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Kulturmiljöinventeringen har gjorts på uppdrag av projektledningen för Ändring av 
översiktsplanen (ÄÖP) för Kristianstad stad och utgör underlag för översiktsplanens 
ställningstaganden. Beställare är projektledare Per Blomberg, Planeringsarkitekt och 
biträdande projektledare Rebecka Danielsson, Planeringsarkitekt. 

Samordnare för uppdraget har varit stadsantikvarie Katarina Olsson som till sin hjälp 
har haft två konsulter, Emelie Petersson från Regionmuseet i Kristianstad och Cissela 
Olsson från Blekinge Museum. Arbetet har framför allt genomförts under 2019 med 
kompletteringar, fotografering och sammanställning av rapport under 2020 och 2021. 

För fotografering har Claes Sandén vid kommunledningskontoret bistått projektet 
under 2020. Komplettering har skett med foton som Per Blomberg tagit under 2017 
och Katarina Olsson tagit under 2021. Kartor har tagits fram av GIS ingenjör Linda 
Nilsson vid Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ortofoton är hämtade från kris-
tianstad kommun. Ritningar i Kulturmiljöinventeringen är hämtade från Kristianstad 
kommuns fastighetsregister, ByggR. Layouten är gjord av Rebecka Danielsson.

Medverkande
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Läsanvisning
Rapporten är uppdelad i de nio delområden som översiktsplanen för Kristianstad 
stad är indelad i. I delområdena ges en översiktlig beskrivning av kulturhistoriska 
värden utifrån två prioriteringar, ”sårbara för förändring” samt ”viss tålighet för för-
ändring”. Sist i dokumentet kommer kapitlet om de gröna kulturmiljövärdena som 
presenteras mer detaljerat för respektive delområde. 

Kulturmiljövärdet gäller i olika skalor, för enskilda byggnader, hela bebyggelsemil-
jöer inklusive, parker och trädgårdar till hela stadsdelar och landskapsavsnitt. Kul-
turmiljöinventeringen skall vara ett stöd i avvägningar mellan olika intressen och 
bedömning av vilka förändringar av bebyggelse samt mark- och vattenanvändning 
som är motiverad.

Definitioner på begreppen:
Tåligt 
Ett område som bedöms vara tåligt för förändringar klarar mindre ombyggnader och 
tillägg utan att det påverkar byggnadens eller områdets karaktär negativt. Tillägg 
ska ta hänsyn till områdets och byggnadens kulturhistoriska värde. 

Sårbart 
En byggnad eller miljö inom denna avgränsning är känslig även för små ändringar. 
Här är det viktigt att förändringar ställs i relation till byggnadens eller områdets kul-
turhistoriska värden så dessa bibehålls eller endast marginellt påverkas. 

Vid förändringar inom dessa områden ska tidig kontakt tas med kommunens stads-
antikvarie för rådgivning i tillexempel plan- och bygglovsfrågor.

Läsanvisningar
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Den kulturmiljöinventering som ligger till grund 
för beskrivningar och kulturmiljömässiga ställ-
ningstaganden i detta material är ett resultat av en 
återinventering av tidigare kända kulturhistoriska 
byggnader och områden samt nyinventering av 
tidigare ej beskrivna områden och byggnader. I äldre 
inventeringar är fokus lagd på framförallt 1800-talets 
byggnader vilket innebär att stora delar av 1900-talet 
återstår att inventera och inlemma i ett kulturhisto-
riskt kunskapsunderlag. Eftersom Ändringen av över-
siktsplanen för Kristianstad stad innefattade områden 
av sådan karaktär har mer storskaliga bostadsom-
råden och andra miljöer från 1900-talet fångats upp 
i den här inventeringen. Det har också inneburit att 
begreppet kulturmiljö har breddats till att omfatta 
även det blå och gröna kulturarvet vilket är en viktig 
del i helheten. Till viss del har även det biologiska 
värdet betonats när det har en koppling till ekosys-
temtjänst eller viss typ av brukande som är samman-
kopplat till det historiska värdet. Vid Utanverken och 
bastionen samspelar till exempel vatten och de gräs-
beväxta vallarna med glest stående träd. Ekosystem-
tjänsten utgörs av den beskuggning som träden ger på 
både vatten och bebyggelse samtidigt som det är en 
viktig historisk komponent. De gräsklädda vallarna 
som flankeras av stora träd har en historisk kontinu-
itet som är viktig att vidareförmedla till framtiden. 

De kulturmiljöer som tagits upp i detta underlag är 

av olika slag, från skilda tider med olika arkitekto-
niska uttrycksmedel och material. Det omfattar allt 
från enskilda byggnader till större bostadsområden 
till stråk och parkmiljöer. Kopplingen mellan stads-
planering, bebyggelse och grönska har lyfts fram. 
De olika delarna bildar tillsammans en kulturmil-
jömässig helhet som är viktig att förmedla till tjäns-
temän, politiker och allmänheten. Vissa byggnader 
bedöms som sårbara för förändringar och andra som 
mindre sårbara för förändringar.  Hur förändringen 
anses påverka är beroende av förändringens art och 
omfattning i relation till den kulturmiljömässiga sår-
barheten. Det finns således byggnader som föreslås 
beläggas med rivningsförbud eller andra skydds-
bestämmelser medan andra byggnader ses som en 
större helhet och är mindre sårbara för en föränd-
ring som t.ex. en förtätning skulle innebära. Utgångs-
punkten för inventeringen har dock varit att belysa 
ett samspel mellan att bevara och utveckla.  

Kulturmiljö i Kristianstad
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1. Centrala staden



Flygfoto Kristianstads kommun

1. Centrala staden 7
1.1 Västra Bangården och Barbacka 9
1.2 Parkstaden 17
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Barbacka, foto av Per Blomberg

Hela kvarteret med järnväg och kvarnindustri var 
betesmark under fästningstiden och när vallarna 
revs bebyggdes området med industrier och fåtalet 
bostäder. Barbacka nämns första gången i skrift på 
1860-talet. Då fanns två små bostadshus och ett 
uthus på tomten. Ett tiotal år senare fanns ytterligare 
några byggnader och hamnen var utvidgad, troligen 
för att underlätta omlastning mellan båt och järnväg. 
Barbacka betraktades som en av stadens bakgård 
och när järnvägen drogs byggdes magasinsbygg-
nader. På 1880-talet fanns mejeribolaget som senare 
blev kexfabrik, snusfabrik, garveri och handskfabrik. 
Längre fram i tiden tillkom högre bebyggelse genom 
etableringen av Mårten Perssons valskvarn 1881, 
en anläggning som successivt växte och kom att 
dominera området.

Här fanns också en kanal vilken lades igen 1907. Kvar 
blev hamnbassängen som övergick till att bli små-
båtshamn. På kanalens mark drogs sedermera järn-
vägsspår till kvarnbyggnaden och småbåtshamnen 
började fyllas igen under början av 1950-talet för att 
bygga ett nytt badhus som invigdes 1957. 

Kvarnen lades ned 1991 och flera byggnader revs, 
bland annat stora silos. Kvarnen är numera en kon-
torsbyggnad. Kulturhuset Barbacka skapades med 
början 1989. Den tidigare gården hade då genom åren 
inrymt flera olika verksamheter.

1.1 Västra Bangården och Barbacka
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Vattentornet år 1979. (Regionmuseet)

Sårbara miljöer

Kristianstad 4:1, västra bangården
När befästningssystemet revs i mitten av 1800-talet 
frigjordes plats så att den första järnvägslinjen mot 
Hässleholm kunde dras år 1865, men följdes av fler 
järnvägslinjer, trots att endast ett smalt stråk fanns 
att tillgå. Lokstallet i norr byggdes år 1912-14, vat-
tentornet strax därefter under åren 1914-15. Som de 
flesta byggnader inom bangårdsområdet valdes tegel 
som byggnadsmaterial, ett lämpligt material med 
hänsyn till brandrisken. Teglet har också en dekorativ 
funktion, vattentornet är exempelvis murat i kryss-
förband med pärlfog. Inne i byggnaderna finns den 
maskinella utrustningen kvar. När ångloken succes-
sivt togs ur drift på 1950-60-talet miste både lokstall 
och vattentorn sin funktion. 

Området utgörs av en grusad, men gräsbeväxt 
bangård med tre centralt liggande äldre byggnader; 
lokstallet, vattentornet och verkstaden. Utmed västra 
sidan ligger mer moderna byggnader som succes-
sivt tillkommit under 1900-talet. Högt gräs, sly och 
mindre träd har etablerat sig där tågen inte längre går. 

• Lokstall och vattentorn är utpekade byggnader 
med högt kulturhistoriskt värde och skyddas 
sedan år 1985 som statliga byggnadsminnen. 
Båda ingår som en del av den värdefulla helhets-
miljön kring järnvägen. 

• Öppen yta med lång kontinuitet, funktionen har 
varit densamma sedan 1860-talet.

• Ruderatmarker med låg örtartad växtlighet som 
hyser biologiska värden.

Läs mer
Lokstallet var en byggnad för underhåll av och förva-
ringsplats för lok. Intill fanns vattentorn och verkstäder 
av olika slag. Lokstallen byggdes i två olika modeller, 
parallellstall eller rundstall. Rundstallen byggdes i en 
halvcirkel kring en vändskiva. Detta lokstall hade 12 
platser med en 15 meters vändskiva. I början av 1950-
talet utgick 7 järnvägslinjer från Kristianstad. 

Bangårdsområdet ramas in av en till synes spontant 
uppväxt träd- och buskridå som gränsar till Helgeåom-
rådet i väster. Växtligheten kan ha ett planerat ursprung, 
då träd och prydnadsplanteringar ofta anlades kring 
stationsområden som skydd mot eldsvådor. De grusade 
öppna markerna har kontinuitet sedan senare delen av 
1800-talet, även om högt gräs och sly har etablerat sig 
där tågen inte längre går.  

Enligt skyddsföreskrifterna får lokstallet, vattentornet, 
vändskivan och anslutande spår inte rivas, vare sig till 
sin helhet eller delar. Byggnaderna får inte byggas till, 
byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör. 
Byggnadernas stommar får inte rivas, byggas om eller 
ersättas med andra material. Byggnaderna ska vårdas 
och underhållas så att de inte förfaller. Vård och 
underhåll ska utföras så att det kulturhistoriska värdet 
inte minskar och ska göras med material och metoder 
som är anpassade till byggnadernas egenart. 
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Lokstallet år 1979. (Regionmuseet)Bangårdsområdet, okänt år. Hela spårområdet verkar ännu användas aktivt. En träd- och buskridå ramar in mot 
de öppna markerna. (Regionmuseet)

Bangårdsområdet, okänt år. Full aktivitet med lok och vagnar utmed varje spår. (Regionmuseet) Flygfoto: Kristianstad kommun, Bangårdsområdet 2019.
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Panoramabild mot väster från 1970-talet. Stad möter land. Vattentornet, kvarnen och Heliga Trefaldighet är 
framträdande i stadens silhuett. (Kristianstadvykort)

Kvarnen 5
I början av 1880-talet flyttade Mårten Pehrson sin 
kvarnverksamhet till Barbacka från Torsebro, Mårten 
Pehrsons Valskvarn. Anläggningen växte successivt 
under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, 
inte minst på höjden, och kom att dominera området 
med stora byggnadsvolymer, som sedermera skulle 
bli ett av stadens landmärken. Kvarnen lades ned 
1991 och flera byggnader revs, bland annat stora 
silos. Kvarnen är numera en kontorsbyggnad. Den 
norra, lägre delen utgörs av ett parkeringshus som 
ursprungligen uppfördes som ett pallmagasin år 
1970, men ombyggt år 1991 efter kvarnens nedlägg-
ning. Innan dess fanns bl a bostadshus med lägen-
heter och bageri. 

• Framträdande landmärke och del av stadens 
karakteristiska silhuett, en av portarna till staden.

• Stora byggnadsvolymer med fasader av tegel och 
ljus puts; material och kulörer som präglar sta-
tionsområdet som helhet. 

Utvecklingsförslag
• Med hänsyn till Kvarnens monumentala och 

höga byggnader är den norra delen som idag 
inrymmer parkeringshus tålig för påbyggnad 
med fler våningar.



14VÄSTRA BANGåRDEN Och BARBAcKA | SåRBARA MILjÖERKULTURMILJÖINVENTERING FÖR KRISTIANSTAD STAD

Ovan det äldre, men odaterade fotot av kvarnkvar-
teret visar att monumentala, närmast borgliknande 
byggnader med hög höjd under lång tid präglat 
området. (Nedan: Foto  2020 Claes Sandén - Kristian-
stad kommun )

Ovan: Kvarnen 14, en f d magasinsbyggnad med synligt 
korsvirke likt magasinet på Barbacka 
(Foto 2020 av Claes Sandén - Kristianstad kommun). 
På fotot nedan fr 1907-08 t.h. återfinns byggnaden i 
bildens högra sida, dock utan synligt korsvirke. 
(Regionmuseet)

Kvarnen 14
Snickaremästare Angelin lät år 1887 uppföra den 
två våningar höga magasinsbyggnaden i korsvirke. 
Ägarna skiftade under de kommande decennierna 
men magasinet kom i huvudsak att användas av olika 
handlare i staden. Under 1930-70-talen användes 
byggnaden av olika budfirmor och ett lager byggdes 
till i väster. Från år 1980 då ett tryckeri blev ny ägare, 
ändrade verksamheten inriktning och kom därefter 
att i huvudsak inrymma tryckeri, bokbinderi med till-
hörande personal- och lagerlokaler. Idag framträder 
byggnaden som en solitär med sitt karakteristiska 
synliga korsvirke.

• Framträdande, högrest byggnad med synligt 
korsvirke, vänd mot järnvägen. 

• Kvarnen 14 och magasinsbyggnaden på Fiskaren 
1 samspelar som representanter för äldre sta-
tionsnära magasinsbyggnader. 

• Byggnadens korsvirkeskonstruktion anknyter till 
en äldre skånsk byggnadstradition med förank-
ring i bygden. 
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Flygfoto över Barbacka och dåvarande småbåtshamnen i väster. På 1910-talet drogs spåren som utgjorde Barbacka 
godsbangård, år 1914 var den färdig med fyra spår till Kvarnen och Köpmannabolaget. (Kristianstad kommun)

T.v. Ritningar upprättade år 1953 av arkitekt Einar 
Johanson i samband med nybyggnad av garage och 
magasin. (Kristianstad kommun)

Fiskaren 1, Barbacka
Kulturhuset Barbacka skapades med början 1989 och 
är numera en etablerad plats för stadens kulturliv. 
Den tidigare gården har genom åren inrymt flera olika 
verksamheter såsom exempelvis magasin, lager och 
kontor, bland annat ägdes den av Kristianstads Köp-
mannabolag under slutet av 1800-talet. Den fram-
trädande korsvirkeslängan med gaveln mot gatan 
är en av de äldre byggnaderna med rötterna i 1870-
talet. Barbacka består av olika byggnader i skiftande 
utförande och ålder men det röda teglet är samman-
hållande. Den norra, låga delen med flackt tak har 
potential att byggas på med ytterligare våningsplan. 

• Småskalig, oregelbunden bebyggelse organiskt 
framväxt i omgångar.

• Trots många årsringar bidrar det röda teglet till 
upplevelsen av en sammanhållen miljö. 

• Inarbetad och etablerad kulturinstitution i 
staden.

• Höga miljömässiga värden genom inramande 
intim rumslighet skilt från stadens brus.

Utvecklingsförslag
• Den låga, nordöstra delen av kvarteret är tålig 

för en påbyggnad. Rött tegel bör väljas för att 
samspela med kvarterets karaktärsdrag. 
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Ovan: Den låga delen av Barbacka i nordöstra hörnet kan byggas på. Foto av Claes Sandén
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Fotografier från Parkstaden med plaskdamm och 
planteringar visar ett bostadsområde med hög 
boendekvalitet. Bild hämtad från kristianstadvykort.se.

1.2 Parkstaden

Tilläggsisolering, fönsterbyten och ommålning av 
fasader har i vissa fall förtagit stora delar av bygg-
nadernas karakteristiska stildrag men yttre form, 
placering och skala minner om deras tillkomsttid. 

• Parkkaraktär med generösa grönytor, uppvuxen 
grönska och rabatter längs husen 

• Minimalt med asfalterade ytor 
• Öppet och luftigt placerad bebyggelse
• Tegelklädda sadeltak
• Enkel arkitektur i tre våningar

Utvecklingsförslag
Området kan utvecklas genom att bygga vidare på 
områdets kvaliteter som grannskapsenhet. Signifi-
kativt är den lilla skalan med öppna bostadskvarter 
i parkmark och ett lokalt minicentrum samlat kring 
en torgbildning. Viktiga inslag är de gemensamma 
ytorna som lekplatser, plaskdammen, möteslokaler 
samt affärer och social service. Bärande är också 
åtskillnaden mellan gång-/cykelvägar och bilgator till-
sammans med en rik grönska. Ett exempel på en kul-
turhistorisk kvalitet är blomrabatterna invid husen 
vilka förstärker upplevelsen av trivsel och bidrar till 
intrycket av ett grannskap.

Rivningsförbud samt PBL 8 kap 13: Fagotten 2, Mus-
ketören 1, Mullvaden 3 – 4

Rivningsförbud samt PBL 8 kap 17: Madigan 5, 11-12 & 
18-20, Fakiren 3-4, Floretten 4 
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Fagotten 2, ovan och nedan, foto Katarina Olsson

Sårbara miljöer
Karaktären på bebyggelsen framträder i använ-
dandet av genuina material som puts, tegel och trä 
och i fåtalet, men omsorgsfullt utformade, detaljer. 
Fasaderna är enkla och släta där variationen främst 
återfinns i fönstrens och entréernas utformning. 
Portarna är gedigna i lackat eller fernissat trä med 
glasade partier för en ljus entréhall. Fönstren är till 
största delen två- eller enlufters och saknar spröjs, 
variationen ligger i förskjutna mittposter eller t.ex. en 
kantig form, det senare förekommande i anslutning 
till trapphus.

• Parkkaraktär med generösa grönytor, uppvuxen 
grönska och rabatter längs husen 

• Väl gestaltade entrépartier, balkonger och fönster 
i material som trä, puts, tegel och sten

• Minimalt med asfalterade ytor 
• Öppet och luftigt placerad bebyggelse
• Tegelklädda sadeltak

Fagotten 2
Flerfamiljshus i tre våningar med slätputsad fasad och 
tegeltäckt flackt sadeltak. Enkel fasad där variation 
skapas av ospröjsade fönster i olika storlekar, bal-
kongpartier, indragna trapplopp och entréer med 
oljade trädörrar och klinkerklädda sidor. 

• Slätputsad fasad med indragna trapplopp och 
balkinger samt utskjutande burspråk som ger 
variation

• Medveten och kvalitativ utformning av entrépar-
tier med glasad trädörr, klinker och smäckert, 
plåtklätt skärmtak

• Ospröjsade träfönster 
• Balkonger med plåtfronter
• Tegeltäckt sadeltak
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Musketören 1
Flerfamiljshus i tidstypiska tre våningar under tegel-
täckt sadeltak. Fasad i gult tegel och tvålufters fönster 
utan spröjs. Större fönsteröppningar i anslutning till 
balkong och vardagsrum. Skärmtak ovan entré i form 
av lackade uppglasade trädörrar inom klinkerklädd 
omfattning. Plåtklädda balkonger med mjukt rundade 
hörn och dekorativt utformade räcken.

• Fasad i gult tegel
• Slätputsade burspråk på gavlarna
• Trapploppen markerade i fasad med avvikande 

fönstersättning
• Medveten och kvalitativ utformning av entrépar-

tier med glasad trädörr, klinker och smäckert, 
plåtklätt skärmtak

• Ospröjsade träfönster i två lufter
• Balkonger med plåtfronter
• Tegeltäckt sadeltak
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Mullvaden 3 och 4 
Flerfamiljshus i tidstypiska tre våningar under tegel-
täckt sadeltak. Slätputsad fasad och tvålufters fönster 
utan spröjs. Större fönsteröppningar i anslutning 
till balkong och vardagsrum. Lackade uppglasade 
trädörrar. Balkonger med mjukt rundade hörn.

Läs mer
Bebyggelseområdet som kallas Parkstaden har 
formen av en triangel och avgränsas av Lasaretts-
boulevarden i söder, Snapphanevägen i väster samt 
området Egna hem i norr. Bebyggelsen i Parkstaden 
utgörs av fritt placerade flerfamiljshus i tre våningar 
och utöver bostadshusen finns ett mindre antal 
butikslokaler kring en torgbildning. Området har en 
öppen struktur utan någon markerad gräns mellan 
gaturum och gårdsrum, lövhäckar har i undantags-
fall använts för att åtskilja tomter från varandra. 
Huskropparna är parallellt placerade i nordöst – 
sydvästlig riktning, dock något förskjutna i förhål-
lande till varandra, i enlighet med funktionalismens 
idéer om välbelysta lägenheter. De ligger luftigt med 
grönytor emellan enligt hus i park principen, grup-
perade i små klungor vilka separeras av gatunätet. 
Växtligheten är rik med stora sammanhängande gräs-
mattor samt buskar, häckar och träd. En trädkrans 
avgränsar området utmed Snapphanevägen och i 
norr finns ett smalt långsträckt grönområde utmed 
gränsen till Egna hem. Utspridda i området finns ett 
antal platser med bänkar, i norr i anslutning till en 
avskärmande mur samt beläggning i natursten. Blom-
planteringar förekommer vid förgårdar och samlings-
platser. Gatorna underordnar sig kvarterens form och 
utöver gatunätet är asfalterade ytor sparsamt före-
kommande i området. De påträffas så gott som ute-
slutande vid entréer. 

Byggnaderna är uppförda under ett begräns
at antal år med början kring mitten av 1940 –talet 
och ca tio år fram i tiden. Området domineras av 
friliggande längor i tre våningar med lägenheterna 
fördelade på två till tre trapphus. I den tidiga bebyg-
gelsen finns kvardröjande drag av funktionalism 
som rundfönster och fönster över hörn. Majoriteten 
av byggnaderna bär dock 1940 – talets prägel men 
representerat är även 1950 – talet. I bebyggelsen 
syns de skilda tillkomsttiderna i fasadmaterial/-kulör 
och detaljer. 1940 – talets byggnader har slätputsade 
samt ljust avfärgade fasader och täcks av ett sadeltak. 
De har tvålufters ospröjsade fönster, emellanåt med 
förskjuten mittpost eller kantig form, det senare i 
anslutning till trapphus. I de enkla fasaderna kommer 
formspråket till uttryck i känsligt gestaltade balkong-
fronter, entrépartier, socklar och takfot. Detaljerna är 
omsorgsfullt utformade och betonar byggnadsmateri-
alet. Vanligt förekommande är portar i fernissat eller 
lackat trä med glasade partier. Entréerna markeras 
i fasaden genom omfattningar i avvikande material 
som tegel eller klinker och täcks av nätta skärmtak 
med tidsenliga armaturer. Balkongernas fronter 
täcks av mjukt finveckad korrugerad plåt som målats. 
I Parkstaden är övergången till –50 – talet synlig i 
röda tegelfasader med slätputsade eller träbeklädda 
partier, större perspektivfönster och mörkare fasad-
kulörer. Framträdande är fortfarande portar i lackat 
eller fernissat trä med glasade partier och trapp-
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husen anges likt tidigare genom fönster i avvikande 
form. Entrépartier markeras med avvikande material 
som slätputs eller klinker. I fasaden framträder mer 
variation genom försänkta eller utskjutande partier i 
anslutning till trapphus respektive burspråk. Balkong-
fronterna är likt tidigare klädda med mjukt finveckad 
målad plåt med detaljer i smäckert smide. Rikare 
detaljerade balkonger förekommer där fronten har 
stansat mönster.

Parkstaden började byggas under 1940-talet och 
bestod av flerfamiljshus om tre våningar omgivna av 
rekreationsytor i form av anlagda promenadstigar, 
lekplatser och plaskdamm. Inom området samt i 
dess utkant vid Lyckans väg byggdes pensionärshem. 
Affärs- och servicelokaler var också ett tydligt inslag i 
grannskapet. Butikerna längs Götgatan utgör idag en 
övergång mellan Snapphanevägens trafikbuller och 
bostadsområdets inre.

Funktionalismen innebar ett brott med föregående 
arkitekturstilar och flyttade fokus till användbarhet 
och vikten av ljus och luft inom bostadsbyggandet. 
Man vände sig mot de slutna kvarteren och den täta 
bebyggelsestrukturen bröts upp. Husen uppfördes 
istället som friliggande längor, s.k. lamellhus, vilka 
placerades med hänsyn till terrängen, omgivna av 
grönytor och växtlighet. Reaktionen mot tidigare 
stilar med dekorativt utformade exteriörer innebar 

släta fasader i ljusa färger utan utsmyckningar. 

Under kriget avstannade bostadsbyggandet men efter 
krigsslutet återupptogs byggnationen efter 1930 – 
talets mönster. En ökad inflyttning till städerna med 
bostadsbrist som följd var den pådrivande kraften 
bakom planer på en mer omfattande bostadsut-
byggnad. Nu inleddes byggandet av folkhemmet med 
målet att erbjuda goda och hygieniska bostäder åt alla. 
Reformer och lagar medförde att kommuner och stat 
ökade sin inblandning i bebyggelsefrågor och genom 
statliga subventioner ville man stimulera bostadsbyg-
gandet. Systemet gynnade allmännyttiga och koope-
rativa bolag framför de privata och byggandet kom i 
förlängningen att bli alltmer styrt genom förmånliga 
lån. 

Funktionalismens byggnadssätt levde kvar in på 1940 
– talet men så småningom kom en reaktion mot det 
som uppfattades som en kylig arkitektur vilket bland 
annat medförde användandet av äkta byggnadsmate-
rial och färgsättning av fasader i mättade jordfärger. 
Under efterkrigstiden och 1950 – talet var det framför 
allt ny mark i städernas ytterområden som togs i 
anspråk för bebyggelse. Fortfarande togs hänsyn till 
ljus och luft vid planeringen av nya bostadsområden. 
Husen placerades på ett sådant sätt att bästa tänkbara 
ljusinsläpp erhölls inne i lägenheterna och ofta plane-
rades områdena med utgångspunkt i att det skulle 

vara nära till affärer och annan service. De så kallade 
grannskapsenheterna, inspirerade av engelska före-
bilder, kunde erbjuda närbutik, lekplats, skola och 
parker. Byggandet var fortfarande hantverksmässigt 
och användandet av äkta material något som kom 
till uttryck i detaljerna. Fasaderna erhöll ett rikare 
formspråk genom mönstermurning kring fönster och 
entréer och dekorativt bearbetade detaljer som takfot 
och socklar. Så småningom blev tegel och spritputs 
allt vanligare fasadmaterial och kulörerna djupnade. 
Fasaderna delades in i geometriska fält och burspråk i 
avvikande material eller färgsättning bidrog till större 
variation. Bland hustyperna introduceras punkthus 
och stjärnhus i kombination med det tidigare förhärs-
kande lamellhuset. 
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Ritning daterad 1946 av Erik Lund, 
Kooperativa förbundets arkitektkontor.

Floretten 4, foto Katarina Olsson

Miljöer med viss tålighet för förändring
Madigan 5, Fakiren 3 – 4 och Floretten 4
Trots ovarsamma renoveringar i senare tid bibehåller 
byggnaderna i väsentliga delar för tiden karakteris-
tiska element. Fakiren 3 – 4 och Floretten 4 tillhör för 
stadsplaneidealet signifikativa byggnadskategorier 
innehållande lokaler för butik och offentlig service.

Läs mer
Stadsplan från 1942, reviderad 1947. Parkstaden 
började byggas under 1940-talet och bestod av fler-
familjshus om tre våningar omgivna av rekreations-
ytor i form av anlagda promenadstigar, lekplatser och 
plaskdamm. Inom området samt i dess utkant vid 
Lyckans väg byggdes pensionärshem. Affärs- och ser-
vicelokaler var också ett tydligt inslag i grannskapet. 
Butikerna längs Götgatan utgör idag en övergång 
mellan Snapphanevägens trafikbuller och bostads-
områdets inre.

Funktionalismen innebar ett brott med föregående 
arkitekturstilar och flyttade fokus till användbarhet 
och vikten av ljus och luft inom bostadsbyggandet. 
Man vände sig mot de slutna kvarteren och den täta 
bebyggelsestrukturen bröts upp. Husen uppfördes 
istället som friliggande längor, s.k. lamellhus, vilka 
placerades med hänsyn till terrängen, omgivna av 
grönytor och växtlighet. Reaktionen mot tidigare 
stilar med dekorativt utformade exteriörer innebar 

släta fasader i ljusa färger utan utsmyckningar. 
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2. Söder



Foto Kristianstads kommun Per Blomberg

2. Söder 25
2.1 Söder 27



2.1 Söder

Att det gröna inslaget har minskat kraftigt under de senaste åren syns tydligt vid jämförelse mellan flygfoton från 
2008 (t.v.) och 2020(t.h.). Visserligen har grönskan utvecklats längre år 2008, men när bilderna studeras närmare 
är det tydligt att framför allt uppvuxna stora träd har försvunnit utmed kanalen, gator och på gamla kyrkogården. 
Grönskan som inramande element har samtidigt minskat och de stora öppna ytorna upplevs ännu mer storskaliga. 
Genom åter- och nyplanteringar finns goda möjligheter att skapa rumslighet och en grönare och mer tilltalande 
miljö. (Kristianstad kommun)

Skala 1:2000 © Kristianstads kommun

2021-02-11
Skala 1:2000 © Lantmäteriet

2021-02-11
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Söders centrala delar genomkorsas av järnvägen Kris-
tianstad-Åhus, till stora delar omgiven av stora öppna 
parkeringsytor tillsammans med det anslutande Are-
naområdet. Historiskt har trädplanteringar i hög grad 
bidragit till rumslighet och inramning, men den gröna 
strukturen är idag bristfällig. Området präglas av flera 
generationers industriverksamheter, där järnvägen 
och närheten till Helge å har varit förutsättningar för 
etableringarna. En äldre generations industrier finns 
norr om kanalen medan Yllan och Bong är särskilt 
framträdande i söder. Karakteristiskt för industribe-
byggelsen är medveten samtida arkitektur med hög 
kvalitet och gedigna material. Östra delen av Söder 
domineras av dess vidsträckta idrottsanläggning med 
ursprung i 1800-talets skjutbana. Verksamhetsom-
rådena som organiskt och successivt vuxit fram kan 
upplevas som splittrade till skillnad från de välpla-
nerade bostadsområdena med en tydlig struktur. I 
nordost finns flerbostadshus i funktionalistisk stil 
från 1930-40-talen; lamellhus i regelbunden och luftig 
struktur med öppen gårdsmark eller gator mellan 
husen. Uddenområdets villor längst i söder präglas 
av 1940-50-talsarkitektur. Villaområdet uppfördes 
på gården Helgenäs marker där parkanläggningens 
rätvinkliga struktur lever kvar i dagens gatunät. 

Utvecklingsförslag
Nybyggnationer präglas av god, samtida arkitektur 
med en tydlig omsorg om materialval där hög kvalitet 

och hållbarhet är ledord. Kanalen, kvarteren, och 
tomterna ramas in av trädplanteringar av olika slag. 
Relativt stora träd matchar de storskaliga byggna-
derna. Befintliga träd har ofta karakteristiska former. 
Utmed Helgeås grönstråk eftersträvas en naturlig 
karaktär som successivt övergår i det naturlika 
Björket. 

Läs mer
Vid tiden för Kristianstads grundläggning utgjorde 
Söder närmast en smal udde ut i de omgivande sjö-
områdena. Den västra infarten till staden gick via 
Långebro förbi Skottenborg. Gränsen mellan centrala 
staden och Söder är än idag tydlig i Södra Boule-
varden. Området har kallats Beckhovet eller Beck-
holmen, eftersom här tillverkades beck och tjära 
under 1600-talet. I de norra delarna, strax utanför de



28SÖDER | INLEDNINGKULTURMILJÖINVENTERING FÖR KRISTIANSTAD STAD

 södra befästningarna och stadens gräns, hade stadens 
borgare under 1700-talet trädgårdsodlingar och 
tobaksplantage. I början av 1800-talet fanns också 
ett par väderkvarnar och enklare bebyggelse invid 
nuvarande Lastageplatsen. 

I mitten av 1800-talet var Söder till största delen att 
brukat odlingslandskap med åkrar och ängar. Längst 
i söder fanns bland annat gårdarna Helgenäs och 
Udden etablerade, liksom ytterligare ett par gårdar 
och en centralt belägen skjutbana vilka knöts ihop av 
raka vägar.

När stadens befästningar revs i mitten av 1800-
talet byggdes nya kanaler för att leda vattnet. Det 
stora invallningsprojektet då delar av Hammarsjön 
torrlades genomfördes under 1860-talet under 
ledning av den engelske ingenjören John Nun Milner. 
Landvinningarna gjorde att staden kunder expandera 
österut och knytas ihop med Hammar och Nosaby. 
Delar kom att planteras och benämnas Stadsparken, 
numera kallat Björket. 

Söder kom att ändra karaktär under andra hälften av 
1800-talet. Industrier kom successivt att etableras 
och till en början fanns dessa främst i norr kring Södra 
kanalen, Lastageplatsen och Långebro, bland annat en 
spritfabrik. Kvarnägare Mårten Pehrson, grundare av 
stadens stora valskvarn, tog initiativ till Aktiebolaget 

Skånska Yllefabriken som byggdes kring sekelskiftet 
1900 en bit längre söderut på Söder. Järnvägen mellan 
Kristianstad och Åhus tillkom på 1880-talet vilket 
drog ännu fler industrietableringar till området. 

Den äldsta detaljplanen över området är 1905 års 
stadsplan. I de norra delarna, till och med Karlavägen, 
var tomterna utlagda i en rutnätsplan som anslöt till 
den gamla stadens struktur. Direkt söder om Karla-
vägen låg Yllefabriken och i sydost var nya gasverket 
och elverket etablerade sedan år 1902. Kvar låg ännu 
gårdarna Carlshem, Helgenäs och Udden. I anslutning 
till Uddevägen fanns två raka kanaler som antagligen 
avvattnade området. 

Omkring år 1930-40-talen hade Yllefabriken expan-
derat till en omfattande anläggning i gränsområdet 
mellan stadskvarteren i norr och det fortfarande 
mer agrara landskapet i söder. Öster om järnvägen 
låg idrottsplatsen, anlagd år 1916 på platsen för den 
tidigare skjutbanan som invigdes redan år 1833. 
Strax söder om Yllefabriken, utmed Uddevägen 
uppfördes enbostadshus i två plan under åren 
1944-47. Dessa var bland de första villorna i området 
söderut mot Udden. På 1950-talet tillkom ett villaom-
råde längst i söder på platsen för gården Helgenäs, 
d v s söder om Yllefabriken ut mot Udden. År 1969 
invigdes den nya motorvägen med en ny bro över 
Helge å. 
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Skottenborg, år 1954. (Regionmuseet) Skottenborg, foto taget av Claes Sandén
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Sårbara miljöer 

Skottenborg, Kristianstad 4:24
Skottenborg tillhör ett av stadens äldsta bevarade hus 
med anor från tiden för Kristianstads grundande på 
1600-talet. Byggnaden har genom tiderna fungerat 
som vakthus, krog och bostadshus, vid ett par tillfällen 
hotat av rivning. Dess karakteristiska utseende med 
de säregna pyramidformade taken fick byggnaden 
på 1770-talet. Huset har en ålderdomlig karaktär, 
och är med sin omgivande lummiga trädgård då som 
nu visuellt framträdande utmed infartsvägen mellan 
Långebro och stadskärnan.

• Särpräglad byggnad med pyramidformade branta 
tegeltak

• Gul putsad fasad med röda fönsterbågar och vita 
omfattningar

• Lummig trädgård 



Gamla begravningsplatsen. (Foto av Claes Sandén)
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Gamla begravningsplatsen, Kristianstad 4:25
Gamla begravningsplatsen är en av stadens äldsta, 
medvetet anlagda gröna miljöer. Den har historisk 
kontinuitet sedan den anlades år 1840 på grund av 
platsbrist vid Heliga Trefaldighet. Begravningsplatsen 
har en symmetrisk kvartersindelning med rätvinkligt 
gångsystem. Området domineras av öppna gräsytor 
med spridda äldre träd, en betydande del av de äldre 
träden har tagits ner under den senaste tioårsperi-
oden. Begravningsplatsen är en avskild plats med 
möjligheter till stillhet och ro. 

• Öppna sammanhängande gräsytor med spridda 
träd

• Raka grusgångar
• I huvudsak äldre gravvårdar med museal karaktär
• I nordöstra hörnet samtida inslag i form av min-

neslund och urngravplatser med aktiv skötsel.

Läs mer
1800-talets befolkningsökning gjorde att begrav-
ningsplatsen invid kyrkan inte räckte till. Ett mark-
område strax utanför staden förvärvades från Kronan 
under 1830-talet. Begravningsplatsen invigdes och 
togs i bruk år 1840. I det sydöstra hörnet anlades en 
gemensamhetsgrav i samband med en koleraepidemi 
år 1857. Efter att Östra begravningsplatsen anlagts 
kring 1890 minskade antalet begravningar här, för att 

i princip ha upphört på 1910-talet. År 1985 anlades 
en minneslund och plats för urnbegravningar i det 
sydöstra hörnet och begravningsplatsen började åter 
att användas. 

C J F Ljunggren 6 och 13
Den långsträckta byggnaden utgör en av portarna till 
Söder. Den detaljrika fasaden i rött tegel har rund-
bågiga portar och fönster, tidstypiska från senare 
delen av 1800-talet. Delar av byggnaden tillhör den 
allra första industrietableringen då C J F Ljunggren 
startade gjuteri och mekanisk verkstad år 1861, men 
utvidgades efterhand. Byggnaden inledde den era då 
Söder kom att växa fram som ett område präglat av 
industri, järnväg och idrott. (På sin tid närmast en 
”influencer”/startbyggnad) 

• Fasad i rött tegel med en mängd murade detaljer
• Rundbågformade fönster och dörrar
• Dekorativt utformade fönsterbågar av gjutjärn

Läs mer
C J F Ljunggrens Gjuteri och Mekaniska Werkstad 
tillverkade bland annat lok, järnvägsvagnar och lant-
bruksmaskiner. (Från 1865 blev framför allt järnvägs-
vagnar en viktig produkt.) Han samarbetade också 
med ingenjören John Nun Milner som ledde invall-
ningsföretaget av Nosabyviken. Verksamheten växte 
snabbt och lokalerna utvidgades i slutet av 1800-talet 
då konjunkturen var på topp. Tidvis var Ljunggrens 
verkstad länets största industri. Efter några år av 
tillbakagång en bit in på 1900-talet gick företaget i 



Ovan syns nuvarande ljust gulputsade fasad. Bevarade 
detaljer är fönster, portar. Foto Katarina Olsson

C J F Ljunggren 13, foto Katarina Olsson

Kvarteret som helhet har en sammanhållen karaktär, 
låg skala. Kvarterets norra sida domineras av det röda 
teglet medan övriga delarhar ljusa putsfasader. Foto 
förf.
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konkurs år 1925. Nya ägare tog vid och delar av fastig-
heten fylldes med nya verksamheter såsom bilgarage, 
bostäder och affärer.

