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Karta över Kalmar län med platsen markerad.
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Om Snuskulan 

Snuskulan kallas det lusthus som ligger i Folkets 
park i Kalmar. Exakt när lusthuset uppfördes är 
inte bekräftat, men på kartor från 1860-talet finns 
en liten åttakantig byggnad här. Troligen uppför-
des vid den här tiden ett lusthus i sten och tegel, 
som i bottenvåningen och källaren är densam-
ma som finns kvar idag. Denna byggnad hade en 
tydlig tandsnittsfris i tegel under takfoten (vilken 
hittades spår av 2018). Sannolikt byggdes det-
ta lusthus om och till på 1880-talet, och fick sin 
nuvarande form. Den övre delen av lusthuset är 
byggd i s.k. schweizeristil, och uppfördes av dåva-
rande ägaren snusfabrikör Per Oskar Engström. 
Engströms sommarställe Lindsberg låg här. Till-
sammans med lusthusets svarta kupol var smek-
namnet ”Snuskulan” givet. 

Byggnaden är, som sagt, en liten åttakantig två-
våningsbyggnad, med ett rum nere och ett mind-
re rum uppe. Runt den övre våningen löper en 
balkong med gjutjärnsräcke. Det övre rummet 
nås via en trappa från bottenvåningen och en 
lucka i balkonggolvet. Yttertaket över det övre 
rummet är byggt som en kupol eller kula, ytterst 
täckt med svartmålad plåt. Övervåningen är i trä, 
medan bottenvåningen är murad i tegel ovanpå 
en kraftig grund av natursten. Bottenvåningens 
fönster är rundbågiga och tre av dem är blind-
fönster. På den övre våningen består majoriteten 
av väggarna av fönster, med många konstnärligt 
utformade spröjsar helt i schweizeristilens anda. 
Fönstren är här svagt spetsbågiga. 

Kring år 1900 började området användas som 
Folkets park och i Snuskulan blev det då serve-
ring i två våningsplan. Källaren användes sanno-
likt till förvaring av kalla drycker. Under många 

år i slutet på 1900-talet användes inte Snuskulan 
och underhållet blev bristande. Det medförde att 
byggnaden var i stort renoveringsbehov när den 
1996 genomgick en omfattande renovering, bl.a. 
med ekonomiskt bidrag från länsstyrelsen och i 
ett s.k. arbetsmarknadsprojekt. Vid detta tillfälle 
fick ca hälften av kupolen ny järnplåt och fasad 
och fönster renoverades. 

Vid 1996 års renovering lades också stor vikt vid 
dokumentation av interiören. Jönköpings läns-
museums konservatorer utförde dokumenta-
tions arbete och handledde hantverkarna. I det 
övre rummet återställdes ett utseende som härrör 
från 1880-talet. Det nedre rummet fick sitt nuva-
rande utseende med mörkt röda väggar med grö-
na slingor och ordstäv som härrör från arbetar-
rörelsens verksamhet (1901–12). 

Kalmar kommun äger Folkets Parks byggnader. 
I gällande detaljplan är Snuskulan utpekad som 
en ”särskilt värdefull byggnad” och skyddad mot 
rivning och förvanskning. Vid renoveringen 2018 
anlitade kommunen länsmuseet för att få råd om 
traditionella material och metoder, för dokumen-
tation av arbetet samt ta fram färgsättningsför-
slag. I samband med arbetena har också konser-
vator från Jönköpings länsmuseum utfört vissa 
mindre arbeten interiört i det nedre rummet. 
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Snuskulan år 1929. Foto: KLM.
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Utförda åtgärder

Exteriör

Bottenvåningen

Tillstånd före renovering
Bottenvåning med putsade fasader, rundbågiga 
fönster i trä samt en gesims i plåt. Putsens färg 
hade börjat flagna och vattenläckor i taket hade 
orsakat putsbortfall på vissa ställen av fasaderna, 
speciellt mot nordost.  Fönster var i behov av re-
novering och ommålning. Dörren i bottenplanet 
var utförd i trä och träfiberskivor som svällt upp.   

