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ÖSTERMALMS PARK, skissförslag UULAS Arkitekter AB, 2014

ÖSTERMALMS PARK, vy från söder, 2014

TOTALT
426 lägenheter
4700 m2 lokal
100 gatuparkeringplatser + 300 ppl i p-garage
antikvarisk kompetens inom kulturmiljöfrågor och
av ÖPs bebyggelse endast från en okulär besiktning
= ca 400
Visionen om en ”Park med bebyggelse … som knyter an till kulturkvarteret
ochppl
med erfarenhet av komplicerade projekt i historisk
av byggnadernas exteriör och fasader. Inför framtida
Parkeringsbehov:
kanalparken” var utgångspunkten för AB Kristianstadbyggens ansökan
om en ny 392 ppl
stadsmiljö . I ett första skede skall en kulturmiljöutredbeslut, som kommer att ligga till grund för förändringdetaljplan 2015 för Lasarettet 5. Omvandlingen av fastigheten
2013-09-17till ett nybyggt
ning göras, både av det byggda kulturarvet och av den
ar av de befintliga fastigheterna, bör givetvis också i
kvarter med 400 bostäder, handel och kontor innebär emellertid att delar av
gröna parkmiljön i Lasarettet 5.
det fortsattaDöbelnsgatan
skissarbetet
inom UULAS
arkitekter, en +46 44 20 46
Uulas Arkitekter AB
9
29131 Kristianstad
det befintliga beståndet måste rivas och prickad mark bebyggas. ÖSTERMALMSPARK
uppföljande bedömning göras av byggelsens interiör.
KRISTIANSTAD
Den 26 oktober 2017 fick Pålsson Arkitekter i
Hela området ”Den
I olika skissförslag från 2014, som utarbetades av
detaljplan eller Kristianstads stadsbyggnadsmål
uppdrag att som antikvarisk kompetens ta fram ett
Syftet med denna rapport är att urval av ÖPs
kulturhistoriskt underlag inför det kommande
byggnader som kan sägas representerar så kallade
UULAS arkitekter, har ABK förtydligat sin vision
vackra staden” som värnar om kulturmiljöns betydelse
detaljplanearbetet. I uppdraget ingick att sammanställa
omistliga värden därefter kan ligga till grund för
med högre punkthus som i åtta byggetapper tydligt
och utveckling, måste planförslaget omarbetas.
Östermalms parks och de enskilda byggnadernas
fortsatta diskussioner i syfte att transformeras eller
visar omsorgen om att bevara parkkaraktären i
historiska utveckling från 1864 fram till idag. För
inspirera till Östermalms parks nya bostadsbebyggelse.
kvarteret. Den nya och högre exploateringsgraden
I ett nytt programförslag för Lasarettet 5 skall alla
medförde emellertid också att majoriteten av de äldre
kvarterets kulturmiljövärden tas till vara, både det
att få insikt om bebyggelsens kulturmiljövärden har
Landskapsarkitekt Jeanette Nilsson på Edge, kommer
bebyggelsens kulturhistoriska värden identifierats som
att belysa Östermalms parks gröna kulturarv varför
fastigheternas konstruktion och byggnadssätt inte
byggda och den gröna parkmiljön. För att undvika att
idag utgör Östermalms park (ÖP), men en gång uppdetta perspektiv inte ingår i föreliggande rapport.
kunde lösas med ombyggnation, ansåg man. Av denna
värdefull och skyddad bebyggelse rivs, måste därför
anledning måste de äldre fastigheterna rivas, trots att
skissprojekt genomföras som undersöker möjligheterfördes som en del av Christianstads Privat Lazarett
Målsättningen inför den kommande detaljplanen är
- Kristianstad centrallasarett. Viktigt att framhålla
med andra ord både att säkra Kristianstads historia,
tre av dem var skyddade och i detaljplanen angavs
na att bevara och omvandla eller transformera befintär att, inom den begränsade tidsramen för denna
som en grön oas i staden och uppföra nya bostäder
med bestämmelsens q. Då ABKs framtida vision
liga hus. Stadsbyggnadskontoret föreslår att ett nytt
för Östermalms park varken tog hänsyn till gällande
förslag bör tas fram av arkitektkontor med certifierad
rapport, utgår alla enskilda kulturmiljövärderingar
i centrum.
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Rapportens
disposition

Del A Utgångsläget tar utgångspunkt i dagens detaljplan som upprättades 1997, Q märkningar och vilka förändringar som skett på området
fram till idag.
Del B Historik har lasarettsområdets övergripande historia sammanfattats och de förändringar som skett avseende när de enskilda byggnaderna tillkommit. I denna begränsade studie utgår alla fakta endast från
Plym Forsells skrift (1976) Kristianstad lasarett 200 år. I detta avsnitt
ingår också en kort exposé över stadsarkitekt P.L Håkansson som under
tre decennier influerat lasarettsområdets arkitektur.
Del C Värdering inleds med en beskrivning av kulturhistorisk värdering
som begrepp och tillämpning. Därefter följer en metodbeskrivning som
avser att förklara utgångspunkten för hur värderingen i föreliggande
rapport genomförts.
Del D Kulturmiljövärdering följer en illustrerad genomgång av alla
byggnader i Östermalms park med kortfattad historik/fakta- och enskild
kulturmiljövärdering. Källmaterialet för de enskilda byggnaderna är både
Plym Forsells skrift och fasadritningar (ritningsarkivet i Kristianstad kommun) varför byggnadernas årtal är de som återfinns på fasadritningarna
och inte när de var färdigställda. De byggnader som nyuppförts efter ca
1980, och aldrig ingått i lasarettsområdet, finns med i fotomaterialet, men
utan beskrivningar.
Del E Sammanfattning diskuteras kulturmiljövärderingen i förhållande
till gällande detaljplansbestämmelser.

Skanör 171116
Ingela Pålsson Skarin
Ark. MAA Tekn. Dr.
Pålsson Arkitekter AB
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Utgångsläge 2017

[1]

Läkarbostaden

[2]

Kvinnokliniken

[3]

Röntgen& ögon

[4]

Kirurgisk paviljong 1920

[5]

Kirurgisk paviljong 1915

[6]

Kirurgisk paviljong 1890

[7]

Bostadshus 1910-talet

[8]

Ekonomibyggnad

[9]

Pannhus

I syfte att fastställa Östermalms park bebyggelsevärde som kulturmiljö kan
vi ta utgångspunkt i gällande detaljplan som vann laga kraft 1997-04-11.
Den visar genom prickad mark att nybyggnationer utanför befintlig
byggelse enligt planen ej är möjlig. Sex av fastigheterna i kvarteret anges
i detaljplanen med bestämmelsens q som innebär ”Värdefull miljö.
Befintliga byggnaders fasader och tak skall vidmakthållas oförändrade.
Ny bebyggelse skall utformas med fasader och tak som ansluter till
omgivningens egenart”. Två av dessa byggnader som skyddats i planen, vid
Österlånggatan, är numera rivna och har ersatts av nybyggda flerbostadshus
(se sid X). Övriga q-märkta byggnader är;
[13] Personalbostad 1939, [8] Ekonomibyggnad, [10] Medicinsk paviljong
och [6] Kirurgisk paviljong. Två byggnader i kvarteret Lasarettet 5 dvs;
[1] Läkarbostaden och [7] Bostadshus 1910, anges som Kulturreservat i
detaljplanen med bestämmelsens Q. Detta innebär att….”Ett versalt Q är en
bestämmelse om hur en byggnad eller ett område får användas och innebär
att användningen ska vara anpassad till byggnadens kulturvärden”… …”
Versalt Q är således inte en strängare variant av gement q, utan en annan
sorts bestämmelse”…
Beteckning Kulturreservat i detaljplanen innebär ..
”Ett kulturreservat är ett mark- eller vattenområde som skyddas efter beslut
av länsstyrelsen eller kommunen i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap” (https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturmärkning_i_Sverige).
Övriga byggnader i kvarteret som idag saknar skyddsbestämmelser i
detaljplanen är;
[2] Kvinnokliniken, [3] Röntgen & Ögon, [4] Kirurgisk paviljong 1920,
[5] Kirurgisk paviljong 1915, [9] Pannhus , [11] Familjebostaden 1937,
[12] Personalbostäder 1928 och [14] Barnklinik 1964.