C J F Ljunggren 14
Vid Södra kanalen utvecklades Kristianstads första 
industriområde med bl a C J F Ljunggrens verksamhet 
under andra hälften av 1800-talet. I byggnadens 
bottenvåning inrymdes utställningslokal, arkiv och 
matrum för arbetarna och på ovanvåningen snickeri. 
Efter konkursen år 1925 såldes tomten till byggmäs-
tarna Ola Persson och Anton Persson som genomförde 
ombyggnader för att istället inrymma butiker och 
lägenheter. Ritningar från år 1927 visar fasaden med 
rundbågiga fönster i ovanvåning och överljusfönster 
ovan dörrarna, delar som fortfarande finns bevarade. 
Byggnaden är en god representant för 1920-talets 
klassicism, som en del av ett sammanhållet kvarter 
med låg skala. 

• Enkla, klassicistiska former
• Symmetri och upprepning
• Slät ljus fasad
• Portar av trä med rund-

bågiga ljusinsläpp



Ovan - Pontonen 2, ritning år 1936 av arkitekt Otto 
Ohlsson. (Kristianstad kommun)

Ovan - De rundade formerna på hörnbalkongerna ger ett smäckert utseende. Kulören konstrasterar mot fasaden. 
Fronterna är visserligen utbytta, men genom den bevarade formen har funkiskaraktären bevarats. Takkupor har 
tillkommit i samband med att vindsvåningen inretts. Foto av Claes Sandén 
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Pontonen 2
Funkisbyggnaden på hörnet är en framträdande 
tidsmarkör från tiden kring 1930-40-talen. De släta 
ljusputsade fasaderna med kontrasterande kulör på 
fönsterbågar och rundade balkongfronter signalerar 
funkis. Då som nu eftersträvades en mix av handel, 
verksamheter och boende. 

Byggnaden ritades av arkitekt Otto Ohlsson år 1938. 
I bottenvåningen utmed Västra Storgatan planerades 
för verksamheter såsom cigarraffär, brödaffär, frisör 
och speceriaffär, men utmed Östra Ågatan inrymdes 
lägenheter även i bottenplan. Fasaden är slät med 
enhetlig utformning, med en upprepning i fönstrens 
placering,

• Jämn och slät putsad fasad i ljusgul kulör
• Regelbundet placerade två- eller treluftsfönster 

målade i en grön, kontrasterande kulör
• Rundade eller raka balkongfronter i kontraste-

rande grön kulör
• Flackt tak utan taksprång



Ovan: Sappören 4, ritad av Gustav Kindt år 1957. (Kris-
tianstad kommun)

Ovan: Byggnaden har en ursprunglig och välbevarad exteriör. Foto av Claes Sandén

34SÖDER | SåRBARA MILjÖERKULTURMILJÖINVENTERING FÖR KRISTIANSTAD STAD

Sappören 4
Med lågmäld gråputsad fasad i en avskalad karaktär 
framträder ett av 1950-talets tillskott i stadsbilden. 
Arkitekturen är rak och ärlig med rötterna i funk-
tionalismen. Materialval och omsorg om detaljerna 
är tydlig, t ex de gröna detaljerna som återkommer i 
fönsteromfattningar eller kring kakelklädda portar av 
gediget trä. Den norra, mer slutna fasaden domineras 
av regelbundna och upprepade fönsterrader, vertikalt 
markerade. Mot söder öppnar balkonger upp mot ljus, 
luft och umgänge på innergården. 

• Ädelputs i grå nyans
• Regelbundet placerade stora fönster med lågt 

placerade poster(?)
• Portar av trä (ek?) med entréparti klätt med 

grönt kakel
• Indraget koppartak
• Utanpåliggande balkonger i profilerad grönmålad 

plåt mot söder



Yllefabriken, okänt år men före 1930-talet. Den äldsta 
längan mot norr tillsammans med tillbyggd del med 
sågtandat tak och skorsten. (Regionmuseet)

Planteringar kring yllefabriken år 1968. 
(Regionmuseet)

Yllefabriken 19 foto Claes Sandén
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Yllefabriken 19
Yllefabriken är en av de mest tydliga symbolerna för 
Söders industrihistoria. De äldsta delarna i ljust gult 
tegel härrör från sekelskiftet 1900 men är tillbyggd 
i omgångar, varav delar i uppförda i rött tegel, men 
med liknande formspråk. Den framträdande och tids-
typiska industribyggnaden har karakteristiska kom-
ponenter såsom stora fönster och sågtandat tak. Den 
strikta arkitekturen förstärks av den strama trädplan-
teringen i form av pelarek och kastanj. Yllefabriken 
visar på en medveten gestaltning med omsorg om 
detaljer och materialval., där även den omgivande 
gröna miljön innefattas. Yllefabrikens verksamhet 
lades ner år 1987 men fick ny funktion som företags-, 
mäss- och konferenscentrum. Med sin intressanta 
historia och framträdande arkitektur i området har 
Yllan karaktär av framtida nod/”influencer”/start-
byggnad.

• Fasader av ljusgult eller rött tegel
• Klassicistiska detaljer i form av pilastrar, takfot 

markerad med utkragande tegel
• Stora, regelbundet placerade fönster för rikt lju-

sinsläpp
• Skiftande takformationer utifrån funktion 

och byggnadsperiod; dels flackt tegeltak, dels 
sågtandat tak

• Medvetet anlagda trädplanteringar utmed fasad 
och på omgivande grönytor

Läs mer
De många och stora fönstren var nödvändiga för att 
släppa in ljus till produktionens olika moment. Mindre 
grönytor och olika slags träd såsom bland annat 
pelarek, pil och kastanj utgör rester av en antagligen 
medvetet planerad och planterad anläggning kring 
industrin. 

När fabriken invigdes omtalades den som den största 
i sitt slag i Skandinavien med 80 vävstolar och 200 
anställda. Industriarbete i början av 1900-talet var 
till stora delar manuellt och krävde många anställda, 
därmed stora lokaler. Många kvinnor anställdes, de 
hade i regel lägre löner än männen. Yllefabriken drev 
daghemmet Uddegården för de anställdas barn. 1950-
talets kris inom textilindustrin blev början på slutet 
för Yllefabriken. 



Flygfoto, troligen år 1968. Fortfarande kan resterna av gården Folkenäs skönjas strax söder om fabriken (högra 
kanten). Trädplanteringen utmed åsidan framträder liksom anlagda planteringar mellan de olika byggnadskrop-
parna. Högväxta träd syns också mot Bongfabriken. (Kristianstad kommun)

Träd med karakteristiska och skiftande former är ett 
karaktärsdrag kring Yllan. Entrépartiet mot nordost, 
tillbyggt på 1930-talet. Till höger om detta syns den 
ursprungliga fabrikslängan mot väster. (Foto förf.)

Ovan: Ursprungsritningarna saknas, men i samband 
med en tillbyggnad mot väster gjordes denna uppmät-
ningsritning år 1919. Fönstren var ursprungligen rund-
bågiga, numera med rak form. (Kristianstad kommun)
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T. v. ritning år 1941 av Robert Larsson, t. h. fasadförändring mm år 1999, Arkitektgården. Skylten på fasaden 
kvarstår om än i modifierad form. I och med den sentida fasadförändringen markeras de horisontella linjerna 
tydligare jämfört med ursprunget. (Kristianstad kommun)

Ovan: Konservfabriken 5, foto 2017 Per Blomberg - 
Kristianstad kommun.
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Konservfabriken 5
Som ett utropstecken framträder den högresta 
byggnaden med fasader av gul puts med ljust gula 
omfattningar runt de rödmålade fönstren. Byggnaden 
är sammansatt av flera olikformade delar som skapar 
många vinklar och vrår. Det oregelbundna taket är 
täckt med röd plåt. Byggnaden utgör den första gene-
rationen Bong i området, uppfört utifrån dåtida tradi-
tionella stilideal.

• Gul slätputsad fasad 
• Oregelbundet format plåttak i röd kulör
• Skapar intressant kontrast och årsring i förhål-

lande till den funktionalistiska byggnaden intill. 

Konservfabriken 8
De äldsta delarna av konservfabriken tillhör en av 
Kristianstads få bevarade industrimiljöer där den 
funktionalistiska karaktären är bevarad. Känneteck-
nande är släta fasader, ljus puts, flackt tak, regel-
bundet placerade fönster, raka linjer. Byggnadens-
utformning signalerade på sin tid modernitet i sitt 
yttre men även i sitt inre, själva produktionen, då 
konserver var den nya tidens mat. Denna något yngre 
industri utgör en viktig årsring i Söders industriland-
skap präglat av medveten, samtida arkitektur och har 
därmed potential som framtida nod/”influencer”/
startbyggnad. 

• Jämna och släta fasader
• Ljusgul puts
• Regelbundet placerade tvåluftsfönster
• Flackt tak utan taksprång
• Byggnaden signalerar framtid och framstår som 

modern och avskalad i förhållande till grannbygg-
nadens vinklar och vrår. 

Läs mer
Större delen av fastigheten har dels ingått i bangårds-
området, dels utgjorts av åkermark ända in på 1930-
talet. Byggnadens nordvästra del, i funktionalistisk 
stil, är den äldsta, ritad år 1941 av Robert Larsson 
som under de kommande åren 1944-1973 var stads-
arkitekt i Kristianstad. Redan år 1942 gjordes en 
mindre tillbyggnad men kom att följas av en omfat-
tande om- och tillbyggnad år 1948, vilket tyder på en 
snabbt expanderande verksamhet. Den funktionalis-
tiska stilen präglade även dessa delar. Ytterligare till-
byggnader har gjorts söderut under senare delen av 
1900-talet. 

Konservindustrin i Skåne har anor från sekelskiftet 
1900, med främst konservering av grönsaker och 
frukt. Efterfrågan på konserver växte framför allt 
under 1950-60-talen, då allt fler förvärvsarbetande 
kvinnorna bidrog till ändrade kost- och levnadsvanor 
med en växande efterfrågan på hel- och halvfabrikat. 



T.v. Konservfabriken 8. Ljusgul, slät fasad, regelbundet 
placerade tvåluftsfönster, flackt tak utan taksprång. 
Byggnaden har till stora delar en bevarad funkis-
fasad. Viss planterad växtlighet och grönytor ramar in 
byggnaden. Foto av Claes Sandén

Ovan: De båda fastigheterna Konservfabriken 8 och 5 representerar olika, närmast konkurrerande, stilideal som 
skapar en spännande kontrast. Grannhusets skarpa kulör, vinklar och vrår förstärker upplevelsen av Konservfa-
briken 8 som modern och avskalad. (Foto förf.)

Konservfabriken 10, Foto Claes Sandén
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Konservfabriken 10
Den ljust slätputsade villan är uppförd i slutet av 
1920-talet och tillhör områdets äldsta bostadsbebyg-
gelse. Mansardtaket är brutet med en mjukt svängd 
form nedtill, täckt med tegel. Takfoten är dekorativt 
profilerad med markerade pilastrar i gavelfasadernas 
hörn, detaljer som är typiska för 1920-talsklassi-
cismen. Den lummiga trädgårdstomten rymmer en 
mängd träd och buskar och omges av en putsad mur. 

• Ljus slätputsad fasad 
• Mansardtak utan taksprång
• Symmetrisk fasad med regelbundet placerade 

fönster och dörrar
• Stor trädgårdstomt



Ovan: Näktergalen 5, ritning till nybyggnad av flerbostadshus, Nils Persson (?) år 1942. Viktiga komponenter är 
symmetri, raka linjer, smäckra detaljer och ljusinsläpp. (Kristianstad kommun)

Ovan: Byggnaden har många tidstypiska byggnadsde-
taljer bevarade. Foto av Claes Sandén 
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Näktergalen 5
Fastigheten Näktergalen 5 på Skepparegatan 3 
har välbevarad ursprunglig funkiskaraktär med 
slätputsad ljus fasad, kontrasterande grönmålade 
fönster och dörrar, skärmtak ovanför entrén, garage 
i källarvåning vänd mot gatan, valmat tegeltak. Även 
den omgivande trädgården har bevarade delar såsom 
rabatter, fruktträd och lågt smidesstaket.

• Raka linjer, symmetri
• Ljus slätputsad fasad
• Flackt tak utan taksprång
• Kontrasterande kulör på fönster, dörrar och 

portar



Ovan: Radhus, kv Bofinken, sju 1,5 plan enfamiljshus, fasad mot norr. Ulf Jacobsson, byggnadsingenjör. 
(Kristianstad kommun)

Ovan: Västra delen av radhuslängan på Skepparegatan. Den långsträckta fasaden delas upp i mindre enheter 
genom skiftande tegel. Tvåluftsfönster målade i huvudsak röd eller grön kulör (troligen original), målade smides-
räcken i tidens design, entré under utdraget takfall, markerad skorsten murad i tegel. Foto 2017 Per Blomberg 
- Kristianstad kommun
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Kv Bofinken
Radhuslängan i sydöstra delen av Uddenområdet 
visar på lågmäld men genomtänkt vardagsarkitektur 
där material och detaljer ligger i fokus. Längan ritades 
år 1954 av Ulf Jacobsson, byggnadsingenjör från Åhus 
och uppfördes strax därefter i omväxlande rött och 
gult tegel. Plattbelagd förgård, trädgård mot baksidan.

• Fasad av omväxlande rött och gult tegel som 
markerar varje husdel

• Flackt tegeltak med utdraget takfall över entré-
parti

• Målade smidesräcken i tidens design, delvis över-
ensstämmande med fönsterkulör

• Liten förgård, trädgård på baksidan



Kristianstads södra bangård. Utmed bangårdens västra sida låg en rad magasin med gavlarna vända mot 
järnvägen. De låg länge kvar men det sista revs på 1980-talet i samband med spårsanering. Magasinen kan 
användas som inspiration till ny bebyggelse. (Kristianstadvykort)
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Bangårdsområdet, Kristianstad 4:38 m fl
Bangårdsområdet är en central, öppen kil genom 
Söder med siktlinjer till och från centrala staden. 
1880-talets järnvägsetablering mellan Kristianstad 
och Åhus med utbyggnad av en ringlinje kring sekel-
skiftet 1900 var en förutsättning för utvecklingen av 
Söders skiftande industriverksamheter. Vid godssta-
tionen från 1889 ligger sedan år 1979 Järnvägsmu-
seet med bevarade lok och vagnar. Bangårdsområdet 
är en autentisk järnvägsmiljö som ger tidsdjup och 
förankring på platsen. 

• Öppen yta med lång kontinuitet, funktionen har 
varit densamma sedan 1880-talet

• Siktlinjer till och från staden
• Flera parallella järnvägsspår 
• Ruderatmarker med låg örtartad växtlighet som 

hyser biologiska värden
• Levande och autentisk miljö från järnvägens eta-

blering i området

Läs mer
Kristianstad södra öppnades för godstrafik år 1889, 
senare kompletterad med persontrafik. År 1927 
tillkom en mindre expeditionsbyggnad som ännu är 
kvar(?) och tillhör Järnvägsmuseet. En tunneltrapps-
överbyggnad från Kristianstad C är hitflyttad, liksom 
en bomvaktstuga från Långebro och en kolbrygga från 
Kristianstad C samt två lok- och vagnförvaringshus. 

Museibyggnaden invigdes år 1979 och har bland 
annat kompletterats med perrongplattformar för per-
sontrafik. 



Vid kanalmynningen ligger byggnaden som bland annat inrymt LO Smiths spritfabrik. Det karakteristiska hörntornet 
finns ännu kvar och delar av byggnaden har kvar sin gamla form. Byggnaden är en av få (eller den enda?) som minner 
om den äldsta industrigenerationen på Söder. (Kristianstad kommun)

T. v. Kvarteret Vapenbro-
dern och Axel Lillie på 
utsnitt av 1864-65 års 
tomtkarta över Kristian-
stad. Den södra delen av 
kvarteret, Vapenbrodern 
5 var då bebyggd. 
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Kvarteret Vapenbrodern
Bebyggelsen har anspråkslös karaktär som speglar 
områdets ursprung som ett av de två första småin-
dustriområdena utanför de gamla fästningsvallarna 
invid Helge å. (Det andra var Ljunggrens kvarter en 
bit österut.) Skiftande verksamheter genom tiderna, 
bland annat spritfabrik och spisbrödsfabrik, har i viss 
mån bidragit till successiva ombyggnader. Byggna-
derna är visuellt framträdande invid Lastageplatsen 
med praktisk funktion som lastningsplats invid ån, en 
öppen yta med historisk kontinuitet. 

• Medvetet vald plats men anspråkslös och 
organiskt framväxt bebyggelse i ett av stadens 
första småindustriområde.

• Visuellt framträdande

Läs mer
Skånska rekognosceringskartan visar att det på 1810-
talet fanns två husrader, troligen någon typ av enklare 
bebyggelse mot ån. År 1854 ser området ut att vara 
mer planerat och en buktande gata hade anlagts 
mellan de båda raderna. Vid den här tiden fanns ännu 
inte kanalen, den tillkom dock strax därefter då den 
är utritad på 1865 års tomtkarta. Kvarteret Vapenbro-
dern var då indelad i fem tomter varav Vapenbrodern 
5 i sydväst var bebyggd. År 1876 köpte Lars Olsson 
Smiths Win- och Spirituosa Aktiebolaget fastigheten 
och eran som spritfabrik påbörjades.

Redan året därpå upprättade arkitekt Magnus Isaeus 
i Stockholm ritningar för ett destilleringsverk som 
skulle inrymmas i ett ca 9 meter brett och 20 meter 
högt torn ut mot Lastageplatsen. Att en Stockholmsar-
kitekt anlitades till tornbygget kan tyda på goda tider, 
viss status, men också att man månade om utform-
ningen. På 1890-talet tillkom det åttakantiga torn-
rummet i sydost som fungerade som mottagningsrum 
för brännvin. 

Kring sekelskiftet 1900 togs kvarteret successivt i 
anspråk med fler byggnader och uthus på innergårdar 
och granntomter. Fotografier från den här tiden visar 

att byggnaden som inrymde spritfabriken var 
vitputsad. På hörnan syns ett lågt torn och centralt ett 
högrest kraftigt torn som visuellt var mycket framträ-
dande ut mot årummet. Spritfabrikens verksamhet i 



Ovan syns det trädkantade kanalområdet med en rad 
förtöjda småbåtar, okänt år. (Lantmäteriet, Kristian-
stads kommun). Nedan samma kanal, men fotogra-
ferad från motsatt håll. Foto Per Blomberg

Ovan: Ombyggnadsritning år 1944. Bevarade detaljer 
är tornbyggnad, svagt rundbågiga fönster i ovanvå-
ning. (Kristianstad kommun)
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fastigheten upphörde men ersattes år 1916 av en ny 
funktion som bageri, bland annat med AB Skånska 
Spisbrödsfabriken som ägare. I slutet av 1920-talet 
skadades det höga tornet i en eldsvåda. Som en följd 
av detta gjordes ombyggnader där endast tornets 
bottenvåning bibehölls och vindsvåningarna byggdes 
om till mansardvåningar, likt dagens utseende. I 
slutet av 1940-talet upphörde bageriverksamheten 
och ersattes av Kristianstads Boktryckeri AV som 
bedrev tryckeri fram till 1970-talet. Därefter har bl a 
mekanisk verkstad och numera möbelaffär inrymts i 
fastigheten. 

Vapenbrodern 8 omfattar Grönroos silversmedja som 
är en rest av en tidigare hantverkstradition i staden. 
Just silversmidet har lång tradition i Vä, Kristianstads 
föregångare.

Gasverket
Som några av de första byggnaderna i södra delarna 
av Söder uppfördes gas- och elverk år 1902. De pla-
cerades längst ut i söder på de torrlagda markerna av 
Nosabysjön. Förutom järnvägen som passerade förbi 
var området ännu inte ianspråktaget. Arkitekturen i 
rött tegel ansluter till det sena 1800-talets formspråk. 
Verksamheten vid gasverket upphörde år 1962. År 
1979 gjordes vissa ombyggnader i samband med att 
Radio Kristianstad flyttade in i lokalerna. Bland annat 
inrymdes kontor, studio- och kontrollrum. 

• Gedigna material och tidstypiska former 
• Medvetet anlagd pionjärbyggnad med samhäll-

suppdrag. 



Del av stadskarta år 1905. Endast delar av Söder var 
ianspråktaget. Gas- och elverk var bland de första i 
denna sydöstra del. (Kristianstad kommun)

Ovan: Gas- och elektricitetsverket, okänt år men 
troligen början av 1900-talet. (Kristianstadsvykort)

Ovan: Det röda teglet signalerar i Kristianstad stad äldre bevarad arkitektur, ofta från sent 1800-tal eller tidigt 
1900-tal. Foto av Claes Sandén 
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T.v. rester av Uddevägens allé, vy mot söder. 
Foto av Claes Sandén. Nedan: Båtsmansgatan, vy mot 
öster Putsade fasader i dämpade kulörer, tegeltak, 
uppvuxna trädgårdar, låga smidesstaket eller häckar. 
Foto Per Blomberg 
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Miljöer med viss tålighet för förändring

Uddenområdet och Uddevägens allé
Uddenområdets villor och radhus längst i söder 
uppfördes under 1940-50-talet på gården Helgenäs 
marker där den äldre parkanläggningens rätvink-
liga struktur lever kvar i dagens gatunät. Uddevägen 
tillhör en av Söders äldsta vägsträckningar. Ljung-
grens karta från år 1854 visar den allékantade raka 
vägen från gården Gellivari, på platsen för nuvarande 
Yllan, till gårdarna Helgenäs och Udden längst i söder. 
Av allén finns ett fåtal äldre träd kvar i en enkelsidig 
allé utmed vägens östra sida.

• Tegeltak, fasaderna har ljus puts (grön, gul, vit, 
grå) eller gult tegel

• Uppvuxna generösa trädgårdar inramade av 
häckar eller låga smidesstaket

• Regelbunden tomtstruktur med raka gator 

T. v. Uddevägen
utanför Bongs fyravå-
ningshus i kv Konserv-
fabriken, okänt år. 
Regionmuseet



Vägen till Udden omkring år 1910,till höger skymtar taket på serveringspaviljongen, till höger ligger Helgenäs. 
(Kristianstadvykort)

Kommentar:
Uddevägens allé var tidigare med som ett sårbart objekt. Eftersom det i nuläget endast finns ett fåtal träd kvar, bör 
allén mer betraktas som en historisk struktur med utvecklingspotential.
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T. h. flygbild från 
år 1960, idrotts-
platsen i söder med 
lamellhusområdet 
norr om. (kristian-
stad kommun)

Nedan och ovan. Stallgatan,vy mot öster, kv Nebulosan 
m fl. Foto 2017 Per Blomberg 

Smedjegatan, Foto Claes Sandén 
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Lamellhusområde, kv Nebulosan, Draken m fl 
Lamellhusområde med flerbostadshus i öppen kvar-
tersstruktur. Väderstrecksorienterade med gaveln 
mot gaturummet, ljus puts i dämpade ljusa gröna, 
gula, grå kulörer, ofta kontrasterande kulör på detaljer 
såsom balkonger och fönsteromfattningar, t ex rött 
eller grönt. Innergårdar, mer eller mindre plante-
rade. På detaljnivå har förändringar skett i varierande 
omfattning, t ex fönsterbyten, vilka har inverkat 
negativt, men helhetsmiljön har fortfarande bevarade 
och tidstypiska kvaliteter som fortsättningsvis bör tas 
tillvara. 

• Väderstrecksorienterade byggnader i öppen 
luftig struktur med tillhörande innergårdar

• Släta, putsade fasader i ljusa dämpade kulörer
• Kontrasterande kulörer på balkonger och fönste-

romfattningar

Villaområde från 1940-60-tal, kv Vattumannen, 
Skytten m fl
På detaljnivå har förändringar skett i varierande 
omfattning, t ex fönsterbyten, vilka har inverkat 
negativt, men helhetsmiljön har fortfarande bevarade 
och tidstypiska kvaliteter som fortsättningsvis bör tas 
tillvara.

• Släta putsade fasader i ljusa kulörer.
• Flacka tak
• Omgivande trädgårdar, inramade av häckar eller 

staket.
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3.1 Östra kasern

Östra kasern uppfört åt Kungliga Wendes Artillerire-
gemente är ett av stadens tre centrala regementen, 
de övriga är norra och södra kasern. Var och en av 
dem har en karaktäristisk arkitektur och för Östra 
kaserns del är det byggnader i tegel och trä eller en 
kombination av båda materialen som har använts. På 
en avstyckad tomt inom området, strax söder om den 
öppna ridplanen, har det på senare tid uppförts fyra 
flerbostadshus i två våningar med loftgångar över 
fasaden.  De är uppförda med vit putsfasad med deko-
rativa inslag av skiffer samt samma typ av skiffer på 
taket. Den för området avvikande arkitekturen står 
i stark kontrast till det äldre byggnadsbeståndet och 
redovisar tydligt mötet mellan gammalt och nytt och 
lägger en årsring tätt intill en annan. 

Mot norr omges området av stora parkeringsytor 
precis intill det f.d ridhuset, Croniushallen. Parke-
ringsytor och höga staket inom området bidrar till att 
lösa upp strukturen och ge regementsbyggnaderna 
en mindre attraktiv framtoning. Söderifrån har den 
långa raden av logementsbyggnader utmed Södra 
kaserngatan en sammanhållande effekt och arkitek-
tonisk helhet. Dessa har med mindre förändringar 
anpassats till ett modernt boende med de kultur-
historiska värdena intakta. Trädraden av Robinior 
är viktiga inslag i närmiljön då kasernen alltid varit 
trädplanterad. Inom området i väster står ett flertal 
pelarträd som i detaljplanen kan föryngras men inte 

tas bort utan återplantering. Områdets landskaps-
mässiga kvaliteter finns i Östra kaserns och det nära-
liggande Utanverkens grönska och vatten. Detta är 
viktiga inslag och tydliga reminiscenser från dess 
militära historia och ursprung. 

Utvecklingsförslag
Genom anpassad nybyggnation inlemmas den kultur-
historiskt värdefulla bebyggelsen i nya verksamheter 
och på så sätt utvecklas området med hänsyn till dess 
kvaliteter ur både miljö-, och kulturmiljöperspektiv. 
Nya byggnader uppförs i gedigna material inom den 
befintliga rätvinkliga strukturen med klara siktlinjer 
och efter befintliga låga och tunga tegelvolymer. Det 
går med fördel att bygga vidare på det historiska 
mönstret. Till exempel har det tidigare legat två plåt-
förråd på det som idag är parkeringsplats, direkt norr 
om ridhuset. 

Området norr om Croniusgatan/Kockumsgatan, 
mellan Kanalgatan, Vattentornsvägen och Snapphane-
vägen, präglas av mycket grönska och särskilt av stora 
uppvuxna träd. Allögården som ligger i dess östra del 
är sårbar för förändring men området i övrigt är tåligt 
för nybyggnation. Punkthus placerade i den befintliga 
uppvuxna grönskan tar tillvara platsens tillgångar och 
ansluter till områdets karaktär.

Läs mer
Under 1950-60- talen fortsatte det byggas i stads-
delen. Allögården, ett äldreboende, byggdes 1959 
norr om Östra kasern och området mellan järnvägen 
och Kanalgatan och norr om Östra kasen kom att 
exploateras.

Rivningsförbud samt PBL 8 kap 13: Kristianstad 4:7 
(ridplan, häststall, ridhus), Östra kasern 5

Rivningsförbud samt PBL 8 kap 17: Kristianstad 
4:7 (kanslihus, östra och västra kasern, sjukstall, 
skosmedja och manskapsmäss)
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Sårbara miljöer

Kristianstad 4:7 - Östra kasern (ridplan, häststall, 
ridhus)
Östra kasern präglas av de ursprungliga militärbygg-
naderna i rött tegel och den öppna kaserngården. 
Anläggningens struktur är rätvinklig kring en rek-
tangulär ridplan. Typiskt för militärarkitektur från 
denna tid är en sammanhållen arkitektonisk helhet. 
En genomtänkt utformning som avsåg markera mili-
tärsamhället som en sluten enhet avskild från övriga 
samhället. De uppfördes i de billigaste materialen 
murtegel och kalkputs i en stram klassicism där 
utsmyckningarna utgjordes av klassiska formelement 
som pilastrar, friser, gördellister, hörnkedjor och rus-
ticerad sockel. Östra Kasern uppfördes efter typrit-
ningar signerade Erik Josephsson. Miljön berättar om 
en hästanknuten militär tid, en ökande medvetenhet 
kring hälsoaspekter kopplat till logi för både djur och 
människor. 

• Låga massiva byggnader i tegel 
• Rätvinklig struktur
• Klassicerande arkitektur
• Grusbelagd ridplan

Läs mer
Kasernanläggningen är ritad av Erik Josephsson som 
var anställd vid Överintendentsämbetet 1891-1922. 

Genom denna position kom han att få rita omkring 
fyrtio kasernanläggningar på olika håll i landet. 

Ridplan; Öppen rektangulär grusplan avgränsad av 
stall, ridhus och tidigare en trädrad. Häststall; Längs 
östra och västra kortsidan av ridplanen ligger häst-
stallen. Det är låga byggnader med en form som 
närmast är att likna vid en basilika. Lägre sidopartier 
och ett förhöjt mittparti. Bottenvåning av rött tegel 
och däröver en förhöjd träkonstruktion. Gavelpar-
tierna har en artikulerad panelarkitektur med list-
verksindelningar och tätt spröjsade fönster. Utmed 
takfoten fortsätter ett band med omväxlande röd 
panel och tätspröjsade fönster.  

Ridhus; Ridhuset är placerat utmed ridplanens norra 
långsida och har en fasad i rött tegel och ett flackt 
sadeltak. Långsidorna delas in av strävpelare och högt 
placerade stickbågiga järnfönster. Ridhuset har gavlar 
helt i tegel med indragna fönsterpartier. 

Kungliga Wendes artilleriregemente (A3) tillkom 
1749 och samma år bildades ett kompani i bland 
annat Kristianstad. I nära 200 år var sedan Wendes 
en del av staden. Garnisonsområdet för Wendes har 
varierat inom staden och regementet har huserat i 
såväl Norra, Södra som Östra Kasern. Allt eftersom 
staden växte och militären genomgick en teknisk 
utveckling och modernisering flyttade de succesivt 

ut från stadskärnan. Östra kasern byggdes för 
Wendes artilleriregemente och stod färdigt 1906 med 
klassiska militärbyggnader i rött tegel och en central 
kasern. Införandet av allmän värnplikt hade tvingat 
fram ett ökat behov av förläggningslokaler. Östra 
kasernområdet var obebyggt och låg nära övnings-
fältet i Näsby. Då markförhållande var dåliga på den 
vattensjuka marken, fick stora mängder grus forslas 
dit för att möjliggöra byggnation och regementsbygg-
naderna kunde endast uppföras i två våningar.  Allmän 
värnplikt tillsammans med demokratiska och sociala 
strävanden föranledde ett ökat behov av kaserner. 
Ett sätt att rationalisera byggandet var att göra 
typritningar. Erik Josephsson, arkitekt vid Kungliga 
arméförvaltningens fortifikationsdepartement. 43 
anläggningar kom att uppföras efter hans ritningar. 
1946 flyttade regementet till Norra Åsum och Östra 
kasern används därefter som förråd för militären. 
Under 1960- och 70-talen utökades området med 
nya byggnader och verksamheter. Administrations-
byggnad för Milo Syd, ett nytt polishus med garage 
samt förskoleverksamhet på Östra kasern. 
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T. v. Ritningar signerade Erik Josephsson vilken sam-
manlagt ritat omkring 40 kasernanläggningar under 
sin verksamma tid som arkitekt.

Ovan Östra kasern, foto Per Blomberg 

ÖSTRA KASERN | SåRBARA MILjÖERKULTURMILJÖINVENTERING FÖR KRISTIANSTAD STAD
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Östra kasern 5 - Allögården, foto Per Blomberg
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Östra kasern 5 – Allögården
Allögården speglar sin tids arkitekturideal genom ett 
sparsmakat formspråk där variationen i fasaderna 
utgörs av kontrasterande material. Exempelvis artiku-
leras kortsidorna samt vissa balkongpartier gentemot 
de putsade långsidorna genom bart tegel. Ytterligare 
tidstypiska drag är träfönster med asymmetriskt 
placerade tvärposter eller spröjs liksom putsade band 
i avvikande färgsättning som delar in fasaderna i sym-
metriska fält. 

• Träfönster med asymmetriskt placerade tvär-
poster eller spröjs 

• Släta och ljust avfärgade långsidor kontrasteras 
mot gavel- och balkongpartier i rött tegel

• Vertikala och horisontella band i avvikande färg-
sättning delar in långsidorna i partier

Läs mer
Norr om Croniusgatan/Kockumsgatan, Kanalgatan, 
Vattentornsvägen och Snapphanevägen var marken 
obebyggd fram tills ålderdomshem och verkstads-
skola uppfördes. 1961 invigdes två femvåningshus 
som sedermera utökades med ytterligare ett som 
stod klart 1967. Det nya ålderdomshemmet kallades 
för Allögården. Två femvåningshus under svagt 
sluttande pulpettak krönta av karakteristiska mjukt 
formade plåtkonstruktioner. Gavlar i tegel bryts upp 
av ett lodrätt fönsterband markerat genom avvikande 

material. Långsidornas putsade fasader delas upp av 
band i avvikande färgsättning som bildar rätvink-
liga kvadrater och rektanglar. Inom dessa är enlufts-
fönster placerade. Fönstren har stående rektangulär 
form, mindre i anslutning till badrum och större i 
övriga rum. På de indragna balkongerna sitter fönster 
med stora rutor och asymmetriskt placerad spröjs.

Miljöer med viss tålighet för förändring

Kristianstad 4:7, Östra kasern 8 (kanslihus, östra 
och västra kasernen, sjukstall, skosmedja, man-
skapsmäss)
Östra kasern präglas av de ursprungliga militärbygg-
naderna i rött tegel och den öppna kaserngården. 
Anläggningens struktur är rätvinklig kring en rek-
tangulär ridplan. Typiskt för militärarkitektur från 
denna tid är en sammanhållen arkitektonisk helhet. 
En genomtänkt utformning som avsåg markera mili-
tärsamhället som en sluten enhet avskild från övriga 
samhället. De uppfördes i de billigaste materialen 
murtegel och kalkputs i en stram klassicism där 
utsmyckningarna utgjordes av klassiska formelement 
som pilastrar, friser, gördellister, hörnkedjor och rus-
ticerad sockel. Östra Kasern uppfördes efter typrit-
ningar signerade Erik Josephsson. Miljön berättar om 
en hästanknuten militär tid, en ökande medvetenhet 
kring hälsoaspekter kopplat till logi för både djur och 
människor. 

• Rätvinklig struktur
• Klassicerande arkitektur
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Ritningar signerade Erik Josephsson, anställd vid Överintendentsämbetet mellan 1891-1922.
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Läs mer
Kanslihus; Kanslihuset med flankerande kaserner 
utgör sinnebilden av en militäranläggning från denna 
tid. Ett klassicerande formspråk kan ses i ett mittparti 
markerat genom lisener krönta av en fronton, en 
slätputsad och vitfärgad kraftig takfot. Ytterligare 
kännetecken är det valmade mansardtaket. Vid en 
jämförelse mellan byggnaderna på östra kasern är det 
tydligt att administration tillsammans med förlägg-
ningar har erhållit en representativ karaktär. De är 
högre, har ett fasaduttryck som betonar höjden (risali-
terna) och en mer påkostad takform som anknyter till 
byggnader för en högre social klass. Östra och västra 
kasernen; Kanslihuset flankeras av två tvåvånings 
längor som rymde kaserner. Kasernbyggnaderna 
är likaså representativa byggnader i rött tegel med 
kraftig takfotslist. Långsidorna bryts upp av tre svagt 
framskjutande partier så kallade risaliter. Täcks av 
plåtklädda valmade sadeltak. Fönster med fyra lufter 
indelade i små rutor. Sjukstall; Tegelarkitekturen 
knyter samman byggnaderna liksom de flacka sadel-
taken. Skosmedja; Tegelarkitekturen knyter samman 
byggnaderna liksom de flacka sadeltaken. Manskaps-
mässen; En panelklädd och rödfärgad byggnad med 
vita snickerier
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3.2 Egna hem

Egna hemsrörelsen var ett samhällsfenomen, vars 
motiv var både sociala, ekonomiska och politiska. 
Samhället har genomgått omvälvande förändringar 
sedan anläggandet av Egna hem påbörjades. Delar av 
denna utveckling kan ses i byggnadernas exteriörer 
genom skiftande arkitekturstilar men också i sentida 
ombyggnader och renoveringar. Den äldsta bebyg-
gelsen på platsen bär det tidiga 1900-talets uttrycks-
sätt i form av jugend, nationalromantik och 20-tals-
klassicism. Nästa urskiljbara period inom egna hem 
är präglad av funktionalismen och 1940- och -50-
talens vidareutveckling av denna mot mjukare former 
och mildare färgsättning. Merparten av bebyggelsen 
är dock starkt påverkad av renoveringar som genom-
förts under sent 1900-tal och framåt. De byggnader 
som fortfarande kan berätta om denna förändring, 
kort sammanfattat i övergången från ett jordbruks- 
till ett industrisamhälle, listas nedan.

• Trädgårdar med uppvuxen nyttobetonad grönska 
• Gedigna byggnadsmaterial som trä, sten, kalkputs, 

tegel och plåt
• Arkitektur präglad av nationalromantikens, 

jugendstilens och 1920-talsklassicismens 
formspråk

Läs mer
1928 är ännu inga egnahem byggda norr om Prästallén. 
Men häradskartan visar på att området är utlagt för 
bebyggelse. 1902 väckte C J F Ljunggren motion i 
fullmäktige om egnahemsbygge i Kristianstad och 
en egnahemsförening bildas. Byggnadsföreskrifter 
fastlades och staden upplät mark för ändamålet. Ofta 
fick dessa småhus ett ganska likartat utseende då 
typritningar fanns att tillgodo och ett begränsat antal 
arkitekter anlitades. Stora tomter med möjligheter till 
självhushållsodling var en viktig aspekt. 1908 byggdes 
det första egnahemshuset och vid slutet av 1920-talet 
hade exploateringen nått fram till att bebygga egna 
hemsområdet norr om Prästallén. Området planlades 
på den låglänta strandkanten till f.d. Nosabysjön med 
svåra grundförhållanden och sättningar i husen som 
följd. På en stadsplan från 1942 är egnahemsom-
rådet färdigbyggt. Egnahemsföreningen i Kristianstad 
upplöses 1960. 