Vidtagna åtgärder
Lös puts på fasader knackades ner. Fasaderna 
lagades med hydrauliskt kalkbruk (Saint Astier 
NHL 3,5). Enkel kulörundersökningar utfördes 
av antikvarien som kom fram till att fasaderna 
skulle få samma kulör som tidigare med en ljust 
grå kulör (NCS S 1502-Y) med gula hörnkedjor, 
fönsteromfattningar och gesims (NCS S 2030-
Y20R). Färgen som användes var linoljefärg. Det 
konstaterades att putsen bara hade ett färglager 
då alla fasader putsades om 1996. 

Fönstren skrapades, kittlagades och målades. En 
ny trädörr med den gamla som förlaga tillverka-
des. Fönstren och dörren var tidigare målade i en 
engelskt röd kulör (NCS S 5040-Y80R), men efter 
tidigare nämnda kulörundersökning justerades 
denna röda kulörton till en mer rödbrun (NCS 
S 6030-Y70R). Detta för att harmoniera med de 
övriga kulörerna på ett bättre sätt. Blindfönstren 
målades på samma sätt som tidigare, med ”glas-
rutan” i mörkt grått (NCS S 6010-Y10R) men 
bågen i den rödbruna kulören Allt målades med 
linoljefärg.

Bottenvåningen före renovering. Gesimsen som lö-
per längts med bottenvåningens takfot är i plåt. 

Bottenvåningen före renovering. De rundbågiga 
fönstrens färg är matt och flagnar. Fönstren är över-
lag i behov av renovering.
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Snuskulan under renovering. 
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Bottenvåningen före renovering. Putsbortfall som orsakats av vattenläckage i taket.

Bottenvåningen under pågående renovering. Kulörundersökning pågår. 
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Bottenvåningen under pågående renovering. Fasaden har lagats med kalkbruk och 
de gula partierna har här fått ett nytt lager färg,  

Bottenvåningen under pågående renovering. Här har ett av blindfönstren börjat få 
ett nytt lager färg. 
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Bottenvåningen efter renovering. Här syns den nya dörren med överljus som renoverats och fått en ny, brun-
röd kulör.
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Andra våningen före renovering. Övre delen av ett 
fönster och delar av fasaden på andra våningen som 
är målad med linoljefärg i en beige kulör. 

Andra våningen före renovering. Nedre delen av ett 
fönster och delar av fasaden på andra våningen som 
är målad med linoljefärg i en beige kulör. 

Andra våningen före renovering. Pardörren som le-
der in till andra våningens rum.

Andra våningen före renovering. Detaljbild på spröj-
sarnas utformning. 
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Andra våningen

Tillstånd före renovering
Snuskulans andra våning av trä, med väggar 
som främst utgörs av fönster. Byggnadsdelen är 
rikt dekorerad med snickarglädje enligt schwei-
zeristilens ideal. Omkring byggnadskroppen 
löper en balkong. Andra våningens fasad hade 
matt färg som börjat flagna. Stora delar av de 
hängande träornamenten vid takfallens hörn 
var rötskadade. Fönstren och pardörren var i be-
hov av renovering och ommålning. Vissa föns-
terglas var trasiga, andra utbytta mot plexiglas. 
Nedre delen av fasaden var rötskadad.  

Vidtagna åtgärder
Träfasaden, fönstren och dörren skrapades från 
lös färg och rengjordes. Alla av de nedre föns-
terbågarna togs bort och totalrenoverades inom-
hus. Den övre raden av fönster renoverades på 
plats. Trasiga glas i fönstren och ytor som tidi-
gare bytts ut mot plexiglas byttes till munblåst 
glas som togs från äldre kasserade fönster från 
en annan byggnad. Vid kittning användes lin-
oljekitt. De gamla nedhängande träornamenten 
(8 st), som hängde vid takfallens hörn togs bort. 
Nya ornament tillverkades med de gamla som 
förlaga på Serviceförvaltningens eget snickeri. 
”Träsockeln” i byggnadsdelens nederkant byttes 
ut till nytt virke av god kvalitet. ”Sockeln” mon-
terades med fall utåt. 