Under de 20 år som förflutet sedan detaljplanen vann
laga kraft 1997 har några förändringar skett avseende
byggnadsbeståndet. Som redan nämnts har några
byggnader försvunnit och nya uppförts. En jämförelse
mellan dagens planfoto och detaljplanen visar att
”L- gata” (Österlånggatan) idag är genomgående, från
Österlånggatan i norr till Sjöcronas gata i söder. Öster
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[10] Medicinsk paviljong
[11] Familjebostad 1937

Avvikelser i gällande detaljplan

1

[12] Personalbostäder 1928
[13] Personalbostäder 1939
[14] Barnklinik 1964
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om Lastgatan har fyra nya flerfamiljsbostäder uppförts
(grön/ blå) och förutsättningen för denna nybyggnation var att byggnader revs i kvarterets sydöstra del
(orange). Den forna gatulinjen som kvarters- bebyggelsen bildade mot Södra Kaserngatan saknas idag
och istället skapar rivningstomterna en odefinierbar
grönyta.

Historik

Från Christianstads Privat Lazarett
till Kristianstad centrallasarett

Sveriges första lasarett var Serafimerlasarettet i
Stockholm som stod klart 1752, men redan 1776 hade
Kristianstad fått sitt första. Fram till 1833 bedrevs
lasarettsverksamheten på fyra olika adresser kring Lilla
torg i centrala Kristianstad. Lasarettet i Östermalms
park började etableras under 1800-talets andra hälft
med anledning av att ”Christianstads Privat Lazarett”
från 1833 måste utvidgas och moderniseras för att leva
upp till sjukvårdens nya krav. Löjtnant Kullenberg
presenterade 1854 ett första nybyggnadsförslag som
omfattade 80 lasaretts- och 49 kurhusplatser samt
bostäder för personal på tomten Östra Ängar.
Torrläggningen av Nosabysjön var förutsättningen för stadens expansion mot öster som i sin tur
möjliggjordes av att vallarna/bastionerna revs efter
1847 då Kristianstad upphörde som fästning. Först
1859 hade lasarettsdirektionen förvärvat tomten av
staden och bygglovet beviljats för en huvudbyggnad
och fyra flygelbyggnader. Murarmästare Anderberg
stod för ritningar samt kostnadsförslag och arkitekt
C.G Gundberg var kontrollant. När Christianstads
Lazarett invigdes i oktober 1864 fanns det 103
sängplatser i huvudbyggnad, fördelade på tre våningsplan. I flygelbyggnaderna fanns kurhusavdelningen,
isoleringen, tvättstugan, kontor, ekonomilokaler och
bostäder för personal. Tillkomsten av Landstingen
som huvudmän för sjukvården i Sverige bidrog till att
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många nya lasarett byggdes i Skåne såsom i Lund 1864
(1822), Simrishamn 1869 och Ängelholm 1870.
Behovet av en separat operationsavdelning
och bland annat fler sängplatser bidrog till att en
ny Kirurgisk paviljong på två våningar uppfördes
öster om huvudbyggnaden och som invigdes 1890.
Tvättstugan ersattes av en ångtvättinrättning i denna
byggnad. För att förbättra arbetsklimatet i operationssalarna ansökte två läkare 1889 om att sjukhusledningen skulle ersätta den bristfälliga luftförsämranden
fotogenbelysningen med elektrisk belysning, men man
fick avslag.
Först i samband med att huvudbyggnaden
byggs till mot väster med ytterligare 43 sängplatser,
installerades elektricitet, men även rinnande vatten
och ett nytt ventilationssystem. Befolkningstillväxten
i Kristianstad, med en konstant överbeläggning
och läkarvetenskapens utveckling ledde till att man
beslutade dela upp lasarettet i en medicinsk- och en
kirurgisk avdelning. Stadsarkitekt P.L. Håkansson fick
därför i uppdrag att rita en ny kirurgisk paviljong på
tomtens sydöstra hörn som stod klar 1915 varför en av
de äldsta flygelbyggnaderna revs.

11

I allt fanns nu 203 vårdplatser fördelade på kirurgen,
medicin, BB, kurhusavdelningen och upptagningsanstalten. Vidare uppfördes en ny ekonomiavdelning
mot Lasarettsboulevarden i norr med kök, tvätt,
pannhus med skorsten och kolrum. Uppdelningen av
lasarettets funktioner skapade ett behov av kulvertar
som etablerades mellan byggnaderna. På den västra
delen av tomten mot kanalen, som dittills varit
outnyttjad, uppfördes nu en ny bostadslänga för
lasarettsläkarna och parkytan i norr förskönades med
den Engelska parken som förebild.
På 1930-talet när öronspecialiseringen etableras på
lasarettet i Kristianstad kom även ögonsjukdomar att
behandlas här. Den ökande patienttillströmningen därefter, ledde till att personalen redan 1933 ansåg att det
fanns ett akut behov att upprätta en separat ögonavdelning. Detta och ytterligare behov av vårdplatser fick till
följd att landstingets beslut 1936 istället blev att modernisera sjukhuset genom uppförandet av en ny medicinsk
paviljong med nya vårdplatser både på vuxen- och barn
medicin samt en ögonavdelning. Vidare genomfördes
flera ny- och ombyggnader såsom personalbostäder, utav
ekonomiavdelningen med panncentral och på öronavdelningen. Arkitektuppdragen gick till stadsarkitekt P.
L. Håkansson och nu rivs även lasarettets huvudbyggnad
från 1864, men Kristianstad har nu ett centrallasarett.
När lasarettet skulle få sin centraltandpoliklinik
1943 och personalbostäder rev man den gamla
isoleringspaviljongen (1864). Två år senare kom
beslutet om att en kvinnoklinik skulle byggas med
röntgen- och ögonavdelning. Denna gång valde man
att förlänga kirurg- röntgen byggnaden mot väster.
Denna förlängning fick både tillföljd att den sista
kontorsflygeln från 1864 måste rivas och läkarbostaden flyttas 23 meter åt väster (!).

Leo Uulas, UULAS Arkitekter AB
Leo Uulas var en svensk-finsk arkitekt.
Ullas studerade vid Kungliga tekniska
högskolan i Stockholm med examen
1941, och fortsatta studier vid Kungliga
Konsthögskolan. Han var anställd
vid Centrala sjukvårdsberedningen i
Stockholm 1948-1956.
Han drev han egen arkitektverksamhet
i Stockholm, och från 1953 även i
Kristianstad. Han står bakom ett flertal
lasarett, bland annat i Kristianstad,
Eskilstuna och Sala.

De administrativa funktionerna kompletterades och
ytterligare personalbostäder kom istället att inrymmas
i en tillbyggnads på det äldre elevhemmet. Mellan den
nya tandpolikliniken och administrationsbyggnaden
uppfördes också en längre entrébyggnad. Denna ombyggnadsetapp avslutades 1949. I början av 1950-talet
bygger man om den gamla BB paviljongen (fd. Kirurg
paviljongen 1890) med en tredje våning.
UULAS arkitekter fick 1959 i uppdrag att ta fram en
generalplan för lasarettet med anledning av det akuta
behovet av ny- och ombyggnadsarbeten som fanns.
Fyra år senare beslutar landstinget att alla nybyggnader
av lasarettet skall placeras på det nya lasarettsområdet
Stavrebacken och det äldre centrallasarettet i stället
anpassas till långtids- och äldrevård. Endast den nya
barnkliniken byggdes i anslutning till befintlig kvinnoklinik med vårdplatser och mottagning som stod klar 1964.
Det nya Centralsjukhuset ritades av UULAS arkitekter
och invigdes 1973. Ombyggnader och renoveringar
genomfördes för att anpassa gamla lasarettet till långvårdssjukhus (1976). Utav huvudbyggnaden och det fyra
flygelbyggnaderna som utgjorde 1864 års lasarettsbyggnader finns inga kvar idag. Den första flygelbyggnaden
revs när den nya kirurgiska paviljongen uppfördes 1915.
Huvudbyggnaden försvann på 1930-talet när Medicin
Paviljongen uppfördes. När lasarettet fick sin nya centraltandpoliklinik och personalbostäder 1943 rev man
den gamla isoleringsflygeln. Den sista flygelbyggnaden
försvann i samband med att lasarettskontoret uppfördes
mot Lasarettsboulevarden 1945.
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Värdering