Rivningsförbud samt PBL 8 kap 13: Björken 5 & 8, 
Blåklinten 14, Fagotten 2, Falkonetten 15, Geten 1, 
Granen 1, Gullvivan 7 & 11 & 14, Kalven 1, Kristian-
stad 4:7 (ridplan, häststall, ridhus), Kättaren 2 & 21, 
Lyckans höjd 15-17, Lyckans höjd 18 (Kasernvägen 
2 – 12), Oxen 1, Prästen 1, 4, 6, 11 & 18, Reforma-
torn 15 & 16, Rönnen 1 & 20, Markören 14, Minerva 
2, Mullvaden 3 - 4, Musketören 1, Nunnan 10, Rosen 
7, Rönnen 1, Tallen 6-7, Valthornet 6, Violen 10 & 20, 

Vårlöken 1, 8 - 9 & 16, Östra kasern 5

Rivningsförbud samt PBL 8 kap 17: Blåklinten 9, 11, 
13 & 17, Björken 1, 4, 6, 7, 9 & 12, Diakonissan 12 & 
15, Falkonetten 2, 11-12 & 18-20, Granen 6, 18, 19, 
24-26, Gullvivan 2 & 5, Gunghästen 3 & 5, Konvaljen 
4, Kättaren 3, 8 & 17, Markören 11 & 12, Minerva 6, 
Nunnan 2 & 3, Prästen 14, Prästkragen 8, 10 & 12, 
Rosen 6 & 8, Rönnen 3, 21, Tallen 2, Tallen 9, Vallmon 
5, 6 & 7, Violen 6, 7, 9, 11, 15, 16, 21, Vårlöken 11, 12 
& 17
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Björken 5, foto Claes SandénBjörken 5 - Kristianstad kommun
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Sårbara miljöer

Björken 5
Villa uppförd 1909 i tidstypisk jugendstil. Klädd med 
rikt detaljerad panel av omväxlande liggande och 
stående bräder. Den utsmyckade exteriören har ett 
stort inslag av hyvlade och figursågade detaljer, bland 
annat i anslutning till takfot och veranda. I bottenvå-
ningen sitter korspostfönster. Övervåningens gavel-
fönster har för jugendstilen karakteristiskt spröjsade 
fönster liksom ytterdörrarna och verandans konst-
fullt utformade glaspartier. 

• Rikt detaljerad panel av omväxlande liggande 
och stående bräder Trapplopp markerade genom 
avvikande färgsättning

• Träfönster av jugend- och korsposttyp 
• Jugendstilen uttrycks i ytterdörrarna och 

verandans konstfullt utformade glaspartier 
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Björken 8, foto Claes Sandén
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Björken 8
Liten och enkel egnahemsvilla från 1909 placerad i den 
bakre änden av tomten med trädgården framför mot 
gatan. Karakteristiskt för byggnaden är en markerad, 
hög sockel och däröver en slätputsad fasad. Utsmyck-
ning koncentrerad till en profilerad takgesims. 

• Sparsmakad exteriör med hög sockel och slätput-
sade fasad 

• Tvålufters fönster med tre rutor per båge
• Fönstrens indelning på framsidans tillbyggnad 

avviker genom tätare spröjsning tillsammans 
med större glaspartier
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Blåklinten 14, foto Claes Sandén 

Falkonetten 15, foto Claes Sandén 

Blåklinten 14 - Kristianstad kommun
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Blåklinten 14
Villa i jugendstil med typiskt slätputsad och ljust 
avfärgad fasad. Karakteristiska byggnadsdetaljer som 
mjukt rundat burspråk och korspostfönster med små-
spröjsade rutor i fönstrets övre del. 

• Slätputsad och ljust avfärgad fasad med 
smyckande arkitekturelement i avvikande färg-
sättning 

• Träfönster av jugend- och korsposttyp 
• Tegelklädda takfall 
 
Läs mer
1983 ändras den norra fasaden genom att ett trelufters 
fönster ersätts med två enluftsfönster. Ytterdörren på 
samma fasad ersätts också.

Falkonetten 15
Villa uppförd i funktionalistisk stil.  

• Kubistisk byggndskropp med flackt pyramidtak
• Pivåhängda träfönster av jugend- och korsposttyp 
• Stor balkong och terrass
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Granen 1, foto Claes Sandén 

Gullvivan 11, foto Claes Sandén 

Gullviva 11 ändrades och byggdes till 1964 efter ritningar signerade Ove Rubin 1961.
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Granen 1
Villa i nationalromantisk stil med mörkbrun fasad 
i liggande timmer och utkragande övervåning. 
Tätspröjsade fönster och fönsterluckor hör stilen till. 

• Mörk och sluten fasad av liggande timmer
• Små och tätspröjsade fönster med fönsterluckor 
• Utkragande övervåning
 
Läs mer
Fröken Olga Möllersten gav 1923 arkitekterna Alf 
Landén och Nils Åström från Stockholm i uppdrag att 
rita villan i korsningen Yttervägen/Prästallén. Under 
1950- och -60-talet fanns det en barnträdgård i huset, 
”Kronobergsgårdens barnträdgård. Ägdes under 
1960-talet av Kyrkokassan.

Gullvivan 11
Villa med 1950-talskaraktär vilket kommer till uttryck 
i nya former och materialkombinationer. Förskjutna 
byggnadskroppar med vinklade gavlar i rött tegel 
kontrasterande mot putsade ljust färgade långsidor. 
Tvålufters fönster utan spröjs och stort glasparti med 
asymmetrisk indelning vid vardagsrum. Ytterdörr i 
oljat trä. 

• Asymmetriskt gavelparti och förskjutna bygg-
nadskroppar

• Rött fasadtegel omväxlande med vita partier
• Målade två- och trelufters träfönster, i var-

dagsrum med asymmetrisk indelning
• Ytterdörr i oljat trä
• Asymmetriskt flackt sadeltak täckt med skiffer
• Fotrännor och inklädningar i koppar
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T.v. Gullvivan 7, foto Claes Sandén 

Ovan, Gullvivan 14, foto Katarina Olsson Kättaren 2, foto Katarina Olsson 
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Gullvivan 7
Villa i 1 ½ plan uppförd i 1920-talsstil med symme-
triskt uppbyggd entréfasad. Bottenvåningen har två-
luftsfönster med tre rutor per fönsterbåge medan den 
inredda vinden har tvåluftsfönster med två rutor per 
båge. Sockeln är putsad och markerad ifrån fasaden 
avvikande färgsättning. På gavlarna finns antydan 
till putsade kapitäl i taklistens fortsättning över 
hörnet. Övrig dekor på fasaden finns i anslutning till 
sidoentré, burspråk och balkong genom ursparningar 
i geometriska former. 

• Slätputsad och ljust avfärgad fasad ovanpå en 
spritputsad sockel i mörkare färgsättning

• Omsorgsfullt bearbetad puts med ursparningar i 
geometriska former 

• Tvålufters träfönster med tre rutor i bågen
• Tegelklädda takfall 

Gullvivan 14
Välbevarad villa med tidig 1900-talskaraktär.

Kättaren 2



64

Prästen 1 och 4 - Kristianstad kommunKättaren 21, foto Katarina Olsson 

Prästen 4, foto Katarina Olsson 
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Kättaren 21
Egna hemsvilla med bevarad tidig 1900-talska-
raktär. Karakteristiskt är panelarkitekturen, en ljust 
avfärgad locklistpanel med smäckra detaljer som 
fönsteromfattningar och gesimser och entréverandan 
i avvikande färgsättning. Arkitekturstilen uttrycks i 
detaljer som småfönster i gavelspetsen, lunettfönster 
mot gatan, för tiden typisk indelning av fönsterbågar i 
tre rutor tillsammans med ett brant, brutet tegeltäckt 
takfall. 

• Karaktäristisk locklistpanel och smäckra snicke-
rier i avvikande kulör

• Tvålufters träfönster med tre rutor i bågen
• Småfönster för att ge ljus åt sekundära utrymmen
• Brant, brutet tegeltäckt takfall

Prästen 1 och 4
Egna hemsvilla med bevarad tidig 1900-talskaraktär. 
Huset har en bibehållen arkitekturstil som uttrycks 
i detaljer som för tiden typisk indelning av fönster-
bågar i små rutor, brant tegeltäckt takfall, dekorativt 
arkitekturelement ovan dörr tillsammans med små-
fönster för dagsljus till vind och förstuga. Prästen 1 
är senare tilläggsisolerat och klätt med eternitskivor.    

• Småspröjsade fönster
• Mindre fönster symmetriskt placerade
• Sparsamma dekorativa element vid entrén
• Brant tegeltäckt takfall
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Prästen 11 - Kristianstad kommun

Prästen 11, ovan och t h, foto Katarina Olsson 
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Prästen 11
Egna hemsvilla med bevarad tidig 1900-talskaraktär 
ritad av stadsarkitekt Otto Ohlsson 1926. Karakteris-
tiskt är att de dekorativa fasadelement är få, istället 
betonas funktionella delar som burspråk, portens 
valvbåge i pelarförband liksom sockelns natursten. 
Representativt entréparti med murad, rundad trappa 
och gedigen träport som sitter indragen i fasaden 
inom ett stickbågigt valv. Ytterligare tidstypiskt är 
fönstrens indelning. Senare tillbyggnad i väster. Möj-
ligtvis har villan tidigare varit putsad.
 
• Enkla, odekorerade fasader
• Funktionellt, påkostat burspråk och entréparti
• Medvetna materialval i detaljer
• Tvålufters träfönster med tre rutor i bågen
• Brutet takfall och konkav takfot
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Prästen 18 - 

Prästen 18, foto Katarina Olsson 
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Prästen 18
Egna hemsvilla med bevarad tidig 1900-talskaraktär. 
Karakteristiskt är panelarkitekturen, en ljust avfärgad 
locklistpanel med smäckra detaljer som fönsterom-
fattningar, gesimser och knutbrädor i avvikande färg-
sättning. Arkitekturstilen uttrycks i detaljer som små-
fönster i gavelspets och på kattvindar, för tiden typisk 
indelning av fönsterbågar i tre rutor tillsammans med 
ett brant tegeltäckt takfall. Senare ombyggd takkupa 
samt tillbyggnad i norr. 
 
• Karaktäristisk locklistpanel och smäckra snicke-

rier i avvikande kulör
• Tvålufters träfönster med tre rutor i bågen
• Småfönster för att ge ljus åt sekundära utrymmen
• Brant, tegeltäckt takfall
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Rönnen 1, foto Claes Sandén Reformatorn 15 & 16 - Kristianstad kommun

Reformatorn 15 & 16, foto Katarina Olsson 
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Reformatorn 15 & 16
Flerfamiljsvilla med bevarad tidig 1900-talska-
raktär. Karakteristiskt är en ljust avfärgad slammad 
fasad som framhäver fåtalet dekorativa inslag i form 
av träfönster med tre rutor, gedigna trädörrar, bal-
kongräcken i smidesjärn och takkupornas klassice-
rande formspråk.  

• Enkel, odekorerad fasad
• Medvetenhet i detaljutformning och materialval, 

t.ex. dörrar, takkupor, fönster, balkongräcke m.m.
• Tvålufters träfönster med tre rutor i bågen
• Brutet, tegeltäckt takfall med konkav takfot

Rönnen 1
Villa med bevarad tidstypisk karaktär: ljust avfärgad 
putsad fasad utan annan dekoration än en enkel 
gesims, träfönster. Veranda med konstfullt spröjsade 
fönster. 

• Enkel, odekorerad putsfasad
• Medvetenhet i detaljutformning och materialval, 

t.ex. dörrar, fönster och veranda
• Tvålufters träfönster med fasta spröjs
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Rönnen 20, foto Claes Sandén 

Minerva 20, foto Claes Sandén

Minerva 2 - Kristianstad kommun

EGNA hEM | SåRBARA MILjÖERKULTURMILJÖINVENTERING FÖR KRISTIANSTAD STAD

Rönnen 20
Villa i 1920-talsstil med bevarad tidstypisk karaktär: 
ljust avfärgad putsad fasad utan annan dekoration än 
en enkel gesims, träfönster, små vindsfönster, enkla 
smidesräcken till huvud- och köksentré, balkong 
m.m. Ett brutet, tegeltäckt takfall. Sannolikt senare 
tillkomna takkupor åt gatan. 

• Enkel, odekorerad putsfasad
• Medvetenhet i detaljutformning och materialval, 

t.ex. dörrar, burspråk, fönster, balkongräcke m.m.
• Tvålufters träfönster 
• Brutet, tegeltäckt takfall med konkav takfot

Minerva 2
1940-talskaraktär framträder i exteriören. Putsad en- 
och en halvplansvilla med en- och tvålufters fönster. 
Avfärgad i dämpad kulör med ljusa fönstersnickerier. 
Entréparti med räcke av plattstål utmed en asymme-
trisk trapp. Dörren har tre rektangulära glas och är 
klädd med fernissad karosseripanel. Snett ovanför 
finns en balkong med dekorativt räcke i smidesjärn. 
Ritningar daterade 1947.
  
• Odekorerad, slätputsad och ljust avfärgad fasad
• Målade enlufts träfönster, i vardagsrum burspråk
• Ytterdörr i fernissad karosseripanel
• Trapp- och balkongräcken i smidesjärn
• Tegeltäckt sadeltak
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Tv. Ritning Tallen 6 Kristianstad kommun. Ovan Tallen 6, foto Claes Sandén 
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Tallen 6
Villa med sekelskifteskaraktär som framträder i pane-
larkitekturen. Fasaden delas in i fält genom panel i 
olika riktning och profilerade lister. Bottenvåningen 
har tvålufters fönster med tre rutor per fönsterbåge 
och den inredda vinden har trelufters fönster med 
tre rutor per båge. Fönstren är placerade inom en 
profilerad omfattning med utskjutande överstycke. 
Symmetriskt uppbyggd entréfasad med glasveranda. 
Brant sadeltak täckt med enkelfalsad plåt.  

• Symmetriskt uppbyggd fasad 
• Naturstenssockel 
• Genomtänkt panelarkitektur med snickerier som 

listverk, fönster, glasveranda m.m. i avvikande 
kulörer

• Träfönster med tre lufter per båge
• Glasveranda med småspröjsade fönster och 

glasade fyllningsdörrar
• Sadeltak med falsad plåt

Läs mer
1977 togs den ursprungliga träfasaden fram vid en 
renovering.
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Tallen 7, foto Claes Sandén Violen 10, foto Claes Sandén Vårlöken 1, foto Claes Sandén 
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Tallen 7 
Villa i 1 och ½ plan från tidigt 1900-tal med stildrag 
hämtade från både jugendstil och 1920-talsklassi-
cism. Typiska jugendfönster med höga ospröjsade 
undre lufter och spröjsade lufter ovan tvärposten 
samsas med stramare klassicerande fasadelement 
som utkragande takgesimser som i gavelpartier 
övergår i en antydan till putsade kapitäl.
  
• Enkel, putsad fasad i ljus kulör, symmetriskt 

uppbyggd 
• Tvålufters träfönster med förskjuten tvärpost 
• Medvetenhet i detaljutformning och materialval, 

t.ex. den glasade ytterdörren, stentrappa, listverk 
och småfönster mot vind och kattvindar m.m. 

• Tegeltäckt sadeltak som bryts upp av fron-
tespisen, vilken markerar entrépartiet 

Violen 10
Villa i nationalromantisk stil med en rikt dekorerad 
fasad med typiska attribut som indragen balkong, 
småspröjsade fönster, krenelerade skorstenskrön och 
järnvimpel i gavelspets. Tidstypiskt med en tillbaka-
blickande byggnadstradition i en korsvirkesfasad.  
Senare tillkomna takfönster samt tillbyggnad på inn-
ergården.

• Historicerande korsvirkesfasad, med putsade 
fack

• Småspröjsade tvålufters träfönster med fönster-
luckor

• Medvetenhet i detaljutformning och materi-
alval, t.ex. entréparti, dörrar, stentrappa, äldre 
takkupor, skorstenar, balkong, järnvimplar m.m. 

• Tegeltäckt sadeltak med valmade gavlar på ena 
huskroppen

Vårlöken 1 
Egna hemsvilla med bevarad tidig 1900-talskaraktär. 
Karakteristiskt är en ljust avfärgad och putsad fasad 
som framhäver fåtalet dekorativa inslag i form av 
småspröjsade träfönster, gedigna trädörrar, klassice-
rande formspråk i en veranda buren av kolonner. 
 
• Enkla, putsade fasader i ljus kulör
• Klassicerande entréparti markerat av en veranda 

med kolonner, trädörr och fönster
• Småspröjsade träfönster med två lufter, små 

fönster mot vind och kattvindar
• Medvetna materialval i detaljer som listverk, 

fönsterbänkar, balkongräcke, dörrar
• Tvålufters träfönster med tre rutor i bågen
• Brutet takfall och konkav takfot
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T. v. Violen 20 - Kristianstad kommun, Ovan Violen 20, foto Claes Sandén
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Violen 20
Villa i jugendstil med mjukt formad frontespis och 
rundade gavelspetsar. Fasaden är indelad i fält med 
slätputs respektive bart tegel som ett sätt att skapa 
dekorativa inramningar. (Möjligen har denna kontrast 
ursprungligen uppnåtts genom användandet av grov 
respektive slät puts.) Ytterligare tidstypiska kom-
ponenter är korspostfönstren och en veranda med 
konstfullt spröjsade glaspartier. 

• Tydligt artikulerad fasad med partier av ljus 
slätputs i kontrast till tegeldetaljer i listverk och 
hörnkedjor

• Tvålufters träfönster med förskjuten tvärpost
• Medvetenhet i detaljutformning och materialval, 

t.ex. entréparti med stentrappa och järnräcke, 
glasad entrédörr, glasveranda, balkongräcke m.m.

• Plåttäckt sadeltak med mjukt valmade gavlar och 
frontespis
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Vårlöken 8, foto Claes Sandén Vårlöken 8 - Kristianstad kommun
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Vårlöken 8
Egna hemsvilla med bevarad tidig 1900-talskaraktär 
ritad av arkitekt Otto Ohlsson 1922. Karakteristiskt är 
en ljust avfärgad och slätputsad fasad som framhäver 
fåtalet dekorativa inslag i form av träfönster med tre 
rutor, balkongräcke och ankarslut i smidesjärn samt 
klassicerande formelement som markerade hörn-
kedjor och gesims.

• Enkla, putsade fasader i ljus kulör med markerade 
hörnkedjor

• Tvålufters träfönster med tre rutor i var luft
• Medvetna och enkla materialval i t.ex. dörr, järn-

räcken, balkongräcke m.m.
• Tegeltäckt sadeltak
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Vårlöken 16, foto Claes Sandén Markören 14, foto Claes Sandén 
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Vårlöken 16
Egna hemsvilla med bevarad tidig 1900-talskaraktär. 
Karakteristiskt är en ljust avfärgad och slätputsad 
fasad som framhäver fåtalet dekorativa inslag i form 
av träfönster med fyra rutor, gedigna trädörrar och 
takkupornas klassicerande formspråk. 

• Enkla, putsade fasader i ljus kulör 
• Två till tre lufters träfönster med fyra rutor i var 

luft
• Glasveranda med småspröjsade fönster i väster
• Medvetna och enkla materialval i t.ex. fönster, 

takkupor, fönsterluckor m.m.
• Brutet tak täckt med tegel 

Läs mer
1928 är fortfarande stadens norra delar i det 
närmaste obebyggda, men staden växer och behov 
av mark för bostäder och verksamheter tilltar. På 
häradskartan från 1928 ses att egnahemsområdet är 
planerat att utökas norr om Prästallén. Egna hemsför-
eningen bildades i början av 1900-talet. Stadsplanen 
för området är från 1919. Vidare på häradskartan 
ses nöjesparken Sommarlust samt östra kasern. Ett 
reningsverk finns på en tomt mot järnvägen i väster. 
Den på 1860-talet byggda Råbelövskanalen som 
avvattnar Råbelövssjön går genom stadsdelen. Råbel-
övskanalen grävdes i samband med att Nosabysjön 
torrlades på 1860-talet. Flera järnvägslinjer trafike-
rade även området, bl a det stickspår som anlades för 
byggnationen av Östra kasern samt användes vid upp-
förandet av Östra Folkskolan.

Miljöer med viss tålighet för förändring
Villorna har i olika omfattning genomgått renove-
ringar eller ombyggnader som till viss del raderat 
karaktärsbärande element. På det hela taget är deras 
tillkomst under det tidiga 1900-talet fortfarande 
synligt vilket gör att de bidrar till den samlade bilden 
av bostadsområdet Egna hem. 

Markören 14
Villa i 1920-talsstil med tidstypiska fasaddetaljer som 
lunettfönster ovan sidoentréns dörr, brutet takfall och 
en nätt takkupa med tätspröjsade fönsterbågar.  

• Enkel, putsad fasad 
• Medvetenhet i detaljutformning och materialval,  

dörrar, takkupa, träfönster, balkongräcke m.m.
• Tvålufters träfönster med tre rutor i bågen
• Brutet, tegeltäckt takfall med konkav takfot
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Vårlöken 9, foto Claes Sandén 
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Vårlöken 9
Egna hemsvilla med bevarad tidig 1900-talskaraktär. 
Karakteristiskt är en ljust avfärgad och slätputsad 
fasad som framhäver fåtalet dekorativa inslag i form 
av träfönster med fyra rutor samt klassicerande for-
melement som markerade hörnkedjor och gesims.  
Senare tillbyggd glasveranda mot gatan. 
 
• Enkla, putsade fasader i ljus kulör med markerade 

hörnkedjor
• Tvålufters träfönster med fyra rutor i var luft
• Medvetna och enkla materialval i t.ex. fönster, 

takkupa m.m.
• Tegeltäckt sadeltak

Tidig 1900-talskaraktär: Gunghästen 5, 
Blåklinten 13 & 17, Markören 11 & 12, Nunnan 
2 & 3, Prästen 12 & 14, Tallen 9, Kättaren 3, 
8, 17, Vårlöken 17, Vallmon 7, Rönnen 3 & 21, 
Blåklinten 11, Granen 6, Diakonissan 12, Björken 
1, 7 & 9, Rosen 6, Violen 9 & 11, Prästkragen 8 & 
10
Villor med bevarad tidig 1900-talskaraktär, mest 
framträdande är inslaget av 1920-talsklassicism. 
Drag av 1910-talets arkitekturideal kan ses i höga 
och tätspröjsade tvålufters fönsterbågar. Karakteris-
tiskt är en ljust avfärgad och slätputsad fasad som 
framhäver fåtalet dekorativa inslag i form av trä-
fönster med fyra rutor samt klassicerande formele-
ment som markerade hörnkedjor och gesims.  

Gemensamma karaktärsdrag är till exempel:
• Enkla ofta odekorerade putsade fasader i ljus 

kulör
• Eventuell utsmyckning med klassicerande 

förtecken som t.ex. pilastrar, kapitäl ger 
markerade hörnkedjor

• Tvålufters träfönster med tre eller fyra rutor i var 
luft

• Medvetna och enkla materialval i t.ex. fönster, 
dörrar, burspråk, takkupor, balkongräcken m.m.

• Tegeltäckta sadeltak eller brutet, tegeltäckt 
takfall med konkav takfot
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Gunghästen 5 i 1910-talets arkitekturstil
Foto Katarina Olsson

Brutna takfall med svängd nedre del, enkla kapitäl i hushörn, utkragande takfot utan takutsprång. 
Foto Claes Sandén

Tidstypiskt lunettfönster i gavelspetsen, branta tegeltak och utkragande kapitäl i hushörn. Fönster liksom entré-
partier på Nunnan 2 och 3 är moderniserade i senare tid, på Nunnan 2  med omfattning i kakel, dörrblad med 
diagonalt spårad faner samt plåtklätt skärmtak.
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Gunghästen 5 Blåklinten 17 Markören 12

Nunnan 2 Nunnan 3 Prästen 12
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Gunghästen 5 i 1910-talets arkitekturstil, foto Foto Claes Sandén Foto Claes Sandén 

Foto Claes SandénFoto Katarina Olsson Foto Katarina Olsson
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Prästen 14 Blåklinten 13 Tallen 9

Kättaren 17 Kättaren 8 Vallmon 7
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Vårlöken 17 & Kättaren 3. Brutna takfall med svängd nedre del, enkla kapitäl i hushörn och utkragande takfot 
utan takutsprång. Små takkupor i det nedre takfallet. Ytterligare tidstypiska attribut på Vårlöken 17 är fönster-
luckor och triangelformade överstycken på takkupa och ovan entré. Dörromfattningen imiterar en klassisk tem-
pelgavel med kolonner och fronton. Foto Claes Sandén 

Rönnen 21. Tidstypiskt skärmtak ovan entrén med en 
vågig avslutning. Fönsterluckor är också ett tidstypiskt 
attribut liksom träfönstren med bågarna indelning. 
Trädörr med symmetrisk spegelindelning. 
Foto Claes Sandén 

1920-tals ideal i fönstrens spröjsning och symmetriskt uppbyggda fasader. Jmf Tallen 9. Foto Claes Sandén Foto Katarina Olsson
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Vårlöken 17 Kättaren 3 Rönnen 21

Markören 11 Blåklinten 11 Diakonissan 12
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Björken 1, 7, Rosen 6 och Violen 9 hör hemma i 
samma tidsperiod, tidigt 1900-tal. Dessa fyra har det 
gemensamt att de är större villor, av en mer repre-
sentativ stil. Utöver det tidiga 1900-talets stilideal 
och karaktärsdrag bryter ett herrgårdsideal igenom 
med symmetriskt uppbyggda fasader och påkostade 
entréer. Foton Claes Sandén
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Björken 1 Björken 7

Rosen 6 Violen 9 
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Prästkragen 8 och 10 samt Björken 9, Rönnen 3, Violen 
11 hör hemma i samma tidsperiod som ovanstående 
villor. Dessa fem har det gemensamt att de har oputsade 
tegelfasader samt att de, utöver det tidiga 1900-talets 
stilideal och karaktärsdrag bryter ett något ålderdom-
ligare stilspråk i byggnadernas volymer, byggnads-
kropparnas gruppering, fönstersättning och entrépar-
tier. Foton Claes Sandén
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Prästkragen 8 Prästkragen 10 Violen 11

Björken 9 Rönnen 3
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Björken 4 är ett i grunden äldre hus från tidigt 1900-tal, 
de bärande karaktärsdragen hör dock hemma i den 
funktionalistiska stilen. Foto Claes Sandén

Nunnan 10 med karakteristiskt runt fönster och tvåluf-
ters fönster utan spröjs. Foto Katarina Olsson

Foto Claes Sandén
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Funkis: Björken 4, Nunnan 10, Gullvivan 5
Byggnader med funktionalistiska drag. Karakteris-
tiskt är byggnader med kubistiska volymer och låglu-
tande tak, släta vita fasader med stora balkonger eller 
terrasser. Fönster över hörn liksom runda fönster är 
andra typiska attribut. 

Gemensamma karaktärsdrag är till exempel:
• Slätputsade vita fasader
• Enlufts och tvålufts träfönster. 
• Rena fasader utan utsmyckning
• Omsorgsfullt utformade delar som fönster- och 

balkongpartier.

Björken 4

Nunnan 10

Gullvivan 5
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Foto Claes Sandén

Foto Katarina Olsson Foto Claes Sandén

Foto Claes Sandén

Välbevarad 1970-talsvilla som tidstypiskt knyter an till 
en traditionell byggnadstradition i korsvirkesfasaden. 
Foto  Claes Sandén
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Gullvivan 2

Minerva 6

Vallmon 6

Vallmon 5

1950-tal: Diakonissan 15, Falkonetten 2, 11, 12 
& 18-20, Granen 18 & 24-26, Gullvivan 2, Gung-
hästen 3, Minerva 6, Vallmon 5 & 6
Byggnader med bevarade drag av 1950-tal. Karakte-
ristiskt är fasadpartier som kontrasteras mot varandra 
genom exempelvis rött tegel mot partier av ljus puts. 
Uppglasade träportar inom en utskjutande omfatt-
ning liksom balkongfronter med sinusprofilerad plåt 
är andra tidstypiska drag. Trapplopp och vardagsrum 
markeras genom asymmetriskt placerade poster. 

Gemensamma karaktärsdrag är till exempel:
• Fasader i rött tegel varierade med putsade och 

ljust avfärgade partier
• Enlufts och tvålufts vitmålade träfönster. 
• Uppglasade träportar inom markerad omfattning
• Omsorgsfullt utformade smidesräcken

Diakonissan 15
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Foto Claes Sandén

Foto Claes Sandén

Foto Claes Sandén

Foto Claes Sandén

Foto Claes Sandén

Foto Katarina Olsson
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Falkonetten 18 Falkonetten 19-20 Falkonetten 2

Falkonetten 11 Falkonetten 12 Gunghästen 3
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Ovan, Granen 18. Nedan Granen 24. Foto Claes Sandén
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Granen 18 & 24-26
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Brutna och valmade takfall, rikt dekorerad putsfasad 
med ritsningar och lister. I gavelpartiet tidstypiskt 
mjukt rundat fönster och ritsad jugenddekor. Foto 
Claes Sandén

Symmetriskt uppbyggd fasad där mittaxeln accentu-
eras genom en mjukt rundad frontespis. Användningen 
av tegel i två olika kulörer förstärker regelbunden-
heten. Foto Claes Sandén
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Violen 21 Prästkragen 12

Jugend: Björken 6 & 12, Blåklinten 9, Konvaljen 
4, Rosen 8, Violen 6, 7, 15, 16 & 21, Prästkragen 
12, Tallen 2, Reformatorn 9 & 10
Villor med bevarade drag av jugend. Karakteristiskt är 
mjukt svängda former i exempelvis takfall, burspråk, 
fönstrens spröjsning och putsdekor. Ytterligare tids-
typiska komponenter är korspostfönstren där de övre 
bågarna är tätspröjsade och de undre saknar spröjs.
 
• Gemensamma karaktärsdrag är till exempel:
• Smyckade putsfasader med dekor i form av urs-

parningar i puts alternativt slätputs kontraste-
rande mot spritputs. 

• Tvålufters träfönster med förskjuten tvärpost
• Medvetenhet i detaljutformning och materialval, 

t.ex. entréparti med stentrappa och järnräcke, 
glasad entrédörr, glasveranda, balkongräcke m.m.

• Stora takfall, små takkupor
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Violen 6, Tidstypiskt stora brutna takfall och liten 
takkupa. Dekorerad fasad med ritsningar i putsen och 
lister. Glasveranda med jugendfönster. I gavelpartiet 
tidstypiskt formade fönster och utsmyckad gavelspets. 
Foto Claes Sandén

Violen 7, Herrgårdsinspirerad villa med brutna och 
valmade takfall, markerat mittparti genom en fram-
skjutande frontespis, kraftigt markerade putsade lister. 
Foto Claes Sandén

Violen 16, Kraftigt markerade lister och foder, valmade 
takfall och mjukt rundade fönsterbågar i frontespisen. 
Foto  Claes Sandén

Tallen 2, foto Claes SandénRosen 8, foto Claes Sandén
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Violen 6 Violen 7

Rosen 8

Violen 16

Tallen 2
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Björken 6, Tidstypiskt tegelklätt brutet tak med en 
liten takkupa. Balkongparti med räckets konstfulla 
mönster och fönstrens form tillsammans med dekora-
tiva putsade lister i avvikande färgsättning. Foto Claes 
Sandén

Björken 12, Brant takfall med liten takkupa. I gavelpar-
tiet tidstypiskt mjukt rundad dekor. Foto Claes Sandén

Tidstypiskt med dekorativa ritsningar i putsen. Brant 
takfall och dekorativt utformade gavelspetsar. Foto 
Claes Sandén

Reformatorn 9 & 10. Tvåfamiljshus med tegelklädda 
brutna tak, det övre med valmade takfall. Jugends-
tilen använde den svenska herrgården som förebild 
vilket bland annat kan ses i fasadernas symmetriska 
indelning och betoning av mittpartiet. Foto 

EGNA hEM | VISS TåLIGhET FÖR FÖRÄNDRINGARKULTURMILJÖINVENTERING FÖR KRISTIANSTAD STAD

Björken 6 Björken 12

Blåklinten 9

Reformatorn 9 & 10
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3.3 Fäladen

Inom området finns en stor variation av bebyggelse, 
från egna hemsvillor till industrilokaler. Den småska-
liga villabebyggelsen finns i dess östra del, mittpartiet 
upptas av en långsmal remsa med flerfamiljshus norr 
om Östra kasern och utmed västra sidan ligger indu-
strilokaler. En skärm av uppvuxen grönska avskärmar 
bostadsområdet från järnvägen och industriområdet. 
Flerfamiljshusen utgörs av sammanhållen låg bebyg-
gelse i tegel lokaliserad kring öppna gårdsrum. Vil-
labebyggelsen har en brokig karaktär där de skilda 
delarnas utbyggnadsperioder kan skönjas i bygg-
nadsvolym och takfall. Trädgårdar med uppvuxna 
fruktträd, prydnadsbuskar och häckar binder ihop 
tomterna till ett område med grön prägel. Villaområ-
dets pärla ligger utmed Brunnsvägens norra del, där 
den möter Rönnvägen och Apelvägen. Här finns en 
mindre park med lekplats och plaskbassäng. Majestä-
tiska träd längs kanterna skänker skugga och ramar 
in.

Utvecklingsförslag
Norra delen av Fäladen, området med flerfamiljshus: 
nybyggnation i samklang med natur och miljö kan 
förvalta och förstärka de värden som platsen har i 
form av grönska, mänsklig skala och ljusa gårdsrum. 
Hög kvalitet och hållbarhet är ledord vid materialval 
och tekniska lösningar för kompletterande bebyg-
gelse. Trädrader längs gator och parkeringar är en 
förutsättning för en levande stadsdel och kan åtgärda 

det ödsliga intryck som dessa hårdgjorda ytor ger och 
istället bidra med en intimare karaktär.

Läs mer
Fäladen hade fram till slutet av 50-talet varit tämligen 
obebyggt och oreglerat. En del hade använts som 
avstjälpningsplats för sopor. På slutet av 1950-talet 
upprättades stadsplaner för området och Fäladen 
bebyggdes av HSB och ABK med flerbostadshus. I 
den södra delen tillkom de fyra höga punkthusen i kv 
Hästen, vilka i detaljplanen från 1957 medvetet for-
muleras som ”angelägen vertikal betoning” i kontrast 
till den mittöver liggande Kinesiska muren. Vidare 
norrut bebyggdes Fäladen med lägre punkt  och 
lamellhus.

Rivningsförbud samt PBL 8 kap 13: Kalven 1, Oxen 1, 
Geten 1

Rivningsförbud samt PBL 8 kap 17: Geten 3-4
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Kalven 1,  ovan och nedan, foto Katarina Olsson

Geten 1,  foto Per Blomberg
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Sårbara miljöer

Geten 1
Punkthus från 1960-talet med karakteristiskt 
utseende.

• Förskjutna huskroppar
• Slät och ljust avfärgad fasad. 
• Flacka motfallstak
• Uppglasade träportar 
• Pivåhängda perspektivfönster i trä

Kalven 1
Kalven 1 är till exteriören en spegelvänd version av 
Oxen 1 som ligger på andra sidan Oxhagsgatan. Mest 
framträdande är detta i gavelpartierna med putsade 
avsnitt. Tidstypiskt är franska balkonger åt söder 
med dekorativa smidesräcken och balkongfronter 
med sinusprofilerad plåt. Uppglasade träportar inom 
en utskjutande omfattning i konststen. Enlufts och 
tvålufts vitmålade träfönster. Trapplopp och var-
dagsrum markeras genom asymmetriskt placerade 
poster och spröjs. 

• Fasader i rött tegel varierade med putsade och 
ljust avfärgade partier

• Enlufts och tvålufts vitmålade träfönster. 
• Balkonger med sinuskorrugerad plåt alternativt 

dekorativa smidesräcken
• Uppglasade träportar inom markerad omfattning

Läs mer
På Östra Fäladen, norr om Sommarlustvägen och längs 
med Oxhagsvägen, Utställningsvägen och Grönbetes-
vägen byggdes mellan åren 1959-64 ett bostadsområde 
på den nerlagda soptippen.
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Geten 3 & 4,  foto Katarina Olsson

Oxen 1, ovan och nedan, foto Katarina Olsson
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Oxen 1 
Lamellhus i tre våningar som uppvisar 1950-talets 
stilideal. Fasadpartier i rött tegel kontrasteras mot 
partier av ljus puts. I bostadsmiljön ingår en mindre 
butiksbyggnad med mosaikfasader. Uppglasade 
träportar inom en utskjutande omfattning i konststen. 
Balkongfronter med sinusprofilerad plåt. Enlufts och 
tvålufts vitmålade träfönster. Trapplopp och var-
dagsrum markeras genom asymmetriskt placerade 
poster. Kulturhistoriskt är byggnationen av dessa hus 
kopplat till nationella och lokala inblandningar till 
förmån för fler och bättre bostäder åt fler.

• Fasader i rött tegel varierade med putsade och 
ljust avfärgade partier

• Enlufts och tvålufts vitmålade träfönster. 
• Uppglasade träportar inom markerad omfattning

Inom Oxen 1 ligger ett sexvåningshus som bryter av 
med nästa decenniums stildrag. 
• Slät ljus fasad 
• Repetitiv fönstersättning
• Förhöjt källarplan för garage
• Indraget motfallstak

Miljöer med viss tålighet för förändring

Geten 3 & 4
Tegelbyggnader i tre våningar med 1960-talets 
formspråk.

• Fasader i rött tegel med indragna partier vid 
trapphus och balkonger

• Enlufts vitmålade träfönster och perspektiv-
fönster med vädringsruta.

• Balkonger med sinuskorrugerad plåt 
• Träportar med sidoljus
• Pulpettak med kopparklädd sarg
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3.4 Lyckans höjd

Lyckans Höjd är ett bostadsområde som kan betecknas 
som en välplanerad grannskapsenhet. Området 
byggdes 1953-58 och innehåller 460 lägenheter. Det 
består av friliggande lamell- och punkthus i parkmiljö. 
Variation fås genom hushöjderna, tre, sex och åtta 
våningar. Det är en konstnärligt gestaltad helhet där 
hus och växtlighet samverkar på ett finstämt sätt, där 
även små detaljförändringar kan förstöra helhets-
intrycket. Grönområden med träd i varierande form 
och storlek, olika häckar och gräsytor med genomkor-
sande gångstråk är väsentliga för områdets karaktär 
och upplevelse. Dessa kvaliteter är i stora drag kvar 
sedan nybyggnadstiden. Däremot har merparten av 
byggnaderna, förutom områdets centrumbyggnad, 
genomgått en förändring i början av 2000-talet. Den 
mest påtagliga förändring är skiftet från tegelfasad till 
en helputsad fasad avfärgad i rött. Centrumbyggnaden 
som ligger utmed Höjdvägen är utformad med en lätt 
böjd byggnadskropp och skiljer sig från det övriga 
byggnadsbeståndet med bl.a burspråk och en mosa-
iksatt bottenvåning. Byggnaden ligger något högre än 
gatan och nivåskillnaden tas upp av mindre träd och 
häckplanteringar vilka löper mellan den inre trotto-
aren utmed husfasaden och gatan. Centrumhuset är 
till stora delar intakt och har höga kulturhistoriska 
värden. Området är det enda i sitt slag i Kristianstad 
och är ett fint exempel på 1950-talets grannskapspla-
nering. 