Kulörundersökningen utfördes även här av 
antikvarisk expert. Här fanns fler färglager be-
varade. Efter att ha studerat äldre fotografier 
och framskrapade ytor fanns indikationer på 
att Snuskulans övre del tidigare varit målad i 
två närliggande kulörer och inte bara en enda. 
Fasaden och fönsterbågarna hade ursprungligen 
haft en ljust gul kulör (NCS S 2010-Y10R) och fo-
der, hörn och locklister hade ursprungligen haft 
en något mörkare gulbeige kulör (NCS S 3010-
Y10R). Se mer under kommentarer. Andra vå-
ningen målades därför med dessa kulörer igen. 
Allt målades med linoljefärg. 

Andra våningen före renovering. Detaljbild på en av 
takets rikligt utformade konsoler. 

Andra våningen före renovering. Spirorna, som är 
placerade vid varje hörn av taket, var i dåligt skick 
med påväxt och rötskador. 
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Nytillverkade spiror, kopior av de som tidigare satt på 
snuskulan.  

Andra våningen under pågående renovering. Kulör-
undersökning pågår. 

Andra våningen under pågående renovering. Mikael Rigbo från Hagbloms måleri i färd med målningsarbeten.  
Övre delen av ett fönster. Här syns de två olika kulörerna som man målade med. 
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Andra våningen under pågående renovering. De övre fönsterbågarna har skrapats rena och kittfalsarna har 
börjat fyllas med nytt linoljekitt där det gamla var dåligt. Hörnbeslag och gångjärn har strukits med ett lager 
blymönja. 

Hesso Trechera från Hagbloms Glasmästeri byter ut 
trasigt fönsterglas. 

Andra våningen under pågående renovering. Nedre 
delen, partiet med ny ”sockel”.
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Andra våningen under pågående renovering. De nedre fönsterbågarna demonterades och renoverades i käl-
laren till Folkets Parks huvudbyggnad.
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Andra våningen efter renovering. 
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Kupolen före renovering. Här syns den halva av kupolen som korroderat och som är i behov av ny plåttäckning. 

Kupolen före renovering. Till vänster syns den del av kupolen som fick ny täckning vid 1996 års renovering. Till 
höger syns den del som inte fick det. 
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Tak, spira och gjutjärnsräcke

Tillstånd före renovering
Snuskulans tak läckte och hade vissa skador. Från 
det skivtäckta, svartmålade plåttaket som också 
fungerar som golv på balkongen fanns otätheter. 
Speciellt tydligt var detta i anslutning till infäst-
ningarna till balkongens stolpar som också sam-
manföll med plåtarnas skarvar (falsar).  Kupolen, 
som hade en skivtäckning av linoljebränd järn-
plåt, hade tydliga korrosionsskador. Ena hälften 
av kupolens järnplåt hade bytts vid den senaste 
renoveringen (1996) och nu var den andra hälf-
ten i behov av byte. Taket nedanför kupolen var 
belagt med papp som var i behov av att bytas. På 
toppen av kupolen satt en spira som var vitmålad 
med linoljefärg. Gjutjärnsräcket kring balkongen 
var målat i svart och i behov av ommålning.  

Vidtagna åtgärder
Den äldsta hälften av plåten på kupolen togs bort. 
Träkonstruktionen under undersöktes och skada-
de delar byttes ut. Ny karosseriplåt, 0,8 mm tjock, 
lades i samma mönster och med slättäckning (en-
kelfals). Karosseriplåten linoljebrändes på baksi-
dan och ströks med blymönja utvändigt och mel-
lan falsarna. Sist målades hela kupolen med svart 
linoljefärg. Papptaket kring kupolen togs bort 
och svallet undertill undersöktes. Skadade delar 
byttes ut mot nytt virke. Istället för papp täckte 
taket därefter med Rukki-plåt (sk kulturplåt) som 
målades som kulpolen. Spiran togs ner och ren-
gjordes innan den målades i en silvrig kulör för 
att knyta an till balkongräcket (se mer i avsnittet 
nedan). Färgen som användes var Hammarlack. 
Vid återmontering av spiran gjordes en översyn 
av tätningen mellan kupol och spira.