Stiltrender och arkitekt P.L. Håkansson
Spåren efter det som än gång var Christianstads Privat Lazarett,
senare Kristianstad centrallasarett, syns tydligast i kvarterets
namn Lasarettet 5. Detta kommer sig av att verksamheten, i takt
med sjukvårdens nya forskningsrön, hela tiden förändrat lasarettsbebyggelsen genom återkommande om- och nybyggnader under
100 år.
Viktigt att tänka på är också att under tidsperioden 1864 till
1964 gick arkitekturens stiluttryck igenomen en historiskt sett en
aldrig tidigare skådad mäng trendväxlingar.
Som en reaktion mot industrialismen övergick 1800-talets
nystilar till de nya national-, historiserande och natursträvande
formuttrycken (nationalromantik, 20-tals klassicism, Jugend)
omkring år 1900 och med allt kortare tidsintervaller.
Det totala brottet mot historiska förlagor i modernismens
raka linjer som kom efter 1930-talet kan, av produktionstekniska
orsaker, sägas fortsatt gälla än idag. Allt detta har skapat den
mångfald av stiluttryck som förekommer bland lasarettsbyggnaderna i Östermalms park.
Alldeles unikt för Kristianstad lasarettsarkitektur är emellertid
att i stort sett alla byggnader under en 30-talsperiod ritades av
samme arkitekt; Per Lennart Håkansson. Den skånske arkitekten
P.L. Håkansson utexaminerades från KTH 1901 och hade varit
yrkesverksam både nationellt (Stockholm, Halmstad, Malmö) och
internationellt (New York, Chicago) innan han blev Kristianstads
som stadsarkitekt, från 1911 till 1941.
Utöver lasarettet formgav Håkansson även ett stort antal
av Kristianstads monumentalbyggnader, såsom konserthuset,
saluhallen och tekniska skolan.
Vidare ritade P.L. Håkansson också länslasaretten i Halmstad,
Ängelholm, Hässleholm och Simrishamn som är samtida med
Kristianstad lasarett.
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Värde

Kulturhistorisk värdering av befintliga byggnader är liksom fastighets- och
företagsvärderingar ingen exakt vetenskap. Fastighets- eller företagsvärderingar tar både längre tid och själva utfallet eller bedömningsgrunden
är aldrig bestående över tid. Bristen på klara bevis för specifika samband
mellan påverkande yttre faktorer och värden, gör att värderingar alltid
kommer att förändras.
Av denna anledning måste värden kontinuerligt tolkas på nytt
eftersom bedömningarna görs i förhållande till och under inflytande av en
unik samtid. Vi kan varken ta beslut eller göra värdebedömningar utan att
påverkas av det som sker omkring oss. Inom kulturmiljövården exempelvis
i Tyskland har man löst detta dilemma genom att alla värderingsbeslut
avseende oersättligt kulturarv alltid sker i mångdisciplinära grupper. Ett
Vetenskapsråd formas, bestående bland annat av byggherre, hantverkare,
konstruktör, historiker och arkitekt. De utgör en bredare professionell
kunskaps- och erfarenhetsgrund som i samråd strävar mot att fastställa
mer hållbara värderingar.
De finansiella förutsättningarna att sammankalla ett kompetent Vetenskapsråd inför varje enskild värdering av historiska byggnader saknas för
det mesta och av denna anledning har man inom kulturmiljölagstiftningen alltsedan slutet av 1700-talet istället tillämpat sig av så kallade
värderingsmallar. Dessa skall, teoretiskt sett, motsvara exempelvis
ett Vetenskapsråds professionella kunskapsbas och breda erfarenhet.
Värderingsmallarna fungerar som en heltäckande, men övergripande
checklista vid värdebedömningar.
De mer specifika värdekriterierna utgör däremot själva kärnan vid
varje bedömning. De kriterier vi identifiera och som inger respekten för
en byggnad och igenkänning, följer inte en standard utan de varierar
alltefter vilken byggnadskategori som skall värderas. Vad som exempelvis
är ett värdekriterium för ett sjukhusområde som ”Christianstads Privat
Lazarett/ Kristianstad centrallasarett” kan inte alltid vara det samma som
för en kyrka eller tvärtom, men givetvis är vissa överensstämmande för alla
byggnader. Värdekriterierna kan liknas vid subjektiva bedömningar, men
alla begränsningar som de innebär och värderingsmallen är det objektiva
ramverket som, likt ett Vetenskapsråd, skall garanterar värderingens bredd.
En kulturhistorisk värdering av Kristianstad centrallasaretts kvarvarande
byggnadsbestånd bör med andra ord utgå från en lämplig och ändamålsenlig värderingsmall. Därefter skall passande värdekriterier för denna
byggnadskategori identifieras, med stöd från en jämförbar och om möjligt
komplett eller heltäckande faktagrund. På så vis har vi skapat goda bedömningsredskap för en värdering. Ju mer tillförlitlig värdering av kulturarv
det går att fastställa, desto mindre är risken att dra förhastade slutsatser,
som kan få oåterkalleliga konsekvenser.
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Förutsättningen för att åsikts- och faktabaserade värdekriterier kan
värderas är som sagt att det finns en tillförlig ”värderingsmall” att tillämpa.
Arbetet med att ta fram en värdestandard eller värderingmall för kulturhistoriska byggnader har pågått alltsedan 1790-talet. Då handlade det om
den omfattande förödelsen av byggt kulturarv i Franska revolutionens
spår 1789.
Sverige första kulturminneslag kom på 1930-talet. Avsikten med lagen
var att ge skyddsstatus åt ett urval av byggnader som ansågs representera
Sveriges mest betydelsefulla mästerverk, såväl kulturhistorisk som arkitektoniskt. Kulturminneslagens begränsning innebar dessvärre att den inte
kunde förhindra den omfattande rivningen av Sveriges äldsta stadskärnor
som fick sin kulmen under 1950 och 1960 talet. Samtidigt som övriga
länder i Europa inledde det omfattande återuppbyggnadsarbetet av sina
sönderbombade stadskärnor efter kriget, drog Sverige igång en aldrig
tidigare skådad rivningsverksamhet under fredstid.
Omfattningen innebar på vissa håll att mer än 40% av våra städers
historiska stadskärnor försvann. Sveriges ekonomiska välstånd under
efterkrigstiden och en intakt nationalkänsla var förutsättningen för att det
jämlika ”Folkhemmet” kom att få stort inflytande över stadsplaneringen
fram till mitten av 1970-talet (Byggnadsvårdsåret 1975).
Först tjugo år senare, i samband med 1990-talets omorganisationer
av statliga verk, såsom att Byggnadsstyrelsen och att kyrkan skiljdes
från staten 2000, gjorde att Riksantikvarieämbetet utarbetade Sveriges
första värderingsmall; Unnerbäck 2002 (Kulturhistorisk värdering av
bebyggelse).
Byggindustrins utveckling efter 1950-talet har bidragit till att den svenska
byggnadsproduktionen fortfarande är lönsam, trots de exponentiellt
ökade lönekostnaderna i produktionsledet under efterkrigstiden.
Byggentreprenörerna förbättrar hela tiden arbetet på byggplatsen som
avsevärt bidragit till att korta byggtiderna eftersom denna process går att
förutse och detaljplanera. Ombyggnationer och byggnadsvårdsåtgärder
på befintlig bebyggelse utgör alltid och är i alla avseenden exempel på
motsatsen.
Av denna anledning blir också vinstmarginalerna på dessa byggprojekt
otillförlitliga. Med erfarenhet av hur snabbt och drastiskt våra historiska
städer förändrades mellan 1950-1975 förstår vi att kulturhistoriska värderingar av bebyggelse är av extra stor vikt inte minst i vårt land. Fördelarna
vi har haft, som befrias från krig eller ockupation av främmande makter
i över 200 år, gör att vi ibland förbiser det byggda kulturarvets betydelse
som tidsdokument. Det som får stå kvar, gör det trots allt möjligt också
för de kommande generationerna, att läsa Sveriges historia i våra städer.
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Värderingsmall

Inför valet av värderingsmall för Östermalms parks bebyggelse (ÖPB)
skulle den ovan nämnda Unnerbäck mycket väl kunna vara lämplig.
Problemet är emellertid att denna mall i första hand är anpassad för
historiska byggnader och byggnadsminnen som är uppförda före år
1900. Vidare är utgångspunkten för byggnadsverk som värderas efter
Unnerbäcks mall både att de skall bevaras in situ och förbli oförändrade
i sitt originalskick. Med anledning av att Östermalms parks bebyggelse i
första hand uppförts efter 1900 och har genomgått många ombyggnader
då detta fortsatt varit i bruk är Unnerbäcks värderingsmall inte gångbar.
Därför har vi istället valt att utgå från H3UNS värdemall (Pålsson Skarin, I.
2011. A Finance Model for the Built Cultural Heritage).
Denna mall baseras både på etablerade värderingsbegrepp, men
framförallt på de som DOCOMOMO; International Commitee for
Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods
of the Modern Movement framhåller. (http://www.docomomo.com/
history#)
Förutsättningarna och möjligheterna att med H3UNS värderingsmall
kunna fastställa ÖBPs omistliga värden blir bättre. Delar av ÖBP har trots
allt inspirerats av modernismens kulturarv och kan komma att transformeras dvs. fortsatt vara i bruk, men efter en ombyggnad till bostäder.