Läs mer
AB Kristanstadbyggen lät bygga grupperade lamell- 
och punkthus vid 1950-talets mitt - Lyckans Höjd. 
Området har drag av s.k. grannskapsenheter. Det var 
bostadsmiljöer tillkomna bl. a som en reaktion på 
funktionalismens stramhet och upplösta kvarter. Nu 
eftersträvades istället mer rumslighet i miljön genom 
att bygga husen i vinklar eller i stjärnform samlade 
kring gröna gårdsrum. Den lokala gemenskapen 
skulle stärkas genom att skola, vård och affärer fanns 
i nära anslutning till bostaden. 

Rivningsförbud samt PBL 8 kap 13: Lyckans höjd 18 
(Kasernvägen 2 – 12)

Rivningsförbud samt PBL 8 kap 17: Lyckans höjd 15 & 
17 (fel färg i karta)
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Lyckans höjd 18,  foto Katarina Olsson Lyckans höjd 18,  foto Katarina Olsson
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Sårbara miljöer

Lyckans höjd 18 – Kasernvägen 2 - 12
Ett typexempel på ett genomarbetat bostads- och 
butikshus i enlighet med rådande stadsplaneideal. 
Byggnaden har alla kännetecken; butik- och service-
funktioner i en del av bottenvåningen vilken markeras 
med fasadmosaik. Konstnärlig utsmyckning genom 
geometriska former i olika färger.  Glasade och geo-
metriskt indelade träportar, fasadtegel med kontras-
terade partier i ljus puts samt träfönster med asym-
metriskt placerade tvärposter och spröjs. 

• Fasader i rött tegel med partier som exempelvis 
burspråk accentuerade med ljust avfärgad 
slätputs

• Vitmålade träfönster, vissa med tidstypisk asym-
metriskt placerade tvärposter och spröjs. 

• Balkonger med sinuskorrugerad plåt alternativt 
• Uppglasade träportar inom markerad omfattning
• Bottenvåning klädd med mosaik

Läs mer
Uppförandet av Lyckans höjd är tätt sammanlänkad 
med stadens inledande arbete med att förbättra 
bostadssituationen för invånarna. Det var AB Kristi-
anstadsbyggens andra byggprojekt sedan bildandet 
1950. Innerstadens slumområden var bland de värsta 
i landet vid den här tiden och Lyckans höjd, uppfört 

1953-58, blev Kristianstads första moderna höghu-
sområde omfattande 460 lägenheter, underjordiskt 
garage, central pannanläggning och dagis. AB Kristi-
anstadsbyggens uppgift var att ta ett socialt ansvar 
varför lägenheterna kom att fördelades enligt ett 
urvalssystem där en tredjedel vardera gick till folk med 
dåliga bostäder, flerbarnsfamiljer respektive nyinflyt-
tade. På Lyckans höjd ligger 8- och 6-våningshus till-
sammans med lägre lamellhus i 3 våningar. Här finns 
också några friliggande enbostadshus i 1 och 2-plan 
utmed Kanalgatan.
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Tillbyggnadsritning för Lyckans höjd 15 från 1952, signerad Gustav Kindt. Ursprungsritningen är daterad 1945 
och signerad Gabriel Winge, stadens dåvarande stadsarkitekt i Nordöstras Skånes stadsarkitektdistrikt.

Ritningar signerade Gustav Kindt, 1955.Lyckans höjd 15,  foto Katarina Olsson
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Miljöer med viss tålighet för förändring

Lyckans höjd 15 & 17
Två villor som utmärker sig i Kristianstads stadsbild 
genom ett centralt läge och med sin moderna arkitek-
turstil. 

• Fasader i tegel och puts
• Asymmetriska takfall
• Förskjutna byggnadskroppar

Läs mer
Gabriel Winge var stadsarkitekt i nordöstra Skånes 
stadsarkitektdistrikt 1945-1947.
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Valthornet 6 - Foto taget 2017 av Per Blomberg Kristianstad kommun 
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3.5 Sommarlust

Ända fram på 1950-talet var detta obebyggd mark 
och närmast att betrakta lite utanför staden. Men 
staden expanderade och växte norrut utmed Kanal-
gatan. I kvarteret Valthornet byggdes Parkskolan och 
”Kinesiska muren” som fortfarande är en framträ-
dande byggnad i området med sin tidstypiska fasad 
i milda kontrasterande kulörer och materialval. 2014 
byggdes tidigare källarlokaler om till  fjorton lägen-
heter med egen ingång direkt från markplan med 
tillhörande uteplatser. En förtätning inom byggnaden 
som gav  eftertraktade lägenheter för det mindre 
hushållet. Den öppna gårdsplanen vid ”Kinesiska 
muren” liksom trädplanteringen runt Parkskolan är 
viktiga delar i den gröna gestaltningen av området.  
Strax norr om kvarteret Valthornet ligger Som-
marlust, det vill säga den park som har namngett 
området. Det startade som en privat trädgård och 
nöjespark i början 1900-talet för att sedan bli Folkets 
park. Parken är nu borta och kommer att fyllas med 
ny bebyggelse på samma plats. Namnet Sommarlust 
blir dock kvar på hela stadsdelen där 1950-talets 
stadsplaneideal och arkitektur nu kommer att möta 
2020-talets bebyggelse. 

Läs mer
Kristianstads kommunala bostadsbolag ABK, byggde 
i början av 1950-talet utmed Kanalgatan dess första 
stora projekt, Valthornet 6. Ett 200 meter långt 
bostadshus med 4 vån som förutom lägenheter, också 

skulle innehålla affärer och fritidslokaler. Huset som 
kallas Kinesiska Muren, bär en viss tidstypisk prägel 
av dåtida s.k. grannskapsenheter. Det var bostads-
miljöer tillkomna bl. a som en reaktion på funktio-
nalismens stramhet och upplösta kvarter. Nu efter-
strävades istället mer rumslighet i miljön genom att 
bygga husen i vinklar eller i stjärnform och tillföra 

stora gröna gårdsrum. Den lokala gemenskapen 
skulle stärkas genom att skola, vård och affärer skulle 
finnas i nära anslutning till bostaden.

Rivningsförbud samt PBL 8 kap 13: Valthornet 6

Rivningsförbud samt PBL 8 kap 17: Valthornet 3
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Valthornet 6, Byggnadsritning Kristianstad kommun

Valthornet 6, foto Katarina Olsson
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Sårbara miljöer

Valthornet 6 
Valthornet 6 långa byggnadskropp levandegörs 
genom en variation i terrasitputsens yta och kulör, 
trapplopp i avvikande färgsättning, markerade 
burspråk- balkongpartier och tvålufters kopplade trä-
fönster varierat med större fönsterytor i vardagsrum, 
i vissa fall med asymmetriskt placerade poster och 
spröjs. Byggnaden är AB Kristianstadsbyggens första 
byggprojekt, uppfört med en social agenda som en del 
i folkhemsprojektet och inrymde bland annat tvätt-
stugor och ett dagis. 

• Fasad i terrasitputs
• Trapplopp markerade genom avvikande färgsätt-

ning
• Indragna balkongpartier och burspråk ger 

fasaden variation
• En- och tvålufters träfönster, vissa med asymme-

triskt placerade tvärposter eller spröjs 
• Tidstypiska balkongfronter

Läs mer
AB Kristianstadsbyggen bildades 1950 av Kristian-
stads kommun och fackföreningsägda Riksbyggen. 
Det första byggprojektet var kvarteret Valthornet, 
en fyra våningar och tvåhundra meter lång byggnad 
längs med Kanalgatan om kom att kallas ”Kinesiska 

muren”. Valthornet stod färdigt 1953 och rymde då 
179 lägenheter. Här fanns också tvättstugor, bastu 
och lokaler för fritidsverksamhet samt ett dagis för 
40 barn. Stadsplanen för nuvarande kvarteren Valt-
hornet 3 och 6 antogs 1949 och omfattade mark 
som tidigare hade utgjort koloniområde. Kristian-
stad följer härigenom en generell dåtida samhälls-
förändring som innebar att det framför allt var ny 
mark i städernas ytterområden som togs i anspråk 
för bostadsbebyggelse. Omsorg lades vid denna tid 
på hänsyn till ljus och luft vid planeringen av dessa 
bostadsområden. Balkongerna utgjorde en del av 
tanken på ljus och frisk luft och planerades främst i 
söderläge. Fasaderna delades in i geometriska fält 
och burspråk i avvikande material eller färgsättning 
bidrog till större variation. Bland hustyperna intro-

duceras punkthus och stjärnhus i kombination med 
det tidigare förhärskande lamellhuset. Byggnaderna 
inom området uppfördes under slutet av 1950-talet 
och början av -60-talet i en tid som präglades av en 
övergång från 1940-talets grannskapsenheter till 
stadsdelsgrupper som skulle utgöra egna centrum, 
självständiga gentemot innerstaden.
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Parkskolan ritades av Clas Almquist och Ludvig Nilsson, 
Malmö.

Valthornet 3, skolbyggnad, foto Katarina Olsson

Valthornet 3, vaktmästarbostad, foto Katarina Olsson
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Miljöer med viss tålighet för förändring

Valthornet 3 – Parkskolan
Skolbyggnad för småskola och folkskola samt gym-
nastikbyggnad uppfördes och enligt planritningen 
planerades för en tillbyggnad av en samlingssal på 
den norra sidan av skolan liksom ytterligare en gym-
nastikbyggnad. I tomtens sydöstra hörn uppfördes en 
vaktmästarbostad och i motsatt hörn av skolgården 
anlades en skolträdgård. Kring skolgården plante-
rades en trädkrans. På tidstypiskt vis är uppdelningen 
i en små- och folkskola synlig i exteriören genom att 
förskjutna byggnadskroppar i olika höjd. Ett funktio-
nalistiskt grepp för att göra skolmiljön mer omväx-
lande och mindre auktoritär. Parkskolan ritades av 
Clas Almquist och Ludvig Nilsson vilka även har ritat 
Ribersborgsskolan, Slottsstaden, i Malmö.

• Tidstypisk skolmiljö med skolbyggnad, gym-
nastiksal och vaktmästarbostad omgiven av en 
trädkrans. 

• Förskjutna byggnadskroppar
• Repetitiv fönstersättning
• Uppglasade entrédörrar
• Tegelklädda sadeltak

Läs mer:
Kvarteret Valthornet 3 är tidstypiskt ordnat avseende 
både arkitektur och grönstruktur. Började byggas 
1942 och invigdes två år senare, 1944. Den fick 
då namnet Nya folkskolan. 1952 fick skolan sitt 
nuvarande namn Parkskolan. Parkskolan invigdes 
1944. Ritades av Clas Almquist och Ludvig Nilsson 
vilka hade gemensam verksamhet mellan 1943-1953. 
De har bland annat ritat Ribersborgsskolan, Slotts-
staden i Malmö, ett samtida referensobjekt från 1945. 
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Flygfoto över Gamlegården från 1960-talet. Kvarteren 
Svanen, Sviggen, Storlommen, Knipan, Årtan och 
Lunnefågeln syns i den nedre delen av fotografiet. Träd-
gårdarna i 1950-talets småhusområde bidrar redan till 
områdets gröna karaktär medan det senare tillkomna 
Gamlegården främst omges av gräsplaner som genom 
åren berikats med förträdgårdar och allmänna plante-
ringar. (Kristianstadvykort)

4.1 Näsby

Huvudådern genom Näsby utgörs av Näsbychaussén 
från vilken tvärgående gator strålar ut i villa- och 
flerfamiljshusområden. En promenad genom stads-
delen erbjuder en exposé över Sveriges förändrade 
stadsplaneideal och byggnadsstilar under loppet av 
1900-talet. Här blandas egnahemsvillor med privata 
trädgårdar från 1900-talets första hälft med 1960-
talets lamellhus i öppna gårdsstrukturer tillsammans 
med butiks- och servicelokaler. Näsby hålls samman 
av en rik grönska som tillsammans med ett förhållan-
devis slingrande och småskaligt vägnät bryter upp 
kvarteren i mindre enheter. 

Villorna är fler och flerfamiljshusen volymmässigt 
mindre i den södra delen av Näsby för att norr om 
Bataljonsvägen övergå i stadscentrat Gamlegården, 
uppbyggt under miljonprogrammets intensiva bygg-
nadsperiod kring mitten av 1960-talet, där koncentra-
tionen av andelen lägenheter är störst. Fröknegården 
är ett annat större bostadsområde inom stadsdelen. 
Ytterligare ett storskaligt område inom Näsby är 
den gamla militärbebyggelsen som idag rymmer 
högskolan. Sammantaget upplevs Näsby som en intim 
och levande stadsdel. Bidragande faktorer till detta 
är ett stort inslag av grönska, i trädgårdar, parker och 
allmänna planteringar tillsammans med en varie-
rande miljö som blandningen av boendeformer, villor 
och flerfamiljshus, inom samma kvarter ger. De domi-
nerande lamellhusen om tre våningar ger en låg och 

mänsklig skala på bebyggelsen och bidrar tillsam-
mans med små butiker och restauranger positivt till 
upplevelsen av platsen. 

Utvecklingsförslag
Näsby präglas av stor variation och här varvas villor, 
flerfamiljshus, butiker och service med varandra. En 
genomgående röd tråd är ett rikt inslag av uppvuxen 
grönska. Området rymmer med dessa förutsättningar 
en stor potential att utvecklas till en grön stadsdel. 
Nybyggnationer präglas av god, samtida arkitektur 
med en tydlig omsorg om materialval där hög kvalitet 
och hållbarhet är ledord. Småskalighet och intimitet 
kan skapas i de stora strukturerna genom att ytterli-
gare förträdgårdar som ramas in av grönska skapas 
och att växthus/odlingsmöjligheter erbjuds. Takradhus 
som byggs ovanpå låghusen tillsammans med upprust-
ning av centrumbebyggelsen, affärer och restauranger 
kan erbjuda ökad attraktivitet. 

Rivningsförbud samt PBL 8 kap 13: Sergeanten 28 – 
39, Päronet 22, 9, 10, 19 och Äpplet 10, Fanjunkaren 
1-8, Rustmästaren 1-14, Sergeanten 1-20 & 22-27, 
Tjädern 9, Fasanen 1, Eken 1, Fröknegården 2, Näsby 
35:5

Rivningsförbud samt PBL 8 kap 17: Linden 2, Boken 13 
& 19, Boken 19, Boken 2 – 7, Aspen 14 & 15, Sothönan 
5 och Gåsen 7, Svanen 1, Axel Gyllenlood 1 & 7, Vipan 

13 & 14, Tjädern 8, Fröknegården 1 & 3, Johan Hoff-
meister 1, Spaden 2 & 3, Lien 2, Slipstenen 2, Slagan 1, 
Hackan 1, Hötjugan 1, Rullebören 2, Orren 15 och 16, 
Vipan 22 – 42, Näsby 34:24 samt del av Näsby 35:47
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Päronet 19 Foto Claes Sandén

Päronet 9 Foto Claes Sandén

Sårbara miljöer

Sergeanten 28-39
Sergeantstaden består av byggnader som uppfördes 
1922 som underofficersbostäder. Tillhör den äldre 
bebyggelsen inom Näsby och är knuten till regements-
bebyggelsen i området. Byggnaderna ligger kring en 
gemensam grönyta.

• Sadeltak täckta med lertegel
• Gul putsad fasad 
• Tvålufters fönster med tätspröjsade bågar
• Lummig grönska 

Päronet 22, 9, 10, 19 och Äpplet 10 
Byggnader med tidig 1900-talskaraktär som berättar 
om den tidigaste utvecklingen av stadsdelen med 
egnahemsbebyggelse. Karakteristiskt är en ljust 
avfärgad och slätputsad fasad som framhäver fåtalet 
dekorativa inslag i form av träfönster med spröjsade 
bågar eller av korsposttyp samt klassicerande for-
melement som markerade hörnkedjor och gesims. 
 
Gemensamma karaktärsdrag är till exempel:
• Enkla ofta odekorerade putsade fasader i ljus 

kulör
• Eventuell utsmyckning med klassicerande 

förtecken som t.ex. pilastrar, kapitäl ger 
markerade hörnkedjor

• Korspostfönster, tvålufters träfönster med tre 
eller fyra rutor i var luft

• Medvetna och enkla materialval i t.ex. fönster, 
dörrar, burspråk, takkupor, balkongräcken m.m.

• Tegeltäckta sadeltak eller brutna, tegeltäcka 
takfall med konkav takfot
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Rustmästaren 10. Foto Claes Sandén

Serganten 3. Foto Claes SandénSerganten 23-26. Foto Per Blomberg Tjädern 9. Foto Katarina Olsson

Fanjunkaren 1-8, Rustmästaren 1-14, Sergeanten 
1-20 & 22-27
1960-talsbebyggelse som präglas av raka linjer och 
kubistiska former. 

• Vita fasader alternativt fasader av tegel
• Kubistiska byggnadsvolymer
• Förskjutna byggnadskroppar
• Flacka tak med panelklädd alternativt putsad 

sarg
• Fönster med hela lufter utan spröjs

Tjädern 9
Under 1960-talet plockas funktionalistiska uttryck 
upp med raka linjer och enkla former. Här en tvåplans-
villa i gult tegel under ett karakteristiskt motfallstak 
täckt av en kopparklädd sarg. Variation i fönstrens 
indelning och form. Snickerier som exempelvis bal-
kongfront i typisk mörkbrun färgsättning. På samma 
fasad samsas flera olika fönsterformer. 

• Kubistisk huskropp under motfallstak bakom 
sarg av kopparplåt

• Fasad i gult tegel
• Mörka snickerier
• Fönster utan spröjs i varierande raktangulär och 

kvadratisk form



NÄSBy | SåRBARA MILjÖER105 KULTURMILJÖINVENTERING FÖR KRISTIANSTAD STAD

Fasanen 1, Foto Katarina Olsson Fasanen 1, detaljbild över entrén. Foto Katarina Olsson

Fasanen 1
Gedigna material och en lek med färg och form karak-
teriserar Fasanen 1. Gavelpartierna med burspråk och 
förskjutna takfall liksom framsidans entréparti bryter 
upp den annars symmetriska fasaden. Entrén sitter 
något indragen från fasadlivet, trapploppet markeras 
genom sin vinklade form, avvikande färgsättning 
och ljusinsläpp i form av glasbetong och fönster med 
asymmetrisk form.

• Ädelputs i mjukt beige nyans
• Regelbundet placerade stora pivåhängda fönster i 

kontrasterande färgsättning
• Port av trä (ek?) 
• Markerat entréparti med vinklad form, grön färg-

sättning och asymmetriskt placerad dörr och 
fönster

• Förskjutna byggnadskroppar
• Flacka pulpettak
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Detaljbild av byggnadens gavel och takfot med för-
skjutna byggnadskroppar. Foto Per Blomberg

Kyrkobyggnaden har en ursprunglig och välbevarad 
exteriör. Foto Per Blomberg Fröknegården 2, Foto Kristianstad kommun

Eken 1
Näsby kyrka invigdes 1937. Stadsdelen hade växt 
vilket skapat underlag för en kyrkobyggnad med för-
samlingshem i området. 

• Slätputsad fasad i ljust gul färgsättning 
• Vitmålad och kvaderindelad puts på entréparti 

och hörnkedjor 
• Träfönster med fasta spröjsar inom vitmålade 

fönsteromfattningar
• Kopparklädd port
• Valmat sadeltak klätt med enkupiga tegelpannor
• Kopparklätt klocktorn 

Fröknegården 2
En av de äldre kvarvarande gårdarna som kan berätta 
om områdets förändring från landsbygd utanför fäst-
ningen till myllrande stadsdel inom Kristianstad. 

• Hög gråmålad sockel
• Slätputsad fasad i ljust gul färgsättning 
• Korspostfönster i trä inom vitmålade fönsterom-

fattningar och ”ögonbryn”
• Uppglasad pardörr i trä
• Klassicistiska detaljer i avvikande färgsättning; 

kvaderimitation vid hörn och entré, pilastrar 
i anslutning till frontespis och tandsnitt längs 
takfot

• Tegeltäckt sadeltak
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Linden 2 Putsad fasad i dämpad kulör, tegeltak, 
panelklädda garageportar. (Google)

 Boken 13, Foto Claes Sandén

Foto

Miljöer med viss tålighet för förändring

Linden 2
Lamellhus i två våningar med inredd vid. 

• Putsad och ljust avfärgad fasad
• Balkonger med sinuskorrugerad plåt alternativt 

dekorativa smidesräcken
• Uppglasade träportar inom markerad omfattning 

av vertikala och horisontella band i avvikande 
färgsättning 

• Tegeltäckt sadeltak

Boken 13 & 19 
Lamellhus i två våningar. Väderstrecksorienterad 
med gaveln mot gaturummet, valmat, flackt tegeltäckt 
sadeltak, slätputsade och ljust avfärgade fasader. 
Gröna tvålufters fönster utan spröjs. Trapploppen 
markeras genom glaspartier, dörromfattningar i rött 
tegel och uppglasade träportar, typiskt för funktiona-
lismen. 

• Putsad och ljust avfärgad fasad
• Grönmålade tvålufters träfönster utan spröjs
• Tegeltäckt sadeltak
• Uppglasade träportar
• Balkonger med sinuskorrugerade plåtfronter

Läs mer
Funktionalismen innebar ett brott med föregående 
arkitekturstilar och flyttade fokus till användbarhet 
och vikten av ljus och luft inom bostadsbyggandet. Man 
vände sig mot de äldre slutna kvarteren och den täta 
bebyggelsestrukturen bröts upp. Husen uppfördes 
istället som friliggande längor, s.k. lamellhus, vilka 
placerades med hänsyn till terrängen, omgivna av 
grönytor och växtlighet. Reaktionen mot tidigare 
stilar med dekorativt utformade exteriörer innebar 
släta fasader i ljusa färger utan utsmyckningar. 
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 Boken 19, Foto Katarina Olsson  Boken 2, Foto Katarina Olsson Boken 5, Foto Katarina Olsson

Boken 19 
Lamellhus i två våningar. Tegeltäckt sadeltak, slätput-
sade och ljust avfärgade fasader. Gröna tvålufters 
fönster utan spröjs. Troligen ombyggt och moderni-
serat.

• Grönmålade tvålufters träfönster utan spröjs
• Tegeltäckt sadeltak
• Uppglasad träport

Boken 2 - 7
På detaljnivå skiljer sig byggnaderna åt men samtliga 
fångar de funktionalistiska huvuddragen genom 
kubistiska former, höga, stora fönster, gärna placerade 
invid hörn, uppglasade dörrar, balkonger, smäckra 
räcken och flacka tak. 

• Fasader i ljus, mjuk kulör, klädda med sidiplattor 
alternativt putsade

• Två- till trelufters träfönster utan spröjs
• Flacka sadel- eller pyramidtak
• Uppglasade trädörrar
• Balkonger med sinuskorrugerade fronter
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 Sothönan 5, Foto Claes SandénAspen 14 & 15, Foto Katarina Olsson Gåsen 7, Foto Katarina Olsson

Aspen 14 & 15 
Flerbostadshus i öppen kvartersstruktur. Väder-
strecksorienterade med gaveln mot gaturummet, ljus 
puts i dämpad ljus gul kulör. Uppglasade trädörrar 
inom omfattning i avvikande material tillsammans 
med smäckra skärmtak. Innergård med fruktträd och 
buskplanteringar. 

• Väderstrecksorienterade byggnader i öppen 
luftig struktur med tillhörande innergårdar

• Slätputsade fasader i ljust gul kulör
• Två- till trelufters träfönster utan spröjs.
• Uppglasade träportar inom omfattning
• 

Sothönan 5 och Gåsen 7
Flerbostadshus i två våningar med inredd vind som 
uppvisar 1950-talets stilideal. Fasadpartier i rött 
tegel kontrasteras mot partier av ljus puts i anslut-
ning till burspråk och frontespiser. I bostadsmiljön 
ingår en mindre butiksbyggnad i gult tegel, idag res-
taurang. Uppglasade träportar inom en utskjutande 
omfattning i tegel alternativt konststen. Tidstypiska 
balkonger med mjukt fasade hörn och smäckra smi-
desräcken. Tvåluftsfönster utan spröjs och i anslut-
ning till burspråk sitter större fönsterpartier med för-
skjutna spröjs. Smäckra skärmtak ovan entréer och 
takkupor klädda med plåt..

• Fasader i rött tegel varierade med putsade och 
ljust avfärgade partier

• Tvålufts fönster utan spröjs och vid burspråk 
fönster med förskjuten spröjs. 

• Uppglasade träportar inom markerad omfattning
 

Läs mer
Stadsplanen för kvarteret antogs 1950 och omfattade 
mark som sedan tidigare var sparsamt bebyggd. 
Längs Näsbychaussén låg spridd träbebyggelse på 
stadens arrendejordar. Kristianstad följer härigenom 
en generell dåtida samhällsförändring som innebar 
att det framför allt var ny mark i städernas ytter-
områden som togs i anspråk för bostadsbebyggelse. 
Omsorg lades vid denna tid på hänsyn till ljus och 
luft vid planeringen av dessa bostadsområden. Bal-
kongerna utgjorde en del av tanken på ljus och frisk 
luft och planerades främst i söderläge. Fasaderna 
delades in i geometriska fält och burspråk i avvikande 
material eller färgsättning bidrog till större variation.  
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Vipan 13, Foto Per BlombergAxel Gyllenlood 1, Foto Katarina Olsson

Axel Gyllenlood 1, Vipan 13 & 14 
Flerbostadshus i två våningar, Vipan 14 med inredd 
vind. Fasadpartier i rött tegel och ljus slätputs kon-
trasteras mot varandra i anslutning till trapplopp och 
balkongpartier Uppglasade träportar med sidoljus. 
Entrén markeras med mosaik, utkragande tegelskift 
och/eller skärmtak. Vitmålade en- och tvåluftsfönster 
utan spröjs.

• Fasader i rött tegel varierade med putsade och 
ljust avfärgade partier

• En- och tvålufts fönster utan spröjs. 
• Uppglasade träportar inom markerad omfattning
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Tjädern 2 & 3, Foto Katarina Olsson Tjädern 8, Kullmansväg 11, Foto Katarina Olsson Tjädern 8, Infanterivägen 8 A & B, Foto Katarina Olsson

Tjädern 8, Infanterivägen 8 A & B, Foto Katarina Olsson

Tjädern 2 & 3 
Fasadpartier i rött tegel och ljus slätputs kontrasteras 
mot varandra i anslutning till trapplopp. Uppglasade 
träportar med sidoljus i form av glasbetong inom 
grön mosaik. Entrén förlagd under smäckra skärmtak. 
Vitmålade enluftsfönster utan spröjs.

• Fasader i ljust avfärgade puts
• Trapplopp markeras i tegel och med asymme-

triskt format fönster
• Enlufts fönster utan spröjs. 
• Uppglasade träportar under skärmtak
• Mosaikprytt entréparti med ljusinsläpp genom 

glasbetong

Tjädern 8 
Flerbostadshus i två våningar som speglar sin tids 
arkitekturideal genom ett sparsmakat formspråk 
där variationen i fasaderna utgörs av fönstersättning 
och kontrasterande material. Exempelvis artikuleras 
balkongpartier genom utanpåliggande stödskivor av 
betong. Ytterligare tidstypiska drag är pivåhängda 
perspektivfönster och flacka pyramidtak. Byggnads-
kropparna är placerade med viss förskjutning i för-
hållande till varandra vilket tillsammans med grönska 
skapar variation i bostadsmiljön.

• Pivåhängda perspektivfönster
• Släta och ljust avfärgade fasader kontrasteras 

mot röda partier av tegel
• Uppglasade träportar med sidoljus
• Flacka pyramidtak
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Fröknegården, foto Per Blomberg

Johan Hoffmeister 1, foto Katarina Olsson

Orren 15, foto Katarina Olsson

Fröknegården 1 & 3, Johan Hoffmeister 1 
Bostadsområde med flerfamiljshus i gult tegel från 
1960-talet uppfört av HSB. Långsidor med balkonger 
bryter av genom beklädnad av skivor och plåt i hori-
sontella band. 

• Gula tegelfasader
• Skivklädda burspråk liksom sarg längs takfot.
• Plåtklädda balkongfronter i samma färg som 

skivor
• Fönster i varierande storlek och form, både kva-

dratiska och rektangulära

Orren 15 och 16 
Mindre lamellhusområde om tre byggnader som 
karakteriseras av 1960-talets formspråk. Byggnads-
kropparna är placerade fristående från varandra i räta 
vinklar kring en öppen innergård. Form- och volym-
mässigt skiljer de sig från föregående decenniers 
lamellhus. Under 60-talet är huskropparna djupare 
och taken mycket flacka sadeltak eller motfallstak 
bakom en markerad sarg. Vindar saknas medan 
källare är vanligt. Ytterligare förändringar inom byg-
gindustrin skapar nya material och ger utrymme för 
nya byggnadssätt. 

• Pivåhängda perspektivfönster
• Släta och ljust avfärgade fasader kontrasteras 

mot partier av tegel
• Uppglasade träportar med sidoljus
• Flacka pyramidtak
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Vipan 7 & 46, foto Per Blomberg Näsby 34:24, före detta kasernområde, idag högskola. 
Foto Per BlombergCementen 8, foto Katarina Olsson

Vipan 7, 22 - 46
Området planlades i två omgångar, 1974 och 1975 
för lägenheter i form av tvåvånings radhus kring en 
gemensam gröning. Bebyggelsen överstiger inte två 
våningar och bostadsområdet genomsyras karakte-
ristiskt av en variation i färg och form. 

• Byggnader klädda med rödmålad träpanel eller 
vita betongelement 

• Låg och tätt placerad bebyggelse 
• Gemensam grönyta
• Rikt inslag av grönska/träd
• Trafikseparering 

Cementen 8
Äldre industribyggnad uppförd i tegel. 

• Industribyggnad i rött tegel
• Artikulerad fasad symmetriskt indelad av lisener
• Tätspröjsade stora gjutjärnsfönster

Näsby 34:24 samt del av Näsby 35:47 
Bebyggelse kopplad till militärens verksamhet på 
Näsby. Norra Skånes Infanteriregemente var förlagt 
till Näsby. 1923 flyttade regementet in i de nybyggda 
lokalerna.

• Sockel i grovt huggen granit
• Fasad i bart tegel och ljus slätputs
• Fönster med tätspröjsade bågar
• Valmade sadeltak täckta med tegel
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Näsby 34:24, foto Per Blomberg Inom området finns trähusbebyggelse som ansluter fint 
till områdets övriga karaktär, foto Katarina Olsson

En av byggnaderna inom Näsby 35:47 som i färg, form 
och material knyter an till övrig regementsbebyggelse. 
Foto Katarina Olsson

Entré till före detta kasernområdet, 
foto Katarina Olsson

Näsby, konstinstallation ”Ingen genväg” av Lars 
Ekholm från 1996.  Foto Katarina Olsson
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Flygfoto över Gamlegården från 1960-talet. Kvarteren 
Svanen, Sviggen, Storlommen, Knipan, Årtan och 
Lunnefågeln syns i den nedre delen av fotografiet. Träd-
gårdarna i 1950-talets småhusområde bidrar redan till 
områdets gröna karaktär medan det senare tillkomna 
Gamlegården främst omges av gräsplaner som genom 
åren berikats med förträdgårdar och allmänna plante-
ringar. (Kristianstadvykort)

4.2 Gamlegården

Huvudådern genom Näsby utgörs av Näsbychaussén 
från vilken tvärgående gator strålar ut i villa- och 
flerfamiljshusområden. En promenad genom stads-
delen erbjuder en exposé över Sveriges förändrade 
stadsplaneideal och byggnadsstilar under loppet av 
1900-talet. Här blandas egnahemsvillor med privata 
trädgårdar från 1900-talets första hälft med 1960-
talets lamellhus i öppna gårdsstrukturer tillsammans 
med butiks- och servicelokaler. Näsby hålls samman 
av en rik grönska som tillsammans med ett förhållan-
devis slingrande och småskaligt vägnät bryter upp 
kvarteren i mindre enheter. 

Villorna är fler och flerfamiljshusen volymmässigt 
mindre i den södra delen av Näsby för att norr om 
Bataljonsvägen övergå i stadscentrat Gamlegården, 
uppbyggt under miljonprogrammets intensiva bygg-
nadsperiod kring mitten av 1960-talet, där koncentra-
tionen av andelen lägenheter är störst. Fröknegården 
är ett annat större bostadsområde inom stadsdelen. 
Ytterligare ett storskaligt område inom Näsby är 
den gamla militärbebyggelsen som idag rymmer 
högskolan. Sammantaget upplevs Näsby som en intim 
och levande stadsdel. Bidragande faktorer till detta 
är ett stort inslag av grönska, i trädgårdar, parker och 
allmänna planteringar tillsammans med en varie-
rande miljö som blandningen av boendeformer, villor 
och flerfamiljshus, inom samma kvarter ger. De domi-
nerande lamellhusen om tre våningar ger en låg och 

mänsklig skala på bebyggelsen och bidrar tillsam-
mans med små butiker och restauranger positivt till 
upplevelsen av platsen. 

Utvecklingsförslag
Näsby präglas av stor variation och här varvas villor, 
flerfamiljshus, butiker och service med varandra. En 
genomgående röd tråd är ett rikt inslag av uppvuxen 
grönska. Området rymmer med dessa förutsättningar 
en stor potential att utvecklas till en grön stadsdel. 
Nybyggnationer präglas av god, samtida arkitektur 
med en tydlig omsorg om materialval där hög kvalitet 
och hållbarhet är ledord. Småskalighet och intimitet 
kan skapas i de stora strukturerna genom att ytterli-
gare förträdgårdar som ramas in av grönska skapas 
och att växthus/odlingsmöjligheter erbjuds. Takradhus 
som byggs ovanpå låghusen tillsammans med upprust-
ning av centrumbebyggelsen, affärer och restauranger 
kan erbjuda ökad attraktivitet. 

Rivningsförbud samt PBL 8 kap 13: Sergeanten 28 – 
39, Päronet 22, 9, 10, 19 och Äpplet 10, Fanjunkaren 
1-8, Rustmästaren 1-14, Sergeanten 1-20 & 22-27, 
Tjädern 9, Fasanen 1, Eken 1, Fröknegården 2, Näsby 
35:5

Rivningsförbud samt PBL 8 kap 17: Spaden 2 & 3, Lien 
2, Slipstenen 2, Slagan 1, Hackan 1, Hötjugan 1, Rulle-
bören 2
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Ljusgul, slät fasad, med klassicerande utsmyck-
ningar i vit slätputs. (Google)

Foto

Flerfamiljshusen i kvarteret Svanen 1. 
Foto Per Blomberg

Sårbara miljöer 

Näsby 35:5
En av de äldre kvarvarande gårdarna som kan berätta 
om områdets förändring från landsbygd utanför fäst-
ningen till myllrande stadsdel inom Kristianstad. 

• Slätputsad fasad i ljust gul färgsättning 
• Tvålufters fönster i trä med tre rutor per båge 

inom vitmålade fönsteromfattningar
• Klassicistiska detaljer i avvikande färgsättning, 

lisener vid hörn, kolonner som bär en balkong 
och tandsnitt längs takfot

• Tegeltäckt sadeltak

Miljöer med viss tålighet för förändring

Svanen 1, Spaden 2 & 3, Lien 2, Slipstenen 2, 
Slagan 1, Hackan 1, Hötjugan 1
Gamlegården uppförs av ABK mellan åren 1964 – 
71 och blir Kristianstads första stadscentra utanför 
innerstaden. Högre sexvåningshus i kvarteret Rulle-
bören 2 bryter av från gängse mönster.

• Låg och luftigt placerade byggnadskroppar i rik 
grönska

• Tegelfasader varierade med släta partier i mjuk 
färgsättning

• Balkongpartier artikuleras genom utanpålig-
gande stödskivor av betong eller med plåtklädsel 
i avvikande färgsättning.

• Fönster i varierande storlek och form, både kva-
dratiska och rektangulära samt med vädrings-
fönster

• Flacka pulpettak med skivklädd sarg

Svanen 1 
Flerbostadshus i tre våningar som speglar sin tids 
arkitekturideal genom ett sparsmakat formspråk 
där variationen i fasaderna utgörs av fönstersättning 
och kontrasterande material. Exempelvis artikuleras 
balkongpartier genom utanpåliggande stödskivor av 
betong. Ytterligare tidstypiska drag är pivåhängda 
perspektivfönster och flacka pulpettak. 

• Pivåhängda perspektivfönster
• Röda tegelfasader kontrasteras mot balkongpar-

tier i vit betong
• Flacka pulpettak
• Luftigt placerade byggnadskroppar i rik grönska
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Ovan och nedan miljöbilder från Gamlegården centrum. 
Foto Per Blomberg

Passage i kvarteret Svanen 1.  Foto Per Blomberg

Ovan och nedan miljöbilder från Gamlegården.
Foto Per Blomberg

Läs mer
Stadsplanen för kvarteret antogs 1956 på mark som 
godkänts för avstyckning 1950. Förändringar i statliga 
låneregler styrde nu sex år senare byggandet mot 
fler våningar. Istället för att som tidigare föreslagits 
uppföra tvåvåningshus med inredd vind fattades ett 
nytt beslut om att bygga i tre våningar istället, vilket 
var mer fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Tonvikt lades vid byggnadernas form, höjd och läge 
för att tillgodose goda ljusförhållanden.  Med före-
slagna plana tak blev husen dessutom lägre än det tra-
ditionella sadeltaket. Kristianstad följer härigenom 
en generell dåtida samhällsförändring som innebar 
att omsorg lades vid hänsyn till ljus och luft vid pla-
neringen av bostadsområden. Balkongerna utgjorde 
en del av tanken på ljus och frisk luft och planerades 
främst i söderläge. 
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Flerfamiljshusen i kvarteret Spaden 3. 
Foto Per Blomberg

Flerfamiljshusen i kvarteret Spaden 2 med innergården. Foto Per Blomberg

Spaden 2 & 3
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Ovan & Nedan, Rullebören 2. Foto Per Blomberg

Ovan och nedan, foton från kvarteren Slipstenen 2 och 
Lien 2. Foto Per Blomberg

Rullebören 2
• Gavlar i rött tegel och skivklädda långsidor 
• Indragna trapplopp i avvikande färgsättning
• Enluftsfönster
• Platta tak med kopparlist

Läs mer
AB Kristianstadsbyggen bildades 1950 av Kristian-
stads kommun och fackföreningsägda Riksbyggen. Det 
första byggprojektet stod färdigt 1953 och rymde då 
179 lägenheter. Uppförandet av Gamlegården mellan 
1964 – 71 innebar att staden fick en helt ny stadsdel 
med drygt 1800 lägenheter. Tidsmässigt faller uppfö-
randet av byggnaderna inom området inom det som 
kallas för miljonprogrammet; statens ambition att 
under en period av 10 år uppföra en miljon bostäder 
för att åtgärda bostadsbrist, trångboddhet och höja 
bostadsstandarden. Ett program i egentlig mening 
fanns inte utan det handlade om ett uttalat mål om 
att genom ett mer rationellt och industriellt byggande 
höja takten i bostadsproduktionen. Vanligaste flerfa-
miljshuset som uppfördes inom miljonprogrammet 
var lamellhus om tre våningar, en tredjedel av det 
totala antalet byggda hus utgjordes av villor och 
andra småhus. Byggnaderna inom området uppfördes 
i en tid som präglades av ett stadsplaneideal där 
stadsdelsgrupper skulle utgöra egna centrum, själv-
ständiga gentemot innerstaden. Bostadsområdena 
planerades med kommersiell och samhällelig service, 

rekreationsanläggningar med mera. En centruman-
läggning fanns inom området som innehöll service 
av olika slag. Förutsättningen var att den var möjlig 
att använda på kvällar och helger för gemensamma 
aktiviteter. Trafikseparering är en annan bärande del 
i områdena, bilfria gångar anlades och parkering kon-
centrerades till särskilda ytor. 
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Charlottesborgs gård och park, Stadsingenjören.  
Foto Katarina Olsson
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5.1 Vilan

Långebrogatan, som i stort sett har samma sträckning 
som i början av 1600-talet, delar Västra förstaden i 
en nordlig och en sydlig del. Den norra delen utgörs 
i huvudsak av småindustrier och handel med enstaka 
bostadshus. Området upplevs splittrat och ostruk-
turerat med många öppna och oanvända ytor, både 
gröna och asfalterade. De centrala delarna i söder 
utgörs i huvudsak av bostadsbebyggelse bestående 
av villor i en småskalig rutnätsstruktur som har sitt 
ursprung i Vilans municipalsamhälle, men omges av 
storskaliga miljöer; i väster flerbostadsområdet Char-
lottesborg och i öster anläggningarna som tillhör Scan 
AB och Kronfågel AB. 