Plåttaket som fungerade som golv på balkong-
en, togs bort. Svallet undersöktes och skadade 
träpartier togs bort och ersattes med nytt virke. 
Ny Rukki-plåt (sk kulturplåt) monterades med 
skivtäckningsteknik i slättäckning, dubbelfalsat, 
i ungefär samma storlek på plåtar och i mönster 
som tidigare. Dock förlades skarvarna så att de 
inte sammanfaller med balkongräckets fästpunk-

ter. Sist målades Rukki-plåten med linoljefärg 
som kupolen. 

Balkongräcket i gjutjärn demonterades och ge-
nomgick en kulörundersökning för att utreda 
eventuella tidigare kulörer. Underst fann man en 
silvrig kulör. Balkongräcket fick därför, tillsam-
mans med ovan nämnda spira, en silvrig kulör 
istället för en svart. Färgen som användes var 
Hammarlack. Balkongräcket rengjordes och må-
lades innan det återmonterades på taket. 

En ny, förlängd hängränna monterades där den 
gamla suttit. Förlängningen gjordes för att leda 
regnvatten lite längre bort från fasaden. 

Taket kring kupolen före renovering. Taket är här be-
lagt med papp och en plåtkant har dragits ut över 
pappen, från kupolen. 

Taket som täcker balkonggolvet före renovering. Taket 
är belagt med svartmålad, skivtäckt plåt.
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Taket som täcker balkonggolvet före renovering. Skar-
varna vid varje hörn löper rakt under balkongräckets 
fästpunkter.

Delar av gjutjärnsräcket före renovering. 

Taket som täcker balkonggolvet under pågående re-
novering. Tidigare plåttäckning har demonterats och 
skador i svallet har blivit synliga. Notera spåren efter 
den gamla tandsnittsfrisen.
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Taket som täcker balkonggolvet under pågående renovering. Dåliga delar av svallet har bytts mot nytt virke. 

Taket som täcker balkonggolvet efter renovering. Ny Rukki-plåt har lagts i samma utförande som den tidigare 
plåten. Skarvarna har förlagts så att de inte löper vid sidan av balkongräckenas fästpunkter.
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Gjutjärnsstaketet under pågående renovering. Här är staketet i verkstaden och har fått sin nya silvriga kulör.

Delar av gjutjärnsräcket efter renovering.
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Taket kring kupolen under pågående renovering. 
Pappen har ersatts med skivtäckt Rukki-plåt.

Taket kring kupolen efter renovering. Rukki-plåten 
har målats med svart linolejfärg.

Kupolen under pågående renovering. Den äldre plå-
ten har tagit bort och träkonstruktionen under reno-
veras. 

Kupolen under pågående renovering. Ny karosseri-
plåt som linoljebränts på baksidan har lagts. Adam 
Malmström från Drags plåt, i arbete.
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Marcus Karlsson från Hagbloms inspekterar spiran 
när den kommit på plats efter renovering. Spiran har 
fått en silverkulör istället för den tidigare vita.

 Spiran på kupolen före renovering.

Kupolen efter renovering. Hela kupolen har strukits med svart linoljefärg. 
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Interiör

Nedre rummet

Tillstånd före renovering
Starkt smutsade ytor och prickigt av svartmögel 
på väggarna. Skador i väggarna efter läckage från 
tak, speciellt i nordost. Fuktfläckar i taket. 

Vidtagna åtgärder
Alla ytor rengjordes. Fönsterbågar, karmar och 
fönsterbänkar målades med linoljefärg i en bru-
ten vit kulör, NCS S 0502-Y. Detsamma gällde 
golvlisten. Taket målades med limfärg efter att 
den gamla limfärgen tvättats ner och fuktfläck-
ar isolerats med hjälp av mager oljefärg. Taklisten 
målades med mager oljefärg innan limfärgsmål-
ning. 