Värdekriterier för fd. Lasarett från 1800-talet (FdL)

H3UNS värdemall

1. Arkitektur som speglar tidsuttryck (trend)
2. Form (geometrisk komposition mm)
3. Konstruktion & material
(speglar aktuell teknik eller materialbehandling, tidstypisk)
4. Genius loci 1 (emotionell)
Platsens själ.
Byggnad uppförd på unik plats i staden av känslomässig
betydelse eller värde. Storytelling och byggprocess.
Byggnadens själ. Arkitektur som tidsdokument och
ideologisk betydelse för samhället.
5. Genius loci 2 (rationell)
Byggnad uppförd på unik plats som har
en ur lasarettet strategiskt viktig betydelse.
6. Sjukhuskoncept
(programidé, vårdbehov, medicinhistorik, logistik mm.)

H1
H2
H3
U
N
S

H1 FdLs första historiska värde (H1 Historic quality)
identifierar de historiskt kvalitativa värdekriterier som
endast finns internt hos tidigare sjukvårdspersonal,
patienter, arkitekt eller byggmästare. De måste vara
upplevda el. återberättade i en sluten krets och blir
levande via igenkänning (storytelling).

U FdLs brukbarhets värde (U Utility) identifierar de
värdekriterier som avser att fastställa originalbyggnadens lämplighet som lasarettsbyggnad eller kapacitet
att transformeras (omvandlas) till ny byggnadsfunktion (flerbostadshus).

Värdekriterier lasarett (FdL):
Genius loci 1, Sjukhuskoncept.

Metod

Alla värderingsmallar, oberoende inriktning eller fokus, anger endast
värderingsrubriker. De fungerar som en checklista vid värderingsbedömningar för att säkerställa den objektiva ansatsen dvs. så att alla värdeområden blir belysta. De mer specifika värdekriterier som utgör själva kärnan
vid varje bedömning och får oss att förstå samt skapar igenkänning av
värdekvalitéer är inte konstanta eller standardiserade utan de kan variera
alltefter byggnadskategori. Som tidigare nämnts; vad som är ett värdekriterium och får oss att inse eller upptäcka värden och kvaliteter med
en fd. lasarettsbyggnad kanske inte kan identifieras i en kyrkas, men mer
generella värdekriterier kan gälla för många byggnader. I denna studie har
jag för det fd. lasarettsområdets, som ÖPB representerar, identifierat sex
olika värdekriterier.
I värdetabellen till höger har H3UNS värderingsmall kombinerats med
urvalet av de sex olika värdekriterierna för fd. Lasarett från 1800-talet
(FdL) enligt ovan t.h. En kort beskrivning under respektive värderubrik
förtydligar respektive värdetolkningar.
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H2 FdLs andra historiska värde (H2 Historic knowledge) identifierar de kunskaps värdekriterier som kan
bli tydliga för alla, men förståelsen eller insikten
kräver en aktiv insats. Denna kan bestå i att ta del av
tillgänglig fakta (tryckta källor/arkivmaterial) som ger
insikt om och djupare förståelse för identifierbara
samband som vi uppskattar.
Värdekriterier lasarett (FdL):
Arkitektur, Form, Genius loci 2.
H3 FdLs tredje historiska värde (H3 Historic quantity)
identifierar de kvantifierbara värdekriterier som blir
tydliga för alla, även utan förkunskaper. Det handlar
tillexempel om beräkningsbara kvantiteter av originalmaterial; från exteriöra byggnadsmaterial till interiör
konstruktionsdetaljer i byggnaden.
Värdekriterier lasarett (FdL):
Konstruktion & material.
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historiska (värde) – kvalitativt
historiska (värde) – kunskaps
historiska (värde) – kvantitativt
brukbarhets (värde) – funktion
nominella (värde) – ekonomiskt
symbol (värde) – symbol

(Historic quality)
(Historic knowledge)
(Historic quantity)
(Utility)
(Nominal)
(Symbol)

Värdekriterier lasarett (FdL):
Sjukhuskoncept.
N FdLs nominella värde (N Nominal) identifierar de
värdekriterier som avser att fastställa lasarettsbyggnadens pekuniära eller finansiella förmåga som enskild byggnad dvs. tidigare investeringar (+), aktuella
underhållsbehov (-) och transformationskapacitet
(jfr. U ovan).
Värdekriterier lasarett (FdL):
Sjukhuskoncept, Konstruktion & material;
S FdLs symbol värde (S Symbol) identifierar de
värdekriterier som avser att fastställa originalbyggnadens rådande betydelse utifrån ett politiskt, religiöst,
samhälls- eller socialt perspektiv.
Värdekriterier lasarett (FdL):
Genius loci 1.

Kulturmiljövärdering
av utvalda byggnader
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Skyddsbestämmelser i gällande detaljplan:
STORA ’Q’:
[1] Läkarbostaden
[7] Bostadshus 1910-talet
LILLA ’q ’:
[6] Kirurgisk paviljong 1890
[8] Ekonomibyggnad
[10] Medicinsk paviljong
[13] Personalbostäder 1939
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UTAN SKYDD:
[2] Kvinnokliniken
[3] Röntgen& ögon
[4] Kirurgisk paviljong 1920
[5] Kirurgisk paviljong 1915
[9] Pannhus
[11] Familjebostad 1937
[12] Personalbostäder 1928
[14] Barnklinik 1964
[15] Psykiatrisk klilnik 1959
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UPPFÖRDA EFTER 1964:
[A] Östermalmskyrkan
[B] Kapellgatan 26
[C] Kapellgatan 28-30
[D] Österlånggatan 21 A-D

[1]

Läkarbostaden

[2]

Kvinnokliniken

[9]

Pannhus

[3]

Röntgen& ögon

[4]

Kirurgisk paviljong 1920

[11]

Familjebostad 1937

[10]

Medicinsk paviljong

[5]

Kirurgisk paviljong 1915

[6]

Kirurgisk paviljong 1890

[12]

Personalbostäder 1928

[13]

Personalbostäder 1939

[7]

Bostadshus 1910-talet

[8]

Ekonomibyggnad

[14]

Barnklinik 1964

[15]

Psykiatrisk Klinik
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[1] Läkarbostaden Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Lasarettsläkarnas bostad ritades av den nytillträdde
stadsarkitekten P.L. Håkansson. Huset är en vitputsad
tegelbyggnad i två plan med sockel av natursten. Två
frontespiser pryder de båda långfasaderna som markerar entréerna mot norr, krönta av balkonger. Mot
söder har frontespiserna accentuerats av två burspråk i
entréplan och understryker huset spegelsymmetri som
parhus. Det helvalmade taket, belagt med rött taktegel, bidrar till att läkarbostadens stiluttryck går mot
dansk nyrokoko. När Kvinnokliniken skulle byggas
med röntgen- och ögonavdelningen 1945, valde man
att förlänga kirurg- röntgen axeln i söder. Eftersom
Läkarbostaden förhindrade nybyggnationen, men
skulle sparas, valde man att flytta hela tegelbyggnaden
23 meter mot väster. I samband med detta förskönades
grönytan norr om Läkarbostaden med den Engelska
parken som förebild. Trots den komplicerade flytten
förefaller byggnadens fasader vara väl bibehållna,
men dekoren på fasaderna kan i originalutförandet
ha framhävts med fler kulörer än dagens vita puts.
Flytten av byggnaden medförde förändringar avseende
grundläggning och källare.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal, byggmästare, arkitekt eller kring flytten av byggnaden.
H2 Stadsarkitekten P.L. Håkansson, stiluttryck går
mot dansk nyrokoko, spegelsymmetri som parhus,
flytt av hela tegelbyggnaden mot väster
H3 Byggnadens fasader väl bibehållna, fasaderna
kan i originalutförandet ha framhävts med fler kulörer,
flytten medförde förändringar avseende grundläggning och källare.
U Långt nyttjande av läkarbostaden; god
bostadsfunktion.
N Smyckad fasad, tegelbyggnad i två plan med
sockel av natursten, flytten stor investering.
S Smyckad fasad för läkare, avskild, Engelsk park.