• Småhusbebyggelse inom en till stora delar 
bevarad rutnätsplan. 

• Verksamhetslokaler, handel och industri inom 
otydlig struktur, ofta i anonyma standardlös-
ningar.

• Storskaliga flerbostadshus i väster, storskalig 
industri i öster. 

• Järnvägen har tappat sin betydelse till förmån för 
bilismen.

• Charlottesborgs gård är en väl avgränsad grön 
oas, där de äldre träden visar på historisk konti-
nuitet. Området står i stark kontrast till de öppna, 
avskalade grönytorna kring bostadsområdet 
Charlottesborg. 

Läs mer
Området betecknades som betesmark på högvattensk-
artan från år 1748. Av skånska rekognosceringskartan 
från 1810-talet framgår att nuvarande Långebrogatan 
hade samma sträckning som dåvarande landsvägen. 
Denna var kantad av en allé som startade vid Charlot-
tesborgs gård och fortsatte österut till Långebro. Flera 
raka trädplanteringar, kanske läplanteringar eller för 
att markera fastighetsgränser, utgick från landsvägen 
i närmast sydlig riktning. Ett fåtal gårdar bestående 
av flera längor fanns i närheten till Långebro. I övrigt 
utgjordes bebyggelsen av ett fåtal till synes enkla hus 
i direkt anslutning till vägen. 

Området var länge landsbygd strax utanför staden. 
Under 1800-talet expanderade bebyggelsen främst 
utmed landsvägen, nuvarande Långebrogatan. Efter 
avvecklingen av fästningsstaden började Vilan succes-
sivt bebyggas med både bostäder och skiftande indu-
strier såsom exempelvis mekanisk verkstad, slakteri, 
gjuteri och bryggeri. Bostäderna var i regel enkla. År 
1900 bildades Vilans municipalsamhälle och år 1909 
upprättades en stadsplan för området. Bebyggelsen 
expanderade först utmed Långebrogatan. Omkring 
1930 omfattade samhället området mellan Långebro 
och Poppelvägen med bebyggelse strukturerad i en 
rutnätsplan. Slakteriet och en stärkelsefabrik låg i 
samhällets östra del med närhet till järnväg och vat-
tendrag. År 1941 införlivades Vilan i Kristianstad stad. 

Bebyggelsen ansågs vid den här tiden vara i mycket 
dåligt skick, vilket ledde till att en stor del av den äldre 
bebyggelsen revs under 1950-60-talen. Ytterligare 
industrier etablerades och en soptipp anlades i norr 
på Härlövs ängar. I slutet av 1960-talet tillkom fler-
bostadsområdet Odal samt en idrottsplats. På 1970-
talet följde Charlottesborgsområdet med totalt tjugo 
fritt liggande flerfamiljshus. Motorvägen E 22 drogs 
utmed den äldre järnvägslinjen från Skepparslöv och 
invigdes år 1969. Vissa nya bostadsområden tillkom 
under 1980-90, bland annat radhus i odalområdet, 
i en stadslik struktur grupperade kring gårdsrum. 
1989 invigdes den nya trafikleden Härlövsängaleden. 
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Ny bebyggelse har historiskt lagts i anslutning till 
vägarna. Föregångaren till Långebrogatan var kantad 
av en allé mellan Charlottesborg och Långebro. 
(Kristianstad kommun)

Municipalsamhället var omkring 1930 utbyggt och 
omfattade ett begränsat område inramat av Helge å, 
Härlövs ängar och järnvägen. Bostadsområdena låg 
inom en regelbunden rutnätsplan som finns kvar än 
idag. Mot väster anslöt odlingsmarkerna kring Char-
lottesborgs gård med expanderande småhusbebyggelse 
utmed vägarna. (Kristianstad kommun)

Kring år 1970 hade såväl bostäder som industri och 
handel expanderat. Industriverksamheterna fyllde 
främst upp ytorna mellan Härlövs ängar och nuvarande 
Karlsgatan, parallellt med Långebrogatan. Till skillnad 
mot idag hade verksamhetslokalerna en mindre skala 
bestående av flera olika byggnadskroppar sida vid sida. 
Rörvägen i norr kantades av en allé, liksom området 
kring Charlottesborgs gård. (Lantmäteriet)

Verksamhetslokalerna i norra delen av Vilan har 
numera ofta sammanhängande stora volymer, inte 
sällan tillbyggda i omgångar. (Kristianstad kommun)
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Ovan är en plan över fastigheten Svetsaren med alla 
dess byggnader då bryggeriet var verksamt. Ritning 
från Vilans vänner

Vy över Svetsaren omkring år 1970. (Vilans vänner)

Svetsaren 1. Västra hörnet av bostadshuset i korsningen 
Bruksgatan-Bryggerigatan. 
Foto ovan, Katarina Olsson. Foto nedan, Per Blomberg
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Sårbara miljöer

Svetsaren 1
Byggnaden på hörnet är belägen på fastigheten där 
Bryggeriet Kronan drevs från 1900-talets första 
år fram till år 1966. I tegelhuset bodde disponent 
Larsson, ägaren av bryggeriet, men under en period 
har det även inrymts en speceributik. På baksidan 
fanns en stor trädgård med rabatter, bärbuskar och 
fruktträd inramad av en hög klippt häck. Resterna av 
häcken kan eventuellt finnas kvar utmed Bryggeri-
gatan.

Tegelhuset härrör antagligen från tidigt 1900-tal och 
är ett av få bevarade äldre hus i området från denna 
tid. De finsågade snickerierna utmed vindskivorna är 
omsorgsfullt utformade detaljer. 

• Gedigna material och god arkitektur signalerar 
kvalitet och hållbarhet i kontrast till områdets 
många anonyma standardbyggen i plåt. 

• Tegelhuset berättar om Bryggeriet Kronans 
omfattande verksamheten på Vilan.

• Byggnaden är en av få bevarade äldre byggnader 
från municipalsamhällets tid, med sina finsågade 
snickeridetaljer den enda i sitt slag. 
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Svarvaren 9, Kvarteret Svarvarens södra fasader. Foto 
Per Blomberg 

Hvilans verkstad 2. Foto Katarina Olsson
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Hvilans Verkstad 2
Företaget etablerades på Vilan år 1880 i ett skede 
när många industrier snabbt expanderade i området. 
I början tillverkades främst lantbruksmaskiner, 
ångpannor, apparater för brännerier och stärkelsefa-
briker. På 1940-talet var företaget ledande tillverkare 
av person- och varuhissar. 

Av det äldre byggnadsbeståndet finns en kon-
torsbyggnad samt en verkstadsbyggnad i tegel som 
ritades av Gunnar Karlsson (?) år1939. Delar av 
Hvilans verkstad är en representant från Vilans indu-
striepok under municipalsamhällets tid. 

• Gedigna material och god arkitektur bidrar till 
identitet och tidsdjup.

• Byggnaden signalerar kvalitet och hållbarhet i 
kontrast till det föränderliga områdets många 
anonyma standardbyggen i plåt. 

• Fasader av rött tegel med lågmäld dekor. 
• Stora, småspröjsade fönster

Utvecklingsförslag
Byggnaderna står för förankring, identitet och 
tidsdjup och har med sina kvaliteter i arkitektur och 
material potential som noder i den framtida Västra 
förstaden med rötterna i municipalsamhället Hvilan. 

Svarvaren 9
På fastigheten finns några av få bevarade hus från 
det äldre Vilan. Bebyggelsen är med sin höjd framträ-
dande utmed Långebrogatan. 
Långebrogatan 34 byggdes år 1936. Då som nu kom-
binerades bostäder med butiker och verksamheter i 
bottenvåningen. Formspråket har sina rötter i funk-
tionalismen med enkla raka linjer och släta putsade 
fasader i ljusa kulörer. I mitten av 1900-talet kom-
pletterades med ytterligare ett flerbostadshus intill 
uppfört i rött tegel. Även detta inrymde butiker i 
nedre plan. Det senaste tillskottet i västra delen av 
kvarteret, med bland annat studentlägenheter, stod 
färdigt år 1992. Fasadmaterialet anslöt med sitt röda 
tegel till grannfastigheten. Hörnet mot sydväst fick ett 
dekorativt utsnitt. Som en anpassning till den antag-
ligen sviktande efterfrågan, blev det denna gång inga 
butiker i nedre plan, utan bostäder. Inte heller valde 
man balkonger mot den numera starkt trafikerade 
Långebrogatan, utan tidstypiska franska balkonger 
för ljusinsläpp. 

• Kvarter med flera generationers flerbostadshus i 
samstämd arkitektur och färgskala.

• Högresta framträdande byggnader i kontrast till 
den låga arkitektur som området präglas av. 
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Ovan t. v. De första ritningarna över Konditorn 4, 
Rudbergs bostads- och utställningsbyggnad, härrör 
från år 1926. Byggnaden uppfördes i en stram, symme-
trisk 20-talsklassicism med bland annat detaljer såsom 
vinklade avslutningar vid vindskivorna på gavlarna. 
Logotypen för Chevrolet var framträdande. 

Ovan t. h. År 1935 tillkom burspråket på fasaden 
utmed Långebrogatan. Idag är fönstren utbytta men 
den gedigna träporten är original och med små medel 
finns det mycket goda möjligheter att uppgradera 
byggnaden så att dess goda kvaliteter åter framträder. 
Byggnaden har alltsedan dess tillkomst haft anknyt-
ning till bilförsäljning. Kristianstad kommun

Kv. Konditorn 4, foto Katarina Olsson 
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Kv Konditorn
Bebyggelsen är framträdande utmed Långebrogatan 
och är representanter för framväxten av municipal-
samhället Vilan. Med bostäder på ovanvåningarna 
inrymdes verksamheter såsom konditori, bilaffär 
och möbelaffär i bottenvåningarna. Byggnaderna 
ligger som friliggande solitärer där stildrag och 
volym skiftar. Bakom dagens alla skyltar av skiftande 
slag finns ännu ursprungliga karaktärer och detaljer 
bevarade som med förhållandevis små medel kan tas 
fram. 

• Gedigna material och god arkitektur signalerar 
kvalitet och hållbarhet i kontrast till områdets 
många anonyma standardbyggen i plåt. 

• Kvarteret är en tydlig representant för tidigt eta-
blerade verksamheter i Vilans municipalsam-
hälle. 

• Fasaderna är vända mot Långebrogatan som 
länge varit pulsen genom området.

• Byggnaderna ligger som skilda solitärer, men de 
ljusa putsade fasaderna håller samman intrycket. 

Kv Konditorn 4
År 1926 upprättades ritningar för Konditorn 4 av 
Wilhelm Lundberg på uppdrag av ingenjör Wilhelm 
Rudberg. Bara några år tidigare hade han och familjen 
kommit från Tyskland och startat upp en bilverkstad 
på Vilan. Nybyggnationen skulle inrymma bostad 
med utställningslokaler på bottenvåningen. Rudberg 
tillverkade även bland annat motorbrandsprutor och 
gengasapparater. 
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Ovan. Bebyggelsen utmed Långebrogatan. Närmast 
i bild Wilh. Rubergs bilverkstad och bortanför Malm-
ströms konditori och kafé. (Okänt år, Vilans vänner) 
Nedan samma vy som ovan. Byggnadernas ursprung 
och karaktär finns till stora delar bevarade och har 
potential att förstärkas. Observera övergångsstället 
på den äldre bilden. Den breda Långebrogatan utgör 
idag en barriär på grund av trafiken, vilket bidrar till 
ett otillgängligt intryck. 

Ovan Konditorn 7. Byggnaden uppfördes av tegel 
som putsades, taket täcktes med eternit, ett modernt 
material på sin tid. I bottenvåningen inrymdes butiker, 
kafé och lager. Foto Katarina Olsson.  Konditorn 5, vy från väster. Foto Per Blomberg 
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Konditorn  5
På Konditorn 5 ligger den verksamhet som har gett 
kvarteret sitt namn, Malmströms konditori. Verk-
samheten startade år 1924 och är fortfarande i drift. 
Äldre foton visar att byggnaden ursprungligen hade 
en tegelfasad. År 1944 gjordes en tillbyggnad av ett 
trapphus på baksidan och dess fasad putsades. På 
1950-talet lämnades förslag till en ny skylt i tidens 
moderna design, antagligen med neonljus.

Konditorn  7
På Konditorn 7 i det nordvästra hörnet av fastig-
heten tillkom på 1930-talet ett högre flerbostadshus 
med butikslokaler i bottenvåningen. Här framträder 
funktionalismens ideal med komponenter såsom 
släta fasader, jämnt placerade fönster, avsaknad av 
takutsprång och markerade balkongpartier med raka 
former.
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Ovan. Långebro station, okänt år. (Regionmuseet) 

Ovan. Långebro station, foto Katarina Olsson
T. h. Ritning för Montören 7. Kristianstad kommun
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Långebro station
År 1901 öppnade järnvägslinjen mellan Everöd och 
Långebro, och året därpå mellan Långebro och Skep-
parslöv. Ändstationen var Långebro då det ännu inte 
fanns någon järnvägsbro över Helge å. År 1919 stod 
bron färdig och järnvägen knöts ihop med Kristian-
stad station. Ett stickspår drogs till slakteriområdet 
som etablerades i området på 1910-talet. Ett nytt 
stationshus byggdes år 1955 vilket ersatte det gamla 
från år 1901. Persontrafiken upphörde år 1972 och 
stationen miste därmed sin funktion. Godstrafiken 
fortsatte till 1985, men i början av 1990-talet revs 
spåren upp. Banvallen söderut är fortfarande synlig i 
landskapet. 

Utmed banvallen finns ruderatmarker med lång 
historisk kontinuitet.

• Mindre men framträdande byggnad som med sin 
skylt signalerar att järnvägen har passerat här. 

• Enkelt, modernt formspråk med drag av traditio-
nell stationsbyggnad.

Utvecklingsförslag
• Med framträdande läge och särpräglad arkitektur 

har byggnaden potential att fungera som ett över-
raskande utropstecken, ett av få spår från den en 
gång betydelsefulla järnvägen. 
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Ritning församlingshus, upprättad av arkitekt Filip 
Lundgren år 1963. Kristianstad kommun

Montören 7, ovan, nedan detaljbild på entrégaveln.
Foto Katarina Olsson 
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Montören 7
Den vitputsade byggnaden uppfördes ursprungligen 
som missionskapell år 1926, ritad av arkitekt Algot 
Johansson, men används numera av ortodoxa kyrkan. 
Det 1920-talsklassicistiska formspråket har drag av 
traditionell kyrkoarkitektur. Byggnaden är en tydlig 
representant från folkrörelsernas framväxt i munici-
palsamhället Vilan. 

Den framträdande entrégaveln är vänd åt Allégatan 
i öster, medan själva samlingslokalen är inrymd i 
långhuset mot väster, där stora rundbågiga fönster 
släpper in ljus. Fasaden är vitputsad och taket täckt 
av svartmålad plåt. 

• Vitputsade fasader med fönster och dörrar 
målade i engelskt röd kulör. 

• Symmetrisk placering av fönster och dörrar. 
• Byggnaden är en representant för folkrörelsernas 

framväxt i municipalsamhället Vilan.
• Kvarter präglat av kyrklig verksamhet i skilda 

samfund.

Montören 8
År 1963 invigdes Vilans kyrka och församlingshem, 
som en stadsdelskyrka i kvarteret som sedan tidigare 
rymde en missionskyrka på granntomten. Redan år 
1947 hade en stiftelse bildats med syfte att samla 
intressenter och pengar till ett kommande kyrko-
bygge. Församlingen hade inspirerats av nyuppförda 
stadsdelskyrkor i Helsingborg och anlitade därför 
arkitekten Filip Lundgren som var verksam i Helsing-
borg. Byggnaden uppfördes med lågmälda former och 
skilda volymer i rött tegel, närmast vardagsarkitektur 
som anknöt till tidens villor. 

• Lågmäld tegelarkitektur 
• Traditionell klockstapel med starkt symbolvärde 

i modernistisk tolkning
• Kvarter präglat av kyrklig verksamhet i skilda 

samfund.
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Montören 8, Ovan foto klockstapel och byggnaden i 
bakgrunden. Nedan detaljbild på teglet. 
Foto Katarina Olsson

T.h. vy över Vilans skola. Gymnastikbyggnaden närmast 
i bild är riven sedan några år tillbaka. Skolgården 
var delvis kantad av en klippt häck och i det sydöstra 
hörnet fanns troligen en skolträdgård. (Vilans vänner)

Läraren 2 & 3. Rester av en inramande trädkrans finns 
delvis kvar. Foto Katarina Olsson

132VILAN | SåRBARA MILjÖER

Läraren 2 och 3
Kvarteret rymmer två skolbyggnader uppförda år 
1910 respektive 1927. Typiskt för det tidiga 1900-
talets skolbyggnader är den stora, centralt placerade 
porten som leder in till ett trapphus. Stora fönster och 
högt i tak sörjer för ljus och luft. Centralt mellan de 
båda skolorna finns en öppen skolgård medan rester 
av inramande grönska i ytterkanterna finns kvar som 
trädkrans och möjligen delar av en skolträdgård. 
Skolbyggnaderna är framträdande och viktiga repre-
sentanter för skolväsendet i Vilan. Arkitekturen från 
1900-talets början bidrar till ett historiskt förankring 
och tidsdjup. 

• Tidstypiska skolbyggnader i gedigna material
• Öppen skolgård delvis inramad av en trädkrans
• Byggnaderna bidrar till historisk förankring och 

tidsdjup. 
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I området finns varierad, småskalig bebyggelse från 
senare delen av 1900-talet. Foto Per Blomberg

Ovan. Föregångaren till Långebrogatan enligt skånska 
rekognosceringskartan, 1810-talet. 
Kristianstad kommun

Ovan. Del av Långebrogatan på 1930-talet, kantad av 
en allé, delvis bestående av äldre träd. 
Kristianstadvykort
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Kulturhistoriska miljöer - viss tålighet 
mot förändringar

Kvarteren Stenhuggaren m fl, småhusbebyggelse 
söder om Långebrogatan
I området finns varierad småhusbebyggelse från 
perioden 1930-1960-talet som centralt ansluter till 
det nyare tillskottet Odalområdet från 1989- 92. Oda-
lområdet präglas av småskalig bebyggelse uppförd i 
ljust tegel i en stadslik struktur. De höga flerbostads-
husen utmed Långebrogatan fungerar som buller-
dämpare men bidrar även till en intim rumslighet. 

• Småskalig, intim småhusbebyggelse delvis inom 
municipalsamhällets rutnätsplan.

Långebrogatan
Långebrogatan är en av stadens äldsta infartsvägar 
med kontinuitet ända sedan Kristianstad anlades 
1614. Långebro var länken över vattendraget in till 
staden. Vägen finns med på de äldsta kartorna som 
visar att sträckningen till stora delar är densamma 
då som nu. Med ökad trafikbelastning breddades och 
byggdes gatan om på 1970-talet och delar den gamla 
vägen ligger kvar parallellt med den nya breda vägen. 
Alléer kantar än idag långa sträckor av gatan, något 
som har tradition sedan åtminstone tidigt 1800-tal. 
Genom Härlöv är den äldre sträckningen inte längre 
bevarad i samma utsträckning. 

• Den svagt buktande och allékantade vägsträck-
ningen har lång historisk kontinuitet.

• Långebrogatan och Långebro utgör än idag en av 
stadens entréer.

• Den äldre sträckningen av Långebrogatan ligger 
delvis kvar som en lokalgata, parallellt med den 
nyare, breda och starkt trafikerade sträckningen. 
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Ovan. Del av Långebrogatan med separat cykelväg kantad av hästkastanjsalléer. Till höger ovan, vy norrut från 
bron över Helge å. Till höger nedan vy över södra delen av Långebrogatan. Foton av Katarina Olsson   
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I början av 1800-talet fanns spridd bebyggelse i anslut-
ning till vägnätet. (Kristianstad kommun)

Omkring år 1930 har många mindre gårdar och 
egnahem etablerats utmed vägnätet. Järnvägen mellan 
Kristianstad och Tollarp löper i en spikrak sträckning 
i söder. Raden med tätt liggande egnahemshus utmed 
den gamla sträckningen av Långebrogatans södra sida 
ligger fortfarande kvar. (Kristianstad kommun)

I början av 1970-talet hade Hässleholmsvägen till-
kommit genom området som i huvudsak utgjordes av 
jordbruksmark. De första storskaliga verksamhetseta-
bleringarna var gjorda. (Lantmäteriet)

I dagens Härlöv har handel och verksamheter expan-
derat i anslutning till de nya vägdragningarna. 
Volymerna är storskaliga, liksom de anslutande hård-
gjorda ytorna. Den gröna strukturen är mycket brist-
fällig, även i det omgivande fullåkerslandskapet, och 
består i huvudsak av enstaka läplanteringar eller 
alléer. (Kristianstad kommun)
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Härlövområdet präglas idag av spridd bebyggelse 
för handel och verksamheter inom ett storskaligt, 
närmast dominerande vägnät bestående av samtida 
trafiklösningar såsom rondeller, breda separerade 
vägbanor och asfalterade parkeringsytor. Landskapet 
är utformat för biltrafik, otillgängligt för fotgängare 
eller cyklister. Området upplevs som splittrat, oper-
sonligt och svårt att överblicka. Som företeelse är Här-
lövområdet ett tidstypiskt samtida handelsområde 
med bebyggelse i anonyma standardlösningar som 
ser likadana ut i hela landet. Som små öar finns rester 
av den äldre bebyggelsen i form av enstaka gårdar, 
skolbyggnader eller egnahemshus.

• Verksamhetslokaler, handel och industri inom 
otydlig struktur, ofta i anonyma standardlös-
ningar.

• Äldre bebyggelse ligger likt öar i det storskaliga 
landskapet

• Bristfällig grön struktur
• Svag historisk förankring

5.2 Härlöv
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Ovan Charlottesborg, 1920-talet. Nedan. Charlottes-
borg, 1970-talet. Stora träd har omgett gården under 
lång tid och är än idag ett karaktärsdrag. (Kristian-
stadvykort)

Den äldre gårdsmiljön ligger framträdande i det öppna 
landskapet. Foto Katarina OlssonOvan Charlottesborgs gård och park, 

foto Katarina Olsson
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Charlottesborgs gård och park
Den nuvarande gården är uppförd år 1857, men 
gården fanns redan på 1810-talet utritad på äldre 
kartor. På 1930-talet var gården utbyggd med man-
gårdsbyggnad, omgivande parkområde samt flera 
storskaliga ekonomibyggnader i söder. Idag ligger 
mangårdsbyggnaden kvar med en omgivande park 
med många äldre, högväxta träd. Området används 
numera som stadsnära camping.

• Inramad miljö med ett stort antal högresta, äldre 
träd.

• Den äldre mangårdsbyggnaden bidrar till 
tidsdjup och historisk förankring från tiden före 
municipalsamhällets tid. 

• Den lummiga grönskan skapar stark kontrast 
till bostadsområdet Charlottesborgs avskalade 
gröna miljö. 

Härlöv 50:161 

• Den äldre gårdsmiljön, med fritt och framträ-
dande läge bidrar till ett historiskt tidsdjup i 
området. 

• Tegelbyggnaden anknyter till en äldre byggnads-
tradition. 
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Härlövs gamla skola, en samlad och inramad miljö där de traditionella materialen tegel och puts bidrar till en 
ålderdomlig karaktär.  Foton Katarina Olsson
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Härlöv 50:67, Härlövs gamla skola

• Den äldre skolmiljön bidrar till ett historiskt 
tidsdjup i området. 

• Tegel och gul puts anknyter till ett äldre bygg-
nadsskick. 
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Foto Kristianstads kommun Per Blomberg
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I början av 1800-talet var bebyggelsen koncentrerad 
till byarna Vä och Öllsjö. (Kristianstad kommun)

En hel del var sig likt under andra hälften av 1800-talet, 
men viss ny bebyggelse började växa fram, i huvudsak 
utmed vägnätet. (Kristianstad kommun)

Kring år 1930 var stora arealer uppodlade som åker. De 
raka fastighetsgränserna i landskapet har sitt ursprung 
i skiftesreformer och därpå följande hemmansklyv-
ningar. Bebyggelsen har expanderat kraftigt, både 
utmed vägar och som utspridda gårdar i landskapet. 
Tallplanteringar var gjorda på grund av problem med 
sandflykt, dessa är markerade med stjärnor. Järnvägen 
mellan Kristianstad och Tollarp passerade med en 
buktande sträckning. (Kristianstad kommun)
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Vä - Öllsjö
Villasamhället Vä expanderade kraftigt under andra 
hälften av 1900-talet och är idag mer eller mindre 
ihopväxt med villaområdena i Öllsjö. Vä gamla kyrkby 
är avskilt från villasamhället men gränserna kring 
Öllsjö bykärna inte lika tydliga. Bebyggelsen kryper 
närmre inpå och ytterligare exploateringar riskerar 
att sudda ut en historisk bystruktur som ger förank-
ring till platsen. Genom hänsyn och skyddsavstånd till 
den äldre bebyggelsen kan årsringarna i landskapet 
vara synliga även i framtiden. 

6.1 Vä
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Ovan Vä gamla skola. Foto per Blomberg

Ovan, Medeltida ruin av kapell foto Per Blomberg Ovan, Gård inom Vä Kyrkby. Foto per Blomberg

Ovan småskalig bebyggelse i Vä kyrkby. 
Foto per Blomberg
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Sårbara miljöer 

Vä kyrkby
I Vä kyrkby, föregångaren till Kristianstad stad, finns 
än idag välbevarade spår av den medeltida stads-
bildningen. Vä omnämndes som stad i början av 
1200-talet med handel och kvarnrörelse som viktiga 
näringar. Centralt ligger kyrkan från 1100-talet med 
omgivande kyrkogård kantad av en trädkrans. Utmed 
det medeltida, oregelbundna gatunätet finns tätt 
liggande småskalig och ålderdomlig bebyggelse men 
även ruinerna av kapell och helgeandshus. 

Den gamla kyrkbyn ligger skild från samhället Vä i 
norr som expanderade kraftigt under 1950-70-talen. 
Ett mindre vattendrag omgivet av ett stråk öppen 
odlingsmark utgör en viktig gräns mellan gamla och 
nya Vä. 

• Som föregångare till Kristianstad är Vä kyrkby en 
unik kulturmiljö med ett starkt symbolvärde.

• Oregelbundet gatunät och småskalig bebyggelse
• Medeltida ruiner ger historisk dimension
• Tydliga årsringar genom att Vä kyrkby är 

avgränsad och skild från Vä samhälle
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Ritning Kvarteret Schopenhauer, fasad åt söder med 
balkonger. Kristianstad kommun

Kvarteret Schopenhauer. Gavelfasad med garage i käl-
larplan. Kristianstad kommun, foto Per Blomberg.
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Kvarteret Schopenhauer
I sydsluttningen ner mot Mansdalavägen ligger tre 
lamellhus från slutet av 1950-talet, där de naturliga 
förutsättningarna med höjdskillnad och befintlig 
tallplantering togs tillvara, helt i tidens anda. I 1950-
talets grannskapsplanering skulle bostadsmiljön 
skapa mötesplatser och främja gemenskap. Byggna-
derna ligger på olika nivå med omgivna av högresta 
tallar, även mellan huskropparna. Ritningarna upp-
rättades år 1958.

Varje länga består av två huskroppar, något förskjutna 
i förhållande till varandra. Fasaderna är putsade i 
dämpade kulörer av grått, gult och grönt. Entréerna är 
vända mot norr med markerade, dekorativa partier av 
rött fasadtegel kring portar av ek med enkla skärmtak. 
Även gavelfasaderna har dekorativa tegelfält. Bal-
kongerna har mörkröda eller gröna fronter, vända 
mot söder. I norr ansluter det omgivande stråket med 
tallskog med gångvägar och rekreationsmöjligheter.

• Släta, putsade fasader i dämpade kulörer med 
dekorativa tegelfält

• Höjdskillnad och högresta tallar bidrar till rums-
lighet

• I planeringen av området togs de naturliga förut-
sättningarna tillvara. 
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Villaområde längsmed Hallarödsvägen. Två tegel-
villor i området.  foton Per Blomberg.
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Villaområde vid Hallarödsvägen Vä

Detta är ett villaområde som uppfördes under det 
sena 1950-talet men i huvudsak under 1960-talet. 
Villorna är uppförda i individuella stilar och bär på 
karaktäristiska detaljer från både 1950 och 1960-
talen. Området består av enplans eller 1½ plansvillor 
samt ett mindre antal sutteränghus. Husen är byggda 
av bland annat de tre stora byggföretagen LBF Kristi-
anstad, LB- hus och Hultfredsindustrierna. 
Innan området bebyggdes var det täckt av en tallskog 
som planterades i början av 1900-talet. Stora delar 
av detta tallbestånd togs ned för att ge plats för 
bebyggelsen. Runt området sparades dock en grön 
inramning av tall som ett närområde för rekreation. 
Tallarna är fortfarande att påtagligt inslag i området 
och utgör idag en betydelsefull rumslig struktur med 
ett kulturhistoriskt och miljöskapande värde. Villak-
varteren runt Hallarödsvägen är ett trivsamt område 
med höga boendekvaliteter och särskiljer sig från 
många andra villakvarter från den här tiden genom 
kvarvarande höjdskillnader och förekomsten av 
relativt stora träde inom tomterna och i kvarteren. 

• Tidstypisk grönska med vintergröna växter, 
buskar och träd. 

• Husfasaderna kontrasteras  med materialmöte 
mellan tegel och annat material som exempelvis 
trä eller fasadskivor. 

• Takbeklädnad i mörka toner oavsett takmaterial, 
oftast takvinkel i 27 grader.

• Enluftsfönster av trä i olika utförande, form och 
storlek. 

• Ytterdörrar övervägande i ädelträ och oftast med 
ett fönster i dörren, eller ännu vanligare – ett fast 
glasparti vid sidan av. 
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T.h. Området kring byarna Öllsjö och Vä på 1810-talet. 
(Kristianstad kommun)

Många av de äldre vägsträckorna finns kvar än idag. 
(Kristianstad kommun)
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Miljöer med viss tålighet för förändring

Äldre vägnät
Flera av vägarna i området, bland andra Kung Knuts 
väg och Mansdalavägen, är vägar med lång historisk 
kontinuitet. De finns utritade på skånska rekognosce-
ringskaran från 1810-talet och stora delar av sträck-
ningarna är än idag desamma. Gemensamt är att de 
är ofta svagt buktande, följer svaga höjdpartier och är 
anpassade efter terrängen. Den raka Snälltågsvägen 
i norr har ett ursprung som järnvägsspår. Idag utgör 
den en skarp gräns där villaområdena i Öllsjö möter 
odlingslandskapet. 

Genom att värna de äldre färdvägarna sida vid 
sida med nya generationers vägsträckor bidrar till 
tydligare årsringar och ett spännande tidsdjup. 
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1950-talsvillan ovan utgör ett karakteristiskt exempel 
på en omvandling av både bostad och trädgård. Jämför 
med foto nedan. (Google)

Mars 2018. Tak- och fasadmaterial har bytts ut och det 
mesta av trädgårdens växtlighet har tagits bort. 
(Foto förf.)
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Småhusområden i Vä 
-väster och öster om Kung Knuts väg
Flera av 1950-60-talsområdena är lummiga med 
uppväxt grönska med inslag av vintergrönt som på 
sin tid ansågs lättskött. Villorna har olika utform-
ning, men är överlag relativt små, ofta med röd eller 
gul tegelfasad. De regelbundet utlagda tomterna med 
relativt låg växtlighet ramas ofta in av häckar. 

Den pågående generationsväxlingen har resulterat i 
en hel del förändringar och förenklingar av trädgår-
darna utan hänsyn till kvaliteterna. Bland annat byts 
ofta häckar kring tomterna mot låga murar av cement-
block, rabatter och planteringar av träd och buskar 
ersätts av stenlagda ytor. Villornas fasader i rött eller 
gult tegel byts mot andra material och kulörer. Väl 
fungerande och kvalitativa fönster och dörrar byts 
slentrianmässigt ut. 

• Viss variation bland villorna, men fasader av rött 
eller gult tegel dominerar. 

• Inramande häckar kring trädgårdar med relativt 
låg växtlighet. 
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Inledande text om Öllsjös historia

6.2 Öllsjö
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Villaområde i Öllsjö. Foto

ÖLLSjÖ SåRBARA MILjÖER151

Villaområden i Öllsjö, fr 1970-talet
Villaområdena i Öllsjö tillkom på 1970-talet i en tid då 
befolkningen i Kristianstad kommun ökade kraftigt. 
På kort tid byggdes två större villaområden i norra 
delen av Öllsjö. Dessa gruppbyggda områden är tids-
typiska i sin enhetlighet i materialval och genomarbe-
tade gatustruktur. Fasader av vitt mexitegel alternativt 
mörkbrunt, gult eller rött tegel dominerar i området, 
ofta i en kombination med partier med träpanel i kon-
trasterande kulör såsom grönt, rött, vitt eller brunt. 
Ibland förekommer tidstypiska detaljer såsom föns-
terluckor av trä. Flertalet av taken är täckta av eternit 
eller svarta betongpannor. Trädgårdarna har ofta 
lummig grönska bestående av ett betydande inslag 
av vintergrön växtlighet såsom sockertoppsgran eller 
thuja som passar väl tillsammans med tegelfasaderna. 
Redan när trädgårdarna anlades var de förhållandevis 
lättskötta med ett stort inslag av olika sorters buskar. 
Gemensamma grönstråk med uppväxt björk och gång- 
och cykelväg ansluter till områdena. 

Snälltågsvägen direkt norr om villaområdena utgörs 
av sträckningen av den gamla järnvägen mot Tollarp, 
men utgör idag en skarp gräns mellan bostadsområ-
dena i söder och det öppna odlingslandskapet i norr. 
Troligen är en generationsväxling på gång och föränd-
ringar kan förväntas, varför områdets kvaliteter bör 
uppmärksammas och värnas. 

• Fasader av vitt mexitegel eller gult, rött eller 
brunt tegel, ofta i kombination med dekorativa 
delar av träfasad i kontrasterande kulör. 

• Lummiga trädgårdar med betydande inslag av 
vintergröna, lättskötta buskar. 

Öllsjö gamla by och Öllsjö gård
Öllsjö by har medeltida anor. Äldre gårdsbebyggelse 
ligger samlad i vägkorsningen Öllsjövägen-Stenmäs-
tarevägen. Strax nordost om byn ligger Öllsjö gård 
som under senare delen av 1700-talet bildades genom 
hopslagning av tre gårdar. Norr om Stenmästarevägen 
omges den äldre gårds- och bybebyggelsen av öppen 
odlingsmark, vilket gör att den historiska avläsbar-
heten tydlig. I söder är däremot gränsen mellan by- 
och villabebyggelsen mer diffus. 

• Mellanrummet mellan 1900-talets villabebyg-
gelse och den äldre by- och gårdsmiljön är av stor 
betydelse för den historiska avläsbarheten.

• Genom de öppna markerna kan sambandet 
mellan Öllsjö by och Öllsjö gård fortfarande 
upplevas. 

• Öllsjö bys historiska struktur ger förankring till 
platsen och är stor betydelse då det omgivande 
landskapet upplevs som modernt och i viss mån 
föränderligt. 
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T.v. Öllsjö by på 1810-talet med samlad bebyggelse. T.h. Öllsjö by ca 1930. Fortfarande låg bebyggelsen kvar på 
bytomten, men järnvägen hade skapat nya noder i landskapet, kring vilka bebyggelse och verksamheter växte 
fram. (Kristianstad kommun)

Ovan. Ekonomiska kartan, ca 1970 visar att villaom-
rådena expanderade söderifrån. Nedan. På dagens 
flygfoto syns tydligt att stora delar av Öllsjö utgörs av 
villaområden. (Lantmäteriet, Kristianstad kommun)
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7. Hedentorp Åsum



Foto Kristianstads kommun Claes Sandén
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Området Hedentorp, Norra Åsum i början av 1800-
talet, enligt Skånska rekognosceringskartan. Bebyg-
gelsen var i huvudsak koncentrerad till byarna. Strax 
sydväst om Norra Åsum syns ett kvadratiskt område 
med stjärnmarkeringar, vilket är en tidig tallskogs-
plantering som gjordes som skydd mot sandflykt. 
Kristianstad kommun
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7.1 Hedentorp - Norra Åsum

Den lilla orten Hedentorp växte under tidigt 1900-tal 
fram som ett avgränsat mindre samhälle med villor 
och industrier, numera i stort sett sammanlänkad 
med Kristianstad stad. Innan dess hade det sedan 
1700-talet funnits ett tegelbruk. Söderut i det flacka, 
öppna landskapet utmed den nordsydliga Åsumvägen 
vid Hammarsjöns västra sida ligger Åsumtorp och 
kyrkbyn Norra Åsum som ett pärlband. Öppna stråk 
i landskapet utgör gränszoner mellan byarna. Åsum 
är känt sedan 1200-talet, medan Åsumtorp är en 
senare avknoppning från 1400-talet. Tillägget ”norra” 
tillkom i slutet av 1800-talet då det fanns ytterligare 
en Åsum socken i Skåne, och behov fanns därmed att 
skilja dem åt. Orterna präglas idag av villaområden 
från främst andra hälften av 1900-talet. Enstaka 
större, påkostade gårdar med rötterna i 1800-talet 
ligger som solitärer i utkanten av bostadsområdena. 
I kyrkbyn Norra Åsum, längst i söder, finns viss äldre 
bebyggelse norr och öster om kyrkan. 

