset och brygghuset
enligt förslaget på kartan nedan. Volym
och höjd samt material och arkitektonisk
utformning ska underordna sig Tullhuset.
Höjd bör underordnas brygghuset men
näraliggande eller anslutande byggnad kan
ges ett anslutande fasaduttryck.