ÖSTERMALMS PARK
Historik, bebyggelse och kulturmiljövärdering
D - Kulturmiljövärdering

22

[2] Kvinnokliniken Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Den nya Kvinnokliniken från 1945 med röntgenoch ögonavdelning är uppförd efter arkitekt P.L.
Håkanssons ritningar. Huset är i fyra våningar
på hög källare och har ett sadeltak belagt med
taktegel. Kvinnokliniken är placerad vinkelrätt
mot den öst-västliga axeln, med förlängningen av
kirurgpaviljongen, det vill säga med gaveln mot Stora
Kaserngatan. Fasaderna är idag putsade i en röd kulör.
Husets stomme är sannolikt av tegel medan bjälklagen
kan vara av platsgjuten betong. Trots byggnaden
senmodernistiska stiluttryck har fönstren försetts
med en korspost med fyra lufter, men de generösa
balkongerna mot öst och väst förstärker modernismens horisontella fasaduttryck. Helhetstiluttrycket
gör därför att byggnadsstilen snarare är ett exempel
på Nyrealims. De ombyggnader och renoveringar
som genomfördes för att anpassa gamla lasarettet till
långvårdssjukhus (1976) kan förklara kulörvalet på
fasadputsen som troligen inte är original.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 P.L. Håkanssons ritningar, senmodernistiska
stiluttryck balkongerna förstärker modernismen,
helhetsstiluttryck Nyrealims.
H3 Ombyggnader och renoveringar till
långvårdssjukhus?
U Om anpassning till långvårdssjukhus; god
brukbarhet.
N Husets stomme är sannolikt av tegel medan
bjälklagen kan vara av platsgjuten betong, taktegel.
S Neutral och underordnad.
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[3] Röntgen & ögon Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

I samma byggnad (Kvinnokliniken) från 1945 fanns
även röntgen- och ögonavdelning. Kvinnokliniken
och Kirurgpaviljongen skapar ett grönt och sydvänt
gårdsrum.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 Arkitekt P.L. Håkanssons, senmodernistiskt
uttryck, men tydligare traditionella drag av Nyrealism,
friliggande byggnaden..helvalmat sadeltak, senare…
kopplingsbyggnad.
H3 Takform och tidigare friliggande originalkaraktär,
endast är intakt mot öster.
U Om anpassning till långvårdssjukhus; god
brukbarhet.
N Huset är av tegel i fyra våningar, sadeltak, belagt
med rött tegel.
S Neutral och underordnad.
Röntgen, plan 2

Ögon, plan 4
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[4] Kirurgisk paviljong 1920/1945 Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Tolv år efter att den nya Kirurgiska paviljongen
hade ritats och senare uppförts på lasarettsområdet
fick P.L. Håkansson uppdraget att färdigställa den
västra delen av paviljongen. Utförande avseende
stiluttryck, material och detaljbearbetning motsvarade
sannolikt helt och hållet den östra (se s. 26-27). Senare
tiders på-, till- och ombyggnader har som nedan
beskrivits avsevärt dämpa paviljongens nybarockstil.
Kopplingsbyggnaden som uppfördes 1945 har tidigare
beskrivits under Röntgen & Ögon, ovan. Putsen, som
är i röd kulör har från början sannolikt varit flerfärgad
för att framhäva fasadkompositionen. De välbearbetade dörromfattningarna av pikhuggen granit, visar
byggnadens unika och påkostade karaktär.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 P.L. Håkansson, tolv år efter att den nya Kirurgiska
paviljongen… färdigställa den västra delen, nybarock
har en välstuderad..planform förebilder som Palazzo
Barberini.
H3 Putsen har sannolikt varit flerfärgad för att framhäva fasadkompositionen, ombyggnader har avsevärt
dämpa paviljongens nybarockstil, dörromfattningarna
av pikhuggen granit.
U På-, till- och ombyggnader; god brukbarhet,
N Tegelbyggnaden i tre våningar, mansardtaket av
tegel, välbearbetade dörromfattningarna av pikhuggen granit, visar byggnadens unika och påkostade
karaktär.
S Största lasarettsbyggnaden, Christianstborg slott i
Köpenhamn (Christian IV/Kristianstad).

- 1920 Tillbyggnad

- 1937 Tillbyggnad

- 1920 Tillbyggnad

- 1937 Tillbyggnad västgavel
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Befintlig del av Kirurgisk paviljong (1915)

- 1945 Tillbyggnad plan 3, fasadrenovering

[5] Kirurgisk pavilj. 1915(1912) Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Uppdelningen av lasarettet i en medicinsk- och en
kirurgisk avdelning bidrog till att den nytillträdde
stadsarkitekten P.L. Håkansson 1912 fick i uppdrag
att rita denna paviljong i tomtens sydöstra hörn.
Som den största lasarettsbyggnaden skulle både
mottagningslokaler (Ö/U-läkare), operationsavdelning, röntgenlaboratorium, tre vårdavdelningar,
centralbad för lasarettet och personalbostäder få plats
i paviljongen. Tegelbyggnaden i tre våningar på hög
källare hade slätputsade fasader. Det voluminösa
mansardtaket av tegel dolde det övre planet och
dagsljusintaget utformades som takkupor. Paviljongen
som stilmässigt är Nybarock har en välstuderad och
dynamisk planform helt enligt förebilder som Palazzo
Barberini i Rom, men i första skedet uppfördes endast
halva anläggningen i öster. Kirurgiska paviljongens
mitt- och sidorisaliter framhävdes med en högre
taknock än mittflygelns och inspirationen från nya
Christianstborg slott i Köpenhamn, som då var under
uppförande, är tydlig. Senare tiders på-, till- och
ombyggnader, nya takkupor samt fönsterbyte har
avsevärt dämpa paviljongens nybarockuttryck. Putsen,
som idag är i röd kulör har från början sannolikt varit
flerfärgad för att framhäva fasadkompositionen.
De välbearbetade dörromfattningarna av pikhuggen
granit, visar byggnadens unika och påkostade karaktär.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 Nytillträdde stadsarkitekten P.L. Håkansson, i ett
första skede uppfördes endast halva anläggningen i
öster, nybarock har en välstuderad..planform förebilder som Palazzo Barberini
H3 Putsen har från början sannolikt varit flerfärgad
för att framhäva fasadkompositionen, ombyggnader
har avsevärt dämpa paviljongens nybarockstil.
U På-, till- och ombyggnader; god brukbarhet.
N Tegelbyggnaden i tre våningar, mansardtaket av
tegel, välbearbetade dörromfattningarna av pikhuggen granit, visar byggnadens unika och påkostade
karaktär.
S Största lasarettsbyggnaden, Christianstborg slott i
Köpenhamn (Christian IV/Kristianstad).
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[6] Kirurgisk paviljong 1890 Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Den första kirurgiska paviljongen uppfördes 1890
öster om lasarettets dåvarande huvudbyggnad från
1864. Fördelarna med en separat operationsavdelning
och tillhörande vårdavdelningar, gick helt i linje med
läkarvetenskapens senaste forskarrön. Lasarettets
första ångtvättinrättning installerades också här.
Tegelbyggnaden, i två våningar på hög sockel och
källare, hade en entrémarkerande mittrisalit åt
väster, krönt av en tympanon. Fasaderna var i övrigt
smyckade med gördel- och takfotsgesimser. Sadeltaket
var belagt med takplåt och de stickbågiga fönstren
var höga för att tillgodose dagsljusbehovet i operationssalarna. Stilmässigt hade byggnaden eklektiska
drag av medeltidsarkitektur. När den nya kirurgiska
paviljongen stod klar 1915, blev denna äldre ombyggd
till barnabördspaviljong. Bygganden förblev BBavdelning, kvinnoklinik och medicinsk barnavdelning
fram till i början av 1950-talet då dessa verksamheter
istället flyttade till de nya lasarettslängorna i söder. Nu
påbörjades därför en omfattande ombyggnad av huset
till psykiatrisk klinik, jourcentral och distriktssköterskemottagning som invigdes 1952. Detta sker bland
annat i form av en påbyggnad av ett helt våningsplan,
vinkelställd tillbyggnad mot norr och en mot väster.
Alla fasaddekorationerna putsats över och alla fönster
ersätts av nya med rakt överstycke. Det helvalmade
taket fick rött taktegel . Trots att den nye generalplanen för lasarettsområdet på 1970-talet föreslår att
denna byggnad som är den äldsta på lasarettsområdet,
bör rivas, så finns den kvar än idag om en avsevärt
förändrad.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 Okänd arkitekt, fördelarna med en separat
operationsavdelning, tegelbyggnaden.. i två våningar..
entrémarkerande mittrisalit åt väster, krönt av en
tympanon. Fasaderna var i övrigt smyckade med gördel- och takfotsgesimser, takplåt och de stickbågiga
fönstren var höga för att tillgodose dagsljusbehovet i
operationssalarna.
H3 Ombyggd till barnabördspaviljong, påbyggnad av
ett helt våningsplan, vinkelställd tillbyggnad mot norr
och en mot väster. Alla fasaddekorationerna putsats
över, avsevärt förändrad.
U Två ombyggnadsetapper tyder på god
ombyggnadskapacitet
N Tegelbyggnaden, i tre våningar på hög sockel och
källare, helvalmade taket, rött taktegel.
S Äldst byggnad på lasarettsområdet, rivas på
1970-talet.