Hedentorp, Helgedal, Åsumtorp och Norra Åsum
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Ovan T.v. Avmätning av Norra Åsums kyrkby år 1785. 
De fyrlängade gårdarna ligger tätt och oregelbundet 
intill varandra, sida vid sida (Lantmäteriet). T.h. 
Skånska rekognosceringskartan från 1810-talet ligger 
halvt genomskinlig ovanpå dagens karta. Dagens villa-
område i Norra Åsum tangerar den norra delen av den 
gamla kyrkbyn. Kristianstads kommun

Ovan, gården Svanevik med kyrkan i bakgrunden. 
Nedan, gården Svanevik med närbild på längorna.   
Foto: Kristianstad kommun

Tv.  Prästgården. Foto: Kristianstad kommun
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Sårbara miljöer

Norra Åsums kyrkby, Prästgården och Svanevik
I början av 1800-talet låg byns bebyggelse samlad 
i en klunga med kyrkan i sydväst. Vid laga skifte på 
1830-talet tunnades kyrkbyn ut betydligt. då flera av 
gårdarna flyttades. Av den gamla kyrkbyn finns idag 
viss småskalig bebyggelse bevarad söder om kyrkan, 
liksom prästgården och gården Svanevik i sydost, 
vilka ligger kvar på ursprunglig plats. Prästgården 
är uppförd år 1804 och är en putsad, påfallande lång 
länga med valmat tegeltak, uppförd år 1804, inramad 
av en lummig trädgård. Vägen mellan kyrkan och 
prästgården har åtminstone tidvis varit kantad av en 
allé. Gården Svaneviks mangårdsbyggnad och eko-
nomilängor uppförda av rött tegel bildar en kring-
byggd fyrlängad gårdsmiljö, en bevarad ålderdomlig 
struktur som framträder i äldre kartmaterial. 

Nordväst om kyrkan finns exempel på bevarad bebyg-
gelse från 1900-talets första hälft, som visar på 
fortsatt tillväxt i byn. Bland annat finns såväl villor 
som enklare gatehus från tiden kring sekelskiftet 
1900 som enfamiljshus från 1940-talet. 

• Viss småskalig äldre bebyggelse finns söder om 
kyrkan

• Prästgården och Svanevik är framträdande gårds-
miljöer med historisk kontinuitet

• Norr om kyrkan finns viss varierad bebyggelse 
från 1900-talets bebyggelseexpansion.
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Ovan, Skånska rekognosceringskartan ligger halvt 
genomskinlig ovanpå dagens karta. Nedan, gården 
Åsumtorp (Foto och Karta Kristianstad kommun)

Ovan, Mariehem Bostadshus. Nedan, Del av Mariehems 
trädgård (Foto Kristianstad kommun)
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Gårdarna Åsumtorp och Mariehem
Åsumtorp och Mariehem är två framträdande gårds-
miljöer med olika ursprung i Åsumtorps by. Gården 
Åsumtorp i den södra utkanten av dagens villabe-
byggelse har lång historisk kontinuitet som den 
enda kvarvarande gården från den äldre bymiljön 
Åsumtorp. Mariehem är däremot en av de gårdar som 
flyttades ut från den samlade byn i samband med laga 
skifte på 1830-talet. Gården ligger fritt för sig själv 
med en ståndsmässig allé planterad utmed den raka 
vägen upp till gården. Mangårdsbyggnad och ekono-
milängor bildar en närmast kringbyggd gårdsmiljö 
med tillhörande stor trädgård. 

Det halvöppna, obebyggda smala stråket strax söder 
om gården Åsumtorp utgör en gränszon mellan 
byarna Åsumtorp och Norra Åsum. Genom ett bibe-
hållande av detta stråk stärks byarnas egna historiska 
identiteter genom att den äldre bystrukturen, trots 
omfattande byggnationer och förändringar i land-
skapet, till viss del fortfarande är avläsbar. 

• Framträdande gårdsmiljöer med olika ursprung 
bidrar till historisk förankring i ett område 
präglat av 1900-talets bebyggelseexpansion. 

• Gårdsanläggningarna har stora proportioner 
• Omgivande trädgård och/eller allé
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Häradskartan från 1930-talet visar att järnvägens 
sträckning hamnade i en gränszon mellan bebyggelsen 
i väster och fuktigare odlingsmarker i öster. (Kristian-
stad kommun.)
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Miljöer med viss tålighet för förändring 

Banvallen mellan Kristianstad och Everöd
Järnvägen Everöd-Långebro öppnades för trafik år 
1901 med en rak nordsydlig sträckning mellan bebyg-
gelse i väster och Hammarsjön i öster. Strax söder 
om Långebro passerade järnvägen utmed samhället 
Hedentorps östra sida där det etablerades en banvakt. 
En bit längre söderut, i höjd med kyrkbyn Norra Åsum, 
lades stationen som fick namnet Åsumtorp Banan var 
i bruk fram till år 1972. Numera är rälsen borttagen 
och banan fungerar som cykelled genom landskapet.
 
• Ruderatmarker med låg örtartad växtlighet som 

hyser biologiska värden
• Den nästan spikraka banvallen är ett avläsbart 

spår av Kristianstads betydelsefulla järnvägsepok 
• Banvallen bidrar till en ökad tillgänglighet till det 

tätortsnära landskapet. 



KULTURMILJÖINVENTERING FÖR KRISTIANSTAD STAD

T. v. och ovan, banvallen mellan Hedentorp och Åsum. 
Översta bilden är vy från banvallen mot betesmarkerna 
utmed Hammarsjön. Foto Per Blomberg
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8. Åsums Fure



Foto Kristianstads kommun Cecilia Sandén
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Ovan. Åsums fure tallandskap, med tydlig entré in till 
området. Nedan, Åsums fure kasernbyggnader.
Foton Per Blomberg

Ovan. Åsums fure med staket mot området. Foton Per 
Blomberg
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8.1 Åsums Fure

Åsums fure
När Wendes artilleriregemente flyttades till Åsums 
Fure innebar det att man frångick tidigare idéer om 
hur ett kasernområde skulle se ut. I stället för stora 
kasernbyggnader runt en exercisplan valde man 
att uppföra kaserner fritt i tallandskapet och bygg-
naderna fick en utformning som inte skilde sig hur 
man byggde i det civila samhället. Givetvis fick det en 
militär prägel med in- och utpassering med vaktkur 
osv. men själva kasernbyggnaderna hade passat in i 
vilket nytt samtida bostadsområde som helst. Det 
var tvåvåningsbyggnader uppförda i gult tegel med 
regelbunden fönstersättning, tvåluftfönster i trä och 
uppglasade trädörrar i ek- eller ädelträ. En strävan 
att bibehålla dessa material och utseende är viktig 
för att upprätthålla de kulturhistoriska värdena. Och 
förutom byggnadernas placering och samspel med 
den omgivande naturen, vittnar det om en förändring 
både vad det gäller synen på manskapet och deras 
bekvämlighet samt en förändrad omvärld. 
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9. Hammar, Hammarslund & Viby



Foto Kristianstads kommun Per Blomberg
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9.1 Hammar 167
9.2 Hammarslund 183
9.3 Viby 189
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Foto taget längs med Blekingevägen kring mitten av 1920-talet visar stadsdelens tidigare lantliga prägel. På 
flygfotot över Hammar från 1940-talet är skolan, nere till vänster i bild, nybyggd.

9.1 Hammar

Präglas av villabebyggelse som vuxit fram i etapper 
under loppet av 1900-talet. Den äldsta bebyggelsen 
från inledningen av 1900-talet kan till viss del fort-
farande spåras i strukturen, genom uppvuxna träd-
gårdar tillsammans med vissa yttre attribut hos 
byggnaderna, exempelvis takvinkel och planform. 
Den största delen av Hammar präglas av 1970-talets 
utbyggnad. Dessa yngre områden har till stora delar 
bibehållit sina skilda karaktärer. Centralt placerat 
ligger ett väl gestaltat bostadsområde från 1970-
talets slut. Här samlas en blandning av hustyper 
välavvägt grupperade kring gemensamma ytor vilket 
skapar en intim och varierad bostadsmiljö. Det gröna 
inslaget är stort både här och allmänt. Gemensamma 
obebyggda grönytor mellan husgrupper tillsammans 
med uppvuxna trädgårdar är ett bärande inslag i 
Hammars bostadsområden.

Utvecklingsförslag
Rivningsförbud samt PBL 8 kap 13: Hammar 139:1 – 
139: 39 & 139:41 – 139: 42, Hammar 8:164 – 165, 
Hammar 8:221, Hammar 8:232, Hammar 8:237 – 
241, Hammar 8:247 – 8: 248 & 9:143-9:144, Hammar 
8:249 – 8: 250 & 9:146, Hammar 9:186, Hammarslund 
2:5, Hammarslund 7:7, 14:7, 15:13, 15:19, Hammar-
slund 15:21, Hammar 10:158, Hammar 18:173-174

Rivningsförbud samt PBL 8 kap 17: Hammar 8:113. 
Hammar 8:320, Hammar 8:188 & 8:199, Villaom-
råde Hammar 8:260-276, 8:298-8:317, 123:1-123:4, 
124:1-124:8, 125:1-125:4, 126:1-126:8, 127:1-127:8, 
128:1-128:8, 129:1-129:4, 130:1-130:5, 131:1-131:8, 

132:1-132:4, 133:1-133:4, 134:1-134:8, Hammar 
8:244-8:246 & 8:148-8:149, Hammar 8:254-8:257 & 
8:280-283, Hammar 9:78, Hammar 137:3, Hammar 
138:25 & 138:29, Hammar 139:47, Hammar 139:58, 
Hammar 8:17, Hammar 8:133, 8:141, 8:148, Hammar 
8:289, Hammarslund 3:1, Hammarslund 4:, Hammar-
slund 14:3, 15:12, 15:15, 15:17
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Ovan. Ritning till en av hustyperna inom området. 
Kristianstad kommun. Nedan lekyta mellan husen vid 
Hammar 139:23 m.fl. Foto Per Blomberg

Ovan, Grönyta mellan husen vid fastigheterna Hammar 
139:41. Nedan Hammar 139:42. Foton Per Blomberg

Sårbara miljöer

Hammar 139:1 – 139: 39 & 139:41 – 139: 42, 
122:1 & 9:151
Området planlades 1979 och innefattar lägenheter i 
form av radhus, kedjehus, friliggande enbostadshus 
och flerbostadshus. Här avspeglas samhällets 
reaktion mot modernismens formspråk och storska-
liga byggande i förorter och ytterområden. Området är 
tydligt planerat enligt de grannskapsideal som intro-
ducerades redan under 1950-talet. Bärande är trafik-
separering och betoning av lek liksom den låga skalan 
och tätt placerade byggnader. Bebyggelsen överstiger 
inte två våningar och bostadsområdet genomsyras 
karakteristiskt av en variation i färg och form. 

• Byggnader i tegel och trä 
• Låg och tätt placerad bebyggelse i varierande 

form och höjd
• Gemensamma grön- och lekytor
• Rikt inslag av grönska/träd
• Trafikseparering 
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Hammar 8:232 bär 1960-talets stildrag.  
Foto Katarina Olsson

Hammar 8:165 bär 1960-talets stildrag.  
Foto Katarina Olsson

Hammar 8:164 bär 1950-talets stilideal.  
Foto Katarina Olsson

Hammar 8:221, 8:232
Under 1960-talet plockas funktionalistiska uttryck 
upp med raka linjer och enkla former. Här två halv-
plansförskjutna villor i kalksandsten med ett flackt 
pulpettak markerat av en sarg i liggande mörkbrun 
panel. Variation i fönstrens indelning och form.

• Fasad i kalksandsten
• Flackt pulpettak med sarg i mörk panel
• Förskjutna byggnadskroppar

Hammar 8:164
Villa med prägel av 1950-tal. Tidstypisk enkel 1 ½ 
plans villa i gult tegel kombinerat med bruna föns-
tersnickerier och en uppglasad trädörr. Betongtrapp 
kantad av smidesräcken med geometriska former. Ett 
brant tegeltäckt takfall. 

• Gultasadtegel
• Målade enlufts träfönster utan spröjs
• Glasad ytterdörr
• Rött tegeltak

Hammar 8:165
Villa med prägel av 1950-tal. Tidstypisk genom en 
asymmetrisk fasadkomposition i anslutning till var-
dagsrummet där ett slätputsat burspråk i dov färg-
sättning förlagts under samma takfall som ett indraget 
fasadparti med uppglasade dörrar. 

• Fasadtegel
• Målade en- och tvålufters träfönster utan spröjs
• Glasad ytterdörr
• Asymmetrisk fasad och tak
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Foto

Hammar 8:237 – 8:241 bär 1960-talets stildrag. 
Bygglovsritningar tillhörande Hammar 9:143-9:144.

Bygglovsritningar tillhörande Hammar 8:247 – 8: 248 

Ovan. Hammar 8:248 Foto Per Blomberg

Hammar 8:237 – 8: 241
Enplans villor med rektangulär planform. Bottenvå-
ningen är klädd med fasadtegel i röd eller vit kulör 
och i gavelröstena sitter stående mörkt målad panel. 
Enluftsfönster i olika storlekar antyder husens plan-
lösning. Dörrar med träpanel och sidoljus.

• Låga rektangulära byggnadskroppar i rött- / vitt 
fasadtegel

• Sadeltak klädda med svarta betongpannor
• Snickerier i mörk färgsättning

Hammar 8:247 – 8: 248 & 9:143-9:144
Stadsplanen för området är från 1973 och omfattade 
mestadels villatomter. De fyra villorna har tidstypiskt 
förskjutna byggnadskroppar med fasader i kalksand-
sten. Gavelpartier liksom balkongfronter är klädda 
med träpanel i mörk färgsättning. På samma fasad 
samsas flera olika fönstertyper, perspektivfönster, 
tvåluftsfönster och sammankopplade fönster som till-
sammans bildar fönsterband. 

• Förskjutna byggnadskroppar under flacka 
sadeltak

• Byggnader i kalksandsten 
• Snickerier i mörk färgsättning
• Gavelfasad vänd mot gatan och sammanbunden 

med intilliggande garage
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Hammar 8:173 Byggnaden har en ursprunglig och väl-
bevarad exteriör. Foto Katarina Olsson

Hammar 8:249 – 8: 250 & 9:146
Stadsplanen för området är från 1973 och omfattade 
mestadels villatomter. Villorna längs Berberisvägen 
bär 1960-talets formspråk. Tidstypiska detaljer är 
förskjutna byggnadskroppar, sadeltak med mörk 
taktäckning, träpartier i mörkt brun färgsättning, 
indraget fasadparti vid vardagsrum och en variation 
av olika fönstertyper på samma fasad som till exempel 
perspektivfönster, tvåluftsfönster och sammankopp-
lade fönster som tillsammans bildar fönsterband. 

• Förskjutna byggnadskroppar under flacka 
sadeltak

• Byggnader i kalksandsten och tegel
• Snickerier i mörk färgsättning
• 

Hammar 9:186
Hammarhus har anor från 1400-talet. Bostadshuset 
på gården är uppfört under 1700-talet och av de 
tidigare tillhörande ekonomibyggnaderna återstår en 
stenbyggnad. Gården ligger omgiven av grönska och 
resterna av en tidigare allé kan anas. Delar av vall-
graven finns kvar väster om gården tillsammans med 
en park. 

• Stor byggnad i tre våningar under brutet tak.
• Putsad och ljust avfärgad fasad i stenimiterande 

kulörer
• Symmetrisk fönstersättning
• Mittparti markerat genom fronton tillsammans 

med portomfattning.
• 

Hammar 8:173-174
Enplansvillor i rött tegel som bär 1950-talets stildrag.  

• Fasadtegel
• Målade en- och tvålufters träfönster utan spröjs
• Glasad ytterdörr
• Sadeltak klätt med lertegel
• Dörromfattning i tegel i avvikande färgsättning
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Åraslöv 8:10 ovan, mangårdsbyggnaden och stenmuren 
som avskiljer boningshuset mot ekonomibyggnaderna 
och grådsplanen. Foto, Katarina Olsson.

Åraslöv 8:10 ovan, detaljer i tegelfasaden på ekonomi-
byggnaderna. Nedan, allé fram till gårdsplan och eko-
nomibyggnad. Foton, Katarina Olsson.

Åraslöv 8:10
Villandsfarm är den enda namngivna gården på 
häradskartan från 1930-talet men är känd åtminstone 
sedan slutet av 1800-talet. Dåvarande ägare Hans 
Nilsson gav mangårdsbyggnaden ett utseende med 
drag av schweizerstilen vars signum är stora takut-
språng, panelarkitektur och utsirade trädekorationer. 
En del av utsmyckningarna har stora likheter med 
lantbruksarkitekt Charles Emil Lövenskölds mönster-
ritningar, men de spröjsade fönstren tillkom troligtvis 
på 1910-20 talet. Idag framstår Villandsfarm som en 
gård av mycket stort kulturhistorisk värde. 

Viktiga ingredienser för gårdens helhet och miljö-
värden är allén som leder fram till huset från Nosa-
byvägen och stenmuren som avskiljer boningshuset 
gentemot ekonomibyggnaderna i norr. De äldre 
ekonomibyggnaderna, det fd kostallet och brygg-
huset är båda uppförda i rött tegel med rundbågiga 
fönster och portar och tegelfasaderna är artikulerade 
med utskjutande mittgesims och ett strömskift ovan 
fönster. Trots ändrad användning har byggnaderna 
bibehållit sin karaktär och bidrar till en fin helhets-
bild av gården.

• Rik panelarkitektur 
• Dekorativa snickeridetaljer såsom gavelkors och 

takspiror 
• Allé fram till gårdsplanen 

• Ekonomibyggnader i tegel med rundbågiga 
fönster och dörrar med överljusfönster
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Bygglovsritningar tillhörande Hammar 8:320

Hammar 8:320 Foto Per Blomberg

Hammar 8:320 Foto Per Blomberg

Hammar 8:199 ovan, Hammar 8:188 nedan, 
Foton Katarina Olsson

Miljöer med viss tålighet för förändring

Hammar 8:188 & 8:199 
Tidstypiska villor uppförda i tegel och med förskjutna 
byggnadskroppar. Ritningar daterade 1959.

• Tegelfasader
• Förskjutna huskroppar 

Hammar 8:320 
Detaljplan för området upprättades 1987. Bostä-
derna lokaliserades utmed områdets ytterkanter och 
längs med ett gångstråk. Centralt i området finns en 
öppen grönyta och parkeringsplatser är  förlagda 
till särskilda ytor vilket ger en bilfri bostadsmiljö.  
Parhusen i gult tegel varierar i höjd mellan en och två 
våningar.

• Byggnader i ljust gult tegel
• Låg och tätt placerad bebyggelse 
• Medvetet gestaltade grönytor med träd och 

buskar 
• Trafikseparering
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 Hammars 8:260 m.fl. Foto Per Blomberg

Ovan Hammar 123:1, foto Katarina Olsson
T.v. Hammars 8:298, foto Katarina Olsson

Foto

Delar av gårdsbebyggelsen på Hammar 139:47.

Hammar 139:47
Äldre gårdsbebyggelse omfattande bostadshus och 
ekonomibyggnader påminner om stadsdelens lantliga 
läge.

• Ålderdomlig gårdsmiljö med bostadshus och eko-
nomibyggnader.

• Trädgård med fruktträd och prydnadsträd.

Villaområde Hammar 8:260-276, 8:298-8:317, 
123:1-123:4, 124:1-124:8, 125:1-125:4, 126:1-
126:8, 127:1-127:8, 128:1-128:8, 129:1-129:4, 
130:1-130:5, 131:1-131:8, 132:1-132:4, 133:1-
133:4, 134:1-134:8
Villaområde utbyggt under 1960- och 1970-talet 
och innehåller en provkarta över tidens arkitektur. 
Dominerar gör 1 ½ plans källarlösa villor med 
långsidor i fasadtegel i röda, gula och bruna nyanser 
eller ljust mexitegel. Gavelpartier klädda med panel 
i bruna eller röda nyanser och joddlarbalkonger i 
samma färgsättning. Takytorna är stora och klädda 
med svarta betongpannor, små ljusinsläpp genom 
minimala takfönster. 

• Tegelfasader
• Stora takytor
• Joddlarbalkonger
• Mörkbrun färgsättning av trädetaljer som fönster, 

dörrar och balkonger
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 Hammars skola. Foto Per Blomberg

Foto Katarina Olsson

Ritning från Eksjöhus 1966 föreställande Hammar 2:44.

Hammar 8:244-8:246 
Längs Hyacintvägen ligger ett band av villor oriente-
rade med gaveln åt gatan. Fasader i kalksandsten och 
gavelpartier klädda med mörkbrun panel. Mot träd-
gårdssidan är vardagsrummets fönsterparti indraget 
från fasadlivet. Sadeltak med mörk taktäckning. 
Trädgården skärmas av från gatan genom en mur 
som förbinder husets och det intilliggande garagets 
kortsidor.

• Fasader i kalksandsten
• Gavelpartier klädda med panel i mörkt brun färg-

sättning
• Sadeltak klädda med svarta betongpannor
• Mörkbrun färgsättning på fönster

Hammar 8:113
Hammars skola från sent 1930-tal. 

• Slätputsad och ljust avfärgad fasad
• Symmetrisk fönstersättning
• Rikt ljusinsläpp genom stora fönster, uppglasat 

trapplopp
• Flackt sadeltak
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Foto

Villor utmed Berberisvägen. (Google)

Bygglovsritningar  Hammar 8:257

Hammar 8:254-8:257 & 8:280-283
Inom området som begränsas av Berberis-, Buxboms-, 
Pors-, och Tulpanvägen dominerar villor i kalksand-
sten med mörkt bruna snickerier och sadeltak klädda 
med svarta betongpannor. Hopbyggt med flertalet 
bostadshus finns ett garage. Det är uppfört i samma 
material som villan och har en något förskjuten 
placering vilket ger en vindskyddad uteplats på träd-
gårdssidan av huset. 

• Fasader i kalksandsten
• Gavelpartier klädda med panel i mörkt brun färg-

sättning
• Sadeltak klädda med svarta betongpannor
• Mörkbrun färgsättning på fönster
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Foto

Hammar 137:3 ligger utmed Nosabyvägen. 
Foto Per Blomberg

Hammar 9:78
På häradsekonomiska kartan benämns området 
Palestina och bebyggda tomter finns inom området 
som begränsas av Blekingevägen och Holjersvägen. 
Den äldsta bebyggelsen inom området  har i olika 
omfattning genomgått renoveringar eller ombygg-
nader som till stor del raderat karaktärsbärande 
element. I Hammar 9:78 är byggnadens tillkomst 
under det tidiga 1900-talet fortfarande synlig. 

Hammar 137:3
Slätputsad och vitmålad fasad. Symmetriskt indelad 
fasad med betoning på mittpartiet genom en fron-
tespis och inom denna en klassicerande portalom-
fattning krönt av en balkong med svart smidesräcke. 
Längs underkanten av bottenvåningens fönster löper 
en putsad list.

• Enkel utsmyckning och betoning av mittpartiet
• Symmetri och klassicerande formelement 
• Ljust avfärgade fasader

Hammar 139:58 (DÅLIG BILD)
Slätputsad och ljust avfärgad herrgårdsinspirerad 
villa med rikt utsmyckad fasad under brutet sadeltak. 
Längs med hela takfoten löper en kraftig tandsnitts-
fris. I fasaden betonas symmetrin genom fönstersätt-
ning och centralt placerad frontespis. 

• Ljust avfärgad fasad med framträdande tand-
snittsutsmyckning

• Symmetri och klassicerande formelement  
Spröjsade fönster
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Hammar 138:27, foto Per Blomberg Hammar 138:29, foto Per Blomberg

Hammar 138:27 & 138:29
Mellan grupperna av låga, en till två våningar höga 
hus, finns grönområden och parkeringsplatser är  
förlagda till särskilda ytor vilket ger en bilfri bostads-
miljö. Bebyggelse i milda ljusgula/ljusröda toner med 
färgaccenter i form av fönster och dörrar i lila, blått 
och grönt. 

• Byggnader i ljust gult tegel 
• Husgrupper ges egen identitet genom färgsätt-

ning av fönster och dörrar i lila, blått och grönt
• Låg och tätt placerad bebyggelse 
• Medvetet gestaltade grönytor med träd och 

buskar 
• Trafikseparering
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Illustrationsplan över området från 1991.

Läs mer
AB Kristianstadbyggen sökte och beviljades bygglov för 
området 1995. Området anläggs på mark som tidigare 
varit en plantskola. Gruppering av bebyggelsen görs för 
etappvis utbyggnad och möjlighet till varierad identitet 
mellan de skilda delarna.
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Foto

Bostadshuset på Hammar 8:17. (Google)
Hammar 8:133, foto Katarina Olsson Hammar 8:148, foto Katarina Olsson

Hammar 8:141, foto Katarina Olsson

Hammar 8:17
Gårdsbebyggelse med panelklädda och rödfärgade 
ekonomibyggnader. Bostadshuset är uppfört i rött 
tegel med tvålufters fönster med tre rutor per båge. 
Sadeltak klätt med rött lertegel. Jordbruksbebyg-
gelsen minner om att stadsdelen har varit landsbygd.
 
• Ålderdomlig gårdsmiljö med bostadshus och eko-

nomibyggnader.
• Trädgård med fruktträd och prydnadsträd.

Hammar 8:133, 8:141, 8:148
Eternit- och panelklädda villor med 1940-talska-
raktär. Lågmälda exteriörer i en avklingande funktio-
nalism som innebär en mjukare färgskala och vardag-
ligare former och material.

• Små villor med rektangulär eller kvadratisk 
planform

• Enkel exteriör utan utsmyckningar 
• Sadeltak klädda med lertegel
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Foto

Bostadshuset på Hammar 8:289. (Google)

Hammar 8:289
Tidstypisk 1960-talsvilla i kontrastrik färgsättning – 
vitt och svart/mörkbrunt. I mexitegelfasader kontras-
teras bruna fönstersnickerier mot det vita och omvänt 
används vita fönstersnickerier på mörka fasadpartier 
av träpanel. Taken täcks av svarta betongpannor och 
vanligen utgjordes entrépartiet av en dörr i teak eller 
ek med ett sidoljus.

• Fasad i vit kalksandsten 
• Mörklaserade gavelspetsar klädda med stående 

panel
• Mörkbruna träfönster
• Svarta betongpannor
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9.2 Hammarslund
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Från vägen ses ekonomibyggnaderna som med sina 
naturstensfasader ger ett ålderdomligt intryck. Den 
omgivande grönskan ramar in och förstärker intrycket 
av ett gårdskomplex. Foto Claes Sandén

Hammarslund 7:7 vars fasad har ett klassicerande 
uttryck med hörnpilastrar. Foto Claes Sandén

Hammarslund 14:7. Villa med lugn och symmetrisk 
fasad klädd med stående panel i en ljust dämpad kulör 
och snickerier i vitt. Sadeltak klätt med enkupigt tegel 
är också ett tidstypiskt karaktärsdrag. Foto Claes 
Sandén

Hammarslund 15:19. Foto Claes Sandén

Sårbara miljöer

Hammarslund 2:5
Gårdskomplex med ekonomibyggnader i natursten 
tillhör den äldsta bebyggelsen på platsen och 
påminner om stadsdelens lantliga läge.

• Ålderdomlig gårdsmiljö med bostadshus och eko-
nomibyggnader.

• Trädgård med fruktträd och prydnadsträd.
• Omgivning med öppna hagmarker.

Hammarslund 7:7, 14:7, 15:13, 15:19
Villor med prägel av det tidiga 1900-talets arkitektu-
rideal, från jugend till 1920-talsklassicism. 

• Enkel utsmyckning av fasader med klassicerande 
formelement

• Träfönster med fasta spröjs och tidstypisk 
indelning

• Ljust avfärgade fasader
• Dekorativa ursparningar i putsen
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Foto

Hammarslund 15:21 präglas av 1950-talets stilideal. 
Foto Claes Sandén

Lilla Hammars huvudbyggnad och vagnslider. 
(Google)

Hammarslund 15:21
Villa med prägel av 1950-tal med asymmetriskt 
sadeltak och indragna fasadpartier vid entré och var-
dagsrum. 

• Fasadtegel
• Målade en- och tvålufters träfönster utan spröjs
• Glasad ytterdörr
• Asymmetriskt sadeltak
• Dekorativt smidesräcke vid entré

Hammar 10:158
Lilla Hammar. På fastigheten finns idag en jugendvilla 
från 1908 tillsammans med ett före detta vagnslider i 
samma stil. 
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Foto

Hammarslund 15:17 utmed Hammarspyntsvägen. Foto 
Claes Sandén Delar av bebyggelsen på Hammar 3:1.(Google)

Miljöer med viss tålighet för förändring

Hammarslund 14:3, 15:12, 15:15, 15:17
Villorna har genomgått förändringar i varierande 
omfattning men i grunden är deras äldre ursprung 
synligt. De har fortfarande bevarade och tidsty-
piska kvaliteter som fortsättningsvis bör tas tillvara, 
närmare studier av fasaderna visar karakteristiska 
spår som bland annat fönsteromfattningar och lister 
av utkragande tegelskift. 

• Tegelfasader (senare bemålning)
• Dekorativt murade horisontella tegelband och 

fönsterkrön
• Utkragande takfot som på kortsidan övergår i ett 

kapitäl

Hammarslund 3:1
Äldre bebyggelse utmed järnvägen.

• Byggnad med ålderdomlig karaktär i volym, plan- 
och takform.

• Panelklädd och symmetriskt uppbyggd fasad.
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Foto

  Hammarslund 4:1.(Google) Hammarslund 4:1. (Kristianstadvykort)

Hammarslund 4:1
Hammarslunds station.
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9.3 Viby

Längs Byholmsvägen samsas villabebyggelse med 
utblickar över ett jordbrukslandskap. Större gårdar 
tillsammans med miljön kring kyrkan ger stadsdelen 
en historisk förankring med en äldre bykaraktär. Den 
yngre bebyggelsen präglas av sin framväxt under 
1950- till 1970-talen.  

Utvecklingsförslag
Rivningsförbud samt PBL 8 kap 13: Viby 1:1, Viby 3:4, 
Viby 6:17, Håslöv 5:13, Håslöv 83:1, Håslöv 16:23, 
Håslöv 63:1, Viby 8:18

Rivningsförbud samt PBL 8 kap 17: Villaområde 
Håslöv 87:6-7, 88:2, 88:4-5, 88:8-9, 88:11-17, 92:1-3, 
93:1-3, 94:4-8, Håslöv 1:2, Viby 8:3, Viby 3:19, Viby 
8:21, Hammar 10:66, Håslöv 97:14
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Viby 1:1, Viby skola. Foto Claes Sandén Viby 3:4 inrymmer skolverksamhet. Foto Claes Sandén Håslöv 5:13 bär 1950-talets stildräkt.
 Foto Katarina Olsson

Sårbara miljöer

Viby 1:1
Viby skola.
 
• Naturstensgrund med kraftiga rundfogar.
• Slätputsad fasad smyckad med klassicerande for-

melement som lisener och valvbågar
• Korspostfönster i trä
• Uppglasad träport
• Trapp med vilplan i samma utförande som 

grunden
• Rikt inslag av grönska/träd
• Sadeltak klätt med rött lertegel

Viby 3:4
Skolbyggnad i rött tegel

• Byggnad i rött tegel med markerat mittparti i en 
frontespis

• Rikt dekorerad fasad med utkragande tegelskift 
längs takfot, ovan och mellan fönster

• Fönster med tidstypisk indelning i två större 
bågar i den nedre delen och en hel i den övre till-
sammans med korspostfönster med rundbågig 
avslutning upptill.

• Putsad och mörkt avfärgad grund

Håslöv 5:13
Villa med prägel av 1950-tal. Tidstypisk enkel villa i 
gult tegel kombinerat med bruna fönstersnickerier 
och en uppglasade trädörrar. Betongtrapp kantad 
av smidesräcken med geometriska former. Ett brant 
tegeltäckt takfall. 

• Återhållsam exteriör i gult fasadtegel med enkel 
utsmyckning i form av till exempel rullskift i tegel 
kring entrépartiet, rombformat fönster, smäckert 
entrétak

• Målade två- och trelufts träfönster utan spröjs
• Glasade ytterdörrar
• Balkongfront i sinuskorrugerad plåt
• Rött tegeltak
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Håslöv 83:1. Ovan, huvudbyggnad, nedan en av ekono-
mibyggnaderna. Foto Katrina Olsson

Viby 8:18. Foto Per Blomberg Håslöv 16:23. Foto Claes Sandén

Håslöv 83:1
Påkostad huvudbyggnad med tillhörande ekonomibe-
byggelse. 

Viby 8:18

• Slätputsad ljust avfärgad fasad med symmetrisk 
indlening

• Betoning av mittpartiet genom frontespis
• Korspostfönster i trä
• Plåttak i skivtäckning
• Grund i avvikande färgsättning

Håslöv 16:23
Tegelbyggnad i två våningar med industrikaraktär. 
Trots sentida igensättning av vissa fönsteröppningar 
kan den ursprungliga symmetrin ses i tegelfasaden 
genom bibehållna tegelvalv.

• Massiv tegelbyggnad 
• Regelbunden placering av fönster- och portöpp-

ningar
• Ankarslut
• Tätspröjsade gjutjärnsbågar
• Träportar för in- och utlastning på gavelfasader
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Håslöv 63:1. Huvudbyggnad, foto Katarina Olsson Viby 6:17 Kristianstad kommunHåslöv 63:1. Gårdsmiljön, foto Per Blomberg

Håslöv 63:1. Ekonomibyggnad i puts, 
foto Katarina Olsson

Håslöv 63:1
Gårdskomplex med ekonomibyggnader i natursten 
tillhör den äldsta bebyggelsen på platsen och 
påminner om stadsdelens lantliga läge.

• Gårdsmiljö med flera tidslager från den äldsta 
bebyggelsen i tegel och puts till de modernare 
ekonomibyggnaderna i mursten och regelkon-
struktion

• Trädallé 
• Omgivning med öppna hagmarker.

Viby 6:17
Gårdsbebyggelse med bostadshus och ekonomibygg-
nader. 

• Byggnader i rött tegel och rödfärgad panel
• Bostadshus med symmetriskt indelad fasad med 

betoning på mittpartiet genom en frontespis. 
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Håslöv 1:2. Bostadshus i rött tegel. Foto Per Blomberg
Viby 8:3, Ekonomibyggnaderna mot vägen. Foto Claes 
Sandén

Delar av bebyggelsen inom bostadsområdet.
Foto Claes Sandén

Miljöer med viss tålighet för förändring

Villaområde Håslöv 87:6-7, 88:2, 88:4-5, 88:8-9, 
88:11-17, 92:1-3, 93:1-3, 94:4-8
Villaområde utbyggt under 1970-talet och innehåller 
en provkarta över tidens arkitektur. 

• Tegelfasader
• Stora takytor klädda med svarta betongpannor
• Panelklädda gavelpartier
• Mörkbrun färgsättning av trädetaljer som fönster, 

dörrar, gavelpanel och balkonger

Håslöv 1:2
Gårdsbebyggelse med bostadshus och ekonomibygg-
nader. 

• Byggnader i rött tegel 
• Murad dekor i form av bland annat trappgaveli-

mitation på ekonomibyggnader
• Putsad dekor på boningshus i anslutning till 

fönster och dörrar

Viby 8:3 
Gårdskomplex med ekonomibyggnader i natursten 
omedelbart intill vägen ger ett ålderdomligt intryck.

• Låg och kompakt ekonomibebyggelse sluten 
kring gårdsplan 

• Ekonomibyggnader i natursten 
• Körport från vägen.
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Viby 8:21 Huvudbyggnad. Foto Claes Sandén

Viby 8:21 Äldre ekonomibyggnad. Foto Claes SandénViby 3:19 Boningshus. Foto Claes Sandén

Viby 3:19
Gårdsbebyggelse med bostadshus och ekonomibygg-
nader. Bostadshus med symmetriskt indelad fasad 
med betoning på mittpartiet genom en frontespis.

• Byggnader i rött tegel och natursten
• Boningshus med rikt smyckad fasad i form av 

putsade lister och omfattningar. 

Viby 8:21
Gårdskomplex med flera generationer ekonomibygg-
nader sida vid sida. Fasader i natursten, panel och 
puts. Stor och påkostad huvudbyggnad.

• Äldre ekonomibebyggelse i natursten sluten 
kring gårdsplan 

• Yngre ekonomibyggnader i träpanel och putsad 
betongsten

• Påkostad huvudbyggnad stilmässigt med rötter i 
herrgårdsarkitektur; symmetriskt indelad fasad, 
frontespis och mansardtak



196VIBy | VISS TåLIGhET FÖR FÖRÄNDRINGKULTURMILJÖINVENTERING FÖR KRISTIANSTAD STAD

Hammar 10:66. Foto Claes Sandén Håslöv 97:14. Foto Katarina Olsson

Hammar 10:66
Gårdsbebyggelse med bostadshus och ekonomi-
byggnad. 

• Panelklätt bostadshus i ljus färgsättning med 
mörkare fönster och dörrar

• Panelklädd ekonomibyggnad i karakteristisk röd, 
vit och svart färgsättning

Håslöv 97:14
U-formad bebyggelse. 

• Slätputsa, ljust avfärgad fasad, ekonomidel med 
panelklädd exteriör

• Tvålufters fönster med tre rutor per båge
• Sadeltak klätt med lertegel



10. Gröna och blå kulturmiljöer



Foto Kristianstads kommun Mattias Roos
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Vy söderut från bron över Helge å. Foto Katarina Olsson
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10.1 Stadens gröna och blå kulturhistoriska strukturer

De gröna områden med längst historisk kontinuitet 
i centrala staden utgörs av Utanverken och resterna 
av bastion Konungen, Tivoliparken, Gamla begrav-
ningsplatsen samt området kring Heliga Trefaldighet 
med ursprung som kyrkogård. Vid Utanverken och 
bastionen samspelar vatten och gräsbeväxta vallar 
kantade med glest stående träd. Karakteristiskt för 
Kristianstad är dess alléer som kantar många av 
stadens gator, boulevarder, och alléer utmed infarts-
vägar till Kristianstad har lång historisk kontinuitet. 
Allésystemet skapar ett grönt, mer eller mindre sam-
manhängande nät av träd av olika trädslag och åldrar. 
Stommen i stadens blå och gröna struktur utgörs av 
det vidsträckta Helgeåområdet som binds ihop med 
kanalsystem och alléer kantade av mer eller mindre 
hävdade gräsytor. Brott eller barriärer finns på flera 
platser, bland annat i anslutning till järnvägen. På 
andra håll anknyter och förstärker grönområden 
såsom parker, kyrkogårdar och trädgårdar, i vissa 
fall ej anlagda grönytor av varierande kvalitet. Även 
till synes bortglömda ytor, kantzoner och mellanrum 
utan vare sig värdefulla arter eller estetiska värden 
kan fylla viktiga funktioner, då de bidrar till att fylla 
en lucka i det gröna nätverket. Öppna gröna ytor kan 
även stärka siktlinjer och bidra till en starkare upple-
velse av rymd. 

Vid jämförelse av stadens gröna struktur mellan åren 
2008 och 2016 verkar det gröna inslaget, främst vad 

gäller träd, kraftigt ha minskat. Skillnaden är särskilt 
påtaglig utmed kanaler och gator, samt inom vissa 
grönytor. Möjligen märks en slags rationalisering av 
stadens landskap genom att små grönytor tas bort 
eller isoleras och variationen minskar genom att 
hårdgjorda ytor slås samman till allt större samman-
hängande områden. 