Väggarnas större skador säkrades av konservator 
Ninni Ekre från Jönköpings länsmuseum inför 

målarens arbete. Partier där papp släppt från un-
derlaget fästes ned, några partier där målningen 
fanns direkt på puts fick skäras ner och underla-
get stabiliseras. Lagningar på pappspända väggar 
utfördes med ny papp.  Detta arbete finns ingå-
ende beskrivet i separat rapport från Jönköpings 
länsmuseum. På väggarna utfördes rengöring 
med s.k. wischab-svamp och algdödande medel 
(Grön-fri) av målaren Alvida Harriesson från 
Hagbloms måleri, som också utförde uppspack-
ling och retuschering. Inga hela ytor nymålades. 
Den största åtgärden utfördes i det övre nordöstra 
hörnet där en stor skada fanns. Där fick Alvida 
också återskapa delar av den målade jugendsling-
an liksom den rödbruna bakgrundsfärgen. För 
målning användes linoljefärg. 

Väggparti och tak med fuktfläck inför renovering. 
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Del av interiören i nedre rummet inför renovering.
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Nedre rummets väggar, tak och snickerier renoverade. I hörnet mellan fönster och dörrparti fanns den största 
skadan som åtgärdades. 

Detalj av väggparti i nordost där den största skadan 
från takläckage fanns. 

Detalj av det mest skadade hörnet i nordost efter 
upplagning av konservator samt målning och retu-
schering av målare. Foto: Alvida Harriesson. 
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Starkt smutsade ytor på snickerier och väggar inför 
renovering. 

Rengjort väggparti som bättringsmålats vid skador.

Dokumentationsyta från 1996 års renovering som 
också sparades 2018. 
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Övre rummet

Tillstånd före renovering
Starkt smutsade ytor och delvis prickigt av svart-
mögel. 

Vidtagna åtgärder
Alla snickerier från golv till tak rengjordes med 
vatten och diskmedel. Särskild försiktig rengö-
ring utfördes vid förgyllda detaljer. Ommålning 
skedde av fönsterbågarna, karmarna och föns-
terbänkarna invändigt med bruten vit kulör som 
tidigare, NCS S 1502-Y, med linoljefärg. Dörrens 
tröskel målades med linoljefärg i en mörkt grå 
kulör, NCS S 6010-Y10R. 

Övre rummet inför renovering.

Övre rummets tak efter rengöring.
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Över rummet efter rengöring och delvis ommålning.
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Snuskulan nyrenoverad och fin. 
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Avslutande besiktning av exteriör. Hans Gunnarsson, Kalmar kommun främst i bild medan Ola Kajbjer och 
Alvida Harriesson från Hagbloms måleri inspekterar fasaden. 
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Kommentarer
De exteriöra arbetena utfördes under vinterhalv-
året varför hela byggnaden täcktes in med plast 
och var uppvärmd utifrån ställningarna under 
renoveringsperioden. 

Arbetena utfördes med stort engagemang från 
Kalmar kommun och hantverkarna. Snuskulan 
är en ovanlig byggnad med höga kulturhistoris-
ka värden. Därför är det extra viktigt och roligt 
att konstatera att arbetena utförts med hög hant-
verksskicklighet och omsorg. Alldeles särskilt vill 
undertecknad lyfta fram snickeriarbetena i kupo-
lens konstruktion och plåtläggningen med karos-
seriplåt som fick formas för hand med gummi-
klubba för att uppnå önskad rundad form. Även 
fönsterrenoveringen med alla de småspröjsade 
fönsterna bör särskilt lyftas som ett tidskrävan-
de arbete. Arbetet som Serviceförvaltningens eget 
snickeri utfördes med nytillverkade kopior av or-
nament var också en viktig del i projektet. 

Vid 1996 års arbete utfördes en omfattande do-
kumentation av byggnadens historia, konstruk-
tion, tidigare färgsättning m.m. Då togs också 
nya ritningar fram. Vid renoveringen nu, 2018, 
utfördes kompletterande färgundersökning på 
byggnadens övre parti för att säkerställa ett gott 
slutresultat. Då återfanns också silverkulören på 
balkongräcket.   

All använd linoljefärg 2018 togs från Engwall o 
Claesson.

När det gäller de invändiga arbetena i nedre plan 
fanns en diskussion om vilka delar som skulle ut-
föras av konservator och vilka delar av en målare. 
Fördelningen skedde i dialog mellan konservator 
och målare.
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