- bef. 1890

- om/ tillbyggnad 1930

- om/ tillbyggnad 1952
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- om/ tillbyggnad 1930

[7] Bostadshus 1910-talet Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Flerbostadshus av tegel i fem våningar uppfördes i början av 1900-talet med långfasad mot Österlånggatan.
Då tillhörde fastigheten den täta kvartersbebyggelse
som tidigare fanns öster om lasarettsområdet, mellan
Österlånggatan och Kapellgatan. Den renodlade
Jugendfasaden med markerade mitt- och sidorisaliter
fick sin viktiga asymmetri med tornbyggnaden i
söder krönt med en spira och taket var skiffertäckt.
Den dekorerande mönstermurningen i rött och gult
förblendertegel och de tidstypiska snickerierna ger
intrycket av att fastigheten är oförändrad. Endast nya
takkupor har tillkommit mot väster och skiffertaket ersatts av takplåt. Emellertid har husets gårdsflygel med
brandmuren mot norr, liksom den samtida grannbostaden i söder, rivits efter 1997. Ett nytt flerbostadshus
har nyligen uppförts mot Österlånggatan (se nedan
th) som i putskulören tagit upp Jugendhusets röda
dekorationer. På samma sätt har det nyuppförda
bostadshuset i norr skapat en länk till det äldre genom
sin gula fasadputs.

H1 Storytelling om hyresgäster eller boende, byggmästare eller arkitekt.
H2 Den renodlade Jugendfasaden med markerade
mitt- och sidorisaliter fick sin viktiga asymmetri med
tornbyggnaden i söder. Dekorerande mönstermurning
i rött och gult förblendertegel och de tidstypiska
snickerier. Arkitekt okänd.
H3 Intrycket av att fastigheten är oförändrad, gårdsflygel med brandmuren mot norr rivits, nya takkupor
har tillkommit mot väster skiffertaket ersatts av
takplåt.
U Bostad än idag; god brukbarhet.
N Flerbostadshus av tegel i fem våningar, förblendertegel och de tidstypiska snickerierna, spira, nya
takkupor.
S Rest av den täta kvartersbebyggelse som tidigare
fanns öster om lasarettsområdet.
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Sydfasad 1913

[8] Ekonomibyggnaden Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Skissarbetet med och uppförandet av den nya
Kirurgiska paviljongen 1915 möjliggjorde både omoch nybyggnationer på hela lasarettsområdet. Bland
annat kunde den föråldrade ångtvättinrättningen i
den äldre Kirurgiska paviljongen (1890) flyttas till denna nya ekonomibyggnad. Detta tegelhus i två våningar
med helvalmat tegeltak och putsade fasader, uppfördes
med långfasaden parallellt mot Lasarettsboulevarden
efter Stadsarkitekt P.L. Håkanssons ritningar.
Kopplingen med Pannhuset i norr var förutsättningen
för att både ångköket, ångtvätten, mangel strykrum
och matsalen kunde inrymmas i denna för samtiden
mycket moderna byggnad. Gårdsrummet i norr ger
Ekonomibyggnaden en tydlig fram- och baksida som
betonar att lasarettet vände framsidan mot parken på
1910-talet; en gestaltningsprincip som senare kom att
vändas om 180’. Husets stiluttryck, med drag av nyrokoko, känns igen från Läkarebostaden som är samtida.
Ombyggnaden 1937 har emellertid inte vårdat denna
byggnads yttre på samma sätt som Läkarbostadens.
Idag har byggnadens huvudentré dolts bakom de
neutrala tillbyggnaderna i söder, fönstren ersatts med
nya, vindsvåningen inretts och taket därför kompletteras med ett flertal kupor och en frontespis. Hur fasaden
kan ha sett ut i originalutförande 1915, framgår
tydligast av norra fasadens fönstersättning mot väster.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 Husets stiluttryck, med drag av nyrokoko, känns
igen från Läkarebostaden som är samtida, stadsarkitekt P.L. Håkanssons ritningar, ekonomibyggnaden…
förtydligar att lasarettet på 1910-talet vände framsida
mot parken.
H3 Ombyggnaden 1937 har emellertid inte vårdat
denna byggnads yttre, huvudentré dolts bakom
..tillbyggnaderna, fasaden kan ha sett ut i originalutförande.. norra fasadens fönstersättning mot väster.
U Flitigt bruk och anpassning för olika verksamheter;
god brukbarhet.
N Tegelhus i två våningar med helvalmat tegeltak,
vindsvåningen inredd.
S Ångköket, ångtvätten, mangel strykrum, för samtiden mycket moderna byggnad.

Nordfasad 1913

Sydfasad 1937

Nordfasad 1937
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[9] Pannhus Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Pannhuset, var för samtiden en modern byggnad och
källan för ångkraften med pannhus, skorsten och
kolrum. Ritades också av arkitekt P.L. Håkansson
samtidigt med Ekonomibyggnaden ovan och uppfördes 1915. Tegelbyggnaden i en våning var troligen
sammanbyggd med lasarettsmuren från början, liksom
med kopplingsbyggnaden mot Ekonomibyggnaden i
söder. Pannhusets kvadratiska plan formade torntaket,
belagt med rött taktegel och i nock övergick detta i
den stora skorstenen. Gårdsrummet vid Pannhuset
förtydligar att lasarettet på 1910-talet vände framsidan
mot parken; en gestaltningsprincip som senare kom
att vändas om 180’. Trots senare tillbyggnaden mot
västfasaden och rivningen av skorstenen, kan fasaden
mot Lasarettsboulevarden vara i originalutförande.
Med tanken på byggnadens funktion, men värmeväxlingar och sot från skorstenen, är det troligt att
byggnaden inte var putsad 1915.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 Stadsarkitekt P.L. Håkansson, gårdsrummet vid
Pannhuset förtydligar att lasarettet på 1910-talet
vände framsidan mot parken, byggnaden var troligen
inte putsad 1915.
H3 Tillbygg på västfasaden och rivning av
skorstenen, fasaden mot Lasarettsboulevarden..i
originalutförande.
U Kvadratiska plan med rumsvolym ger god
brukbarhet.
N Tegelbyggnaden i en våning, taktegel.
S För samtiden moderna byggnad och källan för
ångkraften

ÖSTERMALMS PARK
Historik, bebyggelse och kulturmiljövärdering
D - Kulturmiljövärdering