Befintlig växtlighet är en bra utgångspunkt vid för-
stärkning av gröna stråk och områden. I mer naturlika 
områden är det lämpligt att enbart hålla sig till 
inhemska trädslag och växtlighet, med en större frihet 
i växtval i mer sentida parker eller bostadsområden. 
Trädrader, alléer och solitära träd bidrar till grönska 
och miljöskapande värden. Träd i stadsmiljö bör 
anpassas till bebyggelsens skala. Ta gärna inspiration 
från äldre tiders gestaltning genom medvetna val. I 
vissa fall kan exempelvis trädens form vara lika viktig 
som trädslag. 

Låt gamla träd stå kvar så länge som möjligt, ta inte 
ner dem i förtid. Med genomtänkta skötselåtgärder 
kan livslängden förlängas. Just gamla träd hyser en 
mängd arter. Även enstaka träd kan i sitt samman-
hang vara av stort värde.

Parker, trädgårdar och lekplatser utgör stadens gröna 
öar. Sambanden mellan dem kan stärkas via mindre 
grönytor eller gröna linjeelement såsom alléer. Även 

gräsremsor utmed gång- och cykelvägar kan ha 
betydelse. I förtätningssammanhang kan så kallade 
gröna tak eller fasader uppmuntras vid nybyggnation 
för att kunna ingå i en grönstruktur. 

Olika arter har olika krav på hur sammanhängande 
ett grönt nätverk kan vara, eller hur stora luckor 
eller barriärer de klarar att överbrygga. Fördjupade 
studier kan krävas för att analysera lämpliga åtgärder 
för de arter som man vill gynna. I regel behövs ett mer 
komplext samband, inte bara en spridningskorridor. 
Gräsmattor kan skötas på olika sätt med skiftande 
skötselintervall; intensivt och ofta på vissa ytor, 
medan andra lämpar sig för en mer extensiv skötsel 
med glest skötselintervall. 
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10.2 Centrala staden

Tivoliparken 
På den så kallade Commendantsängen strax utanför 
befästningen anlades Tivoliparken på 1840-talet, 
Kristianstads första stadspark, som t o m sägs vara 
landets första offentliga stadspark med trädplan-
teringar, gräsytor och grusgångar. Den är utökad i 
etapper och genom tiderna har träd, planteringar och 
gångsystem tillkommit och skiftat, men som helhet 
är parken en stabil grön miljö. En rest från den äldsta 
tiden är några av de gamla träden tillsammans med 
den genomgående och allékantade, närmast nordsyd-
liga gången genom parken. Tivoliparken har enligt 
sociotopinventeringen bland de högsta upplevelse-
kvaliteterna i staden.

• Tivoliparken är Kristianstads första park i sitt 
slag 

• De äldre träden visar på ett tidsdjup
• Parken hyser biologiska värden, framför allt 

knutna till de äldre trädmiljöerna
• Variationen av trädslag och arter visar på 1800-

talets ideal
• Delar av gångsystemet och allén har lång historisk 

kontinuitet
• Upplevelsevärdet är högt, då funktionen ”rekrea-

tion i en grön miljö” är densamma sedan parken 
anlades i mitten av 1800-talet
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T.v. Detalj ur karta över Kristianstad år 1865 Lantmäteriet. Järnvägen var nyligen etablerad, så småningom vändes 
kyrkans entré och gångsystem i högre grad mot stationsbyggnaden. T.h. syns folkvimlet kring kyrkan, gränsen 
mellan gata och kyrkogård var inte tydlig. Okänt år men före 1894-95 då gravhällarna sattes upp på fasaden, 
Regionmuseet
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Heliga Trefaldighets kyrkogård 
Kyrkogården kring Heliga Trefaldighetskyrkan är ett 
trädinramat område mitt i ett dynamiskt stadsrum. 
För buss- och tågresenärer är kyrkogården det första 
som möter, en av stadens portar. Sedan begravningar 
upphörde här i slutet av 1800-talet skiftade området 
karaktär. Med sitt centrala läge mitt emot centralsta-
tionen fick området kring kyrkan successivt alltmer 
prägel av stadspark med planterad trädkrans, rabatter 
och slingrande gångar. Utformning och formspråk 
följde tidens smak och har tidvis haft vissa likheter 
med Tivoliparken. Kyrkogården är dock en av de allra 
äldsta gröna komponenterna i Kristianstad stad. 

• Kyrkogården är en av stadens portar
• Grönt område med lång historisk kontinuitet 

sedan staden anlades.
• Trädkransen av gamla och unga lindar har lång 

historisk kontinuitet



Årummet, vy mot sydost. Kvarteren Axel Lillie, Vapenbrodern och Båten i bakgrunden. Foto Katarina Olsson 

T.v. vy mot väster över Helge å. T. h. syns norra delen av 
området som upplevs som stökigt och bortglömt. 
Foto Cissela Olsson 
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Årummet i centrala staden
Helge å passerar strax väster om stadens centrum och 
utgör stadens allra viktigaste stråk för en kombinerad 
grön och blå struktur. Vattendraget utgör en markant 
gräns med stora kontraster mellan den bebyggda 
staden och det naturliga våtmarksområdet. Helge å 
och dess omland med våtmarker och betade strand-
ängar hyser mycket höga biologiska värden som i 
ett större landskapsperspektiv ingår i ett system av 
värdefulla naturområden i både norr och söder. Som 
smalast är Helgeåområdet mellan Långebro och E22. 
Vattennivån varierar men stränderna ligger i regel 
endast något högre än vattennivån och är gräsbeväxta 
med inslag av buskar och träd. Den breda åfåran ger 
möjligheter till lite längre vyer och upplevelser av 
rymd och rofylldhet.
Den norra delen i anslutning till Kanalhuset och Lin-
nérundan upplevs dock bitvis som en baksida. Här 

vänder befintlig bebyggelse ryggen till ån, området 
används till och med som avstjälpningsplats. En 
närmast raserad byggnad utmed Norra kanalgatan 
drar ytterligare ner intrycket och bidrar i hög grad till 
en ogästvänlig karaktär. 
    
Utmed strandpromenaden söderut blir det gröna mer 
ordnat men å andra sidan närmast avskalat, som en 
förlängning av de välansade gräsytorna kring de nya 
bostadshusen. Årummets tidigare frodiga vegeta-
tion av brynkaraktär, bestående av träd och buskar, 
har minskat betydligt de senare åren. I Tunnbinda-
regatans förlängning mot ån finns en siktlinje att i 
framtiden ta tillvara ifall Kvarnen 26, ställverket, rivs. 
Helgeå-stråket är viktigt ur flera olika perspektiv; vat-
tenkontakt, artrikedom, rymd och rofylldhet är några 
av dem. Flera av dem sammanfaller. 

• Årummet ger ett spännande möte mellan stad 
och natur

• Utmed årummet kan några av stadens längsta 
vyer och siktlinjer upplevas

• Höga biologiska värden är knutna till Helge å och 
dess omland

Utvecklingsförslag: 
• Röj, rensa och ställ i ordning norra delen av 

årummet i ett led att skapa ett tillgängligt och 
attraktivt stråk mellan stadens åpromenad och 
Linnérundan. 

• Komplettera med fler buskar och träd, exem-
pelvis pilar, utmed årummet, tillåt gärna en mer 
naturlig karaktär. 



T.v. kanalen söder om Vapenbrodern 5, t.h. kanalen norr om Södra Boulevarden. Många av träden har tagits ner 
under de senaste åren, men nyplanteringar har också gjorts. Vissa sträckor av kanalerna har fortfarande karaktär 
av otillgänglig ”baksida” som delvis beror på nedskräpning och okänsligt genomförd röjning med bl a avslitna 
grenar. Foto Cissela Olsson 
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Det historiska kanalsystemet i centrala staden
Stadens kanalsystem, där delar har sitt ursprung i 
1600-talets försvarsanläggning, leder in och ramar 
in staden med vatten. Vattnet leds i anlagda raka 
kanaler och är i varierande grad synligt och märkbart. 
Kanalerna har i regel relativt branta, gräsbeväxta 
sidor med enstaka spridda träd och buskar. Likt gator 
erbjuder de raka siktlinjer. Kanalsystemet har möj-
ligheter att som kanalpromenader utvecklas till ett 
positivt inslag i staden, samtidigt som det bland annat 
kan fungera som spridningskorridorer för vattenle-
vande växter och djur.

• Kanalen utgör en del av stadens historiska kanal-
system som länkas ihop med Helge å

• Raka kanalsträckningar, likt gator
• Det historiska kanal- och befästningssystemet har 

potential att utvecklas till en sammanhängande 
kanalpromenad där stadens vatten kan upplevas 
men också knytas samman med vattenriket. 

Läs mer
Inom staden finns två kanalsystem som tillsammans 
med Helge å ingår i den blå strukturen. Det ena 
systemet utgörs av den så kallade Råbelövskanalen 
som avvattnar Råbelövssjön. Det andra sträcker sig 
genom Björket, genom Österängsområdet och mynnar 
vid Ekenabben via pumpstationen Pynten.
Vallarna är gräsbeväxta med spridda träd och buskar. 

Miljön har förändrats betydligt under de senare åren 
på grund av nedtagna träd.

Utvecklingsförslag:
• Anläggande av ”kanalpromenad” längs kanten av 

kanalen eller delvis utmed vattenytan som gör 
det möjligt att uppleva kanalsystemet i staden. 
Detta binds samman med Helge å för ett samman-
hängande rekreationsstråk. 

• Unga träd planteras längs kanterna, buskage 
tillåts växa upp där det passar för att få en mer 
varierad och beskuggad vattenyta. 

• Röjning av växtlighet görs varsamt med skarpa 
snitt och därpå följande upprensning. 

• Intensifierad borttagning av skräp utmed 
kanterna och i vattnet. 



T. v. år 1748 1905

T. v. Rosenbergska trädgården. Foto Katarina Olsson

1854 ca 1930
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Bastion Konungen, Utanverken och Rosen-
bergska trädgården
Den enda bevarade delen av Kristianstads ursprung-
liga försvarsanläggning är området kring bastion 
Konungen bestående av ett system av stjärnformade 
vallar och kanaler. Intill finns Utanverken, en under 
andra hälften av 1700-talet utbyggd del av försvarsan-
läggningen. Området är delvis sankt och vassbevuxet 
med en naturlig karaktär, en rest av det landskap som 
en gång omgav fästningsstaden. Som ett mer sentida 
tidslager från 1900-talets början framträder Rosen-
bergs Trädgård anlagd på Utanverkens mittersta 
spets. 

• Unik rest av stadens forna försvarsanläggning
• Stadsnära, förhållandevis orört, naturligt område 
• Kan bidra till förståelse för stadens placering mitt 

i ett våtmarksområde



Området kring den forna försvarsanläggningen har likt 
stadens kanaler karaktären av baksida. 
Foto Cissela Olsson. 

T.v. Bangårdsområdet i centrala staden. 
Foto Per Blomberg 

Området kring bastion Konungen är iordningsställt, 
men har potential att bli mer tillgängligt. 
Foto Katarina Olssson
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Läs mer
Innan villaområdet vid Utanverken började byggas år 
1922, låg här en handelsträdgård. Trädgårdsmästare 
Jöns Emanuelson drev verksamheten mellan åren 
1897-1906, Gustaf Rosenberg tog därefter över och 
drev trädgårdsmästeri med äppelodling fram till år 
1921, och gav namn till Rosenbergska Trädgården i 
den mittersta spetsen.

Bangårdsområdet i centrala staden
När befästningssystemet revs i mitten av 1800-talet 
frigjordes plats så att den första järnvägslinjen mot 
Hässleholm kunde dras år 1865, men följdes av fler 
järnvägslinjer, trots att endast ett smalt stråk utmed 
Helge å fanns att tillgå. Bangårdsområdet utgörs av 
en grusad, delvis gräsbeväxt bangård med flera paral-
lella spår. Högt gräs, sly och mindre träd har etablerat 
sig där tågen inte längre går. En träd- och buskridå 
avgränsar mot omgivande öppna marker, möjligen 
ursprungligen medvetet anlagd som skydd mot 
eldsvådor. I anslutning till bangården finns flera gene-
rationers bebyggelse med anknytning till järnvägen. 

• Öppen yta med lång kontinuitet, funktionen har 
varit densamma sedan 1860-talet

• Flera parallella järnvägsspår som på samma gång 
utgör både stråk och barriärer

• Ruderatmarker med låg örtartad växtlighet som 
hyser biologiska värden



1905

1940-t Kristiantstads kommunTrädplanteringar, Foto Katarina Olsson

ca 1930

2017
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Östra kasern 
Östra kasernområdet präglas av storskalighet och 
monumentalitet. Kasernområdets centrala ytor har 
alltsedan tillkomsten präglats av öppenhet medan 
sidorna ramats in av trädplanteringar eller annan 
växtlighet. Planteringarna är strikta och inordnade i 
den rätvinkliga struktur som präglar området. Flera 
av gatorna kring kasernområdet kantas av alléer, 
bland annat av äldre robinia som kompletterats med 
nyplanteringar. 

• Trädplanteringar främst utmed områdets sidor
• Raka linjer, räta vinklar 
• Den storskaliga miljön behöver matchas med 

storväxta träd



Flygfoto 2017. Residensparken och Ljunggrens plan är de enda anlagda parkerna inom rutnätsstaden. 
Kristianstad kommun

T.v. flygfotot visar att de båda parkerna är viktiga gröna länkar, eller kilar, till och från Tivoliparken, Gamla 
begravningsplatsen och årummet. Kristianstad kommun T.h. den strikt utformade Ljunggrens plan med klippta 
häckar och beskurna träd. Foto Cissela Olsson 

KULTURMILJÖINVENTERING FÖR KRISTIANSTAD STADGRÖN Och BLå KULTURMILjÖ | cENTRALA STADEN209

Residensparken och Ljunggrens plan
Direkt öster och söder om residenset finns två 
mindre parker, Residensparken och Ljunggrens plan 
som troligen tillkom i början av 1900-talet. Båda 
har fyrkantig form inlemmade i stadens rutnätsplan 
och sinsemellan har de visuell kontakt, i förläng-
ningen även med Tivoliparken. Ljunggrens plan har 
karaktär av formell finpark, strikt och symmetrisk 
utformad med häckar och beskurna träd utifrån en 
centralt placerad porlande fontän omgiven av öppna 
gräsytor. Residensparken, som kan ha ett ursprung 
som trädgård till residensbostaden, utgörs i huvudsak 
av öppna gräsytor och mer oregelbundet placerade 
högresta träd. Genom området löper en buktande 
gångväg och området fungerar som en passage men 
bidrar till rymd och grönska i en i övrigt sparsam grön 
miljö. 

• Parkerna utgör gröna oaser med skiftande 
karaktär. 

• Anpassade till och inlemmade i stadens rutnäts-
plan.

• Parkerna bidrar till grönska i ett i övrigt vegeta-
tionsfattigt område.

• Utgör en grön kil in i staden från de större sam-
manhängande grönytorna utmed Helge å



Ovan. På 1930-talet omfattade sjukhusparken närapå 
hälften av tomten. (Kristianstad kommun) 

Ovan. Halvcirkelformad rabatt i västra området. T. v.  
klätterväxter och perenner samsas i en rabatt mot de 
centrala stenlagda ytorna.  Foton Per Blomberg. 
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Lasarettsområdet/Östermalmspark
Lasarettsområdet är en medvetet anlagd miljö där träd 
av olika ålder och trädslag bildar den gröna stommen 
tillsammans med en mycket rik och varierad växt-
lighet bestående av perenner, häckar och buskar. De 
olika byggnaderna med delvis sammanbyggda längor 
är rätvinkligt strukturerade inom tomten och skapar 
tillsammans med grönskan ett luftigt men avskilt 
rum. Centralt i den västra delen finns en kvarvarande 
del av den äldre sjukhusparken, som på 1930-talet 
närapå omfattade den västra halvan av tomten. Några 
av de äldre träden kan härröra från denna epok. 

Klippta häckar av bland annat bok, ramar in mot 
gaturummet men skapar även tilltalande rumslighet 
inne på området. Utmed byggnaderna finns rabatter 
med en stor variation av perenner såsom exempelvis 
funkia, hortensia och rosor, ibland finns också i kom-
bination med småväxta, centralt placerade träd. En 
iögonfallande halvcirkelformad, närmast scenlik-
nande rabatt med nivåskillnad finns i den västra 
delen, uppbyggd av murar i olika nivåer och med plan-
teringar av lågväxta, slingrande växter såsom exem-
pelvis murgröna och stefanandra. Mellan huskrop-
parna finns både hårdgjorda ytor och gräsytor, ibland 
med ett och annat högrest äldre träd som avtecknar 
sig mot de ljusa fasaderna. Lasarettsområdets grönska 
är ovanligt innehållsrik med en påfallande stor växt-
variation, antagligen en av de mest växtrika i inner-

staden. Grönskan samspelar väl med arkitekturen på 
ett kreativt och tilltalande sätt. Närheten till Östra 
begravningsplatsen och kanalsystemet förstärker 
områdets värde. 

• Medvetet anlagd grön miljö
• Arkitekturen samspelar med grönskan
• Mångfald och variation präglar grönskan



Ovan. Strikt formad grönska möter mer naturliga delar. Foto Per Blomberg
T. v. Häckar och träd bildar begravningsplatsens gröna stomme. Foto Cissela Olsson 
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Östra begravningsplatsen
Kristianstads stad expanderade och befolkningen 
ökade kraftigt i slutet av 1800-talet, den gamla 
begravningsplatsen blev fullbelagd. Östra begrav-
ningsplatsen började anläggas år 1886 med 31 nya 
kvarter i en symmetrisk rutnätsstruktur. Efterhand 
utökades begravningsplatsen i omgångar under 
1900-talet vilket har skapat en grön kulturmiljö där 
de stilmässiga årsringarna framträder väl. 

Här finns en rik mångfald bestående av många äldre 
träd av olika trädslag, liksom en variation av skiftande 
buskplanteringar och blomsterrabatter. Begravnings-
platsen utgör ett avskilt, rofyllda rum som likt en 
anlagd park rymmer viktiga delar i stadens gröna 
struktur. 

• Väl avgränsat, variationsrikt, relativt stort grönt 
rum.

• Betydande inslag av äldre träd av olika slag
• Rofylld grön kulturmiljö mitt i staden



T. h. Idag utgör det storskaliga sjukhusområdet med en 
dominans av hårdgjorda ytor gränszon. 
Kristianstad kommun

T. v. Sydvästra entrén från Snapphanevägen. Sjuk-
husparken utmed Snapphaneleden har en naturlig 
karaktär.  Foto Per Blomberg

Ovan, några av ekarna i sjukhusets park.
Foto Katarina Olsson

Ovan, kring år 1930 utgjorde området stadens östra 
gränsområde mot det omgivande odlingslandskapet. 
Dagens sjukhuspark var då en del av Björket som 
gränsande till ett av stadens första koloniområden. 

KULTURMILJÖINVENTERING FÖR KRISTIANSTAD STAD 212GRÖN Och BLå KULTURMILjÖ | cENTRALA STADEN

Sjukhusets park
Ett större grönområde bestående av gräsytor och 
uppvuxna träd sträcker sig utmed Snapphaneleden 
och skärmar delvis av det storskaliga sjukhusom-
rådet. Området har ursprung som en del av Björket 
som tillkom i samband med Nosabysjöns torrläggning 
i slutet av 1800-talet. I området finns bland annat 
ett bestånd av ek som har potential att utvecklas 
till framtida värdefulla trädindivider. Det finns dock 
behov av viss gallring i beståndet eftersom ekar inte 
trivs i täta trädmiljöer. Eftersom det inte finns så 
mycket ek i staden är detta område av särskilt stort 
värde. 

• Avskärmande och inramande grönområde som 
har nära kontakt med Östra begravningsplatsen 
och alléerna utmed Snapphaneleden. 

• Inslag av ekar som har potential att utvecklas till 
framtida värdefulla träd.



T. h. Gamla begravningsplatsen. Öppna gräsytor med 
spridda äldre träd i bakgrunden. Foto Per Blomberg 
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10.3 Söder

Gamla begravningsplatsen, Kristianstad 4:25
Gamla begravningsplatsen är en av stadens äldsta, 
medvetet anlagda gröna miljöer. Den har historisk 
kontinuitet sedan den anlades år 1840 på grund av 
platsbrist vid Heliga Trefaldighet. Begravningsplatsen 
har en symmetrisk kvartersindelning med rätvinkligt 
gångsystem. Området domineras av öppna gräsytor 
med spridda äldre träd, en betydande del av de äldre 
träden har tagits ner under den senaste tioårsperi-
oden. Begravningsplatsen är en avskild plats med 
möjligheter till stillhet och ro. 

• Öppna sammanhängande gräsytor med spridda 
träd

• Raka grusgångar
• I huvudsak äldre gravvårdar med museal karaktär
• I nordöstra hörnet samtida inslag i form av min-

neslund och urngravplatser med aktiv skötsel.
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Kristianstads södra bangård. Utmed bangårdens västra sida låg en rad magasin med gavlarna vända mot 
järnvägen. De låg länge kvar men det sista revs på 1980-talet i samband med spårsanering. Magasinen kan 
användas som inspiration till ny bebyggelse. Foto Per Blomberg
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Bangårdsområdet på Söder, Kristianstad 4:38 m 
fl
Bangårdsområdet är en central, öppen kil genom 
Söder med siktlinjer till och från centrala staden. 
1880-talets järnvägsetablering mellan Kristianstad 
och Åhus med utbyggnad av en ringlinje kring sekel-
skiftet 1900 var en förutsättning för utvecklingen av 
Söders skiftande industriverksamheter. Vid godssta-
tionen från 1889 ligger sedan år 1979 Järnvägsmu-
seet med bevarade lok och vagnar. Bangårdsområdet 
är en autentisk järnvägsmiljö som ger tidsdjup och 
förankring på platsen. 

• Öppen yta med lång kontinuitet, funktionen har 
varit densamma sedan 1880-talet

• Siktlinjer till och från staden
• Flera parallella järnvägsspår 
• Ruderatmarker med låg örtartad växtlighet som 

hyser biologiska värden
• Levande och autentisk miljö från järnvägens eta-

blering i området

Läs mer
Kristianstad södra öppnades för godstrafik år 1889, 
senare kompletterad med persontrafik. År 1927 
tillkom en mindre expeditionsbyggnad som ännu är 
kvar(?) och tillhör Järnvägsmuseet. En tunneltrapps-
överbyggnad från Kristianstad C är hitflyttad, liksom 
en bomvaktstuga från Långebro och en kolbrygga från 

Kristianstad C samt två lok- och vagnförvaringshus. 
Museibyggnaden invigdes år 1979 och har bland 

annat kompletterats med perrongplattformar för per-
sontrafik. 



Kanalen vid kvarteret Vapenbrodern, vy mot öster. Sedan fotot tagits har unga träd nyplanterats längsmed vänstra 
sidan av kanalen som ersättning för nedtagna träd. Foto Per Blomberg
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Årummet och det historiska kanalsystemet på 
Söder
Helge å och Hammarsjön med omgivande strand-
marker ramar in Söder. Den trädkantade kanalen 
utgör en viktig länk mellan Helge å och Råbelövska-
nalen och Utanverken inne i staden. Årummet i norr 
består i huvudsak av klippta gräsytor och endast litet 
inslag av träd och buskar. Längre söderut ansluter 
Södra Björket, ett trädbevuxet grönområde med 
naturlig karaktär som är en rest av den gamla stads-
parken som skapades av landvinningsområden. 

Helgeå-stråket är betydelsefullt ur flera olika per-
spektiv såsom exempelvis vattenkontakt, artrikedom, 
rymd och rofylldhet. 

Med hänsyn till Helgeåområdets höga naturvärden 
och viktiga betydelse som länk mellan vidsträckta 
naturområden kan den smala passagen vid Långebro 
förstärkas. Ytterligare exploatering utmed stränderna 
riskerar att innebära negativa konsekvenser. 
• Kanalen utgör en del av stadens historiska kanal-

system som länkas ihop med Helge å
• Anlagda gräsytor i norr, mer naturlig karaktär i 

söder
• Utmed årummet kan några av stadens längsta 

vyer och siktlinjer upplevas 
• Potential att utveckla och förstärka kanalprome-

nader utmed kanalsystemet. 



T.v. På häradskartan från ca 1930 syns Björket i hela sin utsträckning utmed stadens östra sida, innan bebyggelse 
delade området i två delar. T.h. På kartan över Kristianstad stad år 1933 kallas området ”Stadsparken”. Kristian-
stad kommun
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Södra Björket
Som gröna kilar sträcker sig Södra Björket in i staden. 
Området har naturlig karaktär med ganska tät vege-
tation i form av träd av bl a björk och al med ett rikt 
buskskikt. Björket tillkom när Nosabysjön torrlades 
i slutet av 1800-talet. De fuktiga markerna nyttjades 
först till bete och slåtter, men när hävden upphörde 
växte området successivt igen och planterades även 
med träd. Fram till 1950-talet var Björket ett samman-
hängande grönområde som fungerade som stadspark 
med skötsel av stadsträdgårdsmästaren. När stadens 
bebyggelse expanderade delades området i norra 
respektive södra Björket (se 12b Norra Björket). 
Området ligger i nära anslutning till fritidslandskapet 
vid Arenan vilket gör att naturupplevelser lätt kan 
kombineras med idrott, fritid och rekreation. 

Södra Björket ingår i kommunens naturvårdsplan 
som ett område med höga naturvärden mitt i staden 
och området har enligt sociotopinventeringen även 
höga upplevelsekaraktärer. 

• Stor areal naturmark som sträcker sig in i staden.
• Tätortsnära naturområde tillgängligt för många.



Vy söderut från Nosabyvägen över Hammarsjöns gamla 
sjöbotten som numera är öppet odlingslandskap. 
Foto Cissela Olsson 

Öppet odlingslandskap öster om staden. Vy från Gustaf 
Hellströms allékantade väg, Hammar skymtar i bak-
grunden. Foto Cissela Olsson 
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Öppet odlingslandskap i gränszon mellan stad 
och land
Området har ursprung som landvinning då Ham-
marsjön vallades in och torrlades i mitten av 1800-
talet. Sedan dess har markerna brukats som åker och 
betesmark och ingår i det öppna eller halvöppna stråk 
där stad möter land. Raka diken för avvattning rinner 
genom området. Efter sjukhusets och Björkhems 
utbyggnad under senare delen av 1900-talet återstår 
en remsa som norrut ansluter till Nosaby gamla 
golfbana med både öppna och halvöppna områden. 
I ett landskapsperspektiv sträcker sig stråket av mer 
eller mindre brukade marker ända till Nosaby. 

• Gränszon där stad möter land. 
• Variationsrik, stadsnära spridningskorridor.

Utvecklingsförslag Björkhem
Öster om sjukhuset finns stora grönytor med spridda 
träd av olika ålder samt asfalterade, trädkantade par-
keringsytor. Genom att spara uppväxta träd mellan 
planerade nybyggnationer skapas snabbt en till-
talande miljö, särskilt viktigt då det är så flackt och 
öppet i denna del av staden. 

Det historiska kanalsystemet - Stordiket
Stordiket rinner som en smal kanal genom östra 
delen av staden, från Sommarlust förbi Hammar 
och Björkhem till Hammarsjön. Sträckningen är till 
stora delar rak med ett fåtal mer eller mindre skarpa 
vinklar, men även kulverterade sträckor. Slänterna 
är branta och gräsbeväxta med visst inslag av träd 
och buskar. Denna del av staden har få vattenmil-
jöer varför Stordiket trots sin anlagda och artificiella 
karaktär potential att förstärkas och utvecklas som 
blå struktur.

• Vattendraget utgör en del av stadens kanalsystem
• Vissa delar hyser biologiska värden.
• Kanalen berättar om 1800-talets avvattningsåt-

gärder som gjordes för att erövra mer land. 
• Trots den anlagda karaktären finns utveckling-

spotential för en tydligare blå struktur. 



Råbelövskanalen vid Fäladen. Foto Cissela Olsson 

Råbelövskanalen i Kulltorp, vy mot sydväst. Österäng 
skymtar i bakgrunden. Foto Cissela Olsson 
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10.4 Nordöstra staden

Stadens alléer – nordöstra staden
Karakteristiskt för Kristianstad är dess alléer som 
kantar många av stadens gator. Allésystemet skapar 
ett grönt, mer eller mindre sammanhängande nät 
av träd av olika trädslag och åldrar. Alléer med lång 
historisk kontinuitet ligger sida vid sida med yngre 
tillskott från 1900-talet. Prästallén i anslutning till 
Sommarlust och Egnahem är exempelvis en bred, allé-
kantad väg med lindar. Lasarettsboulevarden kantas 
av oxel eller rönn, närmare staden övergår träds-
laget till björk. Snapphaneleden, genomfartsleden 
genom staden mot E22:an, är till stora delar kantad 
av alléer och utgör en del i den gröna stommen genom 
staden. Denna unga led går bitvis parallellt med den 
äldre generationen Näsbychaussén. Här och var finns 
luckor, brott eller större barriärer som bryter grönst-
rukturen. 

• Alléstrukturen sträcker sig mer eller mindre över 
hela staden. 

• Trädslag och ålder varierar, gamla och nya 
allésträckor länkas samman med varandra. 

• Luckor och barriärer förekommer. 
• 

Det historiska kanalsystemet - Råbelövskanalen
Råbelövskanalen avvattnar Råbelövssjön och 
passerar söderut genom staden via Nosaby, Fäladen 
och Östermalm där den ansluter till stadens histo-
riska kanalsystem. Kanalen har i huvudsak gräsbe-
växta branta sidor som gör stråken smala och i viss 
mån osynliga, även om vissa sträckor är kantade av 
träd och buskar. Gångvägar utmed kanalen används 
flitigt och stärker de rekreativa värdena. Råbelövska-
nalen har en rak och tillrättalagd karaktär, men har 
potential att förstärkas och utvecklas.

• Råbelövskanalen har koppling till stadens histo-
riska kanalsystem.

• Kanalen berättar om 1800-talets avvattningsåt-
gärder som gjordes för att erövra mer land. 

• Trots den anlagda karaktären hyser Råbelövska-
nalen längs vissa sträckor biologiska värden. 
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Innergården innehåller olika typer av växtlighet av olika karaktär. Foto Cissela Olsson 

KULTURMILJÖINVENTERING FÖR KRISTIANSTAD STADGRÖN Och BLå KULTURMILjÖ | NORDÖSTRA STADEN221

Kv Oxen
Kvarteret Oxen i södra delen av Fäladen är ett 
exempel på grannskapsplanering med syfte att skapa 
mötesplatser och främja gemenskap. Huskropparna 
är placerade parvis i vinkel som bildar skyddade inn-
ergårdar. Här kombineras spridda solitära träd med 
gräsytor och planterade buskage, ofta klippta, både 
lövfällande och vintergröna, t ex lagerhägg och liguster. 
Planteringarna har i regel organiskt rundade former 
med en variation av vegetation där olika höjd, färg och 
form möts. Arkitektur och grönska samspelar på olika 
sätt, exempelvis de solitära björkarnas trädkronor 
som avtecknar sig mot byggnadernas tegelfasader. 
Avgränsade lekplatser med gungställning, sittplatser 
och ytor för mattpiskning är karakteristiska inslag. 
Parkeringsytorna ligger skilda från bostadsmiljön 
utmed de oxelkantade gatorna. Centralt placerad på 
en av innergårdarna finns en anspråkslös konstnärlig 
utsmyckning i form av skulpturen Askungen av Stig 
Blomberg. Skulpturen är huggen i marmor och före-
ställer en flickfigur sittande på ett granitblock. I när-
området, i korsningen vid Coop, finns ytterligare en 
skulptur; Folkvisa, av Emil Näsvall föreställander en 
spelman och en flicka. Den sattes upp år 1963.

• Skyddade, bilfria innergårdar
• Medvetet samspel mellan arkitektur och grönska 
• Variation i höjd, form och färg



T.v. karta över Kristianstad stad, år 1955. T.h. ortofoto från år 2016. Kristianstad kommun

Träd, häckar, rabatter och vatten komponerades till en helhet med rum för möten och gemenskap. T.v. parkstaden 
med plaskdammen. Kristianstadvykort. Till höger parkstaden, foto Katarina Olsson
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Parkstadens park
Parkstadens park omfattar ett relativt stort grön-
område bestående av en helhetsmiljö från 1940-50-
talen kring glest ställda flerbostadshus i tre våningar. 
Området är i tidens anda medvetet anlagt för att 
skapa mötesplatser och främja gemenskap mellan 
människor. Grönytor, träd, häckar, rabatter och 
plaskdamm skulle öka trivseln och inverka positivt på 
de boende. Flera av gatorna är kantade av träd. Idag 
ger den uppvuxna grönskan med buktande gångvägar 
en tilltalande karaktär. Parkområdet är av stort värde 
som viktig del i stadens gröna struktur. 

• Medvetet planerad och välfungerande grönyta för 
rekreation och välmående som samspelar med 
bostadsbebyggelsen.

• Inslag av inramande äldre, uppväxta träd 

Utvecklingsförslag
Planera för en föryngring av trädbeståndet, då träden 
är bärande element i gestaltningen av grönytorna. 



Den västra delen av Parkskolans skolområde. 
Foto Cissela Olsson 

T.v. Egnahems-
området kring år 
1930. Området 
låg som en egen 
solitär, skild från 
övriga staden. 

Ovan. flygfoto från 1940-talet då området hade expan-
derat norrut till Sommarlust. Den egna trädgården gav 
möjligheter till viss odling för självförsörjning. 

KULTURMILJÖINVENTERING FÖR KRISTIANSTAD STADGRÖN Och BLå KULTURMILjÖ | NORDÖSTRA STADEN223

Parkskolan
År 1944 invigdes Nya Skolan som år 1952 fick namnet 
Parkskolan. De uppväxta träden i raka rader ramar in 
och delar upp skolområdet i olika rum. Buskage av 
friväxande, lövfällande sorter bidrar till ytterligare 
rumslighet. Den västra delen av området som utgörs 
av lek- och bollplaner upplevs som ett grönt rum tack 
vare de inramande lindarna. Området ansluter i väster 
till Snapphaneledens allé och i söder till Prästallén.

• Gott exempel på hur medvetet planterade träd 
kan rama in och skapa rumslighet. 

• Trädplanteringen anknyter till namnet Park-
skolan.

Utvecklingsförslag
Planera för en föryngring av trädbeståndet, då träden 
är bärande element i gestaltningen av grönytorna. 

Egnahem
Egnahemsområdet började anläggas i början av 
1900-talet, men utvidgades successivt ända in på 
1930-40-talet. Egnahemsområdenas trädgårdar gav 
möjligheter till odling för självförsörjning. I många 
trädgårdar finns inslag av äldre fruktträd, bärbuskar 
och häckar som rester av odling för nytta och nöje. 
I den norra delen av området ligger Brunnsparken, 
anlagd på 1940-talet som ett gemensamt grönområde 
med lekplats och plaskdamm inramad av oxelträd. 

• Sammanhängande, medvetet anlagt bostadsom-
råde med ursprungligen likartade trädgårdar. 

• Klippta häckar, fruktträd och buskar är spår från 
egnahemstiden. 



Den norra delen av Norra Björket sträcker sig upp i Kulltorps villaområden. När Sjövägen byggdes skars den 
nordöstra delen av Norra Björket av. Här gör Björket skäl för namnet då trädskiktet domineras av björk med ett 
varierat, bitvis ganska tätt buskskikt. Svagt upphöjda gångvägar slingrar sig genom det bitvis fuktiga området 
som en gång var sjöbotten. Kontrasten är stor till de omgivande, smått pedantiska villaträdgårdarna. Foto Cissela 
Olsson 
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Norra Björket
Gröna ytor med naturlig karaktär finns i det så kallade 
Björket, mark som skapades när Nosabysjön torrlades 
i slutet av 1800-talet. De fuktiga markerna nyttjades 
först till bete och slåtter, men när hävden upphörde 
växte området successivt igen. Fram till 1950-talet 
var Björket ett sammanhängande grönområde som 
fungerade som stadspark med skötsel av stadsträd-
gårdsmästaren. När stadens bebyggelse expanderade 
delades området i Norra respektive Södra Björket. 
Kontakten mellan de båda områdena är bruten, men 
både koloniområdet och sjukhusets park är delar som 
förstärker Norra Björket. 

Området präglas av ganska tät vegetation i form av 
träd av bl a björk och al med ett rikt buskskikt. Norra 
Björket ligger i anslutning till fritidslandskap med bl 
a fotbollsplaner, motionsspår och ishall, vilket gör att 
naturupplevelser och sportaktiviteter lätt kan kom-
bineras inom området. Enligt sociotopinventeringen 
har området har höga upplevelsekvaliteter. 

• Stor areal naturmark som sträcker sig in i staden.
• Tätortsnära naturområde tillgängligt för många.



Del av Sommarstadens koloniområde. Foto Per Blomberg
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Sommarstadens koloniområde
I skuggan av det stora sjukhuskomplexet ligger Som-
marstadens koloniområde med en ordnad grön 
struktur präglad av en raka gångar och regelbundna 
häck- eller staketinramningar kring enskilda lotter 
med små stugor av varierande utformning. Lotterna 
består ofta av gräsmatta med några låga fruktträd, 
blomsterrabatter och odlingsbäddar för köksväxter. 
Syrén och rosor är vanligt förekommande. 

Området anlades år 1946 och är numera Kristian-
stads äldsta koloniområde. Två äldre angränsande 
koloniområden, där sjukhuset numera ligger, togs 
bort på 1950-60-talen.

Koloniträdgårdar är en del i stadens grönstruktur. 
Även om innehållet varierar utifrån den enskilde 
brukaren så finns det regler och råd för hur koloniom-
råden ska skötas. En kolonilott har alltsedan tillkom-
sten inneburit såväl odling till självhushåll som odling 
som rekreation. Grönska för välbefinnande och nytta 
har således lång kontinuitet. 

• Stadsnära, tillgängligt rekreationsområde som 
ger avskildhet och ro, även för icke-kolonister

• Stark kontrast till det storskaliga sjukhusområdet
• Variationsrik grönska

Läs mer
År 1941 föreslog stadsträdgårdsmästaren Henning 
Lundström att ett nytt koloniområde skulle anläggas, 
då det rådde brist på kolonilotter i staden. Två 
områden fanns sedan tidigare. Att anordna odlings-
möjligheter ansågs särskilt viktigt i de kristider 
som rådde under kriget. År 1944 fanns en plan för 
ett nytt koloniområde och året därpå bildades träd-
gårdskoloniföreningen där namnet Sommarstaden 
antogs. På 1950-talet utvidgades området norrut, 

men i slutet av 1960-talet försvann de äldsta delarna 
i söder i samband med att det nya centralsjukhuset 
skulle byggas. Nyttoaspekten ur olika perspektiv har 
alltid betonats, egen husbehovsodling av näringsrika 
grönsaker i kombination med vistelse i en frisk och 
sund utemiljö stärker hälsan. Ursprungligen kantades 
den genomgående huvudgången av körsbärsträd och 
sidogångarna av äppelträd. Idag återstår endast ett 
fåtal.



Ovan. Österäng, okänt år. Regionmuseet. 