38

[10] Medicinsk paviljong Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Lasarettets framstående läkare bidrog till att både
öron- och ögonspecialiseringen etableras i Kristianstad
på 1930-talet. Den ökande patienttillströmningen
medverkade till att Landstinget beslutade att
modernisera hela lasarettet. Som ett första steg att
förverkliga visionen om ett centrallasarett måste
därför en ny Medicinsk paviljong uppföras. I den
nya paviljongen tillkom bland annat fler vårdplatser,
både för vuxen- och barnmedicin, samt en modern
ögonavdelning. Arkitektuppdragen gick i vanlig
ordning till P. L. Håkansson, men platsbristen på
lasarettsområdet ledde till att man också måste
riva lasarettets huvudbyggnad (1864). Arkitektens
gestaltningsprincip för paviljongens långa och fyra
våningar höga tegelfasad, blir att indela denna med
mitt- och balkongförsedda sidorisaliter. Sadeltaket
täcks av rött tegel och fasaderna blir slätputsade.
Formgivningen bidrar till att byggnadens huvudentré
vänds mot norr. Husets entréplats förstärks ytterligare
av den skålformade trädgårdsanläggningen som liksom
förebilden i Sienna, inbjuder besökare och samtidigt,
på ett raffinerat sätt, reducerar byggnadens skala.
Trots att husets planer har inspirerats av nybarock har
paviljongens fasadmässiga stilutryck tydliga drag av
senmodernismens Nyrealism. Idag har fasadputsen
en ljust siennafärgad kulör som kan avvika från
originalutförandet.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 Öron- och ögonspecialiseringen etableras i
Kristianstad, arkitekt P. L. Håkansson, måste riva
lasarettets huvudbyggnad (1864), gestaltningsprincip
för paviljongens långa och fyra våningar höga tegelfasad, skålformade trädgårdsanläggningen… reducerar
byggnadens skala, nybarock har paviljongens fasadmässiga stilutryck tydliga drag av senmodernismens
Nyrealism.
H3 Fasadputsen en ljust siennafärgad kulör som kan
avvika från originalutförandet.
U Inga senare tydliga ombyggnader; god plandisposition för verksamheten.
N Fyra våningar höga tegelfasad, sadeltaket täcks av
rött tegel.
S Visionen om ett centrallasarett.
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[11] Familjebostaden 1937/1942 Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Efter Landstinget beslut att vidareutveckla
Kristianstad till ett centrallasarett ökar också behovet
av personalbostäder. Efter P.L. Håkansson ritningar
uppfördes en ny byggnad mot Lasarettsboulevarden
i norr 1937 som kompletterades 1942. Den putsade
tegelbyggnaden i tre våningar och helvalmat tak belagt
med tegel, orienterades med gaveln mot norr. Redan
1945 byggdes fastigheten till med en tandpoliklinik
som fick till följd att isoleringspaviljongen från 1864
måste rivas. Efter att en längre entrébyggnad uppförts,
som förenade denna fastighet med lasarettskontoret
i väster, blir området förvandlat till ett avgränsat
centralsjukhus där detta hus bildar det östra porttornet; den nya lasarettsentréen vänder sig utåt. Borta
är nu idén om 1800-talets paviljongsjukhus som
orienterar sig mot parken och det gröna som läkande
rekreation. Byggnadens rektangulära planlösning och
enkla stilutryck länkar till senmodernism, men takets
helvalmade utformning ger den mer av historiserande
Nyrealism.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 P.L. Håkansson ritningar, byggdes till med
tandpoliklinik som fick till följd att isoleringspaviljongen..måste rivas, entrén vänds ut mot
Lasarettsboulevarden, enkla stilutryck länkar till
senmodernism, men..takets helvalmade utformning …
historiserande Nyrealism.
H3 Inga synliga byggetapper.
U Inga senare tydliga ombyggnader; god plandisposition för verksamheten.
N Tegelbyggnaden i tre våningar och tak belagt
med tegel
S Östra porttornet mot Lasarettsboulevarden.
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[12] Personalbostäder 1928 Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Redan 1928 ritade stadsarkitekt P.L. Håkansson
södra delen av denna byggnad som personalbostad
för familjer och elever. Personalbostadens tegelfasader
var putsade och sadeltaket belagt med rött taktegel.
Takfotsgesimserna på långfasaderna fortsatte till gavlarna för att markera frontonen, de spröjsade fönstren
fick stickbågiga överstycken och sockeln var markerad,
med en eklektiskt historiserande fasad. På 1940-talet
när de nya Kirurg- Röntgen axeln börjar uppföras i
söder, får detta också till följd att den intilliggande
sydöstra flygeln från 1864; sjukhuskontoret, måste
rivas. Av denna anledning börjar Håkansson skissa
på en tillbyggnad norr om, men sammanbyggd med
personalbostaden, som blir det nya lasarettskontoret
1945. Byggnadens nästan kvadratiska planlösning och
raka stilutryck länkar till senmodernism, men med
takets torntaksliknande utformning får den mer av ett
historiserande nyrealismuttryck. Efter att en längre
entrébyggnad uppförts, som förenade denna fastighet
med tandpolikliniken i öster, blir lasarettsområdet nu
förvandlat till ett avgränsat centralsjukhus som vänder
sig ut mot gatan. Detta hus bildar det västra porttornet mot Lasarettsboulevarden. Idén om 1800-talets
paviljongsjukhus som orienterar sig mot parken och
det gröna som läkande rekreation försvinner. Till
skillnad från några av den övriga ombyggnaderna på
lasarettsområdet är detta husets olika byggetapper och
tidsuttryck fortfarande tydligt avläsbara. Sannolika
är det den äldre bostaden som putsats om och
förenklats fasadmässigt för att skapa en ny helhet med
lasarettskontoret.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 Takfotsgesimserna på långfasaderna fortsatte till
gavlarna..Huset har en eklektiskt historiserande fasad,
raka stilutryck länkar till senmodernism, men med takets torntaksliknande utformning har…historiserande
nyrealismuttryck, entrébyggnad ..blir lasarettsområdet
nu förvandlat till ett avgränsat centralsjukhus som
vänder sig ut.
H3 Husets olika byggetapper och tidsuttryck fortfarande tydligt avläsbara.
U Inga tydliga ombyggnader; god plandisposition för
verksamheten.
N Tegelfasader var putsade och sadeltaket belagt
med rött taktegel
S Västra porttornet mot Lasarettsboulevarden
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- bef östfasad 1928

- tillbyggnad 1945

[13] Personalbostäder 1939 Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

På 1930-talet när öron- och ögonspecialiseringen
etableras på i Kristianstad ökande också behovet
av personalbostäder. Återigen var det stadsarkitekt
P.L. Håkansson som fick uppdraget på sitt bord
att rita moderna personalbostäder för underläkare
och kvinnlig personal. Byggnaden skulle uppföras
på den enda kvarvarande ytan i väster, ut mot
kanalen och i liv med Läkarbostaden i söder. På så
vis blev denna västra del av parken en bostadszon
och den östra lasarettet. I linje med modernismens
gestaltningsprinciper; att rita hus inifrån och ut,
har arkitekten både varit angelägen om att orientera
bostäderna så att majoriteten av de boende skall få
tillgång till södersolen. Dilemmat är emellertid att
Håkansson också var begränsad i öst-västlig riktning.
Valet blir därför att utforma en U-formad plan som
öppnar sig mot den Engelska parken och åt söder. De
generösa balkongerna kompenserar för de lägenheter
som ligger åt norr. Den slätputsade tegelbyggnaden i
fyra våningar, stående på en upphöjd källare och det
helvalmade sadeltaket var belagt med rött taktegel.
Byggnadens planprinciper är här modernismens som
återfinns i fasadernas raka linjer, med det helvalmade
taket bidrar till att Håkansson låter arkitekturen bli
Nyrealism. Byggnadens bostadsfunktion har sannolikt
inte förändrats under årens lopp varför fasaderna idag
troligen utseendemässigt är lika originalutförandet.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 U-formad plan som öppnar sig mot den Engelska
parken och åt söder, generösa balkongerna kompenserar för de lägenheter som ligger åt norr, planprinciper är…modernismens …återfinns i fasadernas raka
linjer, med det helvalmade taket ..uttrycker Nyrealism.
H3 Fasaderna idag troligen utseendemässigt lika
originalutförandet.
U Inga tydliga ombyggnader; god plandisposition för
verksamheten.
N Tegelbyggnaden i fyra våningar, på hög källare, rött
taktegel.
S Moderna personalbostäder.
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[14] Barnkliniken 1964 Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Den sista byggnaden som uppfördes på lasarettsområdet var Barnkliniken med vårdplatser och mottagning
1964. Arkitekt Leo Uulas anpassar även byggnaden för
en läkarmottagning och en barnavårdscentral.
Den översta våningen inreddes till bibliotek som
erbjöd en förträfflig utsikt över Kristianstad.
Barnklinikens placering, i anslutning till befintlig
kvinnokliniken, var den enda fria ytan som återstod på
området.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 Leo Uulas …klassiskt komponerade fasader ersatt
av renodlad senmodernism.
H3 Behållit karaktären som den fick för 50 år sedan.
U Inga tydliga ombyggnader; god plandisposition för
verksamheten.
N En rationellt prefabricerade byggnadsteknik.
S En ny arkitektonisk era till lasarettsområdet.

UULAS arkitekter hade arbetat med en ny generalplan
för lasarettets akuta ny- och ombyggnadsbehov sedan
1959. Programarbetet utmynnade till sist i att hela
lasarettet flyttar till en nybyggnad på Stavrebacke
1973 som också UULAS arkitekter ritade. Med
Barnkliniken kommer en ny arkitektonisk era till
lasarettsområdet. Håkanssons traditionella tegelarkitektur med klassiskt komponerade fasader ersätt av
renodlad senmodernism i en rationellt prefabricerade
byggnadsteknik. Byggnaden ser ut att ha behållit
karaktären som den fick för 50 år sedan.
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[15] Psykiatrisk Klinik 1959 Historik/fakta

Kulturvärderingsmall

Under de stora utbyggnadsetapperna på 1940 och
1960-talen pressades ytterligare utbyggnader in. För
att få ytterligare byggbar mark lades Österlånggatan
igen på ett parti intill Lasarettstomten. Gamla
byggnader som Werlinska Stiftelsen och Folkets Hus
nr 2 fick skatta åt förgängelsen. Arkitekten Leo Uulas
ritade år 1959 i denna del en ny psykiatrisk klinik
med sängbyggnad i fyra plan, som stod klar år 1961.
På 1960-talet var lasarettsområdet så tätbyggt att en
helt ny lokalisering av lasarettet blev ofrånkomlig.
Landstinget beslöt 1963 att de gamla lasartettsbyggnaderna skulle byggas om för långtids och åldringsvård
och att ett helt nytt modernt Centralsjukhus skulle
stå klart år 1973, beläget 700-800 meter längre österut
vid den tidigare Östra Utfartsvägen, på ett område
som J August Hedlund föreslog redan år 1908. Två år
senare, 1975, stod den nya mycket större Psykiatriska
kliniken färdig, öster om det nya Centralsjukhuset.
1977 kom lokalerna istället att användas för långvård.