Ovan, Österäng 2017, foto Per Blomberg. 
T. v. Nordvästra delen av Österäng med konstverket 
”Från Vä till Österäng.” Foto Per Blomberg. 
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Österängs grönområden
Bostadsområdet Österäng anlades i början av 1970-
talet på mark som ursprungligen var en vik av 
Hammarsjön men vallades in och torrlades i mitten 
av 1800-talet. Fram till byggnationen brukades 
markerna som åker och betesmark. I planeringen av 
miljonprogrammets grönytor gav ofta den befintliga, 
orörda naturen inspiration tillsammans med sol, ljus 
och luft. Traditionellt anlagda parker var inte längre 
ideal. Vid byggnationen sparades gärna uppväxt, 
naturlig vegetation, men i Österängs fall fanns endast 
flack odlingsmark och antagligen inte så mycket vege-
tation, vilket gjorde att området helt och hållet fick 
nygestaltas. 

Österäng består av 28 loftgångshus som är placerade 
fyra och fyra med fasaderna mot väster eller öster. 
Mellan varje loftgångsgrupp finns grönyta och tre 
högre punkthus, totalt 18 stycken. Parkeringsytorna 
finns utmed områdets sidor, karakteristiskt sepa-
rerade från bostadsmiljön. Centralt i området ligger 
Österängs centrum. Stora öppna grönytor bestående 
av gräsmatta omger bebyggelsen men bryts av 
naturlika, smått oregelbundna planteringar av före-
trädesvis björk i dungar. Björk är ett dominerande och 
karakteristiskt trädslag i Österängsområdet och har 
antagligen varit naturligt vanligt förekommande på 
de smått fuktiga markerna. Områdets gräsytor saknar 
avgränsning mot gaturummet. Utmed Gustaf Hell-

ströms väg i öster finns en bred kantzon av gräsytor 
med buskar och bryn. 

I bostadsområdets nordvästra hörn finns den stora 
skulpturen ”Från Vä till Österäng” utförd av Per-Olof 
Ultvedt år 1988. Det framträdande monumentet 
beskriver mötet mellan danskt och svenskt i krig och 
fred med citat från Christian IV och Gustaf II Adolf. 

• Oregelbundet planterade dungar av i huvudsak 
björk med naturlig karaktär. 

• Låga klippta buskpartier bryter av de öppna gräs-
ytorna här och var. 

• Öppen karaktär med diffusa gränser mot de 
omgivande gatorna. 

Utvecklingsförslag
Planera för en föryngring av trädbeståndet, då träden 
är bärande element i gestaltningen av grönytorna. 



Norra delen av tidigare golfbanan, vy mot söder. 
Foto Cissela Olsson Vy över Nosaby kyrkogård. Foto Per Blomberg

Skyddsvärda träd, utdrag ur Trädportalen.
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Nosaby f d golfbana
På den sedan några år nedlagda golfbanan, börjar 
så småningom naturen göra sitt återtåg. Högväxt 
gräs och buskar har ersatt de tidigare välklippta och 
ansade gräsytorna. Stora delar var ursprungligen 
åkermark med ursprung från landvinningen. Området 
ligger i gränszonen mellan stad och land. Likt Björket 
har golfbanan goda förutsättningar att utvecklas till 
ett tilltalande rekreationsområde med höga biolo-
giska värden. 

• Ordnat och anlagt landskap i pågående process 
mot naturområde. 

• Det relativt stora området ingår som en del i 
gränsstråket mellan stad och land.

Nosaby kyrkogård
Nosaby kyrkogård är inramad av en trädkrans av 
äldre lind som skapar lummighet och tidsdjup. Den 
äldre bebyggelsen i Nosaby ligger tillsammans med 
skolan i anslutning till kyrkan, vilket förstärker 
platsen som sockencentrum. Kyrkogårdens ramas in 
av en mur kantad av en trädkrans av äldre lind, varav 
flera är noterade i Trädportalen som skyddsvärda 
träd. Gräsytor dominerar med raka grusade gångar 
och planteringar av bland annat en hel del vintergrön 
växtlighet. 

• Trädkrans av äldre, grov lind med höga biologiska 
värden.

• De äldre träden bidrar till rumslighet och ett his-
toriskt tidsdjup.

• Variationsrik miljö med blandning av plante-
ringar, gräsytor och grusade ytor.



T.v. Skånska rekognosceringskartan, 1810-talet. Kristianstad kommun T.h. syns två av de kvarvarande äldre 
alléträden. Foto Cissela Olsson 
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Stadens alléer - gamla Fjälkingevägen och Nosa-
byvägen
Gamla Fjälkingevägen och Nosabyvägen har lång 
historisk kontinuitet och kan följas i äldre kartmate-
rial till åtminstone början av 1800-talet. De buktande 
vägsträckningarna har i varierande grad varit allé-
kantade. Än idag finns några enstaka träd kvar, bland 
annat en handfull äldre, grova lindar mellan Hammar 
och Möllebacken. Dessa är noterade i Trädportalen 
som så kallade skyddsvärda träd med höga biologiska 
värden. 

Under 1900-talet växte bebyggelsen ofta fram längs 
med vägsträckningarna, till exempel egnahemsbe-
byggelse fram utmed Nosabyvägen. En framträdande 
byggnad i blickfånget är brandstationen uppförd i rött 
tegel med högt fyrkantigt slangtorn.  

• Äldre vägar med buktande sträckningar.
• Vissa sträckor har varit allékantade.
• Ett fåtal äldre träd är kvarvarande rester av äldre 

alléer.
• Genom nyplanteringar av alléer kan den gröna 

strukturen stärkas.



Del av koloniområdet i Kulltorp. Foto Cissela Olsson 
Vy mot järnvägen och öppet område mellan Nosaby och 
Möllebacken. Foto Cissela Olsson
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Kulltorps koloniområden
Trekantens och Vallens koloniförening i Nosaby 
bildades år 1980 och anlades på tidigare åkermark 
tätt intill järnvägen. Även om området är förhållan-
devis modernt finns koloniträdgårdarnas traditio-
nella särdrag; varierad grönska inom små häckinra-
made tomter med små hus med varierande utseende.
 
• Stadsnära, tillgängligt rekreationsområde som 

ger avskildhet och ro, även för icke-kolonister.
• Variationsrik grönska.

Östra och Västra Möllebacksparken
Bostadsområdet Möllebacken har i huvudsak sin 
utbredning mellan gamla Fjälkingevägen i söder och 
järnvägen i norr. Utmed Möllebackens västra sida 
finns öppna åkrar som bildar ett positivt mellanrum 
mot Nosaby by och samhälle. 

Möllebackens bebyggelse kan delas upp i tre gene-
rationer. Till den äldsta hör bebyggelse utmed gamla 
Fjälkingevägen, varav flera egnahemshus från 1920-
50-talet. Möllebackens västra bostadsområde utgörs 
av 1950-60-talsvillor av skiftande slag där både rött 
och gult tegel, vitt mexitegel och träfasader före-
kommer. Den östra delen domineras av regelbundet 
placerade låga rad- och kedjehuslängor uppförda i 
gult tegel under 1960-70-talet, en genomarbetad hel-
hetsmiljö. Tomterna är förhållandevis små, avgrän-
sade med låga häckar, staket eller murar och med 
anslutande gemensamma gräsytor med spridda träd 
av exempelvis oxel eller björk. Den norra husraden 
närmast järnvägen är uppförd av rött tegel med platta 
tak och skiljer sig därmed från övriga delar. Växtlig-
heten håller en låg höjd, i likhet med bebyggelsen. 
Både vintergröna och lövfällande buskar förekommer 
tillsammans med småväxande träd och blomsterra-
batter. 

Utvecklingsförslag
Tveksamt att fylla i med ny bebyggelse på åkermark 
mot villaområdena eftersom de öppna markerna 
markerar olika generationer. Möllebackens villaom-
råden upplevs på ett positivt sätt som en egen enhet 
skild från Nosaby by. 



Gemensamt grönområde i Möllebacken. Foto Per Blomberg
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Ovan. Sommarlustparken, januari 2018. Foto Cissela 
Olsson 

Fr.v: häradskartan ca 1930, Kristianstadkarta 1965, fotokarta 2017. Kristianstad kommun

Ovan. Sommarlust, år 1914 Kristianstadvykort
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Sommarlustparken
Sommarlustparken är ursprungligen en folkpark med 
anor från tidigt 1900-tal då en dansbana och serve-
ringspaviljong uppfördes, strax utanför staden, tidvis 
inom ramen för arbetarrörelsens verksamhet. Pavil-
jonger, dansbanor och scenbyggnader har tillkommit 
och försvunnit genom åren. Idag finns mycket få spår 
kvar av områdets ursprung som folketspark. På delar 
av den öppna gräsytan finns jämnt placerade äldre 
körsbärsträd och träd av bland annat bok och lind. En 
högväxt trädridå ramar in mot norr. Stadens bebyg-
gelse omger numera området och delar har även 
tagits i anspråk för nybyggnation. 

• Sommarlustparken är en värdefull rest av stadens 
folkets park.



T.v. nyplanterad allé. T.h. begravningsplatsen ramas in av en friväxande vegetationsridå av olika sorters buskar. 
(Foto förf.)
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Rödaleds begravningsplats
Centralt i Kulltorps villaområden ligger Rödaleds 
begravningsplats som är ritad av Per A Friberg och 
invigd år 1964. Begravningsplatsen är inramad av 
friväxande buskage av bland annat bergtall, idegran 
och kornell. Ytorna utgörs av i huvudsak av gräsmatta 
med en handfull spridda träd av ask, ek och lärk. 
Det rätvinkliga gångsystemet var tidigare kantat av 
almalléer, men dessa är utbytta mot unga lindar. Med 
undantag av den norra delen där den inramande 
häcken förnyas, upplevs begravningsplatsen upplevs 
som ett eget, avskilt rum där den täta friväxande växt-
ligheten ramar in både utifrån och inifrån. I gestalt-
ningen av begravningsplatsens framträder tidens 
demokratiska grundtanke att helheten är överordnad 
de enskilda delarna, d v s de enskilda gravplatserna. 
Vårdarna är likartade i samma storlek och med 
gemensamma, sammanhängande grönytor. 

• Öppet grönt rum, delvis Inramat av en friväxande 
träd- och buskridå. 

• Fåtal äldre träd.
• Nyplanterad allé.



Fr.v: Kring år 1930 låg gården Gamlegården utmed Näsbychaussén, omgiven av ett fullåkerslandskap. I början av 1970-talet var bostadsområdet uppfört, i samma riktning 
i landskapet som den tidigare gården. Fortfarande, år 2018, utgör Gamlegården den skarpa gränsen mot det omgivande odlingslandskapet. 
Kristianstad kommun, Lantmäteriet

Skala 1:10000 © Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
Kristianstads kommun

2021-02-25

Skala 1:10000 Lantmäteriet

2021-02-25
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10.5 Näsby

Gamlegården
Gamlegården ligger i stadens nordligaste del, tillsam-
mans med Näsby skild från staden genom ett brett 
stråk bestående av järnväg och industriområden. 
Bostadsområdet började planeras år 1963 och stod 
klart år 1971 på tidigare åkermark tillhörande gården 
Gamlegård, som även gett området sitt namn. Denna 
gård låg på platsen för nuvarande Gamlegårdens 
centrum. 

Bostadsområdet har en symmetrisk och rätvinklig 
struktur med huslängorna placerade i vinkel som 
kringbyggda gårdar. Längorna placerades som tra-

ditionella gårdsmiljöer i storformat utifrån samma 
riktning som den gamla gårdsstrukturen. Vissa 
likheter finns även med det närbelägna kasernområ-
dets storskaliga utformning. 

I planeringen av miljonprogrammets grönytor gav 
ofta den befintliga, orörda naturen inspiration till-
sammans med sol, ljus och luft. Traditionellt anlagda 
parkerna var inte längre ideal. Vid byggnationen 
sparades gärna uppväxt, naturlig vegetation, men i 
Gamlegårdens fall fanns endast flack åkermark utan 
vegetation, vilket gjorde att området helt och hållet 
fick nygestaltas. 

Gränsen mellan Kristianstad stad och det omgivande 
öppna landskapet är skarp här. Vyerna ut mot 
Näsbyfält är långa och kontrasterna är stora mellan 
naturmark och storskaliga byggnadsvolymer. 

I planeringen av området fokuserades på vardagens 
behov i form av definierade ytor för lek och sport 
eller för möten och rekreation. Häckar ramar in mot 
gaturummet. Parkeringsytorna är trädkantade och 
separerade utmed utsidorna för en trafikfri bostads-
miljö. De halvprivata innergårdarna innehåller i regel 
lekplats och sittplatser med omgivande varierade 
planteringar och rabatter. Inslaget av träd är förhål-



Ovan, flygfoto över det nybyggda bostadsområdet 
Gamlegården, odaterat. Regionmuseet

Nedan, En av innegårdarna i Gamlegården, 
foto Per Blomberg

KULTURMILJÖINVENTERING FÖR KRISTIANSTAD STAD 234GRÖN Och BLå KULTURMILjÖ | NÄSBy

landevis rikt med skiftande trädslag, även vinter-
gröna barrträd. Det vidsträckta grönstråket genom 
bostadsområdet har antagligen en ursprunglig vision 
som gemensamt vardagsrum. Här dominerar klippta 
gräsytor med sentida tillägg i form av stängslade 
områden för bollsport och liknande. Inslaget av vege-
tation är bristfälligt och har potential att utvecklas. 
I det ursprungligen flacka landskapet har naturen 
hjälpts på traven genom anläggning av artificiella 
kullar för pulkaåkning och rumsbildning. 

Gamlegårdens bebyggelse präglas av rött och gult 
tegel i kombination med träpanel, några av de karak-
teristiska fasadmaterialen i miljonprogrammets 
bostadshus. Även om tegel och trä i detta fall kan 
betraktas som traditionella material, genomsyrades 
tidens arkitektur av en positiv inställning till moderna 
material och produktionsmetoder. 
I byggandet av ett storskaligt nytt bostadsområde 
ingick helhetstanken att skapa ett litet samhälle, med 
nödvändiga serviceinrättningar såsom badhus, skola 
och centrum med bland annat affärer, bibliotek och 
vårdcentral. 

• Bebyggelsen har en storskalig, rätvinklig struktur, 
men grönskan har mer organiskt rundade former 
med naturlig karaktär. 

• Skyddade innergårdar med varierade plante-
ringar.

• Storskaligt öppet grönstråk. 

Utvecklingsförslag
Föreslagna förtätningsytor är utifrån kulturhistoriskt 
perspektiv möjliga att exploatera. Eventuell bebyg-
gelse bör läggas rätvinkligt utifrån den nuvarande 
strukturen. Komplettering och successiv förnyelse av 
vegetationen kan bidra till en rikare bostadsmiljö. 
Planera för en föryngring av trädbeståndet, då träden 
är bärande element i gestaltningen av grönytorna. 
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Vy mot nordväst från Gamlegårdens nordvästra hörn. Foto Cissela Olsson 
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Stadens alléer - Näsbychaussén
Karakteristiskt för Kristianstad är dess alléer som 
kantar många av stadens gator. Allésystemet skapar 
ett grönt, mer eller mindre sammanhängande nät av 
träd av olika trädslag och ålder. 

Den tidvis allékantade Näsbychaussén med dess svagt 
buktande sträckning är en väg med lång historisk 
kontinuitet. Enligt äldre kartmaterial fanns en allé 
utmed vägen åtminstone i början av 1800-talet. Frök-
negården, som är en av områdets äldre gårdar med 
putsad fasad i gult och vitt, ligger kvar med framträ-
dande läge utmed Näsbychaussén. Med ett omgivande 
1900-talslandskap ger gården ett tidsdjup till platsen.
 
• Vägsträckning och alléplantering med lång 

historisk kontinuitet
• Karakteristiskt inslag i Kristianstad stad
• Ingår som en del i stadens varierade nät av 

alléplanteringar av olika ålder och trädslag.
• 

Näsby fält och Stridsvagnsvägens fält
Näsby fält och Stridsvagnsvägens fält utgörs av öppna 
gräsmarker med inslag av träddungar och våtmark. 
Områdena har lång historisk kontinuitet som betad 
öppen mark, vilket har resulterat i höga biologiska 

värden, men anknyter också till närliggande områden 
med ännu högre naturvärden. Näsby fält och Strids-
vagnsvägens fält står i stark kontrast till den ordnade 
och strikta karaktären kring högskolan, f d kasernom-
rådet. 



Hjärtebackes park. Kristianstad kommun.
Foto Cissela Olsson 
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Hjärtebackes park
Gränsande till Gamlegården ligger ett småhusom-
råde från 1950-60-talen på ömse sidor om Hjär-
tebackes park, ett grönområde som planerades på 
1950-talet i samband med att villaområdet började 
etableras. Parken präglas idag av en mjuk symmetri 
där ytorna utgörs av klippt gräsmatta med grusade, 
svagt buktande gångar utmed sidorna. I dess norra 
del, gränsande mot naturområdet, bildar grusgången 
en cirkel som kantas av trädplanteringar. Trädplante-
ringar av exempelvis lärk, björk och pelarek tillsam-
mans med buskplanteringar bryter av öppenheten. 
Spontanfotbollsplan och lekplats är anlagda i park-
området. 

• Grönska i mjuk symmetri med oregelbundet 
placerade buskage och träd. 

• Ingår som ett gemensamt grönområde för villa-
området på ömse sidor.

• Förhållandevis vidsträckta öppna ytor.

• F d regementsområdet/Högskolan
Det före detta regementsområdet Näsby har en 
rätvinklig och symmetrisk struktur orienterad i nord-
sydlig riktning. Området är inramat av äldre trädplan-
teringar och rester av parkanläggningar. I området 
finns bland annat ett bestånd av ek som har potential 
att utvecklas till framtida värdefulla trädindivider. 
Innergården är mer öppen, men lägre planteringar 
har gjorts även här. Få områden i staden har så pass 
många äldre träd av skiftande trädslag, vilket ger ett 
tidsdjup och en buffertzon mot omgivande industri-
område. 

I sydost finns ett trädbevuxet område där det kring 
år 1930 låg ett litet hus med omgivande trädgård och 
slingrande gångar. Öster om f d kasernområdet ligger 
den så kallade Norringeparken, ett större parkom-
råde, genomkorsat av den gatstensbelagda Elmetorp-
svägen. Av det äldre gångsystemet syns idag inga spår 
men i större delen av parken finns en blandning av 
äldre och yngre träd. I nordost finns en cementerad 
perrong som är en rest av det äldre stickspåret som 
ledde till kasernområdet. 

Elmetorpsvägen i anslutning till området är belagd 
med gatsten och kantad av en allé, vilken gör den till 
en av få vägar med äldre helhetskaraktär. 



Dagens karta ligger halvt genomskinlig ovanpå härads-
kartan från 1930-talet. Kristianstad kommun

Del av sergeantstaden. Klippta häckar och små 
fruktträd är karakteristiska inslag. Foto Cissela Olsson

T. h. Del av radhusområde, en sammanhållen miljö med 
gemensamma komponenter. Foto Cissela Olsson
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• Allékantade vägar och gator
• Mångfald av högresta, äldre träd
• Storskalig, rätvinklig och symmetrisk miljö

Utvecklingsförslag
Planera för en föryngring av trädbeståndet, då träden 
är bärande element i gestaltningen av grönytorna. 

Sergeantstaden
Sergeantstaden utgörs av ett tiotal villor uppförda för 
sergeanterna och deras familjer under 1920-talet. De 
omgivande trädgårdarna är ganska små med något 
enstaka fruktträd, ibland rosor och små rabatter 
utmed fasaderna. Klippta inramande häckar av exem-
pelvis liguster är ett karaktärsdrag. 

• Små, regelbundna tomter
• Inramande klippta häckar
• Enstaka fruktträd och rabatter utmed fasaderna. 

Radhusområde, kv Rusthållaren och Sergeanten
Alldeles intill sergeantstaden ligger ett radhusom-
råde vars moderna formspråk och genomgående 
vita fasader ger en stark kontrast. Radhusen har 
högrest kubisk form med vitputsade fasader och 
svagt sluttande pulpettak. Vissa fasader har byggts på 
med mexitegelfasad. Under takfallet finns en sarg av 
liggande svart- eller brunmålad liggande panel. 

De små förgårdarna är ofta kantade av låga murar 
eller klippta häckar, med ett centralt placerat, mindre 
prydnadsträd, ibland vintergröna buskar av olika slag 
som kontrasterar mot de vita fasaderna. Strax väster 
om området finns ett mindre gemensamt grönområde 
bestående av gräsytor, lekplats och enstaka träd. 

• Små förgårdar kantade av låga murar eller klippta 
häckar

• Småväxta träd och inslag av vintergrön växtlighet



Årummet, vy mot norr från gamla järnvägsbron. Foto Cissela Olsson 
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10.6 Västra staden

Årummet  - Västra förstaden
Helge å som passerar strax öster om Västra förstaden 
utgör stadens allra viktigaste stråk för en kombinerad 
grön och blå struktur. Vattendraget utgör en markant 
gräns med stora kontraster mellan stadsbebyggelse 
och naturliga våtmarker. Helge å och dess omland 
med våtmarker och betade strandängar hyser mycket 
höga biologiska värden som i ett större landskapsper-
spektiv ingår i ett system av värdefulla naturområden. 
Som smalast är Helgeåområdet mellan Långebro och 
E22. Vattennivån varierar men stränderna ligger i 
regel endast något högre än vattennivån och är gräs-
beväxta med inslag av buskar och träd. Den breda 
åfåran ger möjligheter till lite längre vyer och upple-
velser av rymd och rofylldhet. 

Med hänsyn till Helgeåområdets höga naturvärden 
och viktiga betydelse som länk mellan vidsträckta 
naturområden kan den smala passagen vid Långebro 
förstärkas. Ytterligare exploatering utmed stränderna 
riskerar att påverka natur- och kulturvärden negativt. 

• Årummet ger ett spännande möte mellan stad 
och natur

• Utmed årummet kan några av stadens längsta 
vyer och siktlinjer upplevas

• Höga biologiska värden är knutna till Helge å
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Alléer av oxel utmed Rörvägen. Denna sträcka är en av 
de mer kompletta i området.

Även om grönområdet har brister finns en uppvuxen 
stomme väl värd att bygga vidare på. Foto Cissela 
Olsson 
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Stadens alléer - Västra förstadens allésystem
Ett karaktärsdrag för Västra förstaden är dess alléer 
som kantar många av de större huvudgatorna. Träds-
lagen varierar och består bland annat av kastanj, oxel 
och lind. Ett mer ovanligt trädslag är al som anknyter 
till de omkringliggande våtmarkerna. Flertalet av 
träden är unga eller medelålders, vilket speglar 
områdets till stora delar moderna historia. Här finns 
en värdefull grön struktur att förstärka, både genom 
kompletteringar i luckor eller som utvidgade allé-
system utmed fler gator. Blandningen av trädslag är 
positiv. 

• Allékantade vägar bestående av regelbundet 
planterade små och medelstora träd.

• Träden är delvis planterade i remsor av klippt 
gräsmatta. 

• Sedan dess tillkomst är alléstrukturen en förhål-
landevis konstant grön struktur. 

Utvecklingsförslag
• Den gröna strukturen kan förstärkas genom såväl 

kompletteringar i luckor som utvidgade allé-
system utmed fler gator. 

• Planera för en kontinuerlig föryngring av 
alléträden. 

• 

Charlottesborgs centrala grönområde
Grönytorna är vidsträckta kring Charlottesborg, som 
tillkom 1971-1978 men servar å andra sidan ett stort 
antal boende utan egna trädgårdar. Klippt gräsmatta 
dominerar tillsammans med asfalterade parkerings-
ytor. Ytorna är storskaliga och sammanhängande utan 
avgränsning, men med inramande träd utmed den 
starkt trafikerade Långebrogatan. Centralt finns ett 
område med uppvuxna träd som är värdefulla för för-
ankring och tidsdjup på platsen, en stomme väl värd 
att bygga vidare på. 

• Öppna, sammanhängande gräsytor med mycket 
begränsat inslag av häckar och solitära träd.

• Upplevelse av storskaligt och oskyddat offentligt 
rum

• Monoton och avskalad arkitektur 
• Behov av rumsbildningar och aktiviteter

Utvecklingsförslag
Planera för en föryngring av trädbeståndet, då träden 
är bärande element i gestaltningen av grönytorna. 

Antagligen är nuvarande användning begränsad, 
varför förbättringsåtgärder bör genomföras för att 
områdena ska bli mer attraktiva och användbara, t ex 
för odling, fysisk aktivitet eller rekreation. Det finns 
även behov av rumsbildande element i det storska-
liga, smått anonyma området. 



Området har lång kontinuitet som fuktig ängsmark. T.v. skånska rekognosceringskartan från 1810-talet och t.h. 
häradskartan från 1930-talet. (Kristianstad kommun)

Vy mot staden från Härlövs ängar, odaterat foto. Vilans vänner
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Härlövs ängar
Området har lång historisk kontinuitet som äng och 
betesmark tills soptippen anlades på 1970-talet. 
Redan dessförinnan fanns en avstjälpningsplats 
vid den så kallade brygghålan, som troligen var en 
gammal märgelgrav där kalkhaltig lera brutits för 
jordförbättring. I äldre tider berättas att buskage av 
pil ramade in området. Efter att fyllnadsmassor lagts 
på soptippen har ett artificiellt landskap skapats där 
de magra markerna återigen hyser en hel del artri-
kedom. Området utgör även ett blickfång i landskap 
tack vare det svaga höjdpartiet. 

• Härlövs ängar utgör en artificiell grön länk från 
Västra förstaden till Vattenrikets naturområden. 

• Soptippen som fenomen berättar om 1900-talets 
kortsiktiga syn på sophantering. 

• Området kan med kontinuerlig hävd utvecklas till 
en artrik, stadsnära naturmark. 



Vä kyrkogård. Foto Cissela Olsson 

T. h. Skydds-
värda träd på Vä 
kyrkogård, utdrag ur 
Trädportalen. 

Vä kyrkogård. Foto 
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Vä kyrkogård
Vä kyrkogård kantas av en trädkrans av lind och ligger 
omgiven av tätt liggande småskalig och ålderdomlig 
bebyggelse. Kyrkogården präglas av gräsytor med 
enstaka raka grusgångar. Lövfällande klippta häckar 
och vintergrön växtlighet, ofta formklippt, bidrar till 
den gröna strukturen. Flera av kyrkogårdens träd är 
noterade i Trädportaloen som skyddsvärda träd med 
höga biologiska värden. Trädkrans av äldre, grov lind 
med höga biologiska värden.

• De äldre träden bidrar till rumslighet och ett his-
toriskt tidsdjup.

• Variationsrik miljö med blandning av plante-
ringar, gräsytor och grusade ytor. 

10.7 Vä, Öllsjö
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Tallar ramar in och skapar rumslighet. Tallarna ingår också som framträdande inslag i trädgårdarna. 
Foto Cissela Olsson 

Central grönyta med vackert olikformade tallar. Tallplanteringen kring år 1930 med dagens karta som underlig-
gande skikt. Foto Cissela Olsson,  Karta Kristianstad kommun
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Tallandskap norr, Öllsjö -kv Johan Kråmare-Sha-
kespeare-Nils Kringel m fl
För att förhindra sandflykt planterades tall på vissa av 
de sandiga markerna. Denna närmast triangelformade 
plantering ligger inom gränsen för Öllsjö by, men ingår 
numera som en del av Vä samhälle. Öllsjövägen delar 
området i två delar. Troligen tillkom planteringen 
i början av 1900-talet, och den är tydligt utritad på 
häradskartan från omkring år 1930. På 1960-talet 
planlades området och kom att bebyggas med villor, 
företrädesvis med fasader av rött eller gult tegel. 
Spridda dungar av tallar finns än idag mellan raderna 
av villor, utmed gångstråk och inom gemensamma 
ytor, en del är beväxta med slingrande murgröna. I 
delar av området har högresta furor även sparats inne 
på tomterna och tagits tillvara som arkitektoniska och 
rumsbildande inslag med höga miljömässiga värden. 
Dessa samspelar väl med trädgårdarnas planteringar 
av såväl klippta som friväxande häckar och buskar, 
varav en betydande del vintergröna. 

• Till stora delen likåldriga, troligen omkring 
100-åriga tallar i dungar eller som solitärer.

• Villor med fasad av tegel, ibland i kombination 
med träpanel eller skivmaterial.

• Tomterna är inramade med låga staket, murar 
eller häckar. 



T.v. Tallplanteringen är markerad med stjärnor på häradskartan från ca 1930. (Kristianstad kommun)
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Tallandskap Vä (kv Hamsun-Leibnitz m fl)
För att förhindra sandflykt planterades tall på vissa 
av de sandiga markerna. Denna plantering invid 
bygränsen mellan Öllsjö och Vä ingår numera som 
en del av Vä samhälle. Troligen tillkom planteringen 
i början av 1900-talet, och den är tydligt utritad på 
häradskartan från omkring år 1930. På 1950-talet 
började området att bebyggas med villor, flertalet 
i rött eller gult tegel. Ett stråk med tallar sparades 
som en inramning till området och de nya gatorna 
anpassades till det gamla vägnätet. Spridda dungar 
av tallar finns än idag mellan raderna av villor, 
utmed gångstråk och inom gemensamma ytor. Vissa 
av de grova stammarna är beväxta med slingrande 
murgröna. I stor utsträckning har många av de höga 
tallarna sparats inne på tomterna som arkitektoniska 
och rumsbildande inslag med starka miljömässiga 
värden. Tallarna samspelar väl med trädgårdarnas 
planteringar av såväl klippta som friväxande häckar 
och buskar, varav en betydande del vintergröna. 

• Villaområdet innehåller både dungar och solitära 
högresta tallar.

• Tallarna ingår i en genomtänkt arkitektonisk 
gestaltning, både i grupp och som solitär.

• Tallplanteringen berättar om äldre tiders mer 
öppna landskap då sandflykt var ett problem.



Den oansenliga bäcken utgör den historiska gränsen 
mellan Öllsjö och Vä byar. Idag ingår den som ett 
grönstråk genom området. Foto Cissela Olsson 

Vattendraget som skiljer Vä kyrkby från Vä samhälle syns utritat på Skånska rekognosceringskartan och dagens 
karta. Kristianstad kommun
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Vattendrag som historiska gränser
Naturliga hinder såsom större eller mindre vatten-
drag hör till några av de äldsta gränserna i landskapet. 
Den gamla gränsen mellan byarna Öllsjö och Vä utgörs 
delvis av ett mindre vattendrag som idag passerar 
mellan två av villaområdena. Utmed bäcken finns en 
gångväg som används flitigt av de boende i området. 
Ganska oansenlig, men ändå så viktig är Kyrkbäcken, 
vattendraget mellan Vä kyrkby och Vä samhälle. 
Bäcken kantas av ett smalt stråk av öppen mark, som 
fungerar som ett mellanrum mellan gamla och nya Vä. 
Genom detta mellanrum är det lättare att tyda land-
skapets årsringar. 



T.v. Karta över en del av området, upprättad år 1827 i samband med en hemmansklyvning. Den nedre utskjutande 
delen på kartan motsvaras av området ovan till höger. Det på kartan grönmarkerade ovala området betecknades 
som ängsmark, antagligen lite sank, men som vid tiden för fotot i mars 2018 var en mindre vattensamling. Området 
runt omkring utgjordes till stor del av flikig och småskalig åkermark. Området hålls idag öppet som betesmark. 
Lantmäteriet, Foto Cissela Olsson 
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Kulturlandskap Vä lyckor – Hallaröd
Det nordsydliga stråket Vä lyckor utgörs av ett varierat 
och småskaligt odlingslandskap med en mosaik av 
åkrar och betesmarker, rikt på fornlämningar och his-
toriska spår av odling såsom stenmurar och odlings-
rösen. I den norra delen, som ingår i Skepparslövs 
by, finns flera skansar som anlades på 1670-talet av 
svenskar under svensk-danska kriget. 

Utefter stråket kan en skiftning i landskapskaraktär 
anas där de flacka, sandiga markerna kring Vä övergår 
till att bli mer höglänta, stenbundna och småskaliga. 
Genom skiftningen i landskapet har stråket karaktär 
av naturlig västlig gräns för bebyggelse i Vä samhälle. 
Delar av stråket utgör artrika ängs- och betesmarker, 
bland annat den södra delen vid Planeternas väg som 
ingår i Mansdalavägens fält, en öppen, karg mark. 
Området ansluter i norr till naturvårdsområde prick-
esten-Vä lyckor som bland annat innehåller fridlysta 
arter såsom ängsnycklar och backsippa. 

Detta område är variationsrikt och lättillgängligt med 
höga rekreationsvärden, både möjligt och tilltalande 
att besöka till skillnad från åkerlandskapet öster om 
Vä som är till stora delar inte är allemansrättslig mark. 

• Stråket utgör en läsbar naturlig gränszon i land-
skapet. 

• Genom lång hävdkontinuitet hyser området en 

rik flora och höga biologiska värden 
• Området är rikt på historiska lämningar
• Landskapet har höga upplevelsevärden, lättill-

gängligt och innehållsrikt med estetiska värden.
• Allemansrättsligt tillgängligt.



Skarp gräns mellan stad och land i norra delen av 
Hammar. Åkermarken går ända intill tomtgränsen.
Foto Cissela Olsson 

Hammar – Vibyområdet omkring år 1930. 
Kristianstad kommun
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Gräns stad och land
Gränsen mellan stad och land är skarp i norra och 
östra delarna av Hammar. Åkermarken når ända 
till tomtgränserna, här och var korsad av raka sten-
gärden. Landskapet är ganska flackt. På grund av stor-
skaliga byggnationer är stora delar kring Hammar för 
närvarande mycket otillgängliga.
 
Dagens Viby består av Håslöv, sedermera Viby sta-
tionssamhälle, och kyrkbyn Gustav Adolf som har 
vuxit ihop, endast en bäck skiljer dem åt. Historiskt 
bestod den lilla socknen Gustav Adolf bara av dessa 
två byar. Håslöv/Viby stationssamhälle är numera 
ett villasamhälle från 1970-talet. Bebyggelsen ligger 
i huvudsak norr om järnvägen Kristianstad-Åhus. 
Söderut brer ett flackt odlingslandskap ut sig mot 
Hammarsjön, bland annat fuktiga betesmarker med 
höga naturvärden i Herculesreservatet. 

Läs mer
Den krokiga och buktande vägen genom Gustaf Adolf 
och Håslövs by har lång historisk kontinuitet. Den 
finns utritade på skånska rekognosceringskaran 
från 1810-talet, delvis allékantad, och stora delar av 
sträckningarna är än idag desamma, även om nya 
rakare sträckningar har dragits. 
• Genom att värna äldre färdvägar tillsammans 

med nya generationers vägsträckor tydliggörs 
landskapets årsringar. 

10.8 Hammar, Viby
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T.v. Byarna Håslöv och Gustaf Adolf i början av 1800-talet. Kristianstad kommun T.h. Skyddsvärda träd noterade 
i Trädportalen. 
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Gustaf Adolfs kyrkby
Gustaf Adolfs kyrkby är en lummig miljö, präglad av 
äldre träd kring trånga gårdsmiljöer. Vid Viby skola 
och kyrka finns ett antal äldre lindar som i Trädpor-
talen är noterade som skyddsvärda träd. Alléer men 
även avskärmande och inramande trädrader och 
läplanteringar finns här och var, delvis en del björk, 
men även andra trädslag. De äldre ekonomibyggna-
derna är ofta stora, byggda i murad sten. I utkanten av 
Gustav Adolf by finns ett vägskäl med mindre, enklare 
gatehusbebyggelse. Ett tidigare bränneri ligger i 
Håslöv, inte långt från järnvägsstationen. Någon större 
gård ligger väl exponerad i det öppna landskapet med 
allékantad väg upp till gårdsplanen. I Viby och Håslöv 
finns flera tobakslador bevarade, bland annat en lada 
som är sammansatt av fyra lador på bredden. 

• Trädkrans av äldre, grov lind med höga biologiska 
värden.

• De äldre träden bidrar till rumslighet och ett his-
toriskt tidsdjup.

• Variationsrik miljö med blandning av plante-
ringar, gräsytor och grusade ytor. 



T.v. Viby kyrka med omgivande äldre träd. 
Foto Per Blomberg 

T.h. läplantering i det flacka landskapet. Foto Cissela Olsson 
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Norra Åsums kyrkogård har lång historisk kontinuitet. Foto Cissela Olsson 

T. v. Skyddsvärda 
träd, utdrag från 
Trädportalen.
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Norra Åsums kyrkogård
Norra Åsums kyrkogård är delvis omgiven av ett 
öppet odlingslandskap. En trädkrans av äldre lind 
ramar omger kyrkogården och bidrar till lummighet 
och tidsdjup. Flera av kyrkogårdens träd är noterade 
i Trädportaloen som skyddsvärda träd med höga bio-
logiska värden. Gräsytor dominerar med raka grusade 
gångar och planteringar av bland annat en hel del vin-
tergrön växtlighet. 

• Trädkrans av äldre, grov lind med höga biologiska 
värden.

• De äldre träden bidrar till rumslighet och ett his-
toriskt tidsdjup.

• Variationsrik miljö med blandning av plante-
ringar, gräsytor och grusade ytor. 

10.9 Norra Åsum, Åsums Fure
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Regementsområdet var placerat nära Norra Åsums 
by, medan det vidsträckta övningsområdet bredde ut 
sig i söder. Regementsbyggnadernas oregelbundna 
inordning i landskapet, liksom deras oftast blygsamma 
storlek speglar de nya militära idealen. Lantmäteriet

Markententeriet Norra Åsum A3, okänt årtal. Tallarna 
ramar in och står påfallande nära inpå byggnaden. 
Kristianstadvykort

Matsalen Norra Åsum A3, okänt årtal. 
Kristianstadvykort
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Åsums fure
Wendes artilleriregemente (A3) tillkom år 1749 och 
ett kompani bildades i Kristianstad där regementet 
under olika perioder huserade i stadens kasern-
områden. Med ökade krav på mer ändamålsenliga 
byggnader i kombination med militärens tekniska 
utveckling, exempelvis att hästar byttes mot motor-
fordon, bidrog till att regementet i mitten av 1940-
talet flyttades från staden till ett skogsparti i Norra 
Åsum. Kasernområdet och övningsfältet omfattade 
ca 470 ha mark. Befintliga, uppväxta tallplanteringar 
kompletterades med ytterligare träd och buskar 
för att skapa en grön miljö. Kasernbyggnaderna 
samlades inom ett och samma område och byggdes 
likt ett samtida bostadsområde med tegelbyggnader 
inbäddade i skogsmiljön. Detta bidrog till en mer 
hemtrevlig miljö för soldaterna samtidigt som de 
militära byggnaderna blev svårare att skilja från civil 
bebyggelse från luften. Genom ett försvarsbeslut år 
1992 flyttades A3 till Hässleholm. 

• Medvetet oregelbundet och fritt placerade tegel-
längor i lummig parkmiljö utmed ett buktande 
vägnät. 

• Olikåldriga träd planterade i grupp eller som 
solitärer tillsammans med häckar och buskar. 

• Övningsfält bestående av omväxlande öppna fält 
och talldungar.



Åsums fure, norra delen. Foto Per Blomberg
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