H1 Storytelling om tidigare sjukvårdspersonal,
byggmästare eller arkitekt.
H2 Leo Uulas …renodlad senmodernism.
H3 Ny samtida karaktär.
U Kraftigt renoverad.
N En rationellt prefabricerade byggnadsteknik.
S En ny arkitektonisk era till lasarettsområdet.

År 1992 köpte AB Kristianstadsbyggen hela det tidigare lasarettsområdet. Lokalerna som hyst psyk-kliniken
uthyrdes nu till Omsorgsförvaltningen. Mot årslutet
2003 lämnade ABK in rivningsansökan för husets
norra del samt lågdel och påbörjade bostadsanpassning av byggnaden i mars 2004.
Idag står två nya bostadshus uppförda på samma plats
mot Kapellgatan, vidare är det tänkt att ytterligare ett
bostadshus skall uppföras mot Södra Kaserngatan om
något år, ritat av Uulas Arkitekter AB.
Del av byggnad som sparats och bostadsanpassats, - 2004
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Byggnader uppförda efter 1964

[A]
[B]
[C]
[D]

Sammanfattning

Östermalmskyrkan
Kapellgatan 26
Kapellgatan 28-30
Österlånggatan 21 A-D

A
B
C
D
D
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Sammanfattning

De två frågor som bör diskuteras inför
framtida beslut om Östermalms park är;

Avsikten med denna rapport har varit att utifrån min
antikvariska kompetens och som arkitekt, ta fram ett
kulturhistoriskt underlag inför Östermalms parks
kommande detaljplanearbetet. I rapporten finns
en sammanställning av områdets och de enskilda
byggnadernas historiska utveckling från 1864 fram till
idag. Bebyggelsens kulturmiljövärden har identifieras
utifrån byggnadernas exteriör/fasader och sammanfattats utifrån H3UNS värderingsmall som kombinerats
med urvalet av värdekriterier för fd. Lasarett från
1800-talet (FdL), se sid 13. I det fortsatta skissarbetet
inom UULAS arkitekter, bör en uppföljande bedömning också göras av byggelsens interiör.
I gällande detaljplan (1997-04-11) har sex av fastigheterna i kvarteret angetts med bestämmelsens q
som innebär ”Värdefull miljö. Befintliga byggnaders
fasader och tak skall vidmakthållas oförändrade. Ny
bebyggelse skall utformas med fasader och tak som
ansluter till omgivningens egenart”.

Ekonomibyggnad, Medicinsk paviljong och Kirurgisk
paviljong 1890. Ytterligare två byggnader i kvarteret;
Läkarbostaden och Bostadshus 1910-talet, anges i
detaljplanen som Kulturreservat med bestämmelsens Q.
Detta innebär att….”Ett versalt Q är en bestämmelse
om hur en byggnad eller ett område får användas
och innebär att användningen ska vara anpassad till
byggnadens kulturvärden”…….”

1.

Övriga byggnader i kvarteret som saknar skyddsbestämmelser i detaljplanen är Kvinnokliniken,
Röntgen& ögon, Kirurgisk paviljong 1920, Kirurgisk
paviljong 1915, Pannhus , Familjebostaden 1937,
Personalbostäder 1928 och Barnklinik 1964.

[7] Bostadshus 1910-talet
— Ja, Jugendhuset är den enda återstående byggnaden av kvartersbebyggelsen öster om Österlånggatan.

Skyddsbestämmelserna är helt rimliga, men med
anledning av att två q-märkta fastigheter i kvarteret
rivits efter 1997 bör skyddet förtydligas om avsikten
är att bevara. Framtida kulturmiljögrundande beslut
bör alltid utgå från en bred kunskapsbas och min
förhoppning är att denna rapport kan ge insikt om
att Östermalms park idag fortfarande har 100 år av
Kristianstad lasaretts historia att förvalta.

Idag återstår bara fyra då två av dem har rivits efter
1997, men övriga byggnader är; Personalbostad 1939,

Är det rimligt att nästan hälften av byggnaderna i kvarteret (42%) skall ha rivningsoch bevarandeskydd i framtiden?

[1] Läkarbostaden
— Ja, byggnaden är av arkitektoniskt hög kvalitet och
visar läkarens ställning på lasarettet.

[6] Kirurgisk paviljong 1890
— Ja, bygganden är den äldsta i kvarteret och speglar
läkarvetenskapens utveckling, om än mycket förändrad idag.
[8] Ekonomibyggnad
— Ja, visar ångkraftens nya möjligheter för sjukhuset
och förstärker Läkarbostadens arkitektur.
[10] Medicinsk paviljong
— Ja, är ett bevis för att Kristianstad blev centrallasarett och exempel på regional Nyrealism.
[13] Personalbostäder 1939
— Ja, är ett bevis för att Kristianstad blev centrallasarett och exempel på regional Nyrealism.

[1]

Läkarbostaden

[2]

Kvinnokliniken

[3]

Röntgen& ögon

[4]

Kirurgisk paviljong 1920

[5]

8
11

[6]

Kirurgisk paviljong 1890

[7]

Bostadshus 1910-talet

[8]

Ekonomibyggnad

[9]

Pannhus

[10] Medicinsk paviljong
[11] Familjebostad 1937
[12] Personalbostäder 1928
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[4] + [5] Kirurgisk paviljong 1915/20
— Ja, denna nybarockanläggning är alldeles
enastående, men senare tiders om- och tillbyggnader
har förvanskat dess karaktär (återställas?). Länken
mellan Köpenhamn/Danmark och Kristianstad har
sannolikt inspirerat arkitekt P.L Håkansson när har
ritade lasarettets största byggnad.
[9] Pannhus
— Ja, om inte denna byggnad finns kvar i framtiden kan kommande generationer varken förstå
Ekonomibyggnaden eller betydelsen av parkmiljön för
våra första lasarett.

[14] Barnklinik 1964
— Bör övervägas då byggnaden är arkitektoniskt
stilbildande senmodernism av hög kvalitet och kan
transformeras för skilda verksamheter.
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[13] Personalbostäder 1939
[14] Barnklinik 1964
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[3] Röntgen& ögon
— Bör övervägas. Byggnaden är exempel på regional
Nyrealism i likhet med Medicinsk paviljong och
Personalbostäder 1939

[12] Personalbostäder 1928
— Ja, men främst den äldre delen i söder som är det
enda exemplet på lasarettsområdet med en eklektiskt
historiserande fasad.
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[2] Kvinnokliniken
— Inte nödvändigtvis, men den neutrala byggnaden
har goda möjligheter att transformeras och byggas
om för många olika verksamheter.
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12
13

Bör dagens rivnings- och bevarandeskydd
utökas för att också gälla några av de övriga
byggnaderna i kvarteret?

[11] Familjebostad 1937
— Bör övervägas. Byggnaden är ett exempel på regional
Nyrealism i likhet med bland annat Medicinsk paviljong.

9

Kirurgisk paviljong 1915

2.
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Vy från grindvaktstugan vid Kanalgatan 1927

Huvudbyggnad efter tillbyggnad, ca 1900

Bilagor
Kirurgen (t.h.), Nya Kirurgpaviljongen (mitt) och Huvudbyggnaden (t.v.) 1915

Lasarettet m. Nosabysjön och Hammar i bakgrund, 1867. Vy f. kyrkotornet

Medicinkliniken 1942

Kirurgpaviljongen, 1890

Läkarbostaden 1916 (innan flytt)

Patienter vid huvudbyggnadsentrén 1919
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Fotografier från http://www.kristianstadvykort.se
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Kvinnokliniken med Medicin-kliniken i förgrunden 1950
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Nybyggda Kvinnokliniken 1950

Situationsplan över Kristianstads Lasarett - 1900

- 1928

- 1915

- 1937
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Detaljplaner kv. Lasarettet - 1958

Detaljplaner Lasarettet 5 - 1996

Detaljplaner kv. Lugnet - 1988

Detaljplaner kv. Lugnet - 2006